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مهندس جعف ر ربیعی:

ارتباط بین هلدینگ پتروشیمی
خلیج فارس و بانک ملت همیشه
بر اساس رابطه بُرد-بُرد بوده است
 10000تومان

م
امارات  5دره 
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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

 ۱۳قرارداد کالن پژوهشی صنعت نفت با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی امضا شد؛

گامچهارمنفتدرمسیرتقویتپیوندصنعتودانشگاه
زنگنه :دانشگاه و صنعت نفت بدون هم نمیتوانند زنده بمانند

8و9

سیدصالح هندی ،مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تبیین کرد؛

پیام موفقیت اکتشافی ایران
میان شرکتهای بزرگ اکتشافی از
آمریکا ،انگلیس ،روسیه و چین؛ ایران
در شرایطی نابرابر در جایگاه نخست اکتشاف
نفت و گاز دنیا قرار گرفت

با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ،قرارداد تجاریسازی دانش فنی ایرانی  MTPامضا شد

تعریف  ۲۷طرح پیشران در توسعه هوشمند
صنعت پتروشیمی ایران
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ازسوی وزیر نفت؛

خرب

نظامپژوهش،فناوریوتجاریسازی
وزارت نفت ابالغ شد

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:

تحقق  ۹۹درصدی برداشت تکلیفی گاز از پارس
جنوبی

معاون عملیات و پشــتیبانی شــرکت نفت و گاز پارس از تحقق ۹۹

درصدی برداشــت گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی براساس برنامه
تکلیفی وزارت نفت خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس ،یحیی
رشــیدی با اشاره به ســهم بیش از  ۷۰درصدی این شرکت در برداشت
و تأمیــن گاز مورد نیاز کشــور در بخشهای مختلــف خانگی ،صنایع،
نیروگاهها و ...اظهار کرد :بازده کاری عملیات تولید در پنج ماه نخســت
امســال  ۹۵درصد بوده است.وی در نشست بررســی عملکرد تولید گاز
در پنج ماه نخست امســال و پیشبینی تولید از چاههای میدان مشترک
پارس جنوبی در نیمه دوم سال  ۱۳۹۹و نیمه اول سال  ۱۴۰۰مشکالت و
محدودیتهای عملیاتی در  ۶ماهه گذشته را مربوط به بخش پاییندستی
و پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی در دریافت گاز عنوان و بر ضرورت
برنامهریزی در ســطح کالن شــرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای
هماهنگی بیشتر با مجریان و مدیران پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی
تأکید کرد.

بررسی مقدار تولید از پارس جنوبی
در نیمه دوم امسال

نشست بررسی عملکرد تولید پنج ماه نخست سال  ۱۳۹۹و پیشبینی
تولید از چاههای میدان مشــترک پارس جنوبی در نیمه دوم امسال و نیمه
نخست سال  ۱۴۰۰برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس ،در این
نشســت ویدئوکنفرانسی که روز دوشنبه ۳۱ ،شهریورماه بین دفاتر تهران
و عسلویه شرکت نفت و گاز پارس و همچنین مدیریتهای برنامهریزی
تلفیقی و نظارت بر تولید نفت و گاز شــرکت ملی نفت ایران برگزار شد،
ابتدا مقدار تحقق تولید برنامهریزیشــده برای پنج ماه نخســت امسال
و همچنین چالشهــای عملیاتی موجود بهمنظور تداوم تولید از ســوی
همکاران معاونت عملیات و پشــتیبانی ارائه شــد.در ادامه این نشست،
کارشناســان مدیریت مهندســی نفت و گاز شــرکت نفت و گاز پارس،
پیشبینی تولید از هر یک از سکوهای میدان گازی پارس جنوبی در ۱۲
مــاه آینده را ارائه کردند و در انتها ،به پرســشها و ابهامهای نمایندگان
شــرکت ملی نفت ایران در زمینه عملکرد و برنامه تولید از میدان پارس
جنوبی از سوی یحیی رشیدی ،معاون عملیات و پشتیبانی ،علیاکبر ماجد،
مدیر مهندســی نفت و گاز ،مرتضی الهی ،مشاور مدیرعامل و همچنین
نمایندگان طرحهای توسعهای پاسخ داده شد.

اعالم وضع برقرسانی به تأسیسات خط لوله
گوره-جاسک

جانشــین مجری طرح در پروژه برقرســانی طرح خط لوله گوره -

جاســک ،وضع پروژههای برقرسانی به ایســتگاهها و تأسیسات خط لوله
گوره  -جاسک را اعالم کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت ،نیما
ربیعی اظهار کرد :در این طرح با توجه به طول خط لوله ،برای ارسال نفت
خام از گوره به جاســک پنج تلمبهخانه و دو ایستگاه توپکرانی به همراه
تأسیســات ذخیره و بارگیری در نظر گرفته شــده که برقرسانی به این
پنج ایســتگاه و توپکرانیها بهعهده این بخش است.وی افزود :با توجه
به فاصله تأسیســات از پستهای برق باالدســت در کنار هر تلمبهخانه،
احداث یک پســت کاهنده فشار تعریف و عملیات توسعه برای پنج پست
باالدســت متعلق به برق منطقهای استانهای فارس ،بوشهر و هرمزگان
در نظر گرفته شــده است؛ بنابراین مجموع فعالیتهای بخش برقرسانی
شــامل توسعه و احداث  ۱۰پست در ســطح ولتاژهای ۱۳۲ ،۲۳۰ ،۴۰۰
و  ۶۳کیلوولت و تبدیل آنها به ســطح ولتــاژ  ۱۱کیلوولت و حدود ۲۲۰
کیلومتر خط انتقال برق اســت.ربیعی گفت :این پروژه شامل دو فاز است
که در فاز نخست طبق برنامهریزیهای بهعملآمده راهاندازی پستهای
برق شــماره  ۲و  ۴هدفگذاری شــده و در فاز دوم اتمام نهایی کل این
پروژه در نظر گرفته شده است .با راهاندازی فاز نخست ،امکان انتقال ۴۵۰
هزار بشــکه نفت از خط لوله گوره  -جاســک از تلمبهخانههای  ۲و  ۴و
توسعه چهار پست خورموج و المرد و پستهای مربوط به تلمبهخانه  ۲و
( ۴جمع ًا  ۸۰کیلومتر خط انتقال) میسر خواهد شد و با توجه به هدفگذاری
راهاندازی این تلمبهخانهها تا اواسط بهمنماه امسال ،انجام عملیات فوق
از اولویتهای مهم این پروژه است.وی همچنین از پیشرفت  ۳۵درصدی
این پروژه در فاز نخســت خبر داد و گفت :قرارداد  ۹۵درصد از کاالهای
تلمبهخانه  ۲و  ۴منعقد شــده و در حال ساخت است ،همچنین  ۷۰درصد
کاالهای مربوط به خطوط انتقال ،تکمیل و به ســایت منتقل شده است.
هماکنون عملیات در این تلمبهخانهها در بخشهای تکمیل فونداسیونها
و احداث ســاختمانهای کنتــرل و همچنین در بخــش خطوط احداث
پایههای دکلهای انتقال برق و مسیرسازی مربوطه در حال انجام است.

اجرای موفق عملیات توپکرانی
خط لوله آغار-داالن

عملیــات توپکرانی بخش انتهایی خط لوله  ۴۲اینچ انتقال گاز آغار -
داالن با موفقیت انجام شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
هوشنگ صیدالی ،مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
گفت :توپکرانی بخش انتهایــی خط لوله  ۴۲اینچ آغار  -داالن به طول
تقریبــی  ۱۴۲کیلومتر با توجــه به برنامه زمانبندی تعمیرات اساســی
پاالیشــگاه گاز فراشبند ،در مدت  ۴۸ساعت با موفقیت کامل انجام شد و
دوباره عملیاتی شد.توپکرانی با هدف تمیز کردن شریانهای انتقال نفت
و گاز درون خط لوله بهمنظور رفع رســوبات و اندازهگیری ضخامت قطر
درونــی لوله برای ایمنی از خوردگی انجام میشود.شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران یکی از طوالنیترین شبکههای خطوط لوله مناطق
نفتخیز جنوب را در گستره چهار استان کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
فارس و بوشهر راهبری میکند.

وزیر نفت در نامــهای به مدیران
عامــل شــرکتهای اصلــی و فرعی
تابعه وزارت نفت و مدیران و رؤســای
مؤسسهها و واحدهای مستقل ستادی،
نظام پژوهش ،فناوری و تجاریسازی
وزارت نفت را ابالغ کرد.

در ابالغیه بیژن زنگنه آمده است:
«نظــام پژوهــش ،فنــاوری و
تجاریســازی وزارت نفت به اســتناد
جزء ( )۶بنــد «ن» مــاده ( )۳قانون
وظایف و اختیــارات وزارت نفت مبنی
بر «تدویــن نظام جامع پژوهشــی و
برنامهریــزی و حمایت از فناوریها و
فعالیتهای دانشبنیان برای اســتفاده
از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش
فنی در صنعت نفت ،گاز ،پتروشــیمی
و پاالیشــی» و در اجــرای بنــد ()۴
سیاستهای کلی بخش نفت و گاز ،بند
( )۲سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
و بنــد ( )۶سیاســتهای کلی علم و
فنــاوری ابالغی مقام معظم رهبری و
در انجــام تکلیف تبصــره  ۸از بند ب

ماده  ۵قانون حداکثر اســتفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از
کاالی ایرانی در خصوص الزام به درج

پیوست فناوری ،بهعنوان جزء الینفک
قرارداد و نیز در اجرای تکلیف بند (ث)
از ماده  ۴۸قانون برنامه ششم توسعه،

به پیوســت «نظام پژوهــش ،فناوری
و تجاری ســازی وزارت نفت» ابالغ
میشود.

از تاریــخ ابالغ ایــن نظامنامه،
همــه ابالغیههــا ،دســتورعملها و
شــیوهنامههای مغایر با این نظامنامه
از جمله نظــام جامع راهبری پژوهش
و فنــاوری وزارت نفــت منضــم به
ابالغیــه  ۱/۱۰ - ۱۵۲۱۱۳مــورخ
 ،۹/۵/۱۳۸۹دستورالعمل نظارت عالیه
بر طرحهــا و پروژههــای پژوهش و
فنــاوری  ۳۳۶۳۸۶۶مورخ ۸/۵/۱۳۹۳
دســتورالعمل فرآیند تصویب خواهی
شاخصها و الزامات تعریف و تصویب
طرحهای پژوهش و فناوری ۳۹۷۹۰۶
مورخ  ۱۹/۸/۱۳۹۴و اختیارات تصویب
طرحها و پروژههای پژوهشی ۲۶۵۷۴
مورخ  ۲۶/۱۰/۱۳۹۶کان لم یکن تلقی
میشود.معاونت مهندســی ،پژوهش
و فنــاوری وزارت نفت موظف اســت
ظرف مدت یــک ماه پــس از ابالغ
این نظامنامــه اقدامهای الزم را برای
اســتقرار آن و برگــزاری کارگاههای
آموزشی در شرکتهای اصلی ،بهعمل
آورد.

پاالیشگاه با انتشار اوراق اجاره؛

تامین مالی نخستین

سودآوری تضمینی با اعطای تنفس خوراک
هزار میلیارد تومان را بــا نرخ اجاره بها
 ۱۸درصد در مدت  ۴ســاله منتشر کرد
کــه طی  4روز فــروش رفت.طرحهای
پذیرفته شده ســاخت پتروپاالیشگاه از
جملــه پروژههای مهــم نیازمند تامین
مالی در کشور است که افزایش جذابیت
انتشار اوراق و همچنین بازگشت سرمایه
کل پروژه در ســال اول میتواند موجب
مقبولیت بیشــتر فروش اوراق نزد مردم
شــود .با اینحال تاکنون از این ظرفیت
برای تامین مالی طرحهای پاالیشگاهی
در ایران استفاده نشدهاست.

حراج ســرمایه ملی با خام فروشی
نفت و دور مانــدن از عواید پاالیش نفت
و صادرات فرآوردهای نفتی از جمله مسائل
کالن کشور است .یکی از گلوگاههای مهم
توسعه پاالیشگاهها در ایران تامین مالی
آنها بوده اســت .فاینانس یا تسهیالت
خارجی همواره به عنــوان اولین راه حل
این مسئله مطرح بوده که تقریباً در طول
سالهای اخیر با هیچ نمونه موفقی همراه
نبود و صرفاً در حــد رایزنی و تفاهمنامه
باقی ماندهاســت .از جمله آنها میتوان
به معطل ماندن پاالیشگاههای بهمن گنو،

انتشار  ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق تامین
مالی پاالیشگاه سیراف

آناهیتا و پارس پتروفیلــد به دلیل تامین
نشدن فاینانس خارجی اشاره کرد.

در این راســتا برای حل مشــکل
تامین مالی پاالیشگاهها طرح «حمایت
از توســعه صنایع پایین دســتی نفت و
میعانات گازی با اســتفاده از ســرمایه
مردمی» توسط کمیسیون انرژی مجلس
تدوین شــد .پــس از تصویب این طرح
در صحن علنی مجلــس در تیرماه ،98
آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت
نفت و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت
تنظیم شد و سپس در تاریخ  29دیماه
این آییننامه در هیئت دولت تصویب و
توســط رئیس جمهور جهت اجرای آن
ابالغ شد.
سودآوری تضمینی طرحهای احداث
پتروپاالیشگا ه با اعطای تنفس خوراک

ایــده اصلی این قانــون برای حل
مشکل تامین مالی پاالیشگاهها ،اعطای
«تنفس خوراک» به آنها است .در روش
تنفس خوراک ،ابتدا یک پتروپاالیشگاه
به کمک ســازمان بورس و با استفاده از
سرمایههای مردمی تامین مالی میشود
و طی مدت  4ســال ســاخته می شود.
ســپس به محض بهرهبرداری به اندازه
میزان ســرمایهگذاری انجام شده برای
احداث پتروپاالیشــگاه از یک تا دو سال
تنفس خوراک برخوردار میشود .به این
معنا که پتروپاالیشــگاه یک تا دو سال
خــوراک نفت خام را از ســهم صندوق
توسعه ملی دریافت میکند ،ولی هزینه
خوراک را علیالحساب پرداخت نمیکند
و جزء بدهی پتروپاالیشــگاه به حساب
میآید و سپس در سالهای آینده آن را
به صورت قسطی به صندوق توسعه ملی
بازپرداخت میکند.در این راســتا ،علی
بختیار عضو کمیســیون انرژی مجلس

دهم با اشاره به جذابیت این قانون برای
تامین مالی پروژههای پاالیشــی گفت:
«فرض کنید شــما یک سرمایهای برای
خرید ســهام این پاالیشگاه وارد بورس
میکنید .عالوه بر اینکه در طول فرآیند
احداث ،سهام این پاالیشگاهها نسبت به
مابقی طرحها وضعیــت بهتری خواهد
داشــت و رشــد خواهد کرد ،در ســال
بهرهبرداری از طــرح نیز اصل پولی که
وارد بــورس کردید به عنوان ســود به
شما بازگردانده میشــود ولی همچنان
شما ســهام خود را خواهید داشت .یعنی
این طرح تا این حد برای مردم جذابیت
خواهد داشــت و از طرفی بــه هدایت
نقدینگی به بخش مولد و رشد اقتصادی
و بیاثرکردن تحریمهای نفتی نیز کمک
خواهد کرد».
نکته جالــب توجه اینکــه قانون
حمایــت از صنایع پاییندســتی مصوب
مجلس ،یک روش خــاص تامین مالی
پیشنهاد نداده است بلکه این قانون بستر
بهتری برای فعال شــدن انواع ابزارهای
تامین مالی ســرمایهگذار را ایجاد کرده
اســت .افزون بر این ،مشکل مالیاتی که
در تشکیل صندوق سرمایهگذاری پروژه
وجود داشت ،در متن قانون برطرف شده
اســت .از اینرو شرکتهای نوپا و تازه

شرکت گسترش نفت و گاز
پارسیان برای ساخت پاالیشگاه
سیراف مبلغ  1000میلیارد
تومان از انتشار اوراق اجاره
تامین مالی کرد .این اولین
تامین مالی ساخت پاالیشگاهها
از بازار سرمایه است که در کنار
ابزار سهام میتواند به طور
موثرتری عمل کند

تاسیس میتوانند در بازار سوم فرابورس
اول پذیرهنویســی کرده و پس از تبدیل
به شــرکت ســهامی عام ،گشایش نماد
در بــازار پایه را انجام دهنــد و از انواع
ابزارهای تامیــن مالی مثل عرضه اولیه
و افزایش سرمایه استفاده کنند.در نتیجه
جذابیتهــای این قانون موجب شــد تا
بیش از  800شــرکت طرحهای خود را
بــرای گرفتن مجوز تنفــس خوراک به
وزارت نفت ارسال کنند .در نهایت پس
از چند مرحله غربالگری ،این وزارتخانه
اسامی  8طرح منتخب پیشنهادی احداث
پاالیشگاههای نفت خام و میعانات گازی
را با مجموع ظرفیت  1460هزار بشــکه

در روز و همچنیــن  12طــرح ارتقای
فناوری پاالیشگاههای موجود را مجموع ًا
بــه ظرفیت  430هزار بشــکه در روز را
واجد شــرایط دریافت تنفــس خوراک
اعالم کرد.
استفاده از ظرفیت انتشار اوراق جهت
تامین مالی پروژههای پتروپاالیشگاهی

روش دیگر تامیــن مالی پروژهها
اســتفاده از انــواع اوراق مالی همچون
گواهی سپرده ،اوراق مرابحه ،اوراق اجاره
و اوراق مشــارکت اســت .براساس آمار
منتشر شده توسط سازمان فرابورس تنها
از انتشار اوراق در سال  ۱۳۹۸بیش از ۲۸
هزار میلیارد و  ۴۰۸میلیون تومان تامین
مالی پروژههای مختلف انجام شــده که
نشاندهنده ظرفیت باالی بازار سرمایه
برای تامین نقدینگــی الزم پروژههای
مختلف است .همچنین استفاده از انواع
اوراق مالی از طرف بخش خصوصی در
بازار سرمایه در ســالهای اخیر روندی
صعودی داشــتهاســت .نیروگاه پرند از
نمونههای عملیاتــی تامین مالی از بازار
سرمایه است که ســرمایه نزدیک به ۷
هزار میلیارد تومانی مورد نیاز این پروژه
را تامیــن کــرد .عالوه براین شــرکت
پتروشــیمی تابان فردا در اسفندماه ۹۸
از طریــق انتشــار اوراق اجــاره مبلغ 2

شــرکت گروه گســترش نفت و گاز
پارسیان (ســهامی عام) از زیرمجموعههای
شــرکت ســرمایهگذاری غدیر اســت .این
شرکت جهت تامین مالی ساخت پاالیشگاه
ســیراف به مبلغ  1000میلیارد تومان اوراق
اجاره منتشــر کرد که تمام آن فروش رفت.
اوراق اجاره شــرکت گســترش نفت و گاز
پارســیان در نماد «پارســا »306با شرایط
مدت اوراق  4سال ،مواعد پرداخت اجاره بها
هر  6ماه یکبــار ،نرخ اجاره بهای اوراق 16
درصد به فروش رفت .متعهد پذیره نویســی
این اوراق نیز شــرکت تامین سرمایه تمدن
است.شــرکت ســرمایه گذاری غدیر جهت
تضمین  50درصد از اصل اوراق و کل اجاره
بها و توثیق ســهام جهت تضمین  50درصد
مبلغ اصل اوراق تعداد  46038940ســهام
شرکت پتروشیمی شیراز ،تعداد 55362793
سهام شــرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
و تعداد  140852834ســهام پاالیش نفت
بندرعباس را ارائه کرد.تامین مالی بخشــی
از پروژه ساخت پاالیشــگاه سیراف از بازار
ســرمایه میتواند نقطه شــروعی بر جبران
عقب ماندگی توسعه ظرفیت پاالیشی ایران
به دلیل عدم تامین مالی باشــد .پروژههای
پاالیشی که مجوز اعطای تنفس خوراک را
دریافت کردهاند از آنجایی که پس از ساخت
کل هزینه ســرمایه آنها در ســال اول باز
میگــردد ظرفیت خوبی بــرای تامین مالی
از بازار ســرمایه دارند کــه افزایش جذابیت
انتشار اوراق نیز میتواند به این مهم کمک
کند .نکتــه پایانی اینکه انتقادات خبرگزاری
فارس به طرح پاالیشی ســیراف همچنان
پابرجاست و هدف از این گزارش نشان دادن
ظرفیتهای موجود برای حل مشکل تامین
مالی پاالیشگاهها بوده است.

گزارش

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون اول رئیسجمهوری:

بهینهسازیمصرفانرژینقشیسازنده
در آینده اقتصاد ایران دارد
مصــرف انــرژی میتواند به صیانــت از ذخایر و
منابع انرژی کشــور کمک کند ،افزود :بهینهسازی
مصرف انرژی ،ظرفیت بزرگی است که در افزایش
درآمدهای ارزی کشور و ایجاد فرصتهای شغلی
آثار مثبت زیادی را بههمراه خواهد داشــت.معاون
اول رئیسجمهوری با یادآوری اینکه خوشــبختانه
مصوبات خوبی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی
وجود دارد ،تصریح کرد :اگر آییننامههای اجرایی
این مصوبات نیاز به اصالح داشــته باشــد ،دولت
آمادگی دارد پیشــنهادهای بخشخصوصی را در
این باره بررســی کند.جهانگیری از اعضای هیئت
مدیره فدراســیون صنعت نفت ایران خواست اگر
سازوکار یا پیشنهادهای جدیدی برای فعال کردن
طرحهــای مرتبط با بهینهســازی مصرف انرژی
دارند ،این پیشــنهادها را به دولــت ارائه دهند تا
بررسی شود.

معــاون اول رئیسجمهــوری با بیــان اینکه
بهینهســازی مصرف انرژی میتواند نقش سازندهای
در آینده اقتصاد کشور ایفا کند ،گفت :این امر ظرفیت
بزرگی اســت که در افزایش درآمدهای ارزی کشور و
ایجاد فرصتهای شغلی آثار مثبت زیادی را بههمراه
خواهد داشت.

به گــزارش دانــش نفت به نقــل از پایگاه
اطالعرســانی معاون اول رئیسجمهوری ،اسحاق
جهانگیری ،روز شــنبه ۲۹ ،شهریورماه در نشست
بــا تعدادی از اعضــای هیئت مدیره فدراســیون
صنعت نفت ایران ،پیشنهادهای مطرح شده برای
بهینهســازی مصرف انرژی را مثبت ارزیابی کرد
و گفت :بهینهســازی مصرف انــرژی از مهمترین
ضرورتهای کشــور اســت کــه میتواند نقش
سازندهای در بخشهای مختلف اقتصادی و آینده
کشــور ایفا کند.وی با تاکید بر اینکه بهینهسازی

امضای تفاهمنامه همکاری همه جانبه میان سازمان مدیریت صنعتی و پژوهشگاه استاندارد
تفاهمنامــه همــه جانبه آموزشــی،
پژوهشی و مشاورهای میان سازمان مدیریت
صنعتی و پژوهشــگاه اســتاندارد با امضای
ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان
مدیریــت صنعتی و فرزانــه انصاری رییس
پژوهشگاه استاندارد ،منعقد شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان
مدیریت صنعتی ،ابوالفضل کیانی بختیاری
در این جلســه ،ضمن بیــان تاریخچه ای
از ســازمان مدیریت صنعتی و برشــمردن
توانمندی های این ســازمان در زمینههایی
نظیر آموزش هــای تخصصی و کاربردی؛
مشــاوره و تحقیــق ،کانونهــای ارزیابی
مدیــران حرفــه ای ،دورههــای آمادگی
استخدام و توانمندسازی دانش آموختگان،
مشاوره و اجرای مدیریت چابکی و استراتژی
برای سازمانها و  ...گفت :در حوزه آموزش
با دانشــگاه های معتبر فرانســه  ،کانادا و
آلمان همکاری داریم ،همچنین بســیاری
از دوره های جدید از جمله مدیریت کسب
و کارهای دانش بنیــان ،مدیریت فناوری
و نــوآوری؛ مدیریت هــوا -فضا؛ مدیریت
کسب و کارهای کوچک و متوسط با آلمان
ها ،مدیریت صندوق های بازنشســتگی با
ایتالیا ،مدیریت تحــول دیجیتال؛ مدیریت
مســئولیت اجتماعی بنگاهها و سازمان ها
()CSR؛ مدیریــت صنایع معدنی؛ مدیریت

نفت و گاز و پتروشــیمی را با دانشگاههای
کانــادا و دوره های پرورش مدیران در تراز
جهانی راه اندازی کرده ایم.کیانی بختیاری
افزود :در بحث استاندارد هاي دانش بنياني
درخصوص 5300شــركت دانــش بنيان
درکشور ضروری اســت که استانداردهای
بين المللی مديريت كسب و كار و الزامات
آن آموزش داده شود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی
خاطرنشــان کرد :برای ارزيابي دانش فني
جايــگاه مرجعــی وجود نــدارد و بصورت

متفرقه كارهايي انجام می شود که در این
خصوص نیز آمادگی داریم با پژوهشــگاه
استاندارد همکاری نماییم.
وی افــزود :در خصــوص مدل رتبه
بندی تكنومتری يا فناوریسنجي سازمان
مدیریت صنعتی و پژوهشــگاه اســتاندارد
دارای پتانســيل الزم برای گشــودن یک
موضوع جديد هســتند و آماده ایم در این
زمینه همــکاری نماییــم .کیانی بختیاری
یــادآور شــد :در حوزه تحــول ديجيتال و
مولفه هاي انقالب صنعتي چهارم كارهاي

فرهنگي و انتشاراتی خوبي انجام داده ایم و
در خصوص ارزیابی بنگاه های صنعتی که
دارای استاندارد شاخص بين المللی هستند
آمــاده همکاری برای تدوین مدل و اجرای
ارزیابی هستیم.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی
یکی از دیگر ظرفیت های این ســازمان را
وجود شبکه نمایندگی های آن برشمرد که
با تقویت و توســعه دامنه فعالیت ها شکل
گرفته و در حال حاضردارای  26نمایندگی
در ســطح کشــور اســت .در این جلســه

همچنین ،فرزانه انصاري رئيس پژوهشگاه
استاندارد اظهار داشت :پژوهشگاه استاندارد
بــه عنوان مرجــع علمی پژوهشــی نظام
استانداردسازی در کشور و نیز پل ارتباطی
بین مراکز تولید و به کارگیری علم ،مقدمات
«تبدیل یافتههای علمیکشور به استاندارد»
و «تدوین اســتانداردهای پژوهش محور»
را به منظور معرفی و انتقال پیشــرفتهای
علمیبه صنایع ،مراکز خدماتی و نهایتا در
سطح جامعه فراهم می کند.وی ضمن ابراز
خشنودی از همکاری پژوهشگاه استاندارد
با ســازمان مدیریت صنعتــی ،آمادگی این
پژوهشــگاه برای همکاری در تمامی زمینه
ها به ویژه حوزه اســتانداردهای بین المللی
ایزو را اعــام نمود.انصاری ابراز امیدواری
نمود که پژوهشگاه استاندارد در همکاری با
ســازمان مدیریت صنعتی در به روز رسانی
اســتانداردها و باال بردن کیفیت و افزایش
کارایی و بهبــود روشهای تولید و خدمت
بیش از پیش گام هــای موثری بردارد .در
این جلســه همچنین حسن شیخ نیا رییس
هیات مدیــره و معاون آموزش ســازمان
مدیریــت صنعتــی ،ضمن ارائه گزارشــی
از شــکل گیری تفاهم نامــه میان طرفین
بــه بیان برخی از ویژگــی های دوره های
آموزشی ســازمان مدیریت صنعتی از جمله
محتوای کاربردی آنها پرداخت.

بهصورت وبینار؛

تودومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی توسط سازمان مدیریت صنعتی
بیس 
بیســتودومین همایش «عرصــه یادگیری
مدیران منابع انسانی ایران» با موضوع «تکنولوژیها
و فرآیندهــای نویــن مدیریت منابع انســانی» در
روزهــای  7و  8مهرماه ماه بهصــورت وبینار برگزار
میشود.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت
صنعتــی ،احمد بذلــی رئیس این همایــش و قائم
مقام مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی گفت:
برای نخســتین بار و در راستای رعایت پروتکلهای
بهداشتی ستاد مقابله با کرونا ،برگزاری بیستودومین

همایش «عرصــه یادگیری مدیران منابع انســانی
ایران» به شــکل وبینار و با ارائه سخنرانان خارجی
و ایرانی به همراه ترجمه همزمان برگزار خواهد شد.
به گفته وی از ســال  ۸۱تاکنــون  15دوره
کنفرانس توســعه منابع انســانی در تهــران و 21
همایش عرصه یاد گیری در استانهای کشور توسط
سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده که طی آن ۹۸۶
تجربه و  ۳۷۸۵مقاله بــه دبیرخانه کنفرانس واصل
شــده که از این تعداد بالغ بر  ۶۵۰تجربه و مقاله در
رویدادهای مذکور ارائه شده است.

حفار مردان شرکت ملی حفاری ایران موفق شدند

همچنین  ۱۸هزار نفر از اساتید و متخصصان
و صاحبنظــران و عالقمندان به حوزه مدیریت منابع
انســانی در این رویدادها شرکت کردهاند که حاصل
آن بالغ بر  ۲۷۰هزار نفر ســاعت آموزش و یادگیری
بوده اســت .حدود  ۶۰درصد از شــرکتکنندگان از
بخش خصوصی ۴۰ ،درصــد از بخش دولتی و ۳۰
درصد هم از جامعه بزرگ زنان کشــور بوده اســت.
در ایــن وبینار  6تجربه داخلی و  2تجربه بینالمللی
مرتبط با موضوع همایش به اشتراک گذاشته خواهد
شد.

حفر و تکمیل  64حلقه چاه های نفت و گاز در شش ماه نخست امسال

با تالش متخصصان و کارکنان سختکوش شرکت ملی
حفــاری ایران ،حفاری و تکمیــل  64حلقه چاه های نفت و
گاز در شش ماه نخســت امسال در مناطق نفتخیز خشکی و
دریایی کشور با موفقیت انجام شد .به گزارش روابط عمومی
شــرکت ملی حفاری ایران سرپرســت معاونت مدیرعامل در
عملیات حفاری شــرکت در این باره گفــت :از این تعداد چاه
 21حلقه توســعه ای توصیفــی 42 ،حلقــه تعمیری و یک
حلقه اکتشــافی بوده است .ســعید اکبری افزود 50 :حلقه از
این چاه ها در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفتخیز

جنوب ،شش حلقه در شــرکت نفت فالت قاره ،پنج حلقه در
شــرکت مهندسی و توســعه نفت ،یک حلقه در شرکت نفت
مناطق مرکزی ایــران ،یک حلقه در قالب پروژه و یک حلقه
در موقعیت فعالیت مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران
حفاری ،تکمیل و تحویل کارفرمــا گردید .وی با بیان اینکه
در زمان حاضر کار جابجایی  18دســتگاه حفاری ســبک و
سنگین ناوگان شرکت در مناطق عملیاتی استان های نفتخیز
در دســت اجرا قرار دارد ،متراژ حفــاری از ابتدای فروردین تا
پایان شــهریورماه را  36هزار و  547متر عنوان کرد .اکبری

با بزرگداشــت چهلمین سال دفاع مقدس و تجلیل از حماسه
آفرینی های رزمندگان و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای
گرانقدر هشــت سال دفاع مقدس بویژه شهیدان صنعت نفت
و حفاری ،اظهار کرد :تالشــگران این شرکت در آن دوران با
ایثــار  ،فداکاری  ،همت و از خود گذشــتگی ضمن حضور در
جبهــه ها ،در جهت حفظ  ،نگهداشــت و افزایش تولید نفت
موفق به حفاری و تکمیل  302حلقه چاه در مناطق عملیاتی
شدند که به عنوان ســند افتخار شرکت ملی حفاری ایران و
صنعت نفت تلقی می گردد.
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یادداشت
بازی دو سربرد سهامداران و سازندگان
پتروپاالیشگاهها

احمد جانجان
کارشناس بازار سهام

ورود پروژههــای احــداث
پتروپاالیشــگاه به بازار ســرمایه به
اجرایی شــدن ایــن پروژهها کمک
میکنــد و برای ســرمایهگذاران نیز
تضمینکننده ســودهای مناسبی در
آینده اســت.تمایل به سرمایه گذاری
در بازار ســهام ابعاد مفیــدی برای
اقتصاد دارد و از سرریز شدن نقدینگی
مردم به ســمت بازارهــای غیر مولد
موازی از قبیل بازار ارز ،ســکه و …
جلوگیری میکند .این در حالی اســت که در بسیاری از کشورهای
با صنایع پیشــرفته افزایش سرمایههای خرد مردمی در بازار سرمایه
برای تأمین مالی پروژههای بزرگ و ســودده یک بازی دو ســربرد
برای سهامداران و سازندگان بوده است .افزایش عرضه سهام جدید
در بازار از ســه روش عمده «عرضه اولیه ســهام شرکتهای جدید
غیربورسی»« ،افزایش سهام شناور با عرضه سهام جدید شرکتهای
فعال در بورس» و «افزایش ســرمایه شرکتهای فعال در بورس از
طریق صرف سهام» ،اقدامی است که بازار سهام را بیش از پیش در
خدمت تولید و فعالیتهای مولد قرار میدهد .از طریق این روشها،
از آنجا که سهام جدیدی در بازار عرضه میشود ،در کنار تأمین مالی
شرکتها و کســب و کارها ،نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و
فشــار تقاضا برای سایر سهام موجود در بازار کاهش مییابد و رشد
قیمت سهام متعادل میشود.
فرصت ورود پتروپاالیشگاهها به بازار سرمایه

شــرکتهایی که برای احداث پتروپاالیشــگاه از وزارت نفت
مجوز میگیرند الزم اســت برای تأمین مالی خود از بازار ســرمایه
اســتفاده کنند .دو مزیت بزرگ این طرحها قانون تنفس خوراک و
تولید مواد با ارزش پتروشیمیایی است .در واقع قانون تنفس خوراک
موجب بازگشــت ســرمایه هزینه کلی پروژه در سال اول میشود و
تولید مواد پتروشــیمیایی با توجه به بازار بزرگ و روبه رشد داخلی و
خارجی آن نقش مهمی در ســودآوری شرکتها دارد .بنابراین ورود
شرکتهای پتروپاالیشــی به بازار سرمایه ،به مولدشدن آنها کمک
میکند و برای ســرمایهگذاران نیز تضمینکننده سودهای مناسبی
در آینده اســت .در واقع کســانی که در این پروژهها سرمایهگذاری
میکنند ســودهای آینده این پتروپاالیشگاهها را خریداری میکنند.
همچنیــن بندهای مختلفی در قانون پتروپاالیشــگاه برای حمایت
سهامداران طرح ذکر شدهاســت که موجب اقبال سرمایهگذاران به
آن میشود.
راهکاری برای تأمین مالی پروژههای بزرگ از بازار سرمایه

مشــکل اصلی رونــق نداشــتن پروژههای بــزرگ از جمله
پاالیشگاهسازی در ایران مشکل تأمین مالی است .وزارتخانههایی
از جملــه اقتصاد و نفت باید از مدتها پیش ســاز و کارهای تأمین
مالی پروژههای بزرگ از طریق ســرمایههای مردمی و بازار سرمایه
را طراحی و اجرا میکردند با این حال متأسفانه هنوز هم دولت ،هیچ
ساز و کار مشــخصی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ندارد .این
مســئلهای است که مقام معظم رهبری هم در دیدار امسال با هیئت
دولت هم مطرح کرده و فرمودند :ســرمایهگذاریهای کالن را احیا
کنید و از امکانات فراوان و نقدینگی بخش خصوصی استفاده کنید.
براســاس قانون ،تا  ۳۰درصد از ســرمایه مورد نیاز کل یک پروژه
پتروپاالیشــگاه باید آورده سرمایهگذار آن باشــد و حداکثر یکسال
پس از دریافت مجوز ،باید  ۳۰درصد از ســهام شرکت مجری طرح
در بورس واگذار شــود .قانون حمایت از صنایع پاییندســتی صرف ًا
یک روش مشــخص تأمین مالی پیشنهاد نداده است و بستر بهتری
برای فعال شــدن انواع ابزارهای تأمین مالی ســرمایه گذار را ایجاد
کردهاســت .شرکتهای نوپا و تازه تأســیس میتوانند در بازار سوم
فرابورس اول پذیرهنویسی کرده و خودشان را به شرکت سهامی عام
تبدیل کنند .در کنار ابزار ســهام ،تأمین مالی با انتشار اوراق از بازار
ســرمایه نیز میتواند به تأمین مالی کمک کند .پیشنهاد میشود که
ترجیح ًا اوراقی منتشــر شود که دارای نرخ جذابی برای خریدار باشد
و قابلیت تبدیل به سهام را داشته باشند .همچنین این امکان فراهم
شــود که سرمایه گذاران در ازای تخفیف جذاب ،به جای ریال ،طال
و ارز (نقد یا حوالهای) بیاورند و اوراق خریداری کنند تا بخشی از ارز
مورد نیاز پروژه نیز بدین صورت تأمین شود.
پیشنهاد استفاده از سهام ضمانت شده

به نظر میرســد برای تأمین مالی پروژههای بزرگ زیرساختی
و تولیدی باید جذابیت ســهام را باال برد .ســهام ضمانت شــده در
ســاختارهای مالی و سرمایهای تعریف شــده است ،به عنوان نمونه
برای تأمین مالی ســاخت راه آهن آمریکا یا راه آهن فرانسه از این
ابزار استفاده شده است .ضمانت ارائه شده در این نوع سهام ،پرداخت
درصدی ســود در طی سال است که ســهام عادی این ضمانت را
ندارند .در این روش با رعایت عقود اســامی ،شرکت مجری طرح
مردم را ســهامدار میکند اما کف ســود ضمانت شده مرکبی را در
انتهای دوره ساخت پروژه به سهامداران خرد میپردازد .تأمین مالی
بخشی از پروژه ساخت پاالیشگاه ســیراف از بازار سرمایه میتواند
نقطه شروعی بر جبران عقب ماندگی توسعه ظرفیت پاالیشی ایران
به دلیل عدم تأمین مالی باشد .پروژههای پاالیشی که مجوز اعطای
تنفس خوراک را دریافت کردهاند از آن جایی که پس از ساخت کل
هزینه سرمایه آنها در ســال اول باز میگردد ظرفیت خوبی برای
تأمین مالی از بازار سرمایه دارند که افزایش جذابیت انتشار اوراق نیز
میتواند به این مهم کمک کند.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

اخبار نفت

مطالعهتنگبیجارازحیثتامینپایدارخوراک
پاالیشگاهایالممهماست

ارزیابی مطلوب عملکرد پایانههای نفتی در
مجمع ساالنه
مجمع عمومی ســاالنه نمایندگان صاحبان ســهام شرکت

پایانههــای نفتی ایران ،عملکرد این شــرکت در همه بخشهای
مالی ،فنی ،عملیاتی ،پشتیبانی و منابع انسانی را در سال مالی ۹۸
مطلوب ارزیابی کرد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پایانههای نفتی
ایران ،در نشســت مجمع عمومی ســاالنه صاحبان سهام این
شرکت که با ریاســت مسعود کرباسیان ،مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران و بــا حضور دیگر اعضای مجمع ،نماینده ســازمان
حسابرسی ،مدیرعامل ،هیئت مدیره و مدیران شرکت پایانههای
نفتی ایران برگزار شــد ،گزارش عملکرد مطلوب این شــرکت
از سوی نماینده سازمان حسابرســی قرائت شد.در این نشست،
مدیرعامل ،هیئت مدیره و مدیران شرکت پایانههای نفتی ایران
در دفاع از گزارش عملکرد شرکت بهعنوان آخرین حلقه زنجیره
ارزش توسعه صنعت نفت و اثربخشی فعالیتهای انجامشده در
تکمیل این زنجیره ،توضیحــات الزم را به مجمع عمومی ارائه
دادند.سرانجام ،عملکرد مطلوب شرکت پایانههای نفتی ایران در
سال مالی  ۹۸مطابق گزارش سازمان حسابرسی به تأیید مجمع
عمومی ساالنه نمایندگان صاحبان سهام آن رسید.

توزیع  ۵۰۰بسته کمک معیشتی
از سوی اروندان

شــرکت نفت و گاز ارونــدان برای عمل به مســئولیتهای
اجتماعی و مشــارکت در طرح رزمایش کمک مؤمنانه ٥٠٠،بسته
کمکمعیشتی میان خانوارهای محروم توزیع کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان،
به مناســب هفته دفاع مقدس ،سپاه ناحیه خرمشهر با همکاری
پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان این شرکت رژه خودرویی و
رزمایش کمک مؤمنانه برگزار کرد.در این رزمایش شرکت نفت
و گاز اروندان ،تعداد  ٥٠٠بسته کمک معیشتی میان خانوارهای
نیازمنــد و محروم با هــدف حمایت از ذینفعــان توزیع کرد.
شرکت نفت و گاز اروندان در مراحل قبلی نیز تعداد هزار و ۲۰۰
بسته کمک معیشــتی میان خانوادههای محروم شهرستانهای
خرمشهر ،شادگان ،سوسنگرد و هویزه توزیع کرده بود.

سکوی  1000تنی شماره  8میدان هندیجان
نصب شد

سکوی ســرچاهی  1000تنی شــماره  8میدان هندیجان

شــرکت نفت فالت قاره ایران روز سهشنبه  1مهر در محل مورد
نظر نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفــت فالت قاره ایران،
با نصب این ســکو ،تولید در یکــی از قدیمیترین میادین نفتی
خلیجفارس افزایش مییابد.عملیات نصب این ســکو با رعایت
همه نکات ایمنی و اســتانداردهای بینالمللــی رایج در بخش
فراساحل انجام شــده و پیمانکاران مربوطه نیز با رعایت کامل
شــیوهنامههای بهداشــتی و ایمنی نســبت به انجام آن اقدام
کردهاند.این پروژه به طور کامل توسط کارشناسان و متخصصان
توانمنــد داخلی و پیمانکاران حوزه فراســاحل کشــور به انجام
رسیده است.بر اســاس برنامهریزی انجام شده سکوی شماره 7
میدان هندیجــان نیز هفته آینده در موقعیــت مورد نظر نصب
خواهد شــد .پیشبینی میشود با نصب سکوهای سرچاهی  7و
 8میدان هندیجان در مجموع  20هزار بشکه در روز به ظرفیت
تولید از این میدان افزوده شــود.با نصب این ســکوها در آینده،
فرازآوری چاهها برای تولیــد مصنوعی با تزریق آب ،گازرانی یا
پمپی کردن چاهها اجرایی شده و با توجه به اینکه در این سکوها
برق و امکانات ایمنی الزم وجود دارد ،با اســتفاده از روشهای
ثانویه ،میزان تولید نفت نیز افزایش مییابد.این میادین از معدود
میادینی هســتند که عملیات شیرینسازی نفتخام در بدو تولید
و در ســکوی تولید میدان بهرگانسر انجام میشود .با نصب این
ســکوها ،دسترسی به چاهها بیشتر میشــود و ایمنی چاهها نیز
با توجه به وجود تاسیســات ســرچاهی نصب شده از جمله پنل
کنترل و ایمنی سرچاهی ،سیستمهای اعالم حریق ،سیستمهای
کنترل چاهها و سیســتمهای برق و ابزاردقیق از ســطح کیفی
و ایمنی باالتری برخوردار خواهد بود.از ســختیهای نصب این
ســکوها وجود  7چاه تولیدی در ســکوی  7و  4چاه در سکوی
 8اســت .همچنین عمق کم آب انجام عملیات را در ســاعات
محدودی از شبانهروز ممکن میکند و نیاز به شناورهای با آبخور
کم دارد.

اجرای ضوابط یک مقطع تحصیلی باالتر
رزمندگان ،در اولویت قرار گرفت

نشست بررســی وضع اجرای ضوابط ابالغشده درباره یک

مقطع باالتر رزمندگان صنعت نفت در اداره کل تدوین و هماهنگی
مقررات اداری و استخدامی برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از معاونت توســعه مدیریت و
سرمایه انسانی وزارت نفت ،به دنبال درخواست رزمندگان صنعت
نفت مبنی بر تســریع در اجرای ضوابط ابالغشــده درباره یک
مقطع تحصیلی باالتر رزمندگان ،نشســتی با حضور نمایندگان
مدیران توسعه منابع انســانی چهار شرکت اصلی برگزار شد.در
این نشســت ،پس از بررسی قوانین و مقررات مرتبط با موضوع،
اجرای فــوری ضوابط ابالغشــده در زمینه یــک مقطع باالتر
رزمندگان ،در اولویت پروژههای منابع انسانی چهار شرکت اصلی
قرار گرفت.با اجرای ضوابط یاد شده ،جانبازان ،آزادگان ،فرزندان
شــاهد و رزمندگان ،از مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی باالتر
بهرهمند میشوند.

مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق

میدان گازی تنگ بیجار

مرکزی ایران با اشاره به امضای قرارداد

ع شده
در استان ایالم واق 

توسعه فناورانه  2میدان زیر پوشش این

و انجام پروژه مطالعاتی

شرکت با دانشگاههای شهیدچمران اهواز
و آزاد اســامی ،گفت :میدان گازی تنگ

این میدان و میدانهای

ع شده و انجام
بیجار در اســتان ایالم واق 

اقماری آن شامل

پروژه مطالعاتــی این میدان و میدانهای
اقماری آن شــامل میدانهــای باباقیر،

میدانهای باباقیر ،بانکول

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران،
رامین حاتمی گفــت :این پروژهها برای
همکاری فناورانه شرکت ملی نفت ایران
با دانشــگاهها و مراکز پژوهشی کشور و
همچنین اجــرای طرحهای میدانمحور
ازدیاد برداشت و بهینهسازی تولید تعریف
شده اســت.وی با بیان اینکه پروژههای
پیشگفته در میدانهای خشــت و تنگ
بیجــار و اقمار آن اجرا میشــود ،افزود:
پروژه پژوهشــی میدان تنــگ بیجار را
دانشــگاه شــهید چمران اهواز و پروژه
میدان خشــت را دانشــگاه آزاد اسالمی
واحــد علــوم و تحقیقات تهــران اجرا
میکند که اســناد همکاری این پروژهها

خوراک پاالیشگاه ایالم

بانکول و سمند برای تأمین پایدار خوراک

و سمند برای تأمین پایدار

پاالیشگاه ایالم بسیار حائز اهمیت است.

بسیار حائز اهمیت است

در قالــب طــرح  ۱۳قرارداد پژوهشــی
صنعت نفت در مراســمی با حضور وزیر
نفت امضا و مبادله شد.حاتمی گفت :این
ســند همکاری که مدت اجرای آن ۱۰
سال پیشبینیشــده و با توافق طرفین
نیز قابل تمدید است ،شامل بخشهای

مطالعــه زودبــازده ،انجــام مطالعــات
آزمایشــگاهی ،مطالعه جامــع ،اجرای
طرح پایلــوت میدانی و انجام طرحهای
پژوهشــی برای حل مشــکالت میدان
و ارائــه راهکار برای افزایــش بازیافت
از این میدانهاســت.وی بــا بیان اینکه

میدان گازی تنگ بیجار در استان ایالم
واقع شــده و انجام پروژه مطالعاتی این
میدان و میدانهای اقماری آن شــامل
میدانهای باباقیر ،بانکول و سمند برای
تأمیــن پایدار خوراک پاالیشــگاه ایالم
بسیار حائز اهمیت اســت ،درباره پروژه

مطالعاتی خشــت در اســتان فارس نیز
گفت :با توجه به کســب اطالعات جدید
از چاههای اخیر حفر شــده ،این میدان
و همچنین نوع ســیال و خواص سنگ
مخــزن بهمنظور تعییــن بهترین روش
ازدیاد برداشــت و تولیــد حداکثری در
برنامههای مطالعه میدانمحور شــرکت
ملی نفت ایران قرار گرفته است.پیش از
این نیز چهار پروژه پژوهشی این شرکت
با دانشگاههای امیرکبیر ،رازی کرمانشاه
و پژوهشــگاه صنعت نفت بهمنظور رفع
چالشهای تولید و بــا رویکرد افزایش
بهرهوری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

بکارگیری  12دستگاه حفاری در پروژههای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران
از بکارگیری  12دســتگاه حفاری ســنگین
خشکی ناوگان این شــرکت در پروژههای
طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی
نفت ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
حفاری ایران مهندس سید عبداله موسوی
روز یکشنبه ( 30شهریورماه) با گرامیداشت
فرا رســیدن چهلمین سالگرد حماسه دفاع
مقدس در این باره گفت :تاکنون سه دکل
حفــاری  81 ، 35و  48فتح در میدان نفت
شــهر و دســتگاه  27فتح در میدان نفتی
گچســاران در مــدار عملیات قــرار دارند.
وی بــا بیان اینکه ایــن پروژهها به ترتیب
در میادین تحت سرپرســتی شــرکت نفت
مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب هستند ،افزود :مجموع متراژ
حفاری در ایــن زمینه تا به امروز افزون بر
شش هزار و  700متر به ثبت رسیده است.
موسوی گفت :شرکت ملی حفاری ایران در
اجــرای این دو پروژه کــه در قالب EPD/
 EPCاجرا می شود در میدان گچساران پنج

حلقه چاه توســعهای و دو حلقه تعمیری و
در میدان نفت شــهر یک حلقه توسعهای و
چهار حلقه تعمیری حفر و تکمیل میکند و
عالوه بر فعالیتهای تحتاالرضی ،انجام
امور سطحاالرضی نیز برعهده این شرکت
است.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
بــا این توضیح که با تأمیــن کاال و مواد و
افزایش تعــداد دکلهای حفاری در اجرای
پروژه نگهداشــت و افزایــش تولید میدان
نفتی گچساران شــتاب بخشی خواهد شد،
گفت :در پروژه نفت شــهر عملیات تعمیر
و تکمیــل دو حلقه چاه به پایان رســید و
حفاری ســومین حلقه چاه در روزهای اخیر
آغاز شــد.وی افزود :همچنین ملی حفاری
در اجرای پروژههای میدان محور با شرکت
های بخش خصوصی در پروژههای باال رود،
رامین و اللی (بنگستان) در گستره عملیاتی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سپهر و
جفیر در محدوده شرکت نفت و گاز اروندان
در بخش های عملیــات حفاری و خدمات
یکپارچه فنی و مهندسی همکاری میکند.
موســوی گفت :پروژه باال رود شامل شش

حلقه چاه به تفکیک چهار حلقه توسعهای/
توصیفی و دو حلقه توســعهای است که دو
دکل  92و  57بــه این منظور تخصیص و
بخش سطحاالرض را شرکت جهان پارس
بر عهده دارد.مدیرعامل شرکت ملی حفاری
ایــران گفت :پروژه نگهداشــت و افزایش
تولید میدان نفتی رامین با مشــارکت این
شرکت و شرکت توســعه نفت و گاز پرشیا
اجرا میشــود که مشتمل بر حفاری هشت
حلقه چاه (شش حلقه توسعهای و دو حلقه

تعمیری) است که این پروژه هم به صورت
 EPD/EPCبا همکاری دو شــرکت اجرا
و بــه زودی مراحل اجرایــی آن با تکمیل
لوکیشن و بکارگیری دو دکل حفاری ،آغاز
میشود.وی افزود :پروژه توسعه میدان نفتی
اللی بنگستان دیگر پروژهای است که این
شرکت و شرکت جهان پارس اجرای آن را
در شمال استان خوزســتان بر عهده دارند
و به تازگی مناقصــه آن برگزار گردید که
ملی حفاری دو دکل حفاری ســنگین خود

را بــه منظور عملیات حفاری پنج حلقه چاه
شامل ســه حلقه توســعه ای و یک حلقه
بــرای تزریق پســاب در نظــر گرفته و بر
اساس توافق حاصله با شرکت جهان پارس
ارایه خدمات فنــی یکپارچه تحت االرضی
و بخشــی از کارهای سطح االرضی پروژه
از سوی ملی حفاری ارایه میگردد.موسوی
گفت :در پروژه توســعه میادین ســپهر و
جفیر شرکت ملی حفاری ایران با همکاری
شــرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی از
شرکتهای زیر مجموعه شرکت گسترش
انرژی پاسارگاد نسبت به حفاری شش حلقه
چاه توســعهای در این میادین اقدام که دو
دستگاه حفاری به این منظور در نظر گرفته
شده و تالش دو شــرکت بر این است که
این پروژه به زودی اجرایی گردد.مدیرعامل
شرکت ملی حفاری ایران گفت :با توجه به
تعداد بســتههای باقیمانده از طرح موسوم
به توســعه  28مخزن این شــرکت پیگیر
مشارکت در اجرای این پروژهها به صورت
کامــل یا با شــرکتهای بخش خصوصی
داخلی است.

مجری طرح کهاب شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد:

 ۲انبار نفت بزرگ تهران به سامانه طرح کهاب تجهیز میشود
مجری طرح کهاب شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران از اتصال  ۲انبار نفت
مهم شمال شرق و ری تهران به سامانه طرح
کهــاب (کاهش ،هدایت ،انتقــال و بازیافت
بخارات بنزین) تا پایان امسال خبر داد.

فرهــاد عبداهللپــور در ایــن باره به
خبرنگار شــانا گفت :مجوز برونســپاری
طرح تجهیز انبار نفت ری از شــرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی دریافت
شده اســت و مجوز اجرای طرح انبار نفت
شــمال شــرق در قالــب  EPCنیز هفته
جاری دریافت میشــود.وی هزینه تجهیز
دو انبار نفت مهم شــهر تهران به سامانه
تجهیزات طرح کهــاب را در مجموع ۷۴
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :انبار نفت
شمال غرب شــهر تهران پیش از این (از
چهار سال گذشــته) به این سامانه مجهز

شــده بود و امیدواریم دو انبار دیگر شهر
تهران نیز تا پایان ســال به این ســامانه
مجهز شــوند.مجری طرح کهاب شرکت
ملی پخــش فرآوردههای نفتی تأکید کرد:
با اجرای این طــرح از ورود روزانه  ۴هزار
مترمکعــب بخار بنزین به هوا جلوگیری و
روزانه حدود  ۶هزار لیتر بنزین استحصال
خواهــد شــد.عبداهللپور دربــاره وضعیت
اجــرای طرح کهاب در جایگاههای عرضه
ســوخت سطح کشــور گفت :طرح کهاب
شــامل سه مرحله است که مرحله یک آن
شــامل لولهکشــی از مخازن زیرزمینی تا
محل تخلیه جایگاههای عرضه سوخت ،در
همه جایگاههای سراسر کشور اجرایی شده
است.وی افزود :مرحله دوم این طرح شامل
بازیافت بخارات بنزین در خود جایگاههای
عرضه ســوخت و مرحله ســه نیز شامل

نصب دســتگاههای اســتحصال بخارات
بنزین در جایگاههاست.مجری طرح کهاب
شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی
هزینه تجهیز جایگاهها به این ســامانه را
حدود  ۵۰۰میلیون تومــان اعالم و تأکید
کرد :با توجه به بهرهمنــدی جایگاهداران
از کارمزد تشــویقی و بنزین اســتحصال
شــده ،این هزینه ظرف دو تا سه سال و
در جایگاههــای پروفــروش حتی تا  ۶ماه
قابل بازگشت است.عبداهللپور تصریح کرد:
هر جایگاهی که بــه تجهیزات این طرح
متصل شــود ۸۰ ،ریال بــه کارمزد توزیع
هر لیتر فرآورده جایگاهدار افزوده میشود
و افزون بر آن ،بنزین استحصالشــده نیز
متعلــق به خــود جایگاه خواهــد بود.وی
گفت :برآورد میشــود که بهطور میانگین
با اجــرای این طــرح در جایگاهها ،مقدار

بنزین استحصالشــده برابر بــا  ۷۰لیتر
بنزین از یک نفتکش  ۳۲هزار لیتری است.
مجــری طرح کهاب شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی تأکید کرد :تکالیفی که
بهعهده وزارت نفت در حوزه توزیع بنزین
و نفــت گاز یورو  ۴بوده نیز انجام شــده
است.عبداهللپور گفت :خوشبختانه اجرای
این طــرح که پیش از این بــا موانعی (از
جمله بوروکراسی اداری در مرحله اعطای
مجوزها و استقبال نکردن بخش خصوصی
بهدلیل هزینه ســرمایهگذاری و نیز فراهم
نبودن زیرساختها در جایگاههای قدیمی)
روبهرو بود ،سرعت گرفته و افزون بر آن،
جریمههایی از سوی سازمان محیط زیست
و نیز شــرکت ملی پخــش فرآوردههای
نفتی (برداشــت  ۵۰درصد از حق تبخیر)
در صورت اجرا نشدن طرح در جایگاهها در

نظر گرفته شده است که امیدواریم با توجه
به مشــوقهای در نظر گرفتهشده از جمله
افزایش کارمزد ،این طرح با استقبال خوبی
از سوی جایگاهداران روبهرو شود.وی یکی
دیگر از موانع اجرای ایــن طرح را تأمین
تجهیــزات موردنیاز برای اجــرای آن در
انبارها دانست و گفت :تجهیزات موردنیاز
اجرای این طــرح در جایگاهها هماکنون
بهطور کامل در داخل کشور تولید میشود
و در مورد تجهیزات موردنیاز اجرای آن در
انبارها نیز خوشــبختانه پژوهشگاه صنعت
نفت پروژهای تحقیقاتی را به اجرا درآورده
اســت که نمونه تولیدی آنهــا در یکی از
جایگاههای ســطح شــهر تهــران نصب
شــده و آزمایش خواهد شــد و در صورت
موفقیتآمیــز بودن در ابعــاد بزرگتر در
انبارهای نفت بهکار گرفته میشود.

تحلیل
گفتمان

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار

سیدصالح هندی ،مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تبیین کرد؛

پیامموفقیتاکتشافیایران

رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق خبر داد:

میان شرکتهای بزرگ اکتشافی از آمریکا ،انگلیس ،روسیه و چین؛ ایران در شرایطی نابرابر در جایگاه نخست اکتشاف نفت و گاز دنیا قرار گرفت
شرکت ملی نفت ایران در شرایطی
کامال نابرابر بهواسطه اعمال تحریمهای
ظالمانــه ،با ثبــت  ۴.۷میلیارد بشــکه
معادل نفت ذخیــره هیدروکربوری قابل
استحصال یعنی حدود یکچهارم مجموع
اکتشــافهای جهــان در ســال ،۲۰۱۹
توانست در رتبه نخست دنیا قرار گیرد.
ســیدصالح هندی ،مدیر اکتشــاف
شــرکت ملی نفت ایران روز شــنبه۲۹ ،
شهریورماه در یک نشست خبری به مرور
گزارش اخیر موسســه وودمکنزی از آمار
اکتشــافهای نفت و گاز جهان و تشریح
موفقیــت ایران در این حــوزه پرداخت و
بــا بیان این مطلب ،گفت :شــرکت ملی
نفت ایران توانســت با وجود رویارویی با
تحریمهای ظالمانه و در شــرایطی کامال
نابرابــر ،رتبه نخســت جهــان را از نظر
میزان کشــف ذخایر هیدروکربوری قابل
استحصال به خود اختصاص دهد.
اکتشافات  ۲۰۱۹جهان؛ سرمایهگذاری
کمتر و موفقیت بیشتر

وی با بیان اینکه در همه جهان دنیا
با کاهش قیمت نفــت و یا کمبود بودجه
در شــرکتهای نفتی ،نخستین جایی که
بودجه آن کاهش مییابد بخش اکتشاف
است ،با این وجود کاهشی در هزینههای
اکتشافی صنعت نفت ایران رخ نداد ،عنوان
کرد :باوجود کاهش هزینههای اکتشافی
در شرکتهای اکتشــاف و تولید جهان،
با این حال ســال  ۲۰۱۹با موفقیتهای
اکتشــافی زیادی همراه بود و حفاری در
مجموع  ۶۰۰چاه اکتشــافی در این سال،
منتج به کشف بالغ بر  ۲۲۰میدان یا مخزن
هیدروکربوری در جهان شــد .بر اساس
گزارش وودمکنزی ،اکتشــافهای سال
 ۲۰۱۹دو برابر اکتشافات سال  ۲۰۱۸بوده
و مقدار کشفیات سال  ۲۰۱۹در پنج سال
گذشته بیسابقه بوده است.
حرکت اکتشافات هیدروکربوری جهان
به سمت کشف گاز

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت
ایران ادامه داد :این گزارش نشان میدهد
اکتشــافها در جهان بیشتر به سمت گاز
در حرکت اســت؛ کمااینکه  ۷۵درصد از
کشــفیات ســال  ۲۰۱۹نیز به کشف گاز
اختصاص داشــته اســت.به گفته هندی،
با تالش همکاران صنعــت نفت بهویژه
کارکنان تالشگر مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران ،رتبههای نخست و سوم از
میان  ۲۰کشــف بزرگ نفت و گاز دنیا به
ایران اختصاص یافت به طوریکه میدان
گازی ارم با ذخیره قابل استحصال معادل
 ۲.۷میلیارد بشکه ،عنوان نخستین کشف
بزرگ دنیــا را به دســت آورده و مخزن
نامآوران با ذخیره قابل استحصالی بالغ بر
 ۲.۲میلیارد بشکه نفت در جایگاه سومین
کشف بزرگ دنیا در سال  ۲۰۱۹قرار گرفته
است.
درخشش ایران میان شرکتهای مطرح
نفتی دنیا

وی ادامه داد :رتبههای دوم تا پنجم
مجموع کشــفیات هیدروکربــوری قابل
اســتحصال دنیا به ترتیب به شرکتهای
گازپروم روسیه ،بریتیش پترولیوم انگلیس،
اکســون موبیل آمریکا و نفت فالت قاره
چین اختصاص یافته؛ به این معنا که ایران
در جمع شــرکتهای بزرگ نفتی دنیا از
کشــورهای مختلف بهویــژه پنج قدرت
آمریکا ،انگلیس ،چین و روســیه ،از حیث
اکتشــافها در رتبه نخســت قرار گرفته
است.
تغییر ذائقه نسبت به خبرهای اکتشافی

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت
ایران با یــادآوری اینکــه از مجموع ۲۰
کشف بزرگ جهان در سال  ،۲۰۱۹ذخیره
قابل استحصال سه کشف ،کمتر از ۵۰۰
میلیون بشکه نفت بوده است ،گفت :این

آن منطقه فعالیتی نداریم.

فاصله فناورانه زیاد ایران با دنیا در حوزه
اکتشاف

درحالیاســت که ما چنین اعدادی را در
ایران به حســاب نمیآوریم و این گزارش
جهانی نشان میدهد ما نیز باید بهتدریج
ذائقه خود را در خبرهای اکتشــافی تغییر
دهیم؛ زیرا هر یک از این کشفها میتواند
مایه افتخار کشور باشد.
جام اکتشاف را در خانه نگه میداریم

هندی بــا بیان اینکه امیدوارم منابع
حاصل از این اکتشافها تبدیل به ثروت
شوند و نه هزینه ،گفت :امیدواریم با ادامه
تالشها بتوانیم جام برتری اکتشافات را در
کشور نگهداریم که با توجه به فعالیتهایی
که هماکنون در حوزه اکتشــاف در کشور
در حال اجراست ،دستیابی به موفقیتهای
اکتشافی در سا ل آینده نیز دور از دسترس
نیســت.وی درباره اقدامهایی که در سال
 ۹۸ازسوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران انجام شــده است ،توضیح داد:
پارســال در مجموع  ۱۸هزار متر حفاری
اکتشــافی در قالــب  ۱۷۰۰دکلروز (۶۰
دکلماه) انجــام و چهار چاه اکتشــافی
تکمیل شد که دو چاه آن ،به کشفیات ارم
و نامآوران انجامید و نام ایران را در جایگاه
نخست اکتشــافات هیدروکربوری جهان
قرار داد.مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت
ایران با بیان اینکه در سال  ۹۹فعالیتهای
اکتشــافی به شــکل گســتردهتر دنبال
میشــود ،گفت :از میان  ۶چاه اکتشافی
که قرار است امسال نهایی شود ،سه چاه
نهایی شــده و از میــان  ۸چاهی که آغاز
حفاری آن در ســال  ۹۹برنامهریزی شده
نیز حفاری  ۲حلقه چاه آغاز شده است.
گرگان و مغان؛ موقعیتهای اکتشافی
جدید

هندی از ورود اکتشــاف به مناطق
جدید خبر داد و افزود :امسال حفاری یک
چاه در گرگان (هیرکان) با هدف کشــف
گاز و یــک چاه در مغان با هدف کشــف
نفت در دســتور کار اســت که با توجه به
دوری شمال شرق کشــور از عسلویه به
عنوان محــل اصلی تولید گاز و همچنین
ارســال نفت جنوب به پاالیشگا ه تبریز،
هر دو موقعیت اکتشــافی برای کشــور
اهمیت راهبــردی دارند .ضمن اینکه اگر
در گرگان گاز کشــف شود ،افق اکتشافی
جدیدی پیش روی صنعت نفت ترســیم
میشود.به گفته این مقام مسئول ،مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در حوزه
ژئوفیزیک هم فعالیتهای گستردهای دارد
و هماکنون ســه پروژه لرزهنگاری پانیذ،
باشــت و درهگز را دنبال میکند .مدیریت
اکتشاف در عملیت غیرلرزهای نیز رکورد
ثبت کرده است و بهزودی ابرپروژه دشت
آبادان را به سرانجام میرساند و در کپهداغ
نیز در فاصله درهگز تا سرخس فعالیتهای
خود را دنبال میکند؛ ضمن اینکه دو پروژه
جازموریان و بستانآباد نیز در مرحله تجهیز
کارگاه قرار دارند.

پیام موفقیت اکتشافی ایران چیست

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
تاکید کرد :فعال بودن حوزه اکتشــاف در
صنعت نفت ایران دو پیام اساســی دارد؛
نخســت اینکه صنعت نفت کشور ما زنده
و سرحال اســت .زیرا اکتشــاف ،کسب
و کاری دیربــازده ،همراه با ریســک باال
و ســرمایهگذاری زیاد اســت که پس از
مدت طوالنی به نتیجه میرســد بنابراین
وقتی صنعت نفت ایران روی اکتشــاف
شرکت ملی نفت ایران

در شرایطی کامال نابرابر

بهواسطه اعمال تحریمهای

ظالمانه ،با ثبت  ۴.۷میلیارد
بشکه معادل نفت ذخیره

هیدروکربوری قابل استحصال
یعنی حدود یکچهارم

مجموع اکتشافهای جهان در
سال  ،۲۰۱۹توانست در رتبه
نخست دنیا قرار گیرد

ســرمایهگذاری میکند ،پیامش این است
که به آینده خود امیدوار اســت .دوم اینکه
با وجود تمام تحریمها و سختگیریهای
صنعت نفت چنین موفقیتی حاصل شــده
است و نشــان میدهد ما تسلیم نشدهایم
و بــه قول وزیر محترم نفــت ،رو به قبله
نمیشویم.

سالروز شروع جنگ تحمیلی نیز یاد کرد و
یاد شهدای جنگ تحمیلی را گرامی داشت
و گفت :هشت سال دفاع مقدس به ما یاد
داد که سختیها تمام خواهد شد و به قول
معروف ،روســیاهی به ذغال خواهد ماند
و شرایط ســختی که ظالمانه برای ایران
ایجاد کردند ،سپری خواهد شد.
امضای قرارداد بلوکهای اکتشافی با
شرکتهای ایرانی به زودی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
در بخش دیگری از صحبتهای خود ،به
ســواالت خبرنگاران پاسخ گفت و درباره
تعامل با شرکتهای خارجی در بلوکهای
اکتشافی گفت :توسعه بلوکهای اکتشافی
موضوعی بود که در سال  ۹۷به طور جدی
دنبــال کردیم و نشســت مقدماتی برای
برگزاری مناقصات این بلوکها را همزمان
با نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت همان
ســال با حضور گســترده شــرکتهای
خارجی برگزار کردیم که متاســفانه این
روند با خــروج امریــکا از برجام متوقف
شد .البته تحریم ســبب شد شرکتهای
ایرانی جرات و به ایــن حوزه ورود کنند.
بنابراین هماکنون در هیچ بلوک اکتشافی
همکاری با شــرکتهای خارجی نداریم
اما تفاهمهایمان با چند شرکت ایرانی به
امضای قرارداد نزدیک است.
ارم در برنامه توسعه

هندی یادآوری کــرد :ما از تحریم
خوشمان نمیآید؛ تمایلی به تحریم نداریم
و دوســت داریم در فضایی بــاز با همه
جهان کار کنیــم ،اما موفقیت ما در حوزه
اکتشاف نشان داد حتی با وجود شدیدترین
تحریمها نیز بــه راه خود ادامه میدهیم.
اینکه صنعت نفت ایران با وجود رویارویی
با مضیقهها و مشکالت فراوان به موفقیت
اکتشافی دست یافته است ،نشان میدهد
ما با خوداتکایی و خودباوری ،شــعار «ما
میتوانیم» را به «ما توانســتیم» تبدیل
کردیم.

هندی درباره برنامه توسعه کشفیات
جدید ایران (ارم و نــامآوران) با یادآوری
اینکه بحث توســعه در مدیریت اکتشاف
دنبال نمیشــود ،در جایگاه عضو هیئت
مدیره شــرکت ملی نفت ایران گفت :بر
اساس برنامه جامع توسعه گاز کشور ،میدان
ارم در برنامه توسعه قرار گرفته است زیرا
به خطوط اصلی انتقال گاز نزدیک است و
گاز آن هم شیرین است و فرآورش چندانی
نمیخواهد .الیه مخزنی نفتی نامآوران هم
در ذیل توسعه میدانهایی مثل آبتیمور،
سپهر ،جفیر و  ...توسعه خواهد یافت.
وی درباره تعــداد کنونی دکلهای
حفاری اکتشافی فعال گفت :اکنون  ۶دکل
فعال در دشت آبادان ،خلیج فارس و دزفول
داریم که تا پایان امســال به هشت دکل
میرسد.

وی ادامــه دد :ایــن افتخار مربوط
به کارکنــان زحمتکش و گمنام مدیریت
اکتشــاف اســت که کمتر در افتتاحیهها
آنها را میبینیــد و وقتی به طور مثال فاز
چندم پــارس جنوبی یا فالن میدان نفتی
به بهرهبرداری میرســد ،برایشان روبانی
پاره نمیشود؛ همچنین جا دارد از مدیران
پیشــین مدیریت اکتشــاف هم قدردانی
کنم که تالشهای آنها بیشــک در این
موفقیت اثرگذار بوده است.هندی از حماسه
آفرینی دلیرمردان ایران در آستانه چهلمین

وی دربــاره پــروژه لرزهنگاری که
از ســوی نفت مناطق مرکــزی در حال
پیگیری اســت ،توضیح داد :این پروژه نیز
با هماهنگی مدیریت اکتشــاف در حال
اجراســت و در مجموع کار اکتشــافی در
کل کشــور به جز دریای خزر ،با مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است.وی
درباره پروژه اکتشافی در بلوک گرمسار ،به
تداخلهای کار با سازمان محیط زیست و
عدم مجوز برای ادامه فعالیت اکتشافی در
آن نقطه اشــاره کرد و افزود :هماکنون در

تمایلی به تحریم نداریم اما تسلیم
نمیشویم

قدردانی از کارکنان تالشگر و گمنام
مدیریت اکتشاف

اکتشافات در کل ایران زیر نظر مدیریت
اکتشاف
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هنــدی ،هزینــه حفاری هــر چاه
اکتشــافی را به همراه خدمات جانبی آن
حدود  ۱۵تــا  ۲۰میلیون دالر عنوان کرد
و دربــاره وضع صنعت اکتشــاف از حیث
فنــاوری ،به محدودیتهــای فناورانه به
لحاظ سختافرازی اشــاره کرد و گفت:
دســتگاهها و تجهیزات جدید وارد کشور
نمیشــود و بهطور طبیعــی پیمانکاران
ضعیف میشوند؛ بنابراین فاصلهما در این
بخش با دنیا بیشک زیاد است.وی درباره
اهمیت تداوم فعالیتهای اکتشافی با توجه
به ضرورت ارتقای جایگاه ایران در منطقه
گفــت :همانطور که میدانیــد میتوانیم
افزایش ضربتی تولید نفت داشــته باشیم
اما نمیتوانیم اکتشاف را به شکل ضربتی
افزایــش دهیم؛ بنابراین باید طوری عمل
کــرد که بتوانیم جایگاه خــود را در حوزه
اکتشاف در جهان حفظ کنیم.
برنامهریزی برای بهرهمندی از توان
بخش خصوصی در حوزه ذخایر
نامتعارف

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت
ایران درباره فعالیتهای مدیریت اکتشاف
در حــوزه ذخایــر نامتعارف ،با اشــاره به
اینکه این فعالیتها محدود به شناســایی
اســت ،توضیــح داد :منابــع غیرمتعارف
هیدروکربوری در کشور شناسایی شده و
در حــال حاضر تقریبا مطمئنیم که در چه
جاهایی از این ذخایــر برخورداریم ،اما از
آنجا که شــاید فعالیت در این حوزه برای
کشور در اولویت نباشد ،موضوع بهرهمندی
از بخــش خصوصــی در این بخش مثل
الگوی معادن دنبال میشود.هندی درباره
ظرفیتهای قانونی موجود برای اتخاذ این
رویکرد گفت :مشــکل قانونی وجود ندارد
زیرا معدن و نفت هر دو جزو انفال هستند
و همانطور که پروانه اکتشــاف در بخش
معدن صادر میشــود ،میتوان در بخش
نفــت نیز با چنین الگویی حرکت کرد اما
اگــر هم در جایی قانــون چنین ظرفیتی
ایجاد نکرده باشد ،نیاز به رایزنیهای بیشتر
و دریافت مجوزهــای الزم وجود دارد که
پیگیری میشود.
صنعت نفت دستبسته نیست

وی درباره محدودیتهای صنعت
نفت ناشــی از تحریم عنوان کرد :ما در
صنعت نفت دستبســته نیستیم که اگر
دستبسته بودیم پس از بیش از  ۴۰سال،
هنوز نوک پیکان تحریم به سمت صنعت
نفت ایران نبود؛ البته متاســفانه در داخل
کشور هم برخی به دشمن بل میدهند.
آنچه مسلم اســت ما به لحاظ شرعی و
اخالقی و عرفی مجاز نیستیم ناامید شویم
و اگر ناامید شــویم ،بهطور حتم شکست
میخوریم.هندی با بیان اینکه قبول دارم
همه چیز در کشور بر وفق مراد نیست و
مشکالت بسیار است ،افزود :اینکه گفته
شد نفت را سر ســفره مردم میآوریم از
ابتــدا از طرف همان کســی که مطرح
شد ،شعار عوامفریبانهای بود .نفت و گاز،
فردای کشف سر سفره مردم نمیآید اما
درست اســت که این منابع باید اثر خود
را بر سطح زندگی و کیفیت زندگی مردم
نشــان دهد که این موضوع هم بهطور
طبیعی متاثر از سیاستهای کالن کشور
دنبال میشــود البته نباید فراموش کنیم
کشور در چه شرایطی قرار دارد.وی ابراز
امیدواری کرد که وضع اقتصادی کشــور
بهبود یابد؛ اقتصاد مبتنــی بر نفت و نه
متکی بر نفت تحقق یابد و همانطور که
رهبر معظم انقالب تاکید داشتهاند روزی
برســد که اگر کشور اراده کرد تولید نفت
خود را متوقف کنــد ،چنین امکانی وجود
داشته باشد.

ایمنسازی خطوط لوله خانگیران
با توپکرانی هوشمند

 ۷۰کیلومتـر خطـوط لولـه اصلـی زیرزمینـی انتقـال گاز تـرش
منطقـه عملیاتـی خانگیـران بـا بهرهگیـری از نتایـج عملیـات
توپکرانـی هوشـمند ایمنسـازی شـد.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت نفـت مناطـق
مرکـزی ایـران ،حسـین والـه ،رئیـس اداره بازرسـی فنـی شـرکت
بهرهبـرداری نفـت و گاز شـرق دربـاره انجـام عملیـات توپکرانی
هوشـمند و اسـتفاده از نتایـج آن در رفـع عیوب خطـوط لوله گفت:
گذشـت زمـان و خورندگـی بـاالی گاز ،سـبب افزایـش خطـرات
بالقـوه خطـوط لولـه و تأسیسـات تولیـد گاز میشـود و نیـاز اسـت
بـرای جلوگیـری از بـروز حـوادث احتمالـی عملیـات بازرسـی فنی
بـه طـور مسـتمر انجـام شـود.وی افـزود :خورندگـی بسـیار باالی
گاز تـرش منطقـه خانگیـران و همچنیـن قدمـت تأسیسـات تولید
گاز ،لـزوم اهمیـت بازرسـی و نظـارت مسـتمر خطـوط لولـه تولید
و انتقـال گاز تـرش و همچنیـن تأسیسـات را در ایـن منطقـه دو
چنـدان میکنـد و بایـد در راسـتای ایمنسـازی این خطـوط برای
کاهـش ریسـک بهرهبـرداری و تولیـد پایـدار و مسـتمر بهویـژه
در فصـل سـرما اهتمـام بیشـتری داشـت.رئیس اداره بازرسـی
فنـی شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز شـرق بـا اشـاره بـه برنامه
تعمیـرات اساسـی امسـال اظهـار کـرد :بازرسـی و ارزیابـی نتایـج
گزارشهـای میانـی توپکرانی هوشـمند خطوط اصلـی  ۱۶اینچ C
و  Dو خطـوط اصلـی  ۱۴اینـچ  A، B، Eو  Fمنطقـه خانگیران ،در
مجمـوع بـه طـول  ۷۰کیلومتـر در سـال  ۹۹و همزمـان بـا انجـام
تعمیـرات اساسـی مراکـز جمـعآوری مرکـزی ،شـرقی و غربـی
خانگیـران پایـان یافت.والـه تصریـح کرد :در راسـتای ایمنسـازی
تأسیسـات و خطـوط لولـه ،بـا توجـه بـه نتایـج بهدسـت آمـده از
توپکرانـی هوشـمند تعمیرات نقـاط معیوب دارای ریسـک باال نیز
بـا همکاری واحدهای تعمیراتی انجام شـده اسـت.وی یادآور شـد:
همزمـان بـا بازرسـی از نقـاط بـا ریسـک بـاال و تعویض پوشـش
براسـاس نتایـج تسـت  DCVG/CIPSخطـوط لولـه چاههـای
خانگیـران ۴۱۳ ،متـر لولـه معیـوب از خطـوط لولـه چاههـای
خانگیران نیز امسـال شناسـایی و تعویض شـد.رئیس اداره بازرسـی
فنـی شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز شـرق بیـان کـرد :انجـام
ایـن عملیـات مهم با وجود محدودیتهای شـدید ناشـی از شـیوع
ویـروس کرونـا و بـا رعایـت پروتکلهای بهداشـتی ابالغ شـده از
سـوی گروههـای بازرسـی و تعمیرات شـرکت بهرهبـرداری نفت و
گاز شـرق بـا موفقیـت محقق شـد.

راهاندازی خط تولید جدید در مسیر احداث
خط لوله گوره-جاسک

بـه دنبـال اجرای طرح ملـی و راهبـردی انتقال نفت خـام گوره

بـه جاسـک و احداث خـط لوله هـزار کیلومتـری انتقال نفـت در این
طـرح که با ایجـاد کار و اشـتغال گسـترده برای شـرکتهای ایرانی
همـراه بـوده اسـت ،بهتازگـی خـط تولیـد پوشـش  FBEدر یکی از
شـرکتهای لولهسـازی ایرانی راهاندازی شـده اسـت.

بـه گزارش دانش نفت به نقل از شـرکت مهندسـی و توسـعه
نفـت ،تـورج دهقانـی ،مدیرعامـل این شـرکت و شـهرام شـمس،
مدیـرکل نظـام تامیـن و تجاریسـازی معاونـت مهندسـی وزارت
نفـت بـه منظـور نظارت بـر روند سـاخت و پوشـش لولههای طرح
گوره-جاسـک از کارخانـه لولهسـازی صفـا و شـرکت پکاشـیمی
بازدیـد کردنـد تـا در جریـان نحـوه عملکـرد خـط تولیـد پوشـش
 FBEشـرکت لولهسـازی صفـا کـه بهتازگـی بهواسـطه اجـرای
طـرح گـوره -جاسـک راه انـدازی شـده اسـت ،قـرار گیرند.
دهقانـی در ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه تولیـد روزانه بیـش از
 ۲.۵کیلومتـر لولـه در ایـن کارخانـه ،گفت :بسـتر تولیـد لوله پیش
از ایـن نیـز در کشـور فراهـم شـده بـود و بـا توجـه بـه اهمیـت
لولـه هـای سـازگار با سـرویس تـرش در ایـن طرح ،شـرکت های
لولهسـاز توانمندیهـای خـود را در حـوزه تولید لوله ارتقـا دادهاند و
خوشـبختانه در ایـن بازدید مشـاهده شـد که لولههـای تولید داخل
از نظـر کیفـی و کمـی و همچنین از حیث تنوع در جایگاه مناسـبی
هسـتند و میتواننـد بـه تدریـج صنعـت نفـت را از واردات لوله بی
نیـاز کننـد.وی با بیـان اینکه به منظور اسـتفاده حداکثـری از توان
سـازندگان داخلـی ،الزم اسـت صنعـت نفـت نیازهـای آتـی خـود
را بـه شـرکتهای لولهسـازی اعلام کنـد تـا آنهـا آمادگیهـای
الزم را بـرای تولیـد و تامیـن نیازهـای صنعـت نفـت در حـوزه
لولـه کسـب کننـد ،ادامـه داد :کیفیـت لولههـای مـورد اسـتفاده
در صنعـت نفـت بهویـژه در بخـش باالدسـتی اهمیـت ویـژهای
دارد کـه بازرسـی فنـی نیـز بـر کیفیـت لولههـای تولیـدی صحـه
گذاشـته اسـت.مدیران نامبـرده از کارخانـه پکاشـیمی کـه مـواد
اولیـه پوشـش  FBEلولههـای طـرح گـوره -جاسـک را میسـازد
هـم بازدیـد کردند.بـه گفتـه مدیـران شـرکت پکا شـیمی ،تـا قبل
از داخلیسـازی لولـه هـای طـرح گـوره  -جاسـک ،مـواد اولیـه
پوشـش  FBEوارد کشـور میشـد ،امـا بهواسـطه سـاخت داخلـی
زنجیـره تامیـن لولـه (تختـال ،ورق ،لولـه و پوشـش) ایـن مـواد را
شـرکت پکاشـیمی تولیـد میکنـد کـه ایـن امر نیـز یکـی دیگر از
دسـتاوردهای ایـن طـرح ملـی و راهبـردی در سـال جهـش تولید
اسـت.هم اکنـون در شـرکت لولهسـازی صفـا  ۱۳۰۰نفـر شـاغل
هسـتند که بر اسـاس اعالم این شـرکت ،به واسـطه طـرح گوره-
جاسـک از ابتـدای امسـال  ۳۰۰فرصـت شـغلی جدید ایجاد شـده
اسـت و تـا پایـان سـال جـاری  ۷۰۰فرصـت شـغلی جدیـد دیگـر
نیـز ایجـاد میشـود ،در شـرکت پکاشـیمی هماکنـون  ۷۰۰نفـر
شاغل هستند.
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یادداشت
مسیر توسعه گاز با توانمندسازی
پیمانکاران داخلی

مهدی جمشیدیدانا
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران

هرچه تعامل و همکاری با پیمانکاران بومی
و داخلی افزایش یابد زمینه توانمندســازی آنها
نیز ارتقا یافته و مســیر توسعه و پیشرفت هموار
میشود .برونســپاری هفت تأسیسات تقویت
فشــار و دو مرکز بهرهبرداری خطوط لوله گاز تا
پایان سال  ۱۴۰۰در دستور کار شرکت انتقال گاز
است که تهیه اسناد و مقدمات برگزاری مناقصات
عمومی آن در جریان است .ایجاد فضای باز ،شفاف و مشارکت حداکثری
در چارچوب قانون مناقصات تضمینکننده کارآمدی فرآیند برونسپاری
است و یکی از چالشهای اساسی برونسپاری تأسیسات تقویت فشار گاز،
کمبود پیمانکاران توانمند و متخصص در این حوزه است و اکنون هدف
از «طرح شناسایی و آگاهی بخشــی پیمانکاران فنی انتقال گاز» ایجاد
بانک اطالعاتی شرکتهای برونپذیر و ایجاد پل ارتباطی و گفتوگوی
دوطرفه مناقصهگزار و مناقصهگر است .این طرح برای مشارکت حداکثری
در مناقصات برونسپاری و تبادل تجربیات در بهبود مفاد شرح فنی کار و
روشهای ارزیابی در شرکت انتقال گاز ایران اجرایی میشود .هماکنون
پیمانکاران فنی نقش اساســی در تعمیرات نــاوگان انتقال گاز دارند و با
اجرای برنامههای برونسپاری ،این نقش در حوزه بهرهبرداری و نگهداری
نیز پر رنگتر خواهد شــد .در طرح شناسایی و آگاهیبخشی پیمانکاران
فنی انتقال گاز ،پیمانکاران فنی داوطلب فعالیت در این حوزه درخواست
اولیه ثبت در بانک اطالعاتی خود را از طریق فرم بارگذاریشده در سایت
شرکت انتقال گاز ارســال کرده و به دنبال آن در نشستهای رو در رو،
نیازمندیهای فنی ،شرح کار و معیارهای ارزیابی در مناقصات بررسی و
تشریح میشود و پیمانکاران تا زمان برگزاری مناقصه فرصت دارند منابع
و توان فنی خود را در سطح الزامهای مناقصه ارتقا دهند.

اخبار گاز
مديرعامل شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد عنوان كرد:

مزيت رقابتي طالي زرد پااليشگاه خانگيران در
بازار جهاني و خلق ارزش افزوده باالتر

مديرعامل شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد با بيان اينكه روزانه

بيــش از دو هزار تن گوگرد در اين مجتمع گازي توليد مي شــود گفت :ما
براي محصول گوگرد با خلوص باال ( طالي زرد ) پااليشگاه خانگيران نقشه
استراتژيك داريم و اين فرآورده مي تواند ارزش افزوده فراوانی ایجاد کند.

به گزارش روابط عمومي شــركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد،
ســيد مجيد منبتي در حاشيه نشست مثلث توســعه اقتصادي خراسان
رضوي و بازديد عليرضا رزم حســيني استاندار از واحدهاي توليد گوگرد
افزود :با توجه به موقعيت اســتراتژيك شهرســتان مرزي ســرخس و
همجواري با كشــور تركمنستان ،ســرمایه گذاری بخش خصوصی در
این منطقه می تواند باعث رونق تولید و دســتیابی به بازارهای صادراتی
شــود.وی ادامه داد :با توسعه واحدهاي گوگردي شــاهد ورود سرمايه
گذاران بيشــتر و تضمين درآمد ســاليانه خواهيم بود كه اين مولفه مي
تواند در ســطح استان خراسان رضوي و شهرســتان سرخس تاثيرگذار
باشد.مديرعامل پااليشگاه خانگيران بيان داشت :حضور سرمايه گذاران
در ســرخس باعث تحول اقتصادي در منطقه ،توسعه اشتغال به صورت
مستقيم و غيرمستقيم خواهد شد.
از سوي مديرعامل شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد صورت گرفت؛

تقديم تنديس طاليي مسئوليت اجتماعي شركت
پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد به خانواده

مديرعامل شركت پااليش گاز شــهيد هاشمي نژاد با اهداء تنديس

طاليي مسئوليت اجتماعي شركتي پااليشگاه خانگيران به استاندار خراسان
رضوي جهت تقديم به خانواده ســردار دلها ســپهبد شــهيد حاج قاسم
سليماني ،از تالش هاي اين سردار مجاهد ،سرافراز و با اخالص در دفاع از
اسالم و انقالب اسالمي تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي شــركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد،
مهندس سيد مجيد منبتي در حاشيه بازديد استاندار خراسان رضوي از اين
مجتمع گازي گفت :مجاهدت های شهید حاج قاسم سلیمانی یقینا همان
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ایشان در تامین امنیت ایران اسالمی بوده
است.وي اظهارداشت :پااليشگاه خانگيران طي سالهاي گذشته در راستاي
عمل به مسئوليت هاي اجتماعي شركتي ،توجه به ذينفعان ،توانمندسازي
شــركت هاي محلي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان گام هاي بسيار
موثري در شهرستان برداشته و ارتباط بسيار مناسبي را با جامعه پيراموني
داشــته و مردم از خدمات خيرخواهانه پااليشــگاه برخوردار شده اند.اين
مقام مســئول تصريح كرد :در همين راســتا اين شركت تاكنون موفق به
كســب جوایز متعدد در جشنواره هاي مختلف در حوزه عمل به مسئوليت
اجتماعي شركتي شــده است.مهندس منبتي همچنين به اهميت برجسته
ســردار شهيد سليماني در مبارزه با گروه هاي تكفيري اشاره كرد و گفت:
اين شــهيد بزرگوار با الهام از مكتب مقدس اهل بيت (عليه الســام) به
ويژه مكتب انسان ساز ســرور آزادگان و ساالر شهيدان حضرت اباعبدا...
الحســين (ع)  ،عمر خود را وقف اسالم و مردم و دفاع از حريم اهل بيت
در ســوريه و عراق نمود.گفتني است :سيد مجيد منبتي مديرعامل شركت
پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در راســتاي تكريم ،پاسداشت ،مجاهدت
هاي ســردار سپهبد شهيد حاج قاسم ســليماني در ايفاي نقش مسئوليت
اجتماعي خويش در تامين امنيت ايران اســامي ،جهان اســام ،مبارزه
بــا گروه هاي تروريســتي تكفيري و دفاع از حرم اهــل بيت عصمت و
طهارت(عليه السالم ) تنديس طاليي را به استاندار خراسان رضوي جهت
تقديم به خانواده سردار دلها سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني اهدا كرد.

صنعت گاز در تابستان ۹۹؛

استان سبز تا ثبت رکوردهای تازه
پویش
از
ِ
ِ
صنعت گاز ایران تابستان  ۹۹را پر
کار و پر خبر سپری کرد؛ از اقدامهایی که
برای گازرسانی به شــهرها و روستاهای
کشور انجام شده و تداوم دارد تا افزایش
تولید گاز در پاالیشــگاههای کشــور و
آمادگی مجموعه صنعــت گاز برای عبور
بیدغدغه از زمستان امسال.

عملیات گازرســانی در استانهای
کشــور نیز بیش از پیش شتاب گرفته
اســت تا جایی که طبق اعالم حســن
منتظرتربتی ،معــاون وزیر نفت در امور
گاز تا پایان امســال  ۲۸اســتان سبز و
از ضریب نفــوذ  ۹۵درصدی گاز طبیعی
بهرهمنــد میشــوند.تربتی همچنین از
تولید ســاالنه  ۲۵۰میلیــارد مترمکعب
گاز در کشــور خبر داده و گفته اســت:
ســاخت  ۳۵قلم کاالهــای پرمصرف و
راهبردی صنعت گاز کشــور با مشارکت
شرکتهای دانشبنیان ایرانی آغاز شده
است و این مجموعه همزمان با افزایش
ظرفیــت تولید و فرآورش پاالیشــگاه،
بــهزودی خودکفایی از واردات کاالهای
خارجی را جشــن میگیرد.آنچه در ادامه
میخوانید مروری بر اقدامها ،دستاوردها
و تحوالت صنعت گاز در تابستان ۱۳۹۹
است.
روزهای پر حرف و حدیث صادرات گاز

صادرات گاز ایران به کشــورهای
همسایه در تابســتان امسال روزهای پر
حرف و حدیثی را گذراند و به جوالنگاهی
برای منتقدان تبدیل شد؛ از اعالم نتیجه
دیــوان داوری بینالمللی درباره اختالف
بین شرکتهای ملی گاز ایران و ترکمن
گاز تا چند و چون صادرات گاز ایران به
ترکیه.اما ماجرای رأی صادرشده درباره
اختالف شــرکتهای ملــی گاز ایران و
ترکمن گاز چــه بود؟ موضوعی که از ۹
تیرمــاه تاکنون (زمانی کــه نتیجه رأی
اعالم شد) دستاویز حملههایی متعدد به
عملکرد وزارت نفت و شــرکت ملی گاز
ایران شده است.هرچند اداره کل روابط
عمومی وزارت نفت طی اطالعیهای در
این زمینه تأکید کــرد که اختالفهای
جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت
ملی گاز ایــران تنها یک اختالف برای
تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز
و مطالبات شــرکت ملی گاز ایران بابت
جرائــم مربوط به کمیــت و کیفیت گاز
صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است
و این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
با وجود این رســانههای منتقد همچنان
بر طبل اختالف کوبیدند و مدعی شدند
ایران در این پرونده شکســت خورده و
امتیاز داده است .به همین جهت بود که
کســری نوری ،مدیرکل روابط عمومی
وزارت نفــت در گفتوگویی توضیح داد:
«نه ترکمنگاز درخواست خسارتی کرده
بود و نــه داوری رأیی مبنی بر پرداخت
خســارت یا جریمهای از ســوی شرکت
ملی گاز ایــران به ترکمنســتان صادر
کرده است ،بلکه تنها داوری مبلغ بدهی
شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم
به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران
به ترکمنستان داده است و در مقابل هم
بخشــی از ادعاهای شرکت گاز ایران را
مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف
مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی
پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است،
بنابراین از اســاس نه مبلغ اعالمشده در
برخی رسانهها صحیح است و نه ادعای
ایشــان مبنی بر محکوم شدن ایران به
پرداخت خسارت».
بــه گفته نوری ،ایــن مطالبات به
اواخر دهه  ۸۰و بهطور دقیقتر سال ۹۰
برمیگردد که بــا توجه به فضای حاکم
بینالمللــی و محدودیتهــای تحریم
انباشــته شــد ،البته  ۶۸درصد مجموع
بدهی انباشتی شــرکت ملی گاز با سود
متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و
فرع بدهی انباشتی تا پیش از شهریورماه

 ۱۳۹۲مربوط اســت .موضوع این است
که با وجود همه ادعاهای مطرح شــده
ترکمنگاز هیچگاه درخواســت دریافت
جریمه نداشــته و تنها درخواســتی که
داشــته دریافــت صورتحســاب گاز
صادراتــی بــه ایران بوده است.حســن
منتظرتربتی ،معــاون وزیر نفت در امور
گاز هم در یک نشســت خبری بر ادامه
روابط تجاری با ترکمنســتان تأکید کرد
و گفت« :اکنون نیازی به موازنه شــبکه
خود به گاز ترکمنستان نداریم ،اما بحث
ما با ترکمنستان و همکاری با کشورهای
گازی همسایه تجارت گاز است».
خبر دیگر در این حوزه ازسرگیری
صادرات گاز ایران به ترکیه بود؛ واردات
گاز ترکیــه از ایــران از  ۱۲فروردینماه
امســال به دلیل انفجار بخشــی از خط
لوله صادراتی در خــاک ترکیه ،متوقف
شده بود که از  ۱۱تیرماه و پس از حدود
سه ماه توقف از سرگرفته شد.محمدرضا
جوالیی ،سرپرست مدیریت دیسپچینگ
شــرکت ملی گاز در این باره به خبرنگار
شــانا گفت که صــادرات گاز ایران به
ترکیه با رعایت همه تعهدهای پیشــین
از ســوی دو طرف ادامه خواهد داشت.
با این حال چند و چــون تمدید قرارداد
صــادرات گاز به ترکیــه همچنان مورد
نقد قرار میگیرد.در همین باره حســن
روحانــی و رجب طیب اردوغان دو هفته
پیش در ششــمین نشست شورای عالی
همــکاری جمهوری اســامی ایران و
جمهوری ترکیه بــر ادامه همکاریهای
تهران و آنکارا در بخش انرژی و مقابله
با فعالیتهــای تروریســتی بهویژه در
مرزهای مشترک تأکید کردند که به نظر
میرسد بخشی از مذاکرات انجامشده به
حواشــی ماههای اخیر پیرامون صادرات
گاز ایران به ترکیه معطوف بوده اســت.
طبق توضیحات مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایــران ،ایران هم اکنــون به عراق،
ترکیه ،ارمنســتان و نخجوان گاز صادر
میکند و موضوع صادرات به اروپا نیز در
دستور کار قرار دارد .به گفته او ،امضای
قرارداد عراق و همچنین توســعه پارس
جنوبی در ســالهای اخیر ســبب شده
است از ســال  ۹۲تاکنون صادرات گاز
حدود  ۸۸درصد رشــد داشته باشد.بهرام
صلواتی ،مدیرعامل شــرکت مهندسی و
توسعه گاز ایران نیز از افزایش حداکثری
صادرات گاز به مدد توســعه خطوط لوله
انتقال گاز سراســری خبر داد و گفت :در
دولتهای یازدهــم و دوازدهم تاکنون
بیش از  ۳هــزار و  ۵۰۰کیلومتر خطوط
لولــه انتقــال گاز سراســری ۸۵ ،واحد
توربوکمپرســور (معادل  ۲۱۲۵مگاوات)،
 ۹یــارد تعمیراتــی ۴۱۵۵ ،کیلومتر فیبر
نوری و  ۴۴۰واحد  RTUاجرا و تکمیل
شــده و به بهرهبرداری رسیده که افزون

بر فراهم کردن پایداری ،انعطافپذیری
عملیاتی و توســعه گازرســانی در داخل
کشور ،سبب افزایش حداکثری صادرات
گاز نیز شده است.
تداوم تالش برای ایرانی سبز

گازرسانی به شهرها و روستاهای
کشور در سالهای اخیر با وجود اعمال
تحریمها و فشــار اقتصــادی فراوان
نهتنها متوقف نشــد ،بلکه با تالش و
همت بــاالی مســئوالن صنعت گاز
کشــور این کار با تکیه بر توان داخلی
و حضور مؤثر شرکتهای دانشبنیان
شتاب بیشــتری گرفت ،بهطوری که
درصد بهرهمندی خانوار شهری از گاز
طبیعی به  ۹۸درصد و خانوار روستایی
به  ۸۲درصد رسیده است.این روند در
آســتانه هفته دولت در تابستان امسال
شتاب بیشــتری گرفت و هر روز خبر
تــازهای از افتتــاح و بهرهبــرداری از
پروژههای گازرســانی منتشر شد .آغاز
ایــن گام بهرهبــرداری از طرحهای
گازرسانی به  ۷۷روســتا و آغاز بهکار
خط لوله انتقال تقویتی جنوب مشــهد
بــا حضور بیژن زنگنــه وزیر نفت بود
که  ۱۳مردادماه امســال کلید خورد و
با برگزاری آیینهــای بهرهبرداری و
عملیات اجرایی  ۱۵۲طرح گازرســانی
در اســتان کرمانشــاه ادامه یافت.این
موضوع آنقــدر اهمیت دارد که بیژن
زنگنه از آن با عنوان «پویش اســتان
سبز» یاد کرد و گفت تا پایان امسال ۲
هزار روستای دیگر از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند میشوند.معاون وزیر نفت در
امــور گاز هم اعالم کــرد که تا پایان
امســال  ۲۸استان سبز میشوند .او در
این باره توضیح داد :به جز استانهای
سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان و
کرمان کــه از جهت بهرهمندی از گاز
طبیعــی از میانگین کشــوری عقب
ن با همین روند
هستند بقیه  ۲۸اســتا 
تا پایان ســال ســبز میشــوند و ۹۵
درصد جمعیت کشــور امســال از گاز
طبیعی بهرهمند میشوند.گازرسانی به
شهرک غدیر ،شــهرک برق ،شهرک
جهــاد و منطقه فاضلــی و تزریق گاز
به فاز  ۱و  ۲شــهرک صنعتی در شهر
زاهدان و نصب  ۸هزار و  ۵۰۰انشعاب
و اجرای  ۳۲۰کیلومتر شــبکهگذاری
گاز در سیســتان و بلوچستان در نیمه
نخست امسال ،پیشرفت  ۲۶درصدی
فاز یــک خط انتقــال گاز بوئین زهرا
– کرج و آغاز عملیات گازرســانی به
منطقه ویژه اقتصادی سلماس از دیگر
اخبار مــورد توجه در ایــن حوزه بود.
راهاندازی نخســتین آزمایشــگاه بات
فیوژن لولههای  PEبه همت شــرکت
گاز اســتان قزوین و با همکاری پارک
علم و فنــاوری دانشــگاه بینالمللی

امــام خمینی در ســطح اســتانهای
همجــوار ،نصب و راهاندازی ســامانه
بومی هوشمند نشــتیابی آنالین در
شرکت گاز اســتان ایالم و طراحی و
راهاندازی اپلیکیشــن همراه گاز توسط
شــرکتهای گاز گلســتان و استان
خراسان از دیگر اقدامهای انجام شده
توسط شرکتهای گاز استانی بود.
افزایش تولید گاز در پاالیشگاههای
گاز ایران

فعالیت پاالیشگاههای گازی کشور
با وجود تحریمهای همهجانبه ادامه دارد
و نهتنها از مسیر خود خارج نشدند ،بلکه
رکوردهای تازهای در ســالهای اخیر به
ثبت رســاندند؛ از افزایــش  ۲.۵برابری
تولید گاز در پارس جنوبی تا تداوم انجام
تعمیرات اساسی بدون قطعی یا کاهش
فشــار گاز در کشــور.در همیــن رابطه
مدیرعامل شــرکت مجتمــع گاز پارس
جنوبــی از افزایش  ۲.۵برابری تولید گاز
در ایــن مجتمع گازی از ابتدای ســال
 ۹۲تاکنــون خبــر داد و گفت :صادرات
گاز و دیگــر فرآوردههای نفتی همگام با
افزایش تولیــد در پارس جنوبی افزایش
یافته اســت.او همچنین از افزایش تولید
 ۱۵۵درصــدی گاز شــیرین در پارس
جنوبــی ،افزایش  ۱۴۳درصــدی تولید
اتان پاالیشگاهها ،افزایش  ۳۳۷درصدی
پروپان تولیــدی و افزایش  ۸۷درصدی
تولید میعانات گازی پارس جنوبی در این
بــازه زمانی خبر داد.افزایش تولید گاز در
شرکت پاالیش گاز ســرخون و قشم با
ظرفیــت  ۱۴.۴میلیون مترمکعب در روز
و ســاخت  ۲۸۵۰قطعه توربین راستون
در این مجموعــه ،اتصال فاز  ۱۴پارس
جنوبی به شــبکه یکپارچــه ارتباطی و
اطالعاتــی مجتمع گاز پــارس جنوبی،
بهرهبرداری از پروژه اعالن نشــت گاز
و آتش در شــرکت پاالیش گاز بیدبلند،
تولید بیش از  ۱۷۸میلیارد مترمکعب گاز
طبیعی در شرکت پاالیش گاز پارسیان در
دولتهای یازدهم و دوازدهم ،رونمایی از
پهپاد زیستمحیطی در شرکت پاالیش
گاز شهید هاشمینژاد از دیگر اقدامهای
انجامشده در پاالیشگاههای کشور است.
حســن منتظرتربتی ،مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران با اشاره به انجام تعمیرات
اساســی در پاالیشــگاههای گاز کشور،
گفت :تعمیرات اساسی  ۱۱پاالیشگاه در
کشــور از مجموع  ۱۸پاالیشگاه موجود
پایان یافته و دو مورد هم در حال انجام
اســت؛ تعمیرات پنج پاالیشــگاه دیگر
نیز انشــاءاهلل تا پایــان مهرماه تکمیل
میشود.
آمادگی شرکت انتقال گاز برای آغاز
فصول سرد سال

«ظرفیت روزانــه انتقال گاز ایران
به  ۸۷۰میلیون مترمکعب رسیده است».

این خبری بود که مهدی جمشیدیدانا
در واپســین روزهای تابستان  ۹۹و در
نخستین نشست خبری خود در جایگاه
مدیرعاملی شــرکت انتقــال گاز ایران
اعــام کرد .بــه گفته او ایــن افزایش
ظرفیت به دلیــل بهرهبرداری از هزار و
 ۸۵۰کیلومتر خطوط لوله ششــم و نهم
سراســری گاز و خطوط لوله شــلمچه،
نفتشهر و آبدانان و پنج ایستگاه تقویت
فشــار گاز دیلم ،بیدبلند ،اهواز ،حسینیه
و کوهدشــت بوده اســت که چند هفته
پیش به دســتور رئیسجمهوری افتتاح
شد.جمشیدیدانا اعالم کرد که شرکت
انتقال گاز برای آغاز فصول ســرد سال
آماده اســت و گفت :تاکنــون  ۳۲مورد
تعمیرات اساســی توربینهــای موجود
را انجام دادیــم و  ۳۵مورد دیگر هم تا
پیــش از فصل زمســتان پایان مییابد.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز همچنین
از افزایــش  ۱۲درصدی مقــدار انتقال
گاز شــیرین در پنج ماه نخست امسال
نسبت به سال  ۹۸و انتشار فراخوان طرح
شناســایی و آگاهیبخشــی پیمانکاران
فنــی انتقال گاز همســو بــا ضرورت
توانمندسازی آنها برای حرکت به سوی
توسعه و پیشــرفت خبر داد.افتتاح مرکز
ارزیابی جانبی کارکنان شــرکت انتقال
گاز ایران ،طراحی و راهاندازی ســامانه
کنتــرل و مانیتورینــگ ایســتگاههای
حفاظت کاتدیک توســط کارشناســان
واحد کنترل خوردگی و مهندسی منطقه
 ۲عملیــات انتقــال گاز ،انجام عملیات
اتصال نهایی تأسیسات تقویت فشار گاز
خیرگو ( )۸با هدف افزایش حجم انتقال
گاز توســط کارکنان منطقه  ۱۰عملیات
انتقال گاز ،بهرهبرداری از طرح خط لوله
انتقال گاز اســتان ســمنان به مازندران
با هــدف پایداری گاز این اســتانها و
اجرای عملیات تعویض شــیر ایستگاه
آلومینای جاجــرم در منطقه  ۴عملیات
انتقــال از اخبــار مربوط بــه مجموعه
شــرکت انتقال گاز ایران در تابســتان
امســال بود.از اقدامهای دیگر میتوان
به افتتاح و راهاندازی بزرگترین سیستم
خاموشکننده برجی (تاور مانیتورینگ)
کشــور برای اطفــای حریــق مخازن
میعانــات تأسیســات گازی ســراجه و
بهکارگیری نسل سوم ماشینجوشهای
پیشــرفته در منطقــه  ۳عملیات انتقال
گاز ،با اتصــال نهایی خط لوله  ۳۰اینچ
ایرانشــهر به خط لوله هفتم سراســری
در منطقــه  ۶عملیــات انتقال ،نصب و
راهاندازی ســامانه کنترل قطع خودکار
شــیرهای بینراهی خط دوم سراسری
توسط منطقه  ۵عملیات انتقال و افزایش
ضریب اطمینان با رفع معضل سیســتم
حفاظــت کاتدی از خط لولــه  ۲۰اینچ
نیروگاه شازند اراک اشاره کرد.

پرتوشیمی
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با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ،قرارداد تجاریسازی دانش فنی ایرانی MTPامضا شد

تعریف ۲۷طرحپیشراندرتوسعههوشمندصنعتپتروشیمیایران
امضای قرارداد واگذاری لیســانس،
اسناد مهندسی فرآیندی و مهندسی پایه
طرح تولید پروپیلــن از متانول با ظرفیت
ساالنه  ۱۲۰هزار تن بین شرکت پژوهش
و فناوری پتروشــیمی و پتروشیمی فاتح
کیمیا روز پنجشــنبه ،سوم مهرماه امضاء
شد.

به گزارش دانش نفت ،مهندس
بهــزاد محمدی ،معــاون وزیر نفت
و مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمی روز پنجشنبه ،سوم مهرماه
پس از امضای قرارداد واگذاری دانش
فنی تولید پروپیلــن از متانول اظهار
کرد :قرارداد تجاریسازی دانشفنی
ایرانــی تولید پروپیلــن از متانول با
گروه فاتح به عنوان نخستین شرکت
و در عیــن حال گام نخســت برای
افزایــش ظرفیت تولیــد پروپیلن در
کشور امضا شد .وی افزود :طرحهای
تولید پروپیلن از متانول برای مناطق
مختلف مثل عسلویه ،امیرآباد ،انزلی،
اسالم آباد نیز اجرا میشود و ظرفیت
این محصول در سال  ۱۴۰۴به ساالنه
 ۴میلیــون تن میرســد.معاون وزیر
نفت در امور پتروشــیمی درباره فاز
دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
ادامه داد :از پارسال عملیات مطالعات
محیطی ،ایمنــی ،پدافند غیرعامل و
غیره انجام شــده اســت و مکان آن
بهدلیــل مالحظاتی کــه وجود دارد
تغییر کرد ،اما تا پایان امســال فاز ۲
پتروشیمی در منطقه ماهشهر نهایی
و آماده واگذاری به ســرمایهگذاران
میشــود.علی پژوهــان ،مدیرعامل
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
نیز با اشــاره بــه اینکه در توســعه
صنعت پتروشــیمی یکی از مهمترین
گلوگاهها تأمین فناوری است ،گفت:
خوشبختانه این شرکت فناوری الزم
را از گاز تا پلیپروپیلن دارد و قرارداد
احداث واحد  ۱۲۰هــزار تنی تبدیل
متانول به پروپیلن برای نخستین بار
در کشور با دانش بهطور کامل ایرانی
امضا شد که تهیه اسناد مهندسی آن
آغاز میشــود.وی ادامه داد :شرکت
پژوهــش و فناوری پتروشــیمی در
تأمین فناوریهــای الزم در تکمیل
زنجیره گاز تا محصوالت پاییندستی
از جمله پلیپروپیلن مشــکلی ندارد
و فناوری فرآیندی و کاتالیســتهای
الزم را تأمین میکند.
تعریف  ۲۷طرح پیشران در توسعه
هوشمند صنعت پتروشیمی ایران

معــاون وزیــر نفــت در امور
پتروشیمی ضمن اشاره به تعریف ۲۷

طرح پیشــران در صنعت پتروشیمی
که  ۷طرح آن در جهش دوم و سوم
صنعت پتروشیمی در حال اجراست،
گفت :مطالعات  ۲۰طرح پیشــران در
چهار شاخه پروپیلن ،متانول ،بنزن و
اتیلن پایان یافته است .بهزاد محمدی
در آیین رونمایی از واحد نیمه صنعتی
پروپیلن از متانول شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی و امضای قرارداد
واگذاری دانش فنی این طرح با تأکید
بر توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی
گفت :در مسیر توســعه این صنعت
باید به سمت تنوعبخشی محصوالت
صنعــت حرکت کرد و تالش شــود
که صنعت پتروشیمی کشور صنعتی
پایدار و تابآور باشــد.وی با اشاره به
اینکه پنــج درصد از محصوالت پایه
تولیدی کشــور که از شــاخصهای
اصلی ارزیابی صنعت پتروشــیمی در
جهان اســت شامل پروپیلن میشود،
افزود :این رقــم با تکمیل طرحهای
جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی
نیز تغییر چندانــی نمیکند بنابراین
بهمنظور توسعه این صنعت طرحهای
پیشران تعریف شــدهاند.مدیرعامل
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با
بیان اینکه ظرفیت صنعت پتروشیمی
در ابتدای ســال  ۶۶ ،۹۹میلیون تن
و هماکنون بیــش از  ۷۰میلیون تن
است ،ادامه داد :محصول قابل فروش
پارسال این صنعت ۳۰ ،میلیون تن و
درآمد آن حدود  ۱۵میلیارد دالر بوده
است .از این مقدار  ۲۲میلیون تن به
ارزش  ۱۰میلیارد دالر صادر و حدود
 ۸میلیــون تن بــه ارزش  ۵میلیارد
دالر نیز در داخل عرضه شــده است.

محمدی با اشــاره بــه روند افزایش
تقاضای محصوالت پتروشــیمی در
جهان گفت :تقاضــای فرآوردههای
نفتی در ســال  ۲۰۴۰از  ۱۰۰به ۱۲۵
درصــد اما تقاضا بــرای محصوالت
پتروشــیمی به  ۲۴۰درصد میرسد.
وی با بیان اینکه در  ۴۹طرح جهش
دوم و سوم صنعت پتروشیمی  ۷طرح
پیشران و راهبردی با مجموع ظرفیت

قرارداد تجاریسازی

دانشفنی ایرانی تولید

پروپیلن از متانول با گروه
فاتح به عنوان نخستین
شرکت و در عین حال

گام نخست برای افزایش

ظرفیت تولید پروپیلن در
کشور امضا شد

 ۸۱۰هــزار تــن در حال اجراســت،
تصریح کرد :بنابراین  ۲۰طرح پیشران
در چهار شاخه پروپیلن ،متانول ،بنزن
و اتیلن تعریف شــدهاند که مطالعات
آن پایــان یافته اســت .با توســعه
این طرحهــا  ۵۰درصــد از واردات
محصوالت پتروشــیمی پوشش داده
میشود.به گفته معاون وزیر نفت در
امور پتروشیمی ،از این  ۲۰طرح۱۰ ،
طرح در زنجیره پروپیلن ،سه طرح در
زنجیره متانول ،چهار طرح در زنجیره
اتیلن و ســه طرح هم زنجیره بنزن
است .برای توسعه طرحهای پیشران

در شــاخه پروپیلن و بنزن باید ابتدا
خود ایــن محصوالت را تولید و پس
از آن زنجیره را توســعه داد.محمدی
با اشاره به اینکه هماکنون  ۹۸۵هزار
تن پروپیلن در کشــور تولید میشود،
افــزود :ایــن رقم تا ســال  ۱۴۰۴با
طرحهایــی که امروز فعال هســتند
به حدود  ۲میلیون تن میرســد ،اما
با اجرای طرحهای پیشران این رقم
در ســال  ۱۴۰۵ســاالنه  ۴میلیون
تن میشــود.وی به امضای قرارداد
واگذاری دانش فنی  MTPشــرکت
پژوهــش و فناوری پتروشــیمی به
پتروشــیمی فاتح کیمیا اشــاره کرد
و گفت :این نخســتین گامی اســت
که با ظرفیــت  ۱۲۰هزارتن در این
مسیر اجرا میشود.مدیرعامل شرکت
ملــی صنایع پتروشــیمی بر اهمیت
تأمیــن دانش فنی فرآینــد همراه با
کاتالیســت آن اشــاره کرد و گفت:
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
دستاوردهای بســیار موفقی در تولید
کاتالیســت  MTPدارد که در آینده
نزدیک واحد تولید این کاتالیســتها
در مرکــز اراک ایــن شــرکت بــه
بهرهبرداری میرســد و امضای این
قــرارداد نقطه آغاز تنوع بخشــی به
محصوالت پتروشــیمی است؛ نقطه
آغازی برای حرکــت این صنعت به
سمت توسعه از مسیر محصول بسیار
با ارزش پروپیلن است.
بازدید سرمایه گذاران و مدیران
هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی
از واحد تولید نیمه صنعتی پروپیلن از
متانول

بر اساس این گزارش ،سرمایه

گذاران ومدیران عامل هلدینگ ها و
شرکت های پتروشیمی از واحد تولید
نیمه صنعتی پروپیلن از متانول مرکز
ماهشهر شــرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی بازدید کردند .واحد نیمه
صنعتی تولید پروپیلن از متانول مرکز
ماهشهر شــرکت پژوهش و فناوری
پتروشــیمی با تالش پژوهشــگران
و کارشناســان این مرکــز به نتیجه
رســیده است و امروز پنج شنبه سوم
مهر ماه با حضــور معاون وزیر نفت
و مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع
پتروشــیمی ،مدیران عامل تعدادی
از هلدینــگ هــای پتروشــیمی و
نمایندگان چند شــرکت صاحب نام
کشور رونمایی شد و سرمایه گذاران
با ظرفیــت و نحوه فعالیت این واحد
آشنا شــدند.بهزاد محمدی ،معاون
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی
صنایع پتروشــیمی چنــدی پیش با
دعوت از ســرمایه گــذاران جهت
بازدید از طرح هــای تولید پروپیلن
از متانول ،از پیاده سازی دانش فنی
فرایندی و کاتالیســت های مصرفی
ایرانی در طرح هایGTPP , MTP
کشــور خبر داد.واحــد نیمه صنعتی
تولیــد پروپیلن از متانــول در مرکز
پژوهــش و فناوری ماهشــهر اخیرا
عملیاتی شــده و روز جاری میزبان
بازدیــد ســرمایه گذاران اســت و
همزمان با توسعه دانش فنی MTP
دانش فنی تولید تمام کاتالیست های
مورد نیاز این واحد نیز کســب شده
و واحد هــای نیمه صنعتی برخی از
این کاتالیســت ها نیز در حال بهره
بــرداری هســتند.در برنامه کالن
صنعت پتروشــیمی ،توسعه هوشمند
بر اساس توسعه طرح های پیشران
از مسیر تولید پروپیلن به عنوان یکی
از زنجیــره های مهم توســعه مورد
توجه قرار گرفته اســت .بنابراین در
ابتدا نیاز است ظرفیت تولید پروپیلن
افزایش یابد و سپس توسعه هوشمند
صنعت از این مســیر دنبال شــود.
با توجه به این که کشــور با کمبود
تولید پروپیلن مواجه است به زودی
با اجرای طرح های GTPP , MTP
در پارک عســلویه ،امیر آباد ،اسالم
آباد غرب و چند منطقه دیگر ظرفیت
این محصــول مهم بــه  4میلیون
تن در ســال افزایــش خواهد یافت
و در این مسیر شــرکت پژوهش و
فناوری پتروشــیمی با بومی سازی
دانــش تولید متانول به پروپیلن یک
دستاورد مهم را رقم زده است.

مهندس جعف ر ربیعی:

ارتباط بین هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت همیشه بر اساس رابطه بُرد-بُرد بوده است
بانــک ملــت و هلدینــگ صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس با هدف ارتقای
سطح همکاریها ،تفاهمنامه امضا کردند.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،بر اساس
ایــن تفاهــم نامه که به امضــای محمد
بیگدلــی مدیرعامل بانــک ملت و جعفر
ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج
فارس رسید ،سطح همکاریهای متقابل
در زمینههای اعتباری و گشایش اعتبارات
اسنادی افزایش مییابد.جعفر ربیعی مدیر
عامل هلدینگ خلیج فارس ،در این جلسه
از بانــک ملت به عنوان یکی از بزرگترین
و مهمترین بانک های تجاری کشــور نام
برد و گفت :ارتباط بین پتروشــیمی خلیج
فارس و بانک ملت همیشــه بر اســاس
رابطــه بُرد-بُرد بوده و تجربیات گذشــته
نیز نشان میدهد که پروندههای اعتباری
پتروشــیمی ها کمترین مطالبــات را در

سیستم بانکی کشــور ایجاد کرده است.
محمد بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت نیز

در مراســم امضای این تفاهمنامه با اشاره
به این نکته که پتروشــیمی خلیج فارس

یکی از مشتریان مهم و استراتژیک بانک
اســت ،تاکید کرد :بانک ملت تمایل دارد

اول هلدینگ
همچنــان به عنوان بانــک ِ
خلیج فارس به همکاری های خود با این
پتروشــیمی بزرگ کشور ادامه دهد.وی با
بیان اینکه در انعقــاد هرگونه تفاهم نامه
بین طرفین باید مقررات و دســتور العمل
هــای بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران رعایت شــود ،تصریــح کرد :بانک
ملت همواره در تعامل با مشــتریان ارزنده
خود نهایت انعطاف پذیری را از خود نشان
داده و همــکاری های بانک ملت با حوزه
انرژی و نفت و گاز کشور سابقه طوالنی و
درخشانی دارد.در ادامه جلسه نیز مدیران
اعتباری و مالی دو مجموعه از جمله سعید
محبیفرد معاون مالی و ســرمایه گذاری
هلدینگ خلیج فارس در خصوص جزئیات
تفاهم نامه یاد شــده با یکدیگر به بحث و
گفت و گو پرداختند.در این نشست برخی
از معاونان و مدیــران بانک ملت ،حضور
داشتند.
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قدردانی کارکنان شرکت عملیات غیرصنعتی از
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت به
جهت برقراری بیمه تکمیلی

جمعی از پرسنل این شرکت با ارسال بیانیه ای از مدیرعامل و اعضای
هیئت مدیره به جهت اجرای طرح بیمه تکمیلی تقدیر کردندـ
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت عملیــات غیرصنعتی و خدمات
صنایع پتروشیمی ،گفتنی اســت که این طرح درجهت رفاه حال همکاران
وخانواده محترمشان در جلسه هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت عملیات
غیرصنعتــی مطرح گردید که با موافقت اعضای محترم هیئت مدیره همراه
شــد.بر این اساس مقرر اســت طرح بیمه تکمیلی بصورت ۶۰درصد سهم
شرکت و ۴۰درصد سهم کارکنان اجرا شود.

اخبار
به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس؛

مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی با
فرماندهان منطقه سوم نیروی دریایی سپاه و
ناحیه مقاومت بسیج دیدار کرد

به گزارش پترونیوز ،به مناســبت فرا رســیدن هفتــه دفاع مقدس،
مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیئت رئیســه این شرکت با فرماندهی ناحیه
مقاومت بسیج و منطقه سوم نیروی دریایی سپاه دیدار کردند.

محســن آتش زمزم صبح روز چهارشنبه دوم مهر به دیدار سرهنگ
بابایی فرمانده ناحیه مقاومت بســیج رفت و ضمن تبریک فرا رسیدن هفته
دفــاع مقدس ،از تالش های مجموعه بســیج در ابعــاد مختلف از جمله
اقدامــات جهادی ،فرهنگی و تامین امنیت تقدیر کرد و گفت :این هفته که
یادآور رشــادت های مردان و زنان با اراده کشــورمان است ،بهانه ای بود
برای تجدید دیدارها و تقدیر از تالش هایی که مجموعه سپاه و بسیج برای
تداوم راه شهدا و کمک به هموطنان خود در ابعاد مختلف انجام می دهند.
ســرهنگ بابایی نیز در این دیدار از اقدامات مجموعه شرکت های
پتروشــیمی و شــرکت عملیات غیرصنعتی در همکاری با مجموعه بسیج
تقدیر کرد و گفت :به خاطر وجود صنایع پتروشــیمی و همکاری آن ها به
لطف خدا در شهرستان بندرماهشهر کمتر از هرجای دیگری مشکل تامین
بودجه وجود دارد ولی الزم است که این هزینه ها با برنامه ریزی دقیق تر
به ســمت نیازهای اساسی شهرستان ســوق پیدا کند و در قضیه کرونا نیز
شــورای راهبردی بسیار خوب پای کارآمد و کمک هایی کرد که در کمتر
جایی نمونه آن وجود دارد که این موضوع شایسته تقدیر است.در ادامه این
دیدارها ،مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و تعدادی از اعضای هیئت
رئیسه به دیدار فرمانده منطقه ســوم نیروی دریایی سپاه رفتند.مدیرعامل
شــرکت عملیات غیرصنعتی در این دیدار نیز منطقه ســوم نیروی دریایی
و پاســداران این مجموعه را دارای نقشــی اثر گذار در دوران دفاع مقدس
دانست که پس از آن نیز با اقدامات مقتدرانه از حریم آبی کشور محافظت
کــرده اند و اجازه تعرض هیچ کس به آب و خاک ایران را ندادند.ســردار
نوذری فرمانده منطقه سوم ندسا نیز هفته دفاع مقدس را یادآور رشادت ها
و فداکاری هایی دانست که حاال باعث اقتدار جمهوری اسالمی شده است،
اقتداری که حاال حتی اجازه فکر کردن درباره دســت درازی به خاک ایران
را به دشمن متخاصم نمی دهد.
به میزبانی پتروشیمی بندرامام برگزار شد؛

جلسه شورای سیاستگذاری روابط عمومی شرکت
های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی

در راســتای بررســی نحوه اجرای تقویم فرهنگی ســال جاری جلسه

شورای سیاستگذاری روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه به میزبانی
پتروشیمی بندرامام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام روز شنبه  ۲۹شهریورماه
جلسه شــورای سیاستگذاری روسای روابط عمومی شرکت های پتروشیمی
منطقــه ویژه اقتصادی در خصوص نظارت بر اجرای برنامه فرهنگی ســال
جاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام برگزار شد.این جلسه با حضور روسای
روابط عمومی ســازمان منطقه ویژه اقتصادی  ،پتروشیمی بندرامام  ،شرکت
فجر انرژی خلیج فارس  ،پتروشــیمی مارون  ،شرکت عملیات غیر صنعتی
برگزار شــد و در ادامه آن روســای روابط عمومی پتروشــیمی تندگویان و
پتروشــیمی امیرکبیر به صورت ویدیو کنفرانس و از راه دور شرکت کردند.
در این جلســه که رئیس امــور فرهنگی و اجتماعی شــرکت عملیات غیر
صنعتی هم حضور داشت در خصوص برنامه فرهنگی نیمه دوم سال جاری
و همچنیــن چگونگی اجرای برنامه ها بحث و گفتگو شــد.از دیگر مباحث
مطرح شــده در این جلسه می توان به بررسی اقدامات صورت گرفته توسط
شــرکت ها در حوزه مســئولیت های اجتماعی و عملکرد شورای راهبردی
اشاره کرد.شایان ذکر است این جلسه پیرو بررسی و پیگیری مباحث فرهنگی
مطرح و مصوب شــده در هفتاد و ششمین جلسه مجمع روابط عمومی های
شرکت های منطقه که در مردادماه سال جاری بود  ،برگزار شد.
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گزارش

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

 ۱۳قرارداد کالن پژوهشــی ازدیاد برداشت نفت و گاز
در مجموع بــه ارزش  ۳۵میلیون یورو و  ۷۱۶میلیارد تومان،
میان شرکت ملی نفت ایران و  ۱۳دانشگاه و مرکز تحقیقاتی
کشور امضا شد.

صبح روز دوشــنبه ۳۱ ،شــهریورماه و با حضور
وزیر نفت ۱۳ ،قرارداد کالن پژوهشــی در حوزه ازدیاد
برداشت میان شــرکت ملی نفت ایران و دانشگاههای
تهران ،صنعتی شــریف ،صنعتی امیرکبیر ،سهند تبریز،
شیراز ،صنعت نفت ،آزاد اسالمی ،فردوسی مشهد ،علم
و صنعت ،شــهید چمران اهواز ،صنعتی اصفهان ،خلیج
فارس و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.این قراردادها
در ادامه مســیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال
 ۹۳با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد
برداشــت  ۹میدان نفتی کلید خورده بود ،امضا شدند و
به ایــن ترتیب مطالعات ازدیاد برداشــت  ۲۲میدان به
دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شده است.
بر پایه قراردادهایی که امروز امضا شد ،میدان یادآوران
به دانشــگاه تهران ،میدان پارس جنوبی به دانشــگاه
صنعتی شریف ،میدان الوند به دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
میدان رگ ســفید به پژوهشــگاه صنعت نفت ،میدان
مسجدسلیمان به دانشگاه سهند تبریز ،میدان اسفند به
دانشگاه شیراز ،میدان فروزان به دانشگاه صنعت نفت،
میدان خشــت به دانشگاه آزاد اســامی (واحد علوم و
تحقیقات) ،میدان بینک به دانشــگاه فردوسی مشهد،
میدان دورود به دانشگاه علم و صنعت ،میدان تنگبیجار
به دانشگاه شهیدچمران اهواز ،میدان مارون به دانشگاه
صنعتی اصفهان و میدان نوروز به دانشگاه خلیج فارس
واگذار شــده است.پیشتر نیز در گام نخست این تعامل
فناورانه ،مطالعات ازدیاد برداشــت میــدان آزادگان به
انستیتو مهندســی نفت دانشــگاه تهران ،میدان نفتی
دارخوین به دانشــگاه امیرکبیر ،میدان نفتی سروش به
دانشگاه سهند تبریز ،میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت
نفت ،میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسالمی ،میدان کوپال
به دانشگاه صنعتی شریف ،میدان منصوری به دانشگاه
شیراز ،میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت و میدان
بیبیحکیمه به پژوهشکده ازدیاد برداشت (پژوهشگاه
صنعت نفت) واگذار شــده بود.بر این اساس ،تاکنون در
حوزه مطالعات ازدیاد برداشت میدانهای نفت و گاز۲۲ ،
قرارداد کالن پژوهشی با مجموع ارزش  ۱۰۰۹میلیارد
تومان و  ۴۹میلیون یورو میان شــرکت ملی نفت ایران
و  ۱۳دانشــگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شده و در
حال پیگیری است.
زنگنه :دانشگاه و صنعت نفت بدون هم نمیتوانند زنده
بمانند

وزیر نفت ضمن تشریح چهار محور توسعه فناوری
در صنعت نفت گفت :دانشــگاه و صنعت باید با هم کار
کننــد و الزم و ملزوم یکدیگر هســتند ،آنها بدون هم
نمیتوانند زنــده بمانند .بیژن زنگنــه در آیین امضای
ن پژوهشــی در حوزه ازدیاد برداشــت
 ۱۳قرارداد کال 
میدانهای نفت و گاز ســخنان خود را با یادآوری سال
 ۵۹اینگونه آغاز کرد :سال  ۵۹در بعدازظهر چنین روزی
دولت بعثی عراق یک مرحله جدید را در جنگ و تجاوز
به جمهوری اســامی آغاز کرد .آن روز من کامال یادم
اســت؛ عصر بود در ساختمان ستاد انقالب فرهنگی که
پشــت تاالر وحدت بود ،جلسه داشتیم که ناگهان تمام
آسمان تهران پر از هواپیما شد و گفتند فرودگاه تهران
را زدند .وی ادامه داد :آن دوران را ملت ما با استقامت،
شــهادت ،فداکاری ،جهاد گذراند .اکنون اگر ما ســرپا
هســتیم به برکت جهاد مجاهدان گمنام این سرزمین
است که آن دوران را پشت سر گذاشتند .البته اکنون نیز
جنگ اســت منتها این جنگ بدون خونریزی است که
آمریکا علیه ما راه انداخته است .وزیر نفت گفت :خاطره
همه شهیدان بزرگوار ،ایثارگران ،خانوادههایشان و همه
عزیزانی و رزمندگان که در دفاع مقدس فداکاری کردند
و برای ما عزت آفریدند را گرامی میدارم.
دانشگاهها قلب پیوندی برای نفت

زنگنه با ایــن مقدمه و با بیان اینکــه از مدیران
دانشگاهها ،مســئوالن پروژهها در دانشگاهها ،استادان،
دانشــجوها که با حوصله و صبر زیاد این دوران را طی
کردند ،قدردانی میکنم ،یادآور شــد :دانشگاه و صنعت

 ۱۳قرارداد کالن پژوهشی صنعت نفت ب

گام چهارم نفت در مسیر تقو

زنگنه :دانشگاه و صنعت نفت بد

باید با هم کار کند و الزم و ملزوم هم هستند .آنها بدون
هــم نمیتوانند زنده بمانند .بارها این مثال را زدم وقتی
قلب فردی با مشکل روبهرو میشود یک قلب جدید به
آن پیوند می زنند .تمام بــدن در مقابل قلبی که پیوند
زده میشود تجهیز میشود تا این پیوند را دفع کند .تمام
پیشرفت بشــر این است که کاری کند که این سیستم
ایمنی بدن را کنترل کند کــه این پیوند را دفع نکند و
این را به عنــوان جز خودش بپذیرد و پس از آن با هم
زندگی کنند .وی با بیان اینکه من همیشه گفتم دوستان
تحمل کنید ،صبر کنید ،حوصله کنید .این دو (صنعت و
دانشگاه) با همدیگر مانند قلب پیوندی میمانند ،تصریح
کرد :دانشــگاهها قلب پیوندی برای نفت هستند .بدانید
نفت با تمام قدرت ســعی میکند شــما را دفع کند و
شما هم حوصله کنید .وزیر نفت یادآور شد :دانشگاهها
خیلی حوصله کردند که از آنها تشکر میکنم .همکاران
مــن هم حوصله کردند و از آنها هم متشــکرم .اکنون
پیوند نفت و دانشــگاه برقرار شده است .زنگنه با اشاره
به اینکه  ۹قرارداد نخست بخش باالدستی صنعت نفت
به سختی و به زور با دانشگاهها امضا شد ،تصریح کرد:
 ۱۳قرارداد امروز نتیجه پیوند دانشــگاه و صنعت نفت
است که در کنار افزایش بازیافت و بهبود تولید دستاور
بزرگی است .ما هم اگر بخواهیم دیگر نمیتوانیم نفت
و دانشگاه را از هم جدا کنیم.
رکن نخست؛ سرمایه انسانی متخصص

وی چهار رکن را برای توســعه فناوری در بخش
باالدســتی صنعت نفت عنــوان کرد و بــا بیان اینکه
مهمترین موضــوع در بخش باالدســتی صنعت نفت
افزایش ضریب بازیافت و بهبود ضریب برداشــت نفت
( )EOR & IORاســت ،توضیح داد :نخســتین رکن
برای توســعه فناوری ظرفیت نیروی انسانی متخصص
است .اکنون دانشــگاههای ما در بخش باالدستی نفت
بــا تالشهای که از ســال  ۷۷آغاز شــد ،وضع خوبی
دارند .وزیر نفت با یادآوری اینکه ســال  ۷۷تنها  ۵یا ۶
استاد دانشگاه در بخش باالدستی نفت بود اما به برکت
کارهایی که در این ســالها انجام شده است بسیاری
از افرادی که از نفت بورس شــدند و به خارج از کشور
رفتند ،برگشتند و سبب افتخار استادان و دانشگاههای ما
شدند ،تصریح کرد :اکنون دانشجویان فراوانی در بخش
باالدســت صنعت نفت فارغ التحصیل شدند یا در حال
تحصیل هســتند .زنگنه تاکید کرد :بنابراین نخســتین
رکن توسعه فناوری ،نیروی متخصص عالقهمند است
که اکنون آن را داریم .بدون داشــتن نیروی متخصص
نمیشــود از پژوهش صحبت کرد .به آن معنا که وقتی
ما گروه آموزشــی نفت در باالدســت نداشتیم چگونه
میتوانیم در باره پژوهش صحبت کنیم؟
رکن دوم؛ پژوهش

وی دومین رکن توسعه فناوری در بخش باالدست
را پژوهش دانســت و گفت :خوشبختانه در این بخش
پیشرفت خوبی حاصل شــده است و به سمتی حرکت
میکنیم که دانشــگاههای ما میتواننــد ادعا کنند که
مطالعات برای نمونه افزایــش ضریب بازیافت مخازن
را انجام میدهند و این موضوع برای ما بســیار بســیار
مهم اســت .وزیر نفت ادامه داد :ســرمایهگذاری قابل
توجهی در تجهیز آزمایشــگاهها انجام شد ،ما دانشگاه
نفت و پژوهشــگاه صنعت نفت را تقویت کردیم؛ البته
از این پس هم دانشــگاه نفت و پژوهشگاه صنعت نفت
را تقویت مــی کنیم ،اما تاکید میکنــم انحصار برای

هیچکــدام از اینها را قبول ندارم یعنی اگر کســانی در
دانشــگاه نفت و پژوهشــگاه صنعت نفت بهدنبال این
هســتند که انحصاری کار کنند این را بدانند که با آنان
موافق نیســتم .زنگنــه با تاکید بر تقویت پژوهشــگاه
صنعت نفت و دانشــگاه صنعت نفت در بخش پژوهش
یــادآوری کرد :هــر دو این مجموعــه هماکنون برای
مطالعــه میدانهای نفت و گاز با نفت قرارداد دارند ،اما
انحصــار نه .انحصار بر خــاف رقابت در هیچ موردی
خوب نیست .وی افزود :ما نمیتوانیم از ظرفیت عظیمی
که در دانشــگاههای مختلف کشور ایجاد شده استفاده
نکنیم ،جهان تغییر کرده اســت و مــا باید متوجه این
تغییرات شویم .ایران هم بسیار تغییر کرده است و باید
این را بپذیریم و بر مبنای آن عمل کنیم.
رکن سوم؛ ظرفیتهای حرفهای

زنگنه از ظرفیتهای حرفهای بهعنوان رکن سوم
توسعه فناوری در بخش باالدستی نام برد و در توضیح
بیشــتر آن گفت :ظرفیتهای حرفهای در دنیای امروز،
ظرفیتهایی هستند که توسعه فناوری را سامان میدهد.
امروز اگر کســی بخواهد کاالیی را بفروشد یا خدماتی
ارائه دهد اگر نتواند روز به روز کیفیت کاال و خدماتش
را باال ببرد و قیمتش را رقابتی کند ،از دور رقابت خارج
میشــود .وی بر ضرورت تقویت ظرفیتهای حرفهای
در کشور تاکید کرد و از شــرکتهای اکتشاف و تولید
( )E&Pبهعنوان نمونهای در این زمینه نام برد و افزود:
شــرکت اکتشــاف و تولید ( )E&Pبه معنای شرکتی
اســت که میخواهد نفت را کشف و برداشت کند ،اگر
شــرکتی ببیند با افزایش برداشت نفت درآمد بیشتری
خواهد داشت ،حاضر میشــود جدا از ما برای برداشت
بیشــتر نفت ،پول هزینه کند .وزیــر نفت با بیان اینکه
ظرفیتهای حرفهای در زمینــه E&Pها ،پیمانکاران
عمومی ،پیمانــکاران  ،EPDحفاری ،خدمات حفاری و
مشاوران باالدســتی مخازن مهم هستند ،تصریح کرد:
ما اکنون در بخش مشاوران باالدستی مخازن در کشور
کمبود داریم .در تالش هســتیم مشــاوران بخشهای
دیگر را در این بخش تجهیز کنیم.
رکن چهارم ،مدیریت ،سیستمها و نظام اجرا

زنگنه چهارمین رکن توســعه فنــاوری در بخش
باالدســتی صنعت نفت را «مدیریت ،سیستمها و نظام
اجرا» عنوان کرد و گفــت :معتقدم این رکن مهمترین
اســت .مدیریت پیشــرفته ،محصول فناوری اســت و
باالترین تأثیر را در توسعه فناوری دارد؛ یعنی هم فرزند
فناوری اســت و هم خودش میتواند فناوری را توسعه
دهد و این خیلی خیلی مهم اســت .بعضی از روشهای
اجرا ســبب میشــود ما به طور طبیعی زمینه را برای
توســعه فناوری فراهم کنیم و بعضی از روشهای اجرا
توسعه فناوری را دچار مشکل میکند.
پیوند ناگسستنی صنعت نفت و دانشگاه

در همیــن حال ،وزیــر نفت بر ضــرورت پیوند
ناگسســتنی صنعت نفت و دانشگاه تأکید کرد و گفت:
با گذشــت زمان صنعت و دانشگاه احساس نیاز به هم
میکنند که این احســاس نیاز در نفــت بهوجود آمده
اســت .بیژن زنگنه در حاشیه امضای  ۱۳قرارداد کالن
ت میدانهای نفت با
پژوهشــی در حوزه ازدیاد برداشــ 
اشاره به اینکه پیش از این  ۹قرارداد با دانشگاهها امضا
شده بود ،اظهار کرد :امروز نیز هشت دانشگاه جدید به
این جمع پیوســتند و هماکنون مطالعه پژوهشی حدود
 ۵۰درصد مخازن نفت و گاز کشور به دانشگاهها سپرده

شده اســت .وی به فعالیت دهها استاد و صدها دانشجو
و محقق در این قراردادها اشــاره کرد و افزود :بر مبنای
این قراردادها ،صدها مقاله و دستاورد پژوهشی حاصل
میشــود که کاربردی هســتند و برای بایگانی انجام
نشــدهاند .در واقع با امضای ایــن قراردادها مأموریت
افزایش بازیافت میدانها از نظر تخصص به دانشگاهها
واگذار شــده که حرکت مبارک و جدیدی است و پیوند
ناگسســتنی دانشــگاه و صنعت برقرار شده است .وزیر
نفت با بیــان اینکه در قراردادهای پیشــین برای قانع
کردن صنعت بســیار تالش شد و دانشگاهها نیز در این
مســیر صبوری کردند ،ادامه داد :خوشبختانه هماکنون
صنعت و دانشــگاه با هم همراه شــدهاند و در این ۱۳
قرارداد نهتنها وزارت نفت فشــاری نیــاورد ،بلکه خود
دانشگاهها به ســرعت این کار را پیش بردند .زنگنه با
اشاره به اینکه ارزش نیروهایی که در این مسیر تربیت
میشــوند و ظرفیتهای فناورانهای که در کشور ایجاد
میشود کمتر از ارزش نفتی که در آینده تولید میشود،
نیست ،تصریح کرد :افزون بر این قراردادهای پژوهشی،
قراردادهای دیگری نیز در زمینه اکتشــاف ،پاییندستی
نفــت ،پاالیش نفــت ،پاالیش گاز و پتروشــیمی نیز
امضا شده اســت .وی با قدردانی از زحمات همه رؤسا،
اســتادان و دانشجویان دانشگاهها و همچنین همکاران
نفتی گفت :فعالیتهای پژوهشــی بــه صبر و حوصله
بســیار نیاز دارد و در این راه نامالیمات نباید سبب کنار
گذاشــتن هدف شود .با گذشت زمان صنعت و دانشگاه
به هم احســاس نیاز میکنند که این احســاس نیاز در
نفت بهوجــود آمده و این دو هماکنــون با هم زندگی
میکنند و این اتفاق برای من بسیار ارزشمند است .وزیر
نفت در پاســخ به میزان درآمدزایی افزایش یک درصد
ضریب برداشــت برای کشــور توضیح داد :یک درصد
افزایش ضریب بازیافت  ۷۵۰میلیارد بشــکه نفت ۷.۵

میلیارد بشکه در نظر گرفته شود با نفت  ۴۰دالری ۳۰۰
میلیارد دالر میشود ،در صورتی که هزینه انجامشده به
هیچوجه به  ۱۰۰میلیون دالر هم نمیرســد .هماکنون
مطالعات انجامشده برای افزایش ضریب بازیافت میدان
آزادگان به مرحلهای رسیده است که میتوان  ۱۰واحد
ضریب برداشــت از این میدان را بهبود بخشــید که با
تحقق این موضوع ،حدود  ۲۰۰میلیارد دالر ثروت بیشتر
برای کشور ایجاد میشود .زنگنه درباره شایعه افزایش
قیمت گازوئیل از ســوی دولت گفت :برای صدمین بار
این شایعهها را تکذیب میکنم.
مطالعه نیمی از ذخایر هیدروکربوری کشور به دانشگاهها
سپرده شده است

معاون توســعه و مهندســی وزارت نفت گفت :با
امضــای قراردادهای کالن پژوهشــی در حوزه ازدیاد
برداشــت نفــت و گاز ،مطالعه حدود نیمــی از ذخایر
هیدروکربوری کشــور به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
کشور سپرده شــده که نماد عینی تحقق پیوند صنعت
و دانشــگاه در وزارت نفت است .ســعید محمدزاده در
آیین امضای  ۱۳قرارداد کالن پژوهشــی صنعت نفت،
با بیان این مطلب به رتبه ایران در برخی شــاخصهای
گزارشهای بینالمللی  GCIو  GIIاشاره کرد و گفت :بر
ت معتبر بینالمللی،
اساس مستندات موجود در موسسا 
ایران در «تولید دانش» رتبه  ۲۵دنیا را دارد اما در بعضی
از معیارها از جمله «نفوذ دانش» در رتب ه مناسبی نیست.
همچنین صنعت نفت ایران در تجاریسازی علم هنوز
راه درازی پیش رو دارد .وی با بیان اینکه کشــور ما در
حوزه منابع انسانی متخصص و شرکتهای دانشبنیان
و اســتارتاپها ظرفیتهای بالقــوه فراوانی دارد ،ادامه
ت پتنت و انتشــار مقالههای علمی میبینیم
داد :در ثب 
کشوری مانند چین در سالهای اخیر رشد قابل توجهی
ن مســیر بهتر حرکت
داشته اســت و ما نیز باید در ای 

گزارش

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی امضا شد؛

ویت پیوند صنعت و دانشگاه

دون هم نمیتوانند زنده بمانند

تاکنون در حوزه مطالعات ازدیاد
برداشت میدانهای نفت و گاز،
 ۲۲قرارداد کالن پژوهشی با

مجموع ارزش  ۱۰۰۹میلیارد تومان

و  ۴۹میلیون یورو میان شرکت ملی
نفت ایران و  ۱۳دانشگاه و مرکز

تحقیقاتی کشور امضا شده و در حال
پیگیری است

 ۱۰۹عضــو هیئت علمی فعال هســتند و حدود ۲۶۰
پایاننامه کارشناسی ارشد و  ۴۵پایان نامه دکترا نیز در
این موارد تعریف شده است.
ایجاد مراکز فناوری در دانشگاهها

کرده و تولید علم را به سمت تجاریسازی پیش ببریم.
معاون توسعه و مهندسی وزارت نفت گفت :در صنعت
نفت ،حدود  ۲۰ســال پیش تعــداد نیروی متخصص
قابل توجه نبود اما با راهاندازی دانشــکدههای نفت در
دانشگاههای برتر کشور ،تربیت استادان و دانشجویان
متخصص ،تقویت زیستبومفناوری و نوآوری و تقویت
زیرساختهای علمی و پژوهشی نفت ،این وضع بسیار
بهبود یافته اســت .محمدزاده به نظام جامع پژوهش،
فناوری و تجاریســازی نیز اشاره کرد و افزود :در این
نظــام ،راههای تقویت ارتباط صنعت نفت و دانشــگاه
بهطور ساختارمند مدنظر قرار گرفته است.
مطالعه  ۲۲میدان نفت و گاز در دستور کار دانشگاههای
کشور است

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران هم گفت :با
احتســاب  ۹قرارداد نخســت طرح مطالعات پژوهشی
ازدیاد برداشت میادین نفتی که پیشتر امضا شده بود
و  ۱۳قراردادی که در همین راســتا امروز امضا شد ،در
مجموع مطالعــات فناورانه  ۲۰میدان نفتی و  ۲میدان
گازی کشور به دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی سپرده
شده است .مسعود کرباسیان در آیین امضای  ۱۳قرارداد
کالن پژوهشــی صنعت نفت ،ســابقه این نوع تعامل
شرکت ملی نفت ایران با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
را به طــور اجمالی مرور کرد و گفــت :همکاریهای
علمــی و تحقیقاتی و پژوهشــی در قرادادهای میدان
محور بــرای اولین بار در ســال  ۱۳۹۳کلید خوردو با
هدف شناســایی راهکارهای علمــی و عملی افزایش
ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی و در نتیجه بهبود
برداشت از این مخازن ،ایجاد رابطه بلندمدت ،هدفمند
و جهتیافتــه بین مراکز علمی و شــرکت ملی نفت
ایران ،استفاده از دانشــگاهها به عنوان مشاور فناورانه
و علمی به ازای هر میدان ،اســتفاده حداکثری از توان

علمی دانشــگاهها و بکارگیــری دانش روز در صنعت
نفــت ،جهت دادن تحقیقــات و پژوهش و فناوری در
دانشگاهها به سمت افزایش ضریب بازیافت با استفاده
از روشهــای فناورانــه و نوآورانه و تجاریســازی و
اقتصادی کردن پژوهشهای در حال انجام در دستور
کار قــرار گرفت .وی افــزود :در آن مرحله ،مطالعات
فناورانــه  ۹میدان بزرگ نفتی به دانشــگاهها و مراکز
تحقیقاتی واگذار شد و اکنون با توجه به عملکرد خوب
دانشــگاهها و بروز و ظهور دستاوردهای مهم در حوزه
مهندســی نفت و ایجاد مراکز فناورانه تخصصی۱۳ ،
میدان بزرگ نفتی و گازی دیگر به دانشــگاهها واگذار
میشــود .مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران ،مبلغ
قرادادهای مرحله نخســت را  ۲۹۳میلیــارد تومان و
حدود  ۱۴میلیــون یورو و مدت زمان اجرای آن را ۱۰
ســال عنوان کرد و گفت :برنامه دیگری تحت عنوان
مطالعات اقدام ســریع ( )Fast Track Studyدر بازه
زمانــی  ۶تا  ۱۲ماه نیز در حال انجام اســت که هدف
از آن ،بــرآورد میزان هیدروکربور درجــا ،ذخایر قابل
اســتحصال و میزان ضرایب بازیافــت ،ارائه پروفایل
پیشبینــی تولید چاههــا در هر کدام از ســناریوهای
پیشنهادی چاهمحور ،ارائه سناریوهای مختلف افزایش
تولید میدان با استفاده از رفع مشکالت تاسیسات سطح
االرضی ،ارائه گزارش نهایی سناریوهای افزایش تولید
و اولویت بندی و برآورد اقتصادی اجرای آنها اســت.
به گفته کرباسیان ،ذخایر این  ۹میدان در مجموع ۳۶
درصد کل حجم ذخایر نفت درجای کشور ( ۴۱درصد
نفت قابل برداشــت) اســت که در قراداد  ۹میدان به
دانشگاهها واگذار شده است .وی پیشرفت طرح توسعه
فناورانه  ۹میدان را حدود  ۲۰درصد عنوان کرد و گفت:
در اجرای این طرح ،افزون بر کارشناسان شرکت ملی
نفت ایران و شــرکتهای تابعه ،حدود  ۲۱۷نفر شامل

وی در تشریح دستاوردهای این طرح به بررسی
قابلیــت افزایش ضریــب بازیافت میادیــن ،طراحی
نرمافزار غربالگری روشهای ازدیاد برداشــت ،تهیه
بانک اطالعاتی برای هر کدام از مخازن واگذار شده و
ساخت مدلهای زمینشناسی و مخزنی برای میادین
اشــاره کرد و ادامه داد :گام بلند برداشته شده در این
طرح در حوزه فناوری و نوآوری ،تجهیز آزمایشگاههای
دانشــگاهها و ایجــاد مراکــز نوآوری و اقــدام برای
راهاندازی مراکز تحقیقاتی -فناورانه در دانشــگاههای
مختلف بوده اســت .بــه گفته کرباســیان ،بر مبنای
قراردادهای پژوهشــی ازدیاد برداشت نفت در مرحله
نخســت ،مرکز فناوری مطالعات رسوب آسفالتین در
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،مرکز فناوری آب هوشمند
در دانشــگاه صنعتی شــریف ،مرکز فناوری پلیمر در
دانشــگاه صنعتی ســهند ،مرکز فناوری سنگهای
دیجیتال در دانشــگاه تهران ،مرکز فناوری ردیاب در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،مرکز فناوری مکانیسمهای
تولید در مخازن شکافدار در دانشگاه آزاد و همچنین
در پژوهشگاه صنعت نفت در حال شکلگیری است و
ایجاد شــبکههای نوآورانه و فناورانه در داخل کشور و
گاه با همکاری شرکتهای بینالمللی از فرانسه ،هلند،
اتریش و همینطور با همراهی شرکتهای دانشبنیان
در دست پیگیری است .از این دانشگاهها پنج دانشگاه
جدید هستند (دانشگاههای علم و صنعت ،خلیجفارس،
صنعتی اصفهان ،فردوســی مشــهد و شهید چمران
اهواز) و در مرحله اول نبودند .مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران در ادامه به  ۱۳قرارداد امروز اشــاره کرد و
گفت :مجموع مبلغ ایــن قرادادها حدود  ۷۱۵میلیارد
تومان و بیش از  ۳۵میلیون یوروست و قرار است این
مطالعات پژوهشی ظرف مدت  ۱۰سال انجام شوند .در
این قرادادها مطالعه  ۱۴درصد از حجم ذخایر درجای
نفتی ( ۱۲درصد از ذخایر قابل برداشــت نفتی) واگذار
میشود .وی ادامه داد :با احتساب قراردادهای مرحله
اول ،در بخــش نفت در مجمــوع مطالعه  ۲۰میدان
نفتی به دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار
شده که ذخایر این میدانها  ۵۰درصد از ذخایر درجای
نفتی ( ۵۳درصد از کل ذخایر قابل اســتحصال) کشور
اســت .افزون بر این با امضای قرادادهای پژوهشــی
پارسجنوبی و تنگبیجــار ،حدود  ۴۰درصد از ذخایر
قابل برداشــت گاز کل کشــور نیز جهت مطالعه به
دانشگاهها واگذار شده است که ارزش کل قرادادهای

واگذار شــده بیش از  ۱۰۰۸میلیارد تومان و حدود ۵۰
میلیون یوروست.
تحقق دستاوردهای بزرگ علمی و پژوهشی در صنعت
نفت

رئیس دانشــگاه آزاد اســامی بر حفظ جایگاه
کنونــی علم و پژوهش در صنعت نفــت تأکید کرد و
گفت :خوشــبختانه امروز شاهد تحولی بزرگ در حوزه
علمی و پژوهشــی در بخش صنعت نفت و گاز کشور
هســتیم .محمدمهدی طهرانچی در آیین امضای ۱۳
قرارداد کالن پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز ضمن
قدردانی از دستاوردهای مجموعه وزارت نفت در حوزه
علمی و پژوهشی عنوان کرد :باور کارکنان وزارت نفت
بر این مسئله استوار اســت که اگر بناست پیشرفت و
توســعهای صورت گیرد باید از چارچوب آمایش علمی
باشــد که در این باره بیشک مجلس شورای اسالمی
نیــز بر ایــن نگاه بیــش از هر زمــان دیگری صحه
میگذارد و آن را گسترش خواهد داد .وی افزود :بدون
شک امضای این دســت قراردادهای نفتی و به دنبال
آن شــکلگیری فعالیتهای پژوهشی و علمی الزمه
پیشــرفت و توسعه یک کشــور خواهد بود که همه ما
تشــنه دستیابی به آن هســتیم و افتخارمان این است
کــه امروز دنیا و جوامع بینالمللی در حوزه علمی ما را
تحسین میکنند .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تصریح
کرد :هر کســی به زعم خود میتوانــد نگاه و تحلیل
متفاوتی از وضع موجود ترسیم کند ،اما آنچه مهم است
اینکه دیدگاه نخبگان ،دانشگاهیان و استادان ما نسبت
به مســائل علمی و پژوهشی حساســیت باالیی دارد.
طهرانچی با بیان اینکه در مجموعه وزارت نفت نگاهی
کارشناسانه در همه مســائل علمی و پژوهشی جاری
و ساری اســت ،گفت :مدیریت مقام عالی وزارت نفت
خود تأییدی بر این موضوع است .در صنعت نفت و گاز
باور به پذیرش مؤلفههای علمی و پژوهشــی در همه
اســتانها نمود عینی پیدا کرده است و بنده خود نیز از
نزدیک شاهد پذیرش تقاضاهای دانشگاهیان از سوی
مقــام عالی وزارت نفت بــودم .وی در ادامه اظهارات
خود به افتتاح بزرگترین آزمایشــگاه نفتی در استان
هرمزگان اشــاره و بیان کرد :چنین تحول و پیشرفت
پژوهشی در بخش نفت در گرو اهتمام این مجموعه به
ایفای نقش خود در حوزه پژوهش و بهویژه مســئولیت
اجتماعی است .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی یادآور شد:
امروزه دغدغه همه ما در وهله نخســت این است که
باید به مســائل علمی و پژوهشی ارزش و نمره دهیم
و به آن بهعنوان یک موضوع مستحکم نگاه کنیم که
خوشبختانه این نگاه در سطح کشور دیده میشود و در
گامهای بعــد باید بتوانیم با همت جوانان توانمند ،این
جایگاه مهم و ارزشــمند را حفظ کنیم و ارتقا بخشیم
که بنده خوشــبین هستم از همه ظرفیتهای علمی و
پژوهشی در سطح کشور به خوبی استفاده شده است،
زیرا حاصل آن دستاوردهای ارزشمندی است که امروز
شاهد آن هستیم.
زیست صنعت و دانشگاه بدون یکدیگر امکانپذیر
نیست

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری هم گفت :اگر بــه معنای واقعی میخواهیم
تمدنی پیشــرو در دنیا باشیم ،راهی جز این نیست که
باید بدانیم زیست دانشــگاه در گرو حمایت از صنعت
و زیســت صنعت نیز در گرو حمایت از دانشگاه است.
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غالمحســین رحیمی شــعرباف ،در آیین امضای ۱۳
قرارداد پژوهشی افزایش ضریب بازیافت با بیان اینکه
امروز دانشــگاههای کشور رشــد و توسعه قابل قبولی
دارند ،گفت :وقتی توســعه علمی خود را از دانشگاهها
آغاز کردیم زیر  ۲۰۰هزار دانشجو داشتیم ،این در حالی
است که در ســال  ۹۰-۹۱تعداد دانشجویان کشور به
 ۴میلیون و  ۸۰۰هزار نفر رســید .وی با بیان اینکه در
دانشگاههای کشور تحوالت بزرگی رخ داده و در حوزه
پژوهش نیز تالشهای خوبی انجام شده است ،افزود:
در مدت کوتاهی مقاالت در دانشگاههای کشور بهطور
چشمگیری افزایش یافت گه این موضوع برای بسیاری
از کشورهای جهان تعجببرانگیز بود .معاون پژوهش
و فنــاوری وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری تصریح
کرد :در چند ســال اخیر کیفیت مقالههای دانشگاهی
با رشد چشــمگیری روبهرو شده است و تالش کردیم
ایــن پژوهشها و مقالهها را به میــدان عمل بیاوریم
که در این راه توفیقهای خوبی نیز به دســت آوردیم.
رحیمی شــعرباف نقــش دســتگاههای اجرایی را در
حمایت از دانشــگاهها و صنعت کشــور مهم و حیاتی
دانســت و عنوان کرد :هر جا مدیران به میدان آمدند و
کاســتیهای دانشگاههای ما را پذیرفتند و آن را بهانه
نکردند تا با دانشگاه ارتباط برقرار نکنند ،پیشرفت های
خوبی حاصل شده اســت .وی اظهار کرد :کاستیها و
ضعفهایی هم در دانشــگاهها و هم در صنعت وجود
دارد ،امــا با همکاری دو طرف قابل حل اســت .البته
مدیرانی هم داریم که همانند وزیر نفت عمل نمیکنند
و کاســتیها را بهانهای برای عدم ارتباط با دانشــگاه
میداننــد .معاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از تالشهای وزیر نفت و معاونان
وی تشکر و قدردانی کرد و گفت :اگر به معنای واقعی
میخواهیم تمدنی پیشــرو در دنیا باشیم راهی جز این
نیست که بدانیم که زیست دانشگاه در گرو حمایت از
صنعت و زیست صنعت نیز در گرو حمایت از دانشگاه و
ارتباط هرچه بیشتر این دو با یکدیگر است.
آقامحمدی :میتوانیم تولید نفت را به روزانه 8.5
میلیون بشکه برسانیم

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :با
حجم زیاد امالکی که در اطراف دانشگاه تهران وجود
دارد ،میتوان آزمایشــگاههایی را در اطراف دانشــگاه
ایجاد کرد و بدین صورت خیابان انقالب به طور کامل
به یک مرجع علم و فناوری در کشور تبدیل شود .علی
آقامحمدی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم
در مراسم امضای  13قرارداد ازدیاد برداشت از میادین
نفتی با دانشگاههای کشور گفت :در  9پروژه قبلی که
بین شرکت ملی نفت و دانشــگاهها تعریف شده بود،
شاهد عملکرد قابل قبولی بودیم که این موضوع باعث
شــد وزارت نفت گام دوم برای همکاری با دانشگاهها
را بردارد.وی افزود :دانشگاههای کشور با سرعت قابل
قبول و به صورت زیرپوســتی در حال تبدیل شدن از
دانشگاههای سطح یک و  2به دانشگاههای سطح  3و
 4هستند که پیوند بین دانشگاه و صنعت نفت میتواند
به این موضــوع کمک کند.آقامحمــدی گفت :یکی
از ظرفیتهای موجود برای توســعه فناوری در حوزه
صنعت نفت دانشگاه تهران اســت .با حجم زیادی از
امالکی که در اطراف این دانشگاه وجود دارد ،میتوان
آزمایشگاههایی را در اطراف دانشگاه ایجاد کرد و بدین
صورت خیابان انقالب به طور کامل به یک مرجع علم
و فناوری در کشور تبدیل شود.عضو مجمع تشخیص
مصلحــت نظام ادامه داد :در حــوزه صنعت نفت باید
در تمامی گرایشها و رشــتهها برای پیشبرد اهداف و
بهبود عملکرد اســتفاده کرد .برای مثال؛ برای اجرای
یک پــروژه باید به صورت تلفیقی از دهها نفر در دهها
رشته تحصیلی اســتفاده کرد تا مشکل حل شود.وی
افزود :طبق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی باید بحث
مربوط به فروش نفت خام اصالح شود ،به گونهای که
نفت در بودجه کشور جایی نداشته باشد .ظرفیت تولید
نفت ایران بسیار باالست و ما میتوانیم تولید نفت را به
روزانه  8.5میلیون بشکه برسانیم.آقامحمدی در پایان
خاطرنشان کرد :طی قراردادهایی که بین شرکت ملی
نفت و  17شرکت  E&Pایرانی منعقد شده ،قرار است
ک میلیون بشکه به ظرفیت تولید کشور اضافه شود.
ی 
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بهداشت و
درمان

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش
آمادگی کامل بهداشت و درمان صنعت اهواز
برای مواجهه با بحران احتمالی کرونا در پاییز

اقداماتپیشگیرانهدندانپزشکیدرایامکروناجدیگرفتهشود
بخش پیشگیری دندانپزشکی بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران ،در ایام شیوع کرونا تعطیل نیست و
با رعایت پروتکل های بهداشتی خدمات ارایه می شود تا
اجرای اقدامات پیشگیرانه و درمان های دندان پزشکی
جمعیت تحت پوشش به تعویق نیفتد.

بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز  ،ضمن استمرار خدمات در حوزه
های مختلف  ،آمادگی کامل برای مواجهه با بحران احتمالی کرونا در پاییز
را دارد .به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز  ،از
زمان اعالم وضعیت سفید در استان خوزستان تاکنون واحدهای مختلف
بهداشــت و درمان اهواز همچنان مشــغول خدمت رسانی به مراجعین و
جمعیت تحت پوشــش هستند  .در این روزها بررسی نقاط قوت و ضعف
در بحران کرونا در شش ماهه گذشــته در دستور کار قرار گرفته است و
پیش بینی نیازها در صورت مواجهه با بحران احتمالی در پاییز انجام شده
و تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است .در بیمارستان
بزرگ نفت اهواز ضمن استمرار خدمات به مراجعین در بخش ها و قسمت
های مختلف  ،بررسی نقاط قوت و ضعف در بحران شش ماهه گذشته و
برنامه ریزی جهت رفع کمبودها و اصالح فرآیندهای کاری در دستورکار
قرار گرفته است.
مدیریت خدمات پرســتاری بیمارســتان ضمن بررسی کمبودها و
نواقص و تالش در جهت برطرف کردن آنها  ،با همکاری معاونت درمان
دانشــگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  ،دوره های آموزشی مدونی را
جهت پرستاران برگزار نموده تا در جهت ارائه خدمات استاندارد در بخش
های کووید و به طور خاص در بخش های ویژه  ،دانش و مهارت پرستاران
را ارتقاء دهد.
کمیته های علمی تخصصی نیز با حضور متخصصین رشــته های
مختلف و مدیر گروه های مربوطه در بیمارستان بزرگ نفت در حال انجام
اســت تا ضمن تبادل اطالعات علمی  ،به بررســی آخرین پروتکل ها و
مقاالت علمی جدید بپردازند.همچنین بخشــی از تجهیزات مورد نیاز از
جمله  6دستگاه ونتیالتور جدید  ،تجهیزات آزمایشگاه  ، PCRتجهیزات
مورد نیاز اورژانس تنفســی و بخش  ، ICU2دستگاه دیالیز پرتابل (جهت
اســتفاده بیماران کرونا مثبت)  6 ،دستگاه همودیالیز جدید  ،دستگاههای
اکوکاردیوگرافی  ،رادیولوژی پرتابل  ،ســونوگرافی ،دستگاه مگنت جهت
واحد فیزیوتراپی و دستگاه دانسیتومتری نیز خریداری و تامین شده است.
در اورژانس تنفســی با ایجاد اتاق ایزوله با فشار منفی به مساحت
 100متر مربع فضای بسیار ایمن جهت پرسنل و مراجعه کنندگان ایجاد
شده است.
به عالوه جهت پیشــگیری از کاهش فشار اکسیژن در بخش های
بستری بیمارستان یک مخزن اکســیژن  10.000متر مکعبی نیز نصب
شــده و با داشتن دو دستگاه اکسیژن ساز و نصب این مخزن  ،بیمارستان
بزرگ نفت اهواز در آینده هیچ مشــکلی از نظر تامین اکســیژن بیماران
نخواهد داشت.
به عالوه توسعه بخش های ویژه و ارتقاء استانداردهای تعداد تخت
های عادی و ویژه در بیمارستان نفت اهواز در حال بررسی می باشد.
الزم به ذکر اســت طی یک ماه اخیر با بازگشــایی مجدد کلینیک
های تخصصی  ،بر طبق برنامه ریزی های انجام شده ضمن رعایت همه
ی پروتکل های بهداشتی ویزیت بیماران توسط متخصصین مربوطه در
سه مرکز از جمله مجتمع های تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت
و کارون و کلینیک های تخصصی بیمارســتان نفت در حال انجام است.
ساعات حضور پزشکان متخصص به گونه ای برنامه ریزی شده است که
از تجمع بیماران و مراجعه کنندگان پیشگیری شود .به عالوه نوبت دهی
بیماران روزانه و با توجه به اعالم وضعیت در استان انجام می شود.
آزمایشــگاه  PCRبهداشت و درمان صنعت نفت اهواز نیز که کار
خود را از اوایل مرداد ماه به صورت تخصصی آغاز نموده اســت  ،در مدت
مذکور کلیه تست های پی سی آر بیماران سرپایی و بستری را انجام داده
است و نتایج تست ها در همان روز کاری به بیماران اطالع داده می شود.
همچنین در مراکز سالمت خانواده ضمن رعایت های همه پروتکل
های بهداشتی و تریاژ بیماران در بدو ورود  ،برنامه های غربالگری بیماران
دارای بیماری های مزمن آغاز شده و افرادی که بیماری های مزمن کنترل
نشده از جمله دیابت  ،فشار خون و  ...دارند فراخوان شده تا درمان این افراد
بیش از این به تاخیر نیفتد.
گفتنی ســت در حوزه معاونت بهداشــتی نیز بازنگری فرآیندها و
پروتکل های بهداشــتی در حال انجام است و فعالیت های تیم واکنش
ســریع بهداشتی نیز گرچه کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد .به عالوه
نظــارت بر نحوه اجرای کامــل جدیدترین پروتکل های بهداشــتی در
شرکتهای عملیاتی نیز انجام می گردد.
در طب صنعتی نیز عالوه بر معاینات برگشــت به کار شــاغلین ،
معاینات صنعتی خاص ( جابه جایی و یا ارتقاء شغلی) در حال انجام است.
در حــوزه خدمات دارویی پیش بینی میزان نیاز به دارو و تجهیزات
حفاظت فردی و مواد ضدعفونی کننده جهت ماههای آینده و در صورت
مواجهه با پیک احتمالی کرونا  ،انجام شــده و بخشی از نیاز ها نیز تامین
شده است .در حوزه خدمات دندانپزشکی در حال حاضر ارئه خدمات درمان
ریشه دندان (عصب کشی) نیز در چهار مرکز از جمله مجتمع های سالمت
خانواده ی شهدای نفت و کارون  ،مرکز سالمت خانواده نیوساید و کلینیک
دندانپزشکی بیمارســتان بزرگ نفت  ،در روزهای شنبه تا چهارشنبه در
شیفت کاری عصر از ساعت  14الی  22در حال انجام است.
در پایان ضمن آرزوی سالمتی و سربلندی برای کادر درمان و همه
ی مردم عزیز کشــورمان  ،امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی و
حفظ فاصله اجتماعی از بحران جدید پیشگیری کنیم.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفــت تهران ،دکتــر هدی بهرامیــان معاون
پیشــگیری بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران با
بیــان این مطلب افزود :با توجه به اینکه زمان پایان
اپیدمی کرونا مشخص نیست ،توصیه می شود  :موارد
پیشــگیری از بیماری های دهان ودندان و درمان به
موقع آنها جدی گرفته شود تا از صدمات جبران ناپذیر
به دندان ها جلوگیری شود.
وی توضیــح داد :اگر درمراحل اولیه بروزعالیم،
مشــکالت دندان و لثه ها رفع نشود ،باید درمان های
سنگین تر ،پرهزینه تر و تهاجمی تر برای درمان ،لحاظ
شود.
بهرامیان تصریح کرد :با توجه به اینکه بیماری
های مربوط به لثه و دندان ها حالت پیشرونده دارد
و در مــواردی با عامل ابتال بــه بیماری های دیگر
همچون بیماری های قلب و عروق نیز مرتبط اســت؛
از این رو رعایت بهداشــت دهان ودندان و پیگیری،
پیشــگیری و خود مراقبتی می تواند از پیشرفت سایر
بیماری ها جلوگیری کند.
معاون پیشگیری دندانپزشکی بهداشت ودرمان
صنعت نفــت تهران افزود :در واحدهای پیشــگیری
دندانپزشکی همه درمانگاه ها همانند بخش پیشگیری
بیمارســتان ،پس از تشــکیل پرونده  ،شاخص های
دندانی ولثه ای  ،شــاخص های ارزیابی پوســیدگی
دندانی ،بیماری های لثه ،بافتهای پریودنتال و بهداشت

بیمار مورد ارزیابی قرار می گیرد و برحســب ارزیابی
ریسک بیمار ،آموزش مرتبط ارایه می شود.
به گفته دکتر بهرامیان اقدامات پیشگیرانه واحد
پیشگیری  ،برای کودکان نیز پرونده پیشگیری تشکیل
می شود و فلوراید تراپی و شیار پوشی برای دندان آنها
انجام می شود ،ضمن اینکه طرح غربالگری و فراخوان
هر شش ماه نیز در برنامه کاری برای اطفال و نوجوانان
قرار دارد تا ســامت دهــان آنها در طول زمان تحت
کنترل و بررسی قرار گیرد دکتر بهرامیان گفت :در
بررسی های صورت گرفته از سال  95تا کنون ،ارایه
خدمات پیشــگیرانه دندانپزشکی  ،ساالنه  72درصد
افزایش داشــته که بررســی های ساالنه موجب 34
درصد کاهش در خدمات “( ”Endoدرمان ریشه)51 ،
درصد کاهش در کشیدن دندان  14 ،درصد کاهش در

ترمیم های دندانی شده است .
وی خاطر نشــان کرد :درحالــی که پذیرش
بیماران و معاینه و مراقبت در بخش های دندانپزشکی
افزایش یافته اســت  ،اما خدمات کشــیدن دندان و
درمان ریشه دندان کاهش کاهش یافته است که نشان
مــی دهد دندان ها به موقع ترمیم شــده اند و قبل از
اینکه دندان به مرحله پوسیدگی کامل برسد و یا اینکه
بافت لثه از بین بــرود ،اقدامات درمانی به موقع انجام
و با اقدامات پیشــگیرانه از پوسیده تر شدن دندانها و
تخریب آنها جلوگیری شــده است از طرفی با آموزش
های موثر و اقدامات پیشگیرانه به موقع در سطح اول
 ،تالش شده درصدی از جمعیت (بخصوص کودکان)
که پوسیدگی دندانی را تجربه نکرده بودند همچنان
بدون پوسیدگی باقی بمانند.

بهرامیان گفت :در ســال  97مراجعین بخش
پیشــگیری دندانپزشــکی  20 ،هــزار و  233نفر و
مراجعین ســال  98حدود  21هزار و  492نفر بودند
که روند افزایشــی مراجعه به ایــن بخش را تایید
می کند.
وی افــزود :در یک ماه آخر ســال  98به دلیل
شیوع کرونا ،روند پذیرش در دندانپزشکی کاهش یافت
و تعداد مراجعین در فروردین و اردیهشت سال  99به
صفر رســید اما از خرداد ماه امســال ،ارایه خدمات و
فراخوان افراد با رعایت پروتکل ها از سرگرفته شد.
بهرامیان خاطرنشــان کرد :طبق فراخوان های
شــش ماهه ،بیمار ملزم می شــود بــرای معاینات
پیشگیری مراجعه کند و اقدامات انجام شده در پرونده
بیمــاران ثبت و بیمار ملزم می شــود برای معاینات
پیشــگیری در مرکز حضور داشــته باشد و سعی می
شــود برای جمعیت تحت پوشش پرونده پیشگیری
ایجاد شود.
وی با اشاره به پروژه الکترونیکی شدن پرونده
های پزشــکی گفت :اســتفاده از این نــرم افزار که
اولین نرم افزار پیشــگیرانه درکشور است  ،این امکان
را فراهــم می کنــد ،هر فرد به صــورت دوره ای از
نظر پوســیدگی های دندانی بررسی و کنترل شود و
اطالعات مستند از جامعه آماری به ما ارایه دهد.
به گفته وی درحال حاضرسعی می شود ،کیفیت
وکمیت خدمات بخش پیشگیری دندانپزشکی  ،ارتقا
داده شود و به زودی آموزش های مجازی با استفاده
از امکانات موجود و ایجاد امکانات جدید افزایش یابد
تا جمعیت تحت پوشش ،بتوانند از خدمات پیشگیرانه
دندانپزشــکی در زمان شــیوع کرونــا نیز بهره مند
شوند.

ایجاد محیطی مطمئن و کم خطر برای ارایه خدمات دندانپزشکی در منطقه شمال شرق
مسئول دندانپزشکی بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شــرق گفت :با توجه به
ریسک انتشار بســیار باالی ویروس کووید
 19حین درمان های تولیدکننده آئروســل در
واحد دندانپزشکی ،اقدامات مهمی در راستای
فراهم کردن شــرایط مطمئــن و کم خطر
ارایه خدمات دندانپزشــکی به جمعیت تحت
پوشش شمال شرق انجام شده است.

دکتر بهاره هاشــمی افــزود :از جمله
اقداماتــی که از زمان شــیوع کرونا انجام
شده می توان به نصب و راه اندازی دستگاه
تهویه قوی برای ایجاد فشار منفی در تمامی
کابین های درمان به منظور پاکسازی هوای
محیط درمان ،خریداری  13دستگاه وکیوم
خارج دهانی با قدرت باال برای جلوگیری از
انتشــار ریزقطرات حاوی ویروس در هنگام
درمان هــای دندانپزشــکی و خریداری 6
دستگاه ساکشــن مرکزی با قدرت مکش
باال برای مراکز دندانپزشــکی شمال شرق
اشاره کرد.

وی اظهارداشت :عالوه بر این المپ
های تولیدکننده اشــعه ماورای بنفش برای
گندزدایی فضا و ســطوح درهریک از کابین
هــای درمــان نصب شــده و تجهیزات و
اینســترومنت هــای دندانپزشــکی برای
استفاده اختصاصی هر بیمار تهیه شده است.
به گفته دکتر هاشــمی برای کاهش سطوح
در معرض آلودگــی و گندزدایی بهترمحیط
تجهیزات و وســایل اضافی از اتاق درمان
خارج شــده ،همچنین چیدمان سالن انتظار
و پذیرش دندانپزشــکی بــا توجه به اصول
فاصله گذاری اجتماعی تغییر یافته است.این
مقام مسئول خاطرنشــان کرد :سعی کرده
ایم اطالع رســانی و آموزش های الزم را
برای مراجعان و کارکنان واحد دندانپزشکی
در مراکز مختلف شمال شرق با روش های
مختلف اعــم از نصب بنرهای آموزشــی،
اطالع رسانی در ســایت ،برگزاری کالس
آموزشــی با عنوان« آمــوزش گام به گام
ارائه خدمات دندانپزشــکی در شرایط همه

گیری کرونــا» ،برگزاری آزمون و برگزاری
دوره آموزشی کنترل عفونت در شرایط همه
گیری کووید  19-و بهداشت دست توسط
اســاتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته
باشیم.وی افزود :تدوین «دستورالعمل گام
به گام ارائه خدمات دندانپزشکی» بر اساس

تالش هایی از جنس انسانیت در بهداشت ودرمان صنعت نفت

پروتکل های ســازمان جهانی بهداشــت ،
 CDCو وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشــکی و وبینارهای برگزار شــده توسط
دانشــگاه های معتبر داخلــی و خارجی در
مورد کرونا و دندانپزشــکی و ابالغ به تمام
مراکز دندانپزشکی شمال شرق برای اجرای

دقیــق به منظــور حفظ ســامت جمعیت
تحت پوشش و کارکنان واحد دندانپزشکی
از دیگر اقدامات انجام شــده اســت .دکتر
هاشمی با تاکید بر غربالگری مراجعان قبل
از اقدام به درمان اظهار داشــت :انجام تب
ســنجی و پالس اکســیمتری برای تمامی
مراجعان توسط واحد تریاژ و صحت سنجی
از طریق تماس تلفنی با تریاژ انجام می شود
و فرم خود غربالگری و پرســش در مورد
عالئمی نظیر تب ،ســرفه ،تنگی نفس و ...
قبــل از ورود به واحد ،به منظور اطمینان از
ســامت نسبی در اختیار مراجعان قرار داده
می شــود .وی گفت :برای تامین سالمت
کارکنان واحدهای دندانپزشــکی شــمال
شــرق ،تجهیزات حفاظتی مناســب برای
کارکنان و بیماران تهیه شــده که از جمله
به ماسک  ،N95گان ،کاله ،عینک ،شیلد و
پوشــش های یکبار مصرف و محلول های
ضد عفونی مختلف بــر جلوگیری از انتقال
عفونت به بیماران می توان اشاره کرد.

در شش ماه اول سال جاری رخ داد

اردوهای جهادی؛ روایت گام های استوار جهادگران برای تزکیه نفس است ارائه  3هزار خدمت اورژانس به بیماران پلی کلینیک
تخصصی شاهین شهر از ابتدای سال تاکنون
منظور از «جاهدوا فی سبیل اهلل» این نیست که فقط تفنگ به  -درمانی و معیشــتی خانواده ها  ،اردوهای جهادی در قالب ویزیت

دست باشیم؛ بعضی مواقع الزم است بیل به دست ،کلنگ به دست
و شــاید هم کتاب یا دارو به دست باشیم .به هر حال هر زمان جهاد
خود را می طلبد .مهمترین هدف اردوهای جهادی ســازندگی است.
سازندگی روح و جسم جهادگران .
ســید محمد قاضی نژادیان بمناســبت گرامیداشت هفته دفاع
مقدس در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت به برگزاری اردوهای جهادی در مناطق سازمان اشاره و
هدف از برگزاری آن را اجرای منویات مقام معظم رهبری و کمک
به محرومان عنوان کرد .
وی ادامه داد  :اردوی جهادی یک حرکت دسته جمعی است
کــه در آن افراد با توجه به موقعیت کاری یا علمی خود  ،بدون هیچ
چشــم داشــت و انگیزه مالی قدم در راه می گذارند و خوشبختانه
همکاران ما در ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بسیار خوش
درخشیدند.
قاضی نژادیان تصریح کرد  :سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت همســو با سیاســت هــا و برنامه های وزارت نفــت در حوزه
مسوولیت های اجتماعی و خدمات عام المنفعه با هدف ارائه خدمات
بهداشــتی و درمانــی اردوی جهادی و درمانــی در مناطق مختلف
برگزار کرد.
مسئول بســیج ستاد سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
افزود :با مســاعدت های دکتر ســمیع مدیرعامل و حمایت های
مدیران و مشــارکت همکاران با توجه به شرایط نامناسب بهداشتی

سرپایی  ،ارایه خدمات پزشکی  ،جمع آوری کمک های نقدی جهت
تهیه و تحویل دارو به صورت رایگان  ،ارائه پکیج هایی بهداشــتی
(حوله استحمام  ،مسواک و خمیردندان  ،کرم مرطوب کننده)  ،پک
تغذیه  ،پک پوشاک و پکیج لوازم التحریر برگزار شده است.
وی اظهار داشــت  :برگزاری این اردوهای جهادی متعلق به
گروه خاصی نیســت و مجموعه تالش های انسانی و بشر دوستانه
اســت که در چند سال گذشــته در بهداشت ودرمان صنعت نفت
آغاز شده است که امیدواریم با همکاری دیگر کارکنان صنعت نفت
 ،امکان دســتگیری بیشتر و توانمند سازی در زمینه های درمانی و
غیر درمانی از نیازمندان فراهم شود.
قاضی نژادیان خاطر نشان کرد  :تیم متشکل در این اردوهای
جهادی شامل (پزشک های متخصص  ،پرستار  ،ماما  ،بهداشت کار
دهان و دندان ،مشاور)  ،تاسیسات  ،پشتیبانی  ،نقلیه بود .
وی ادامه داد  :از سال  95که اردوهای جهادی به شکل جدید
صــورت گرفته عالوه بر خدمات درمان بــا کمک ها ینقدی و غیر
نقدی همکاران بیش از  1800هــزار نفر در مناطق محروم اطراف
تهران تحت پوشش خدمات های مختلف قرار گرفته اند.
مسئول بسیج ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بیان
کرد  :مهمترین نکته در برگزاری اردوهای جهادی حضور همکاران
با اشتیاق و ذوق بود که خالصانه از هیچ کمکی دریغ نمیکردند  ،در
نظر داریم در مهرماه امســال اردوی جهادی با رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار کنیم.

صهبانی :از ابتدای سال تاکنون نزدیک
به  14هزار نفر به اورژانس مراجعه و  16هزار
خدمت به آنها ارائه شده است .
الهام صهبانی سرپرســت پرستاری و
اورژانس پلی کلینیک تخصصی شاهین شهر
در ابتدا با بیان اینکه از ابتدای شــیوع کرونا
تاکنون تریاژ و بستری ســرپایی بیماران تا
پایدار شــدن وضعیت آنان و در صورت لزوم
ارجــاع به مراکز معین به عهده اورژانس بوده
گفت :تاکنون تعــداد  749نفر بیمار قطعی و
مشــکوک به کرونا در مرکز ما پذیرش شدند
و تالش همکاران بر ایــن بوده ضمن ایجاد
آرامش به این بیماران ،ســعی نمایند آموزش
های الزم و ضروری را نیز چهره به چهره به
آنها انتقال دهند  .سرپرست پرستاری شاهین
شــهر در ادامه اظهار داشــت :جمعیت تحت
پوشــش این مرکز اعم از شاغل و بازنشسته
حدود  11هزار نفر می باشــد کــه از ابتدای
سال تاکنون 13456نفر به اورژانس مراجعه و
 15483تعداد خدمت دریافت نمودند که از این
تعداد حدود  3هزار خدمت مربوط به بیماران

اورژانس بوده اســت.نامبرده اضافه کرد حدود
 1600نفر در این مدت بستری موقت داشته
ایم .ایشان با اشاره به فضای فیزیکی مناسب
با ده تخت بســتری و چهار تخت سرپایی در
شــاهین شــهر افزود :ماهانه متوسط 3000
خدمــت در اورژانس به مراجعیــن ارائه می
گردد که عالوه بر ارائه خدمات اورژانسی به
مصدومین ،بیماران قلبی  ،تنفسی ،تصادفات
و غیره ؛ شامل خدمات ســرپایی مانند سرم
تراپی  ،تزریقات ،پانسمان بخیه زدن  ،مراقبت
های اولیه و خدمات بستری نیز میباشد .این
پرستار مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد
که به یاری خداوند شاهد کاسته شدن حوادث
و اتفاقاتی که ســامت روحی  ،جســمی و
اجتماعی و از همه مهمتر جان هم وطنانمان را
تهدید می کند باشیم  ،از همگان درخواست
کرد دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت
ودرمان و همچنین ســازمان را رعایت نمایند
و از جمعیت تحت پوشش نیز درخواست کرد
تــا حد امکان از تردد غیر ضرور در مکانهای
شلوغ اجتناب کنند.

گفتمان
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مجری پروژه پاالیشگاه آدیش جنوبی:

نخستینپاالیشگاهدرحالساختسیراف ۳۵درصدپیشرفتفیزیکیدارد
آدیش در میان دیگر پاالیشــگاههای طرح فراگیر

کشوری مانند مالزی که بسیار کوچکتر از ماست بالغ بر
 ۲۵۰میلیــارد دالر صادرات صنعتی دارد! به نظر من این
نگرش باید تغییر اساسی کند و این نگاه معیوبی است که
دائم همه را به بند ناف دولت وصل میکند .دولت باید از
این چرخه خارج شود.

طرح فراگیر پاالیشی ســیراف با ظرفیت پاالیش
روزانه  ۴۸۰هزار بشکه میعانات گازی یکی از بزرگترین
طرحهای پاالیشی میعانات گازی در دنیا شناخته میشود.
این طرح با هدف جلوگیری از خامفروشی ،ایجاد ارزش
افزوده ،اشــتغالزایی و تضمین تولید حداکثری از میدان
گازی پارس جنوبی در قالب  ۶پاالیشگاه میعانات گازی
مستقل با الگوی فرآیندی مشابه در منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس جنوبی (سایت  - ۲کنگان) بین فازهای ۱۳
ش خصوصی
و  ۱۹توسط شــرکتهای واجد شرایط بخ 
ســاخته میشــود .آدیش جنوبی بهعنوان یکی از این
طرحهای پیشرو  ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد .در این
زمینه با محسن صفاییفراهانی ،مجری طرح گفتوگو
کردهایــم .وی در این گفتوگو از وضع صنایع داخلی در
مقایسه با دیگر کشورها ،ظرفیتهای مناسب سازندگان
داخلی و لزوم نگاه بینالمللی ســرمایهگذاران پروژههای
نفتی سخن گفت.
متــن کامل گفتوگــوی مجری پروژه ســاخت
پاالیشگاه آدیش جنوبی به شرح زیر است:

دربــاره محصوالت هــم همین طور اســت .هر
پاالیشــگاهی که تأسیس میشــود ،خودش باید برای
محصوالت هم بازار پیدا کنــد .اگر بخواهیم فقط نگاه
کنیم که نفتا را به چه کسی بفروشیم ...شاید زمانی حتی
برای پتروشیمی هم به صرفه نباشد که این نفتا را استفاده
کند .تولیدکننده باید نگاه کند که چه میتواند تولید کند
و چگونه میتواند برابــر نیاز بازار محصول را تغییر دهد
و شــرایطی ایجاد کند که در بازار بینالمللی محصولی
قابل ارائه داشــته باشد .این تفکری که این پرسشها را
به ذهن متبادر میکند به دلیل این است بازار کسبوکار
ایران بیماری مهلک دارد و تا آن اصالح نشود این مسیر
ادامه دارد .اگر باور داریم که در قرن  ۲۱زندگی میکنیم
باید در دنیای امروز حضوری جدی و بامعنا داشته باشیم
بهعنوان کشــوری که ظرفیت نیروی انسانی و امکانات
الزم در آن وجود دارد .کشور باید برنامهریزی برای باالی
 ۱۰۰۰میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی داشته باشد ،اما
اگــر نمیتوانیم ،ضعف جدی در سیاســتگذاری خوب
اســت .در صنایع فوالد ،نفت و گاز و پتروشیمی معدنی،
ســاخت ماشینآالت و تجهیزات و ...در  ۶۰سال گذشته
ســرمایهگذاری عظیمی در کشور انجام شده است و اگر
نمیتوانند از این حجم از سرمایهگذاری بالغ بر یک هزار
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی داشته باشند ،از ناتوانی
و سیاســتهای غلط است و باید این نگاه در تک تک
مدیران ارشــد و آحاد این ملــت بهوجود آید هیچ دلیلی
وجــود ندارد که با این همه ثروت برای مقابله با این فقر
گسترده راه مانند یارانه انبوه دادن نیست!

پاالیشی سیراف پیشروست و هماکنون بیش از  ۸۰درصد
تجهیزات اصلی پاالیشــگاه سفارشگذاری شده است و
پروژه پیشــرفت  ۳۵درصدی دارد و در صورت مساعدت
سازمانها و متولیان امر انتظار میرود پیش از پایان سال
 ،۱۴۰۰فاز نخست این پروژه به بهرهبرداری برسد.

در باره محصوالت چطور؟

بــرای آغاز بفرمایید فعالیتهای اجرایی مجموعه آدیش

جنوبی بهعنوان یکی از پاالیشــگاههای ششگانه سیراف از

چه زمانی آغاز شد؟

طرح فراگیر پاالیشی ســیراف ابتدا شامل هشت
پاالیشگاه بود که با تأسیس شــرکتی به نام زیرساخت
فراگیر پاالیشی سیراف از ســال  ۱۳۹۴آغاز بهکار کرد.
شرکت زیرســاخت فعالیتهای اولیه مانند توافق اولیه
برای تأمین زمین ،خرید دانش فنی ،انجام مهندسی پایه
و تســطیح و آماده کردن زمین را در مرحله نخســت و
در مرحله بعد ایجاد تأسیســات شرکت مثل تأمین آب و
برق و ...را بهعهده داشت که پس از طی مرحله نخست
ن مربوط به پروژه خود را
هرکدام از پاالیشــگاهها ،زمی 
تحویل گرفتنــد و در همین مرحله یعنی از ســال ،۹۶
فعالیتهای شرکت آدیش جنوبی برای احداث پاالیشگاه
در قالب مجموعه طرحهای سیراف آغاز شد و بالفاصله
با شروع فعالیت مهندسی تفضیلی تالش کردیم هر طور
شده پاالیشگاه را به مرحله اجرا برسانیم .با پیشرفت ۵۰
درصد در مهندسی تفضیلی ســفارشگذاری تجهیزات
سنگینی که مدت ساخت آنها طوالنی بود ،آغاز شد.
شــرکت آدیــش هماکنــون در میــان دیگــر
پاالیشگاههای طرح فراگیر پاالیشی سیراف پیشروست و
با آغاز فعالیتهای اجرایی از سال  ،۹۶با وجود مشکالتی
که در دریافت مجوز از دیگر سازمانها با آن روبهرو بود،
تا سال  ۹۸روند نســبت ًا مطلوبی داشت ،هماکنون بیش
از  ۸۰درصد تجهیزات اصلی پاالیشــگاه سفارشگذاری
شده و پروژه پیشــرفت  ۳۵درصدی دارد و امیدواریم در
صورتی که با مشکل خاصی در ارتباط با دیگر سازمانها
روبهرو نشــویم ،تا پیش از پایان سال  ،۱۴۰۰فاز نخست
این پروژه به بهرهبرداری برسد .تنها واحدی که تاکنون
در همه جبهههای پروژه فعال بوده ،این شرکت است و
از یک ماه پیش شرکت پارسیان هم فعالیت خود را آغاز
کرده که ظرفیتش از  ۶۰هزار بشکه به  ۱۲۰هزار بشکه
تبدیل شده است ،اما بقیه پاالیشگاهها تاکنون فعالیتی در
منطقه نداشتهاند.
اجرای پروژه پاالیشــگاه آدیش جنوبی در چه مرحلهای

قرار دارد؟

سفارشگذاری خرید  ۸۰درصد تجهیزات پاالیشگاه
در فاز نخســت انجام و از اردیبهشتماه پارسال ،حمل
بخشــی از تجهیزات آغاز شده است .بخش عمدهای از
تجهیزات از جمله بخشی از برجها ،هیترها کمپرسورها و
سازههای پاالیشگاه حمل شده و بقیه نیز در حال حمل
است .نصب تجهیزات از ابتدای امسال آغاز شده است و
امیدواریم بتوانیــم این روند را حفظ کنیم و پیش ببریم.
فاز نخست این پروژه شــامل احداث واحد سیدییو و
الپیجی و همه تأسیســات جانبی پاالیشگاه است که
امیدواریم بهزودی فعال شــود و تولید نفتا و الپیجی و
گازوئیل در این فاز آغاز شــود .با تکمیل و اجرایی شدن
فــاز دوم پروژه این فرآوردههــا طی مراحل تصفیه یورو
 ۵میشــوند .نفتای تولیدی در این پاالیشگاه بهعنوان
خوراک واحدهای پتروشــیمی یا بــرای تولید بنزین در
پاالیشگاههای دیگر مصرف میشــود .در مجموع این
پروژه برای صادرات طراحی و تعریف شده است.
در صورت نهایی شــدن پاالیشــگاه آدیش ،نوع و مقدار

فرآوردههای آن چگونه خواهد بود؟

خوراک پاالیشــگاه آدیش جنوبی روزانه  ۶۰هزار
بشــکه میعانات گازی خواهد بــود و عمده فرآوردههای

تولیدی آن در فاز نخســت  ۳۹هزار بشــکه نفتا۳۰۰۰ ،
بشکه الپیجی ۳۰۰۰ ،بشکه نفت سفید و  ۱۴۸۰۰بشکه
گازوئیل خواهد بود.

باتوجهبهتجاربپیشــینشــمادرصنایعداخلی،سهم

شرکتهای داخلی در اجرای پاالیشگاه آدیش بهعنوان یکی

از طرحهای طرح فراگیر پاالیشی سیراف چه میزان است؟

تمرکــز اصلی ما در اجرای این پــروژه بر حداکثر
اســتفاده از توانمندی شــرکتهای داخلی قرار گرفته
اســت .به دلیل شناختم از صنایع کشور و تجرب ه پیشین
که ارتباط مســتقیم و همکاری گستردهای در  ۴۰سال
گذشته با صنایع داخلی داشتهام ،ظرفیتها و توان فناوری
و امکانات کارخانجات کشــور را بهخوبی میشناســم.
خوشبختانه بیش از  ۷۰درصد وزنی تجهیزات این پروژه از
داخل کشور سفارشگذاری شده است و عمده تجهیزات
پاالیشگاهی خود را از داخل تأمین میکنیم .قراردادهای
مربوط به تأمین تجهیزات امضا شده است و  ۳۷کارخانه
و شــرکت داخلی در این زمینه با ما همکاری میکنند.
بعضــی از این واحدها در شــیفتهای متعــدد فعالیت
میکنند تا هر چه ســریعتر تجهیزات موردنیاز پروژه را
تحویل دهند .هشــت شــرکت هم در محل پاالیشگاه
کارهای بخش ســاختمانی و نصــب را انجام میدهند
که با احتســاب آنها در مجموع  ۴۵شرکت با این پروژه
همکاری میکنند ،البته از سال  ۹۹پروژه با مشکل تأمین
ارز از سیســتم بانکی روبهرو شــده است .با وجود اینکه
برای بیشتر این شرکتها گشایش اعتبار اسنادی توسط
بانک انجام شده بود ،بعضی از این شرکتها برای تأمین
مواد اولیه دچار مشکل شــدهاند که باوجود قول مساعد
بانک مرکزی و تأکید وزارت نفت و مســئوالن بلندپایه
هنوز مشــکل ارزی شرکتهای داخلی حل نشده است.
هماکنون بیش از پنج ماه است که بسیاری از شرکتها
مــدارک خود را به بانک صنعت و معدن و بانک مرکزی
تحویل دادهاند ،اما بانکها نتوانستهاند به تعهدهای خود
عمل کنند و هنوز مطالبات ارزی آنها پرداخت نشده است.
هماکنون چند نفر در پروژه مشغول کار هستند؟

مجموعه سرمایه انســانی شاغل در کارخانجات و
در محل پروژه بیش از یک هزار و  ۸۰۰نفر هســتند که
امیدواریــم بانک مرکزی با اجــرای تعهدهای خود آنها
بتوانند تجهیزات را بهموقع برســانند و امیدواریم کمک
شــود این کار بزرگی که شــرکتهای داخلی برعهده
گرفتهاند ،نهایی شــود و پاالیشــگاه در زمــان مقرر به
بهرهبرداری برسد.
چه مقدار در این پروژه سرمایهگذاری شده است؟

سرمایه پیشبینی شــده برای اجرای پروژه آدیش
جنوبی  ۳۵۴میلیون دالر بوده است که پیشبینی میکنم
با مشــکالتی که در روش و نوع تخصیص ارز به دلیل
تحریمها با آن روبهرو شــدیم ،حداقل  ۲۰درصد هزینه
اضافی برای تبدیل ارز به پروژه تحمیل شــده است و با
توجه به میزان تورم باال در داخل کشــور ،بخش ریالی
پروژه با حداقل  ۵۰درصد اضافه هزینه روبهرو میشــود
و از آنجا که پروژههای پاالیشــی دیگر به موازات پروژه
پاالیشگاه اجرا نشده است و همزمانی در اجرا وجود ندارد،
در نتیجه هزینه تأسیسات جانبی حداقل نسبت به شرایط

نخســت صددرصد اضافه هزینه خواهد داشت و برآورد
پروژه رقمی بالغ بر  ۵۰۰میلیون دالر خواهد بود ،شرکت
آدیش جنوبی یک شــرکت صددرصد خصوصی است و
سرمایهگذارانش نیز به هیچ شرکت دولتی وابسته نیستند
و در حقیقت بزرگترین پاالیشــگاه بخش خصوصی در
حال ساخت کشور است.
توانمندی شرکتهای داخلی را در صنایع ایران و صنایع

نفت چگونه ارزیابی میکنید؟

خوشــبختانه ظرفیتهای خوبــی در صنایع ایران
ایجاد شــده است و اگر این شرکتها بتوانند مواد اولیه و
قطعات نیمساخته را تأمین کنند ،به جرأت میتوان گفت
بیش از  ۸۰درصد تجهیزات موردنیاز یک پاالیشــگاه را
میتوانیم از داخل تأمین کنیم .سرمایهگذاری زیادی در
صنایع کشور انجام شده و نیروی متخصص خوبی تربیت
شــده و مهم این اســت که بتوان برای اینها مواد اولیه
تأمین کرد .بعضی از تجهیزات که در پاالیشــگاهها نیاز
اســت اینقدر مصرف ندارد کــه تولید داخلی آن توجیه
داشته باشد .در همه جای دنیا هم همین است؛ کشورهای
صنعتی را هم نگاه کنید به همین شکل است ،مهم این
اســت که توازن ارزی صادرات و واردات کشورها برقرار
شود .هیچ کشــوری نمیتواند بگوید صددرصد خودکفا
هســتم .امروزه در دنیا خودکفایی دیگر معنایی ندارد و
هرکدام به میزان ظرفیت خودشان سرمایهگذاری و سعی
میکننــد مقادیر اضافه را صادر کننــد و مواردی را که
توجیه ندارد تولید نمیکنند ،وارد میکنند و هیچ کشــور
صنعتی نمیتواند ادعا کند که به دیگر کشورها و واردات
نیاز ندارد.
تصور من این اســت که در ایران برای ســاخت
تأسیساتی مانند پاالیشگاه و نیروگاه ،صنایع پتروشیمی
ســرمایهگذاری خوبی انجام شده است و ظرفیت کافی
هم در داخل کشور وجود دارد و ماشینآالت و تجهیزات
خوبــی در کارخانجــات داخلی وجــود دارد و نیروهای
متخصص خوبی تربیت شدهاند ،اما مهمترین مسئله این
اســت که در کشور برنامهریزی مناســب شود تا از آنها
حمایت شــود تا امکان متعادل کردن واردات و صادرات
را بتوانند داشته باشند .کشورمان ظرفیت و امکان تولید
حــدود  ۲۵۰میلیارد دالر تولیــد کاالی صنعتی را دارد،
اما الزمه آن اتخاذ سیاســتهای بلندمــدت در روابط
بینالمللی و حضور مستمر در زنجیره تولید جهانی است
تا بتوان از ســرمایهگذاریهای انجامشده در بعد سرمایه
انسانی و ماشــینآالت صنعتی کشور با به دست آوردن
فناوریهای روزآمد بهعنوان یکی از کشــورهای بزرگ
صنعتی منطقه غرب آســیا مطرح شویم همین موضوع
سبب میشود تولید ناخالص ملی باال رود و ارزش افزوده
زیادی ایجاد شــود و درآمد سرانه کشــور رشد کند ،اما
اینها نیازمند ســرمایهگذاری فکری و مدیریتی است تا
بتــوان از این همه امکاناتی که در کشــور بهوجود آمده
است ،اســتفاده کرد .به جرأت میتوان گفت این میزان
ســرمایهگذاری که در ایران انجام شــده ،در غرب آسیا
در هیچ کشوری انجام نشــده است و حتی در بعضی از
زمینهها سرمایهگذاری با کشورهایی نظیر مالزی و کره
جنوبــی برابری میکند ،امامشــکلی که وجود دارد این

اســت که بالفعل شدن این ســرمایهگذاریها منوط به
تعدادی همکاریهای بینالمللی است تا ایران نیز برای
نمونه همچون کشورهایی نظیر کره جنوبی با همکاری با
بازارهای جهانی در زنجیره جهانی قرار گیرد و از ظرفیت
ملی خود بهرهمند شود.

درباره نحوه تامین خوراک پاالیشگاه سیراف انتقادهایی

مزایا و ارزشهــای طرح آدیش جنوبی بهعنوان یکی از

ح فراگیر پاالیشــی سیراف چیست و این طرح
پروژههای طر 

مطرح میشــود که نوک پیکان این انتقادها به ســمت دولت

بــا ارزش افزودهای که بــرای محصوالت ایجاد میکند ،چه

کــه بخواهد این طرح را به ســرانجام برســاند و از طرفی

کرد؟

است و میگویند کشور به این اندازه تولید میعانات گازی ندارد

نقشی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور ایفا خواهد

محصوالت تولیدی ارزش صادراتی ندارد ،پاسخ شما به این

از دید من پاالیشــگاهها در ایــران اگر از بند ناف
دولت بریده شــوند و نگاه اقتصادی بر آنها حاکم شــود
و زنجیره تولیدشــان را کامل کنند ،سودآور خواهند بود.
در دنیا پاالیشگاه به تنهایی احداث نمیشود و با صنایع
جانبــی آن مفهوم پیدا میکند .اگــر صنایع جانبی را در
زنجیره پاالیشگاه ببینید و سرمایهگذار به فکر ایجاد آنها
باشــد ،آن وقت با تنوع تولیدات مورد نیاز صنایع جهان،
ســودآوری و رشــد ارزش افزوده برای محصوالت آنها
شــکل میگیرد .تاکنون اشکال این بوده است که دولت
بسته به نیاز خود و نه بسته به شرایط و تولید اقتصادی،
دنبــال تولید چند فرآورده اصلی بــوده و همین موضوع
تبدیل به مالک ارزیابی برای صنایع پاالیشی کشور شده،
اما واقعیت این است که امروز در دنیا کمتر پاالیشگاهی
ســاخته میشــود که در زنجیره تولیــد آن محصوالت
پتروشیمی نباشد .پاالیشگاه بهعنوان یک زنجیره تولید
دیده میشود .در ایران باید تولید پاالیشگاهها از سیطره
نگاه موجود در حاکمیت بر آنها خارج شود ،در آن صورت
تولیدات با ارزش افزوده باال خواهند داشت.
هماکنون در همین پاالیشگاه نیز گروهی بهطور کامل
در حال بررســی فرآوردههای آینده است تا به تولید همان
فرآوردههایــی که در طراحی اولیه دیده شــده بود محدود
نشوند و در آینده بتوانند محصوالت متنوعی را تولید و صادر
کنند .نتیجه بررسیهای این گروه هماکنون اصالحات الزم
را نیز در خط تولیــد انجام میدهد تا در زمان بهرهبرداری
محصوالت تولیدی تنوع بیشتری داشته باشد.

انتقادها چیست؟

تا جایی که اطــاع دارم میعانات گازی به میزان
کافی در کشــور تولید میشــود ،اما تصور من این است
که این بحث ،بحثی انحرافی اســت که در ایران مطرح
میشود .پرســش من این است که آیا کشورهایی مانند
چین یا کره جنوبــی که مواد اولیه وارد میکنند و عمده
واردات نفت و گاز آنها از کشورهای دنیا انجام میشود،
پاالیشــگاه و پتروشــیمی احداث نمیکنند ،چون نفت
ندارند؟ به نظر من این نگاه ،نگاهی واپســگرایانه است
که به این شکل مسائل را ارزیابی کنیم .فرض میکنیم
کشور ما میعانات گازی ندارد ،سرانجام قطر میخواهد با
این حجم از میعانات گازی چه کند؟ باید نگاه تولیدکننده
بینالمللی باشــد و ببینیم در بــازار بینالمللی واردات و
صادرات چگونه انجام میشــود؟ حتم ًا نباید وزارت نفت
ایران تعهد دهد که تا  ۳۰سال آینده میعانات گازی مورد
نیاز پاالیشگاهها را تأمین کند .طبیعی است که اگر داشته
باشد همه پاالیشگاهها میتوانند بخرند و طبیعی است که
این اتفاقها در یک جامعه ســالم و در بازار رقابت سالم
بیفتد ،اما متأسفانه کشــور ما به لحاظ اقتصادی معیوب
است که این نوع نگاه را داریم که بخواهیم دولت یارانه
دهد و توقع داریم با رانت دولت ،تولیدکننده شــویم! باید
تــاش کرد این نگاه تغییر کند .اگر بخواهیم در زنجیره
تولید صنعتی جهان قرار داشته باشیم باید قواعد بازی را
درست رعایت کنیم.
نگاه مــن اینگونه نیســت که دولت بــه اندازه
کافی باید میعانات داشــته باشــد .مدیر این پاالیشگاه
باید بتواند از ایران یا قطــر میعانات تهیه و محصوالت
خود را به بازار جهانی عرضه کنــد .من اعتقاد دارم اگر
سیاستهای درســتی در کالن کشور بهکار گرفته شود
که سرمایهگذاری با قیمتهای بینالمللی انجام و هزینه
اضافی به سرمایهگذار تحمیل شــود ،دلیلی برای یارانه
وجود نــدارد .باید بتوانیم در بــازار رقابتی خرید کنیم و
در بازار رقابتی فروش داشــته باشیم .سیاستهای غلط
صنعت کشور را زمینگیر کرده است .یک پاالیشگاه باید
بتواند خوراک خود را تأمیــن کند و محصول خود را در
بازار رقابتی بهفروش برســاند .این نگاه دولتی متأسفانه
بیمار نمیتواند بهصورت مادامالعمر ادامه یابد .این نگرش
غلط و سیاســتهای محدودنگر سبب بیماری جدی در
اقتصاد کشور شــده است و اتفاق ًا همین نگاه سبب شده
اســت که بهعنوان یک کشور  ۸۰میلیونی کل صادرات
نفتی (محصوالت پتروشــیمی و )...و غیرنفتی ایران به
 ۳۰تا  ۴۰میلیارد دالر در سال محدود شود ،در حالی که

واحدهای جانبی پاالیشگاه آدیش چه وضعی دارد؟

همانطور که اشــاره کردم پیــش از این قرار بود
شــرکت زیرساخت فراگیر پاالیشی ســیراف واحدهای
جانبی این پاالیشــگاهها را بســازد ،اما با توجه به غیر
همزمان شــدن آغاز بهرهبرداری پاالیشــگاههای طرح
فراگیر پاالیشی سیراف ،در عمل شرکت زیرساخت قادر
نخواهد بود این شرایط را فراهم کند و این مسئله شرایط
ناخواســتهای را برای سرمایهگذاران بهوجود آورده است.
از روی اجبار ،مدیران مجموعه از یک ســال و نیم (سال
ش برنامهریزی کردند که خودشان اقدام کنند .در
 )۹۷پی 
زمینه تأمین برق به دنبال ســرمایهگذاری برای احداث
یک نیروگاه اختصاصی خواهند بود که مجوز آن از سمت
سرمایهگذاران از وزارت نیرو دریافت شده است و در حال
خرید تجهیزات آن هســتند تا در حاشیه پاالیشگاه یک
نیروگاه ساخته شود .آن شرکت مستقل از آدیش خواهد
بود که باید  ۳۰میلیون یورو سرمایهگذاری کند ،امیدوارم
اگر مشکالت ارزی حل شود تا پایان سال  ۱۴۰۰فاز یک
این پاالیشگاه به بهرهبرداری برسد .گفتگو :آرزو عطایی
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مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در یک نشست خبری:

ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران به  ۸۷۰میلیون مترمکعب رسید
مهدی جمشیدیدانا :تربیت مدیران در آینده بزرگترین چالش شرکت انتقال گاز و وزارت نفت است

کردند ،همکاران ما به این ســمت بروند که
از این تهدید فرصتی بهدست آورند و شرکت
توانمندی که فقط اسمی از آن وجود داشت
اکنون به سمت ساخت همان توربینها برود.
وی تأکید کــرد :هماکنون توربینی در داخل
ایران میســازیم که اصل آن ساخت اروپای
غربی اســت .این شــرکت ایرانی بهراحتی
همه قطعات توربین را میســازد و ما از این
شرکت هم در بهرهبرداری و هم در تعمیر و
نگهداری و تعمیرات اساســی بهره میبریم.
از سویی ما متوجه شــدیم اروپای شرقی را
هم داریم که میتوانیم ارتباط بهتری با آنها
داشــته باشــیم و توربینهایی را از آنها وارد
کردیم.مدیرعامل شرکت انتقال گاز توضیح
داد :البته فناوری توربینهای اروپای شرقی
هم به داخل کشــور آمد و شــرکت انتقال
گاز مسبب داخلیســازی و بومیسازی این
توربینها شــد و اکنون ســهم عمدهای در
ناوگان شــرکت انتقــال گاز دارند ،بهطوری
که تعداد  ۱۰۵توربین ساخت شرکت داخلی
است که از فناوری اروپای غربی بهره برده و
حدود  ۸۵توربین هم ساخت داخل است که
فناوری آن از اروپای شــرقی بوده و در حال
ساخت است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز از افزایش
 ۱۲درصدی مقدار انتقال گاز شیرین در پنج
ماه نخست امسال نسبت به سال  ۹۸خبر داد
و اعالم کرد :ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران
به  ۸۷۰میلیون مترمکعب رسیده است.
مهدی جمشیدیدانا روز چهارشنبه (۲۶
شــهریورماه) در یک نشســت خبری گفت:
هماکنون در کشور  ۳۷هزار و  ۴۰۰کیلومتر
خطوط انتقال فشــار قوی وجــود دارد و از
نظر ردهبندی جهانــی در این بخش جایگاه
چهارم را در اختیار داریــم که در خاورمیانه
هم بینظیر اســت.وی با بیــان اینکه طول
خطوط انتقال فشــار قوی گاز در کشــور ۳
برابر قطر کره زمین اســت و این گستردگی
در اقلیمهای مختلف کشــور منحصربهفرد
اســت ،افزود :در مجموع ایــن خطوط ۸۶
ایســتگاه تقویت فشــار نیز وجود دارد و هر
کدام حدود ســه ،چهار یا پنج توربوکمپرسور
دارند که مجموع آنها به  ۳۱۶توربوکمپرسور
میرســد و گاهی در فصل زمســتان همه
آنها باید عملیاتی شــوند ،حتی در بعضی از
موارد برای انتقال حداکثر گاز در کل کشــور
باید از یدکهای توربین هم اســتفاده شود.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز تصریح کرد:
این  ۳۱۶توربین در مجموعه شرکت انتقال
گاز معادل  ۷۵درصد ناوگان هواپیمایی کشور
است و نشــان از اهمیت فعالیت این شرکت
دارد ،از ســویی برای حفاظت از خطوط نیز
 ۶۱مرکز بهرهبرداری داریم ،محوطههایی که
تجهیزات سنگین راهسازی در آنها قرار دارند.

 ۴۱میلیارد تومان صرفهجویی ارزی از تولید
داخلی فیلتر و روغن

یک درصد مساحت کل کشور حریم قانونی
شرکت انتقال گاز است

جمشیدیدانا با اشاره به خطرهای این
خطوط انتقال فشار قوی ،اظهار کرد :به دلیل
خطرهای ناگریزی که این خطوط زیرزمینی
برای مجاوران آن ایجاد میکند حریمهایی
در نظر گرفتیم که اجازه نمیدهیم در حریم
هر خط لوله به نســبت قطر و فشار موجود،
کسی وارد شــود .این حریم اکنون نزدیک
به  ۱۴هزار و  ۱۰۱کیلومترمربع از مســاحت
کل کشــور و برابر با یک درصد آن است که
حریم قانونی شــرکت انتقــال گاز ایران به
شــمار میآید و ما در مناطق دهگانه موظفیم
از ایــن حریم مراقبت کنیــم و اجازه ندهیم
ساختوســاز و تجاوز به حریم در آن انجام
شود.
ظرفیت انتقال گاز ایران افزایش یافت

وی در پاســخ به پرسش خبرنگار شانا
درباره مقدار ظرفیت انتقــال گاز در خطوط
لوله انتقال سراســری ،گفت :در ســال ۹۸
حــدود  ۸۱۶میلیون مترمکعب گاز شــیرین
طی یک روز در اواخر بهمنماه وارد شــبکه
شــد و ما بهراحتی توانستیم با اقدامهایی که
هم شرکت مهندسی و توسعه انجام داد و هم
ریســکهایی که همکارانمان برای عملیاتی
کردن واحدهای یدک انجام دادند ،توانستیم
 ۸۱۶میلیون مترمکعب گاز را بهراحتی منتقل
کنیم و به مبادی مصرف برسانیم .پیشبینی
میکنیم امســال با توجه به عملیاتی شدن
خط نهم سراســری  ۵۰میلیــون مترمکعب
دیگر به این مقدار افزوده شود و حدود ۸۵۰
تــا  ۸۷۰میلیون مترمکعب را بهراحتی انتقال
دهیم.
افزایش انتقال گاز در خطوط ششم و نهم
سراسری انجام میشود

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز تأکید
کرد :این ظرفیت مناســبی اســت ،زیرا گاز
تولیدی در مجموعه پارس جنوبی هم بیش
از این افزایش داده نمیشــود و پیشبینی ما
این است که  ۵۰میلیون مترمکعب دیگر به
تولید اضافه میشــود که همزمان خط نهم
سراســری هم با همت همکاران مهندســی
و توســعه شــرکت ملی گاز به بهرهبرداری
میرسد تا بتوانیم آن مقدار را که به جلوگیری
از حبس گاز در پارس جنوبی کمک میکند

بهراحتــی منتقل کنیم.جمشــیدیدانا ادامه
داد :این کار از طریق کریدور پارس جنوبی،
اهواز ،کرمانشاه و کردستان و خطوط نهم و
ششم انجام میشود و امیدواریم بتوانیم این
 ۵۰میلیون مترمکعــب افزایش را رد کنیم،
زیرا خطوط دیگر با حداکثر ظرفیت در حال
انتقال هســتند و ظرفیت بیشــتری ندارند و
تنها جایی که میتوانیم افزایش انتقال داشته
باشیم در خطوط نهم و ششم سراسری است.
به گفته وی ،با پنج ایســتگاهی که پارسال
تکمیل شدند میتوان حداکثر گاز را با خطوط
لوله ششــم و نهم سراسری انتقال گاز از آن
کریدور منتقل کرد.
انتقال  ۱۱۰میلیارد مترمکعب گاز شیرین در
 ۵ماه سال ۹۹

مدیرعامل شرکت انتقال گاز همچنین
در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار شــانا
درباره مقدار گاز جریان یافته در خطوط لوله
سراســری انتقال از ابتدای امســال تاکنون،
اظهار کرد :در پنج ماه نخســت امسال حدود
 ۱۱۰میلیارد مترمکعب گاز شیرین به مبادی
مصرف رســاندیم .میدانید که گاهی ناچار
هســتیم گاز تــرش هم منتقــل کنیم ،زیرا
مخازن پاالیشگاههای فجر جم با افت فشار
روبهروست ،بنابراین ناچاریم کمبود خوراک
پاالیشــگاه فجر جم را با خط لوله  ۵۶اینچ
پنجم تأمین کنیم ،یعنی بخشــی از خط لوله
 ۵۶اینچ پنجم همچنان ترش اســت و یک
انشــعاب  ۴۲اینچ از آنجا گرفته شــده و از
سالهای پیش (سال  )۸۹برای تأمین بخشی
از کاهش خوراک پاالیشگاه فجر جم استفاده
میشــود که مقدار  ۱۱۰میلیارد مترمکعب،
جــدا از آن گاز ترش اســت .ما  ۱۱۰میلیارد
گاز شیرین را در این پنج ماه انتقال دادیم که
نســبت به سال  ۹۸حدود  ۱۲درصد افزایش
مقدار انتقال گاز داشتیم.
گازرسانی به مصرفکنندگان خانگی اولویت
شرکت ملی گاز

وی درباره برنامههای شــرکت انتقال
گاز بــرای آغاز فصول ســرد ســال ،گفت:
دغدغه اصلی شرکت ملی گاز ایران در همه
زیرمجموعههــای خود یعنی پاالیشــگاهها،

شرکت انتقال گاز و شرکتهای گاز استانی
در فصل ســرما بهویژه چهار ماه پایانی سال
اســت و همه اقدامهایی که این شرکت در
نهادهای عملیاتی انجــام میدهد برای این
اســت که حداکثــر گاز تولیــدی از مبادی
تولید به مبادی مصرف برســد ،بهویژه برای
مصرفکنندگان خانگی .اولویت شرکت ملی
گاز این است که گاز مصرفکننده خانگی به
هیچوجه قطع نشــود و کاهش فشار نداشته
باشــند و اقدامهای زیادی بــرای اطمینان
خاطر آنها انجام شده و تداوم دارد.مدیرعامل
شرکت انتقال گاز تأکید کرد :این شرکت هم
واســطهای بین تولید گاز و مصرف آن است
و اگر کار خود را در انجام تعمیرات اساســی،
کنترل فشــار و ...بهدرستی انجام ندهد ،گاز
طبیعی به مصرفکننده نمیرســد ،بنابراین
رســالت شــرکت انتقال گاز اهمیت ویژهای
دارد .بر همین اســاس ما همواره از ســال
پیش برنامهریزیها و شــرح کار پیمانکارانی
را که باید برایمــان کارهای تعمیراتی انجام
دهنــد نهایی میکنیم .نبایــد فراموش کرد
پیمانــکاران داخلی همه اقدامهای شــرکت
انتقــال گاز را انجام میدهنــد و مقداری از
کارهــای تعمیراتی هم از ســوی کارکنان
مناطق انجام میشود.
انجام  ۲هزار و  ۳۲۷کیلومتر پیگرانی
هوشمند

جمشیدیدانا با بیان اینکه برنامهریزی
و شرح پیمان برای سال  ۱۴۰۰از همین حاال
در حال انجام است ،افزود :تاکنون  ۳۲مورد
تعمیرات اساسی توربینهای موجود را انجام
دادیــم و  ۳۵مورد دیگر هم تا پیش از فصل
زمســتان پایان مییابد .خوشــبختانه اتفاق
خوبی که افتاده این است که همه پیمانکاران
از تجهیزات بومی و داخلیسازیشده استفاده
میکنند.وی ادامه داد :بــرای ارزیابی وضع
داخلی و پوشــش خطوط لوله از تجهیزی به
نام پیگ هوشمند بهره میبریم و خوشبختانه
نمایندگیهایی در ایران وجــود دارند که با
کمک کارشناســان داخلی پیگرانی هوشمند
را انجــام میدهند .پیگهای هوشــمند ۵۶
اینــچ ۳۰ ،اینچ ۳۶ ،اینــچ را در خطوط لوله

حرکت میدهیم که از ابتدای ســال تاکنون
 ۲هــزار و  ۳۲۷کیلومتر پیگرانی هوشــمند
انجام شده است.مدیرعامل شرکت انتقال گاز
تصریح کرد :حدود  ۲۳هزار و  ۴۳۷مترمربع
نیز تعویض پوشــش انجام شده است .یکی
از مواردی که پیگرانی هوشــمند به ما اعالم
میکند این است که جایی از خطوط نیاز به
تعویض پوشــش دارد ،یا پوششها به دلیل
مقاومت خاک ضعیف شــده اســت .پس ما
برای تعمیرات اساســی توربینها آن اقدام را
هم انجام دادیم و برای خط لوله هم پیگرانی
هوشــمند انجام شــده اســت و تداوم دارد.

هماکنون در کشور

 ۳۷هزار و  ۴۰۰کیلومتر

خطوط انتقال فشار قوی
وجود دارد و از نظر

ردهبندی جهانی در این
بخش جایگاه چهارم را
در اختیار داریم که در
خاورمیانه هم بینظیر
است

جمشــیدیدانا یادآور شد :بعضی خطوط لوله
انتقال گاز هم در زمستان حساسیت کمتری
دارنــد که ناچاریم تعــدادی از پیگرانیهای
هوشمند را در زمستان با هماهنگی مدیریت
دیســپچینگ انجام دهیــم و تعمیرات آن
را برای بعد بگذاریم ،اما پیگرانی هوشــمند
خطوط اصلی همچون خطوط چهارم ،هشتم،
سوم و دوم انجام شده یا در حال انجام است
و در پایان مهرماه همه تعمیرات خط لوله به
پایان میرســد و ما با حداکثر ظرفیت برای
آغاز فصول سرد آماده هستیم.
تقویت دانشبنیانها مسیری برگشتناپذیر

است

وی با اشــاره به خودکفایی در صنعت
گاز کشور و نحوه تعمیر توربینهای خارجی،
گفت :همکاران ما از قبل اقدامهای خوبی را
در شــرکت انتقال گاز انجام دادند ،ما هم با
شــتاب هرچه بیشتر و با دقت و ریزبینی باید
تقویت شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای
داخلی را در دســتور کار داشــته باشیم ،زیرا
راهی برگشــتناپذیر اســت ،البتــه آنها در
سالهای اخیر رشد بسیار خوبی هم داشتند.
ما هم به این سمت میرویم که نیازهایمان
را در تجهیزات و ســاخت قطعــات به آنها
اعــام کنیم .من اکنون این نوید را میدهم
که هفته آینده خبری مبنی بر شناســایی و
توانمندســازی شــرکتهای توانمند داخلی
برای چهار مورد منتشــر میشود.مدیرعامل
شــرکت انتقال گاز در این بــاره اظهار کرد:
ما میخواهیم چهــار کار بزرگ انجام دهیم
که یکــی از آنها را اکنون تشــریح میکنم.
«برونســپاری» یکــی از کارهای بســیار
مهمی اســت که قرار اســت انجام شود .در
عین حال میخواهیم شــرکتهای توانمند
بهویژه دانشبنیانها را فرا بخوانیم تا بیایند
و بگوییــم چه مواردی نیاز داریم ،البته پیش
از آن فرمهایی را در ســایت قرار میدهیم و
توانمندی آنها را همســو با آن چهار موضوع
بررسی میکنیم.
تحریمها در صنعت گاز به فرصت تبدیل شد

جمشیدیدانا با اشاره تحریمها و تأثیر
آن بر صنعت گاز کشــور ،گفت :تحریمهای
ســالهای اخیر ،چه تحریم دوره نخســت
در ســال  ۸۹-۹۰و چه تحریــم دوره دوم
از دو ســال پیش تا امروز در شرکت انتقال
گاز و مجموعه شــرکت ملــی گاز و وزارت
نفــت از تهدید به فرصت تبدیل شــد .برای
نمونه توربینهایی از اروپای غربی و آمریکا
میآمد که اکنون حدود  ۱۰۵دســتگاه از این
توربینها در مجموعه ناوگان شرکت انتقال
گاز وجود دارد ،اما تحریم ســبب شد زمانی
که شرکتهای توانمند غربی و آمریکایی ما
را ترک و از دادن خدمات و نظر کارشناســی
و حتی پاســخ به ایمیلهای مــا خودداری

جمشیدیدانا تصریح کرد :درست است
که نواقص و اشــکالهایی وجود دارد ،اما ما
ریســک بهرهبرداری از آنها را پذیرفتیم .اگر
قرار باشد به خودکفایی برسیم و بومیسازی
انجام شود گروهی باید ریسک آن را بپذیرند
و شرکت انتقال این ریسک را پذیرفته است.
بزرگتریــن کمکی که شــرکت انتقال گاز
برای بومیســازی و رســیدن به خودکفایی
انجام داده پذیرش ریســک داخلیسازی و
بومیســازی این تجهیزات است.وی افزود:
دو مصــرف عمــده در اقــام مصرفیمان
داریم؛ روغن و فیلتر که از محل داخلیسازی
ساالنه فقط  ۲۰میلیارد تومان از محل تولید
فیلتر صرفهجویی میشــود ،زیــرا دیگر از
خارج وارد نمیشــود و همه نیازهای مصرف
روغن هم خوشبختانه از شرکتهای داخلی
تأمین میشــود که آن هم حدود  ۲۱میلیارد
تومان صرفهجویی دارد ،یعنی ســاالنه حدود
 ۴۰تــا  ۴۱میلیارد تومان از داخلیســازی و
بومیسازی و جلوگیری از خرید خارجی فیلتر
و روغن ...صرفهجویی میشــود.مدیرعامل
شــرکت انتقال گاز با اشــاره بــه برگزاری
نمایشــگاه دائمی خودکفایی کاال در مناطق
عملیاتی انتقال گاز ،گفــت :تاکنون رویکرد
ما این بوده اســت که بگوییم شــرکتهای
دانشبنیان این اقالم را ساختهاند ،اما از این
پس میخواهیم اعــام کنیم ما چه اقالمی
نیــاز داریم و از شــرکتها دعــوت کنیم و
بگوییــم اگر میخواهیــد کاری انجام دهید
بیایید و نمایشگاههای ما را ببینید تا با توجه
به نیاز و اقالم حیاتــی ما کار کنید .این هم
یک برنامه همسو با موضوع خودکفایی است.
اقالم موجود در شرکت انتقال گاز شناسنامه
دارند

جمشیدیدانا درباره برنامههای شرکت
انتقال گاز تا پایان امســال و در افق ســال
 ،۱۴۰۰اظهــار کرد :یک کار زیبا همســو با
بحث بهینهســازی تعمیرات اساســی انجام
شــده که مرحله بــه مرحله اســت ،یعنی
زنجیــروار ادامه دارد .کار بزرگی که نقشــه
راه آن از چند ســال پیش تهیه شــده ،یک
نرمافزار بومی به نام  IPCMMSاســت .در
این نرمافزار اقالمی که در شرکت انتقال گاز
موجود اســت (که اکنون به حدود  ۳میلیون
میرســند) ثبت و کــد داده شــدند.وی در
توضیح بیشتر گفت :همه این اقالم شناسنامه
دارند .طبق بررسیهای انجامشده حدود ۳۰
درصد تعمیرات پیشــگیرانه با مراجعه به این
شناســنامهها کاهش یافته است ،زیرا دیگر

گفتمان
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نیــازی به بازدیدهای بیمــورد و اقدامهای
اینچنینی نیست.
توربینها  ۲۴ساعته پایش میشوند

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز گفت:
کار دیگری کــه میخواهیــم انجام دهیم
و اکنون بهصورت پروژه پژوهشــی است و
بهتازگی نشستی درباره آن برگزار و مصوب
شد و درباره قیمت آن هم به توافق رسیدیم
این است که توربینها را پایش وضع کنیم،
یعنــی از راه دور توربین در حــال کار را از
روی سنسورهای لرزشــی که روی توربین
نصب میشــود از مرکز دیگــری در داخل
همــان منطقه ارزیابی کنیــم که این پایش
 ۲۴ساعته انجام میشــود .پایش وضع آنها
بــه ما کمک میکند که با توجه به ســاعت
کارکرد توربینها و بــا توجه به اینکه آیا در
مدت زمانی که این توربین کار کرده اســت
حداکثــر لود و حداکثر تــوان توربین از این
توربین گرفته شده یا در آب و هوایی که کار
کرده گرد و غبار بوده اســت یا خیر و دیگر
موارد ،فاصله تعمیرات اساســیمان بیشــتر
میشود.به گفته جمشیدیدانا ،هرقدر فاصله
بین تعمیرات اساســی بیشــتر شود کاهش
هزینه به دنبال خواهد داشــت و این یکی از
اقدامهای ارزشمندی است که تاکنون روی
 ۱۲توربین انجام شــده و این کار قرار است
روی  ۱۲توربین در ایســتگاههای ســمنان،
صفاشــهر و پاتاوه انجام شــود .بررسی این
موضوع هم حدود چهار ســال زمان برده و
این هفتــه به جمعبندی نهایی رســیدیم و
یک شــرکت توانمند دانشبنیان این کار را
انجام خواهد داد که با این کار انقالبی ایجاد
میشــود تا بتوانیم عمر تجهیزات را باالتر
ببریــم و مصرف قطعات یدکی را بهشــدت
پایین میآوریم.وی تأکیــد کرد :آنها اعالم
کردنــد که این کار  ۲۵درصــد عمر تجهیز
را باال میبــرد ،یعنی تضمین کردند که این
تجهیز روی توربینهای زیمنس اسجیتی
 ۶۰۰نصب و پایش وضع میشــود و با این
کار عمر تجهیز و کمپرسور حداقل  ۲۵درصد
باال میرود.
 ۴۵درصد داراییهای شرکت انتقال گاز
برونسپاری میشود

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز با بیان
اینکه برای برونســپاری یک برنامه و نقشــه
راه داریــم ،افزود :برای این نقشــه باید تا افق
 ۴۵ ،۱۴۰۶درصــد داراییهای ثابت شــرکت
انتقال گاز را که حدود  ۵۶ایستگاه تقویت فشار
است برونســپاری کنیم .برونســپاری یعنی
تعمیــرات و نگهداری را بــه بخش خصوصی
بدهیم و مشــارکت بخش خصوصی در جایی
کــه تاکنون به آن اجــازه ورود نــداده بودیم
افزایش یابد.جمشــیدیدانا یادآور شد :این کار
هیچ جای نگرانی برای منابع انسانی ندارد ،زیرا
شــرکت انتقال گاز به قدری گسترده است که
هیچ نگرانی به وجود نمــیآورد.وی ادامه داد:
البته بحثی هم در این بــاره داریم ،اینکه باید
پیمانکارهایی داشــته باشیم که توانمندی الزم
را داشته باشــند ،یعنی یکی از اولویتهایمان
این اســت که پیمانکاران بیاینــد و ببینند که
ما از آنها چه میخواهیم و قرار اســت آنها چه
کاری برای ما انجام دهند ،چطور پول دریافت
کنند ،این دغدغه ماســت که احساس میکنیم
شــاید پیمانکاران موجود به تنهایی نتوانند این
کار را انجــام دهند ،ما از آنهــا میخواهیم اگر
توانستند دو یا ســه پیمانکار با هم حضور پیدا
کنند و همراه شــوند .با این حال برونسپاری
ایســتگاههای تقویت فشــار بیگمان تحولی
بسیار عظیم در کشور ایجاد میکند.مدیرعامل
شــرکت انتقال گاز تصریح کرد :هماکنون نیز
یکی از ایستگاههای منطقه  ۵عملیات (ایستگاه
صفاشهر) بهصورت برونسپاری اداره میشود،
حدود  ۹ماه از آغاز این کار گذشــته و عملکرد
بســیار خوبی داشته اســت .ما از نوع عملکرد
آنها بازتاب مثبتی برای نوشــتن شرح حال پنج
ایستگاهی که سال آینده قرار است برونسپاری
شــود دریافــت کردیــم ،بنابراین بیشــک
کار ارزشــمندی خواهــد بود که مــورد توجه
شــرکتهای تابع وزارت نفت هم قرار گرفته
است.جمشــیدیدانا ادامه داد :هر سال باید دو
تا ســه مورد را به ســمت برونسپاری هدایت
کنیــم تا همه کار به بخش خصوصی ســپرده
شود ،یعنی شرکت انتقال گاز یک نظارت عالی
داشته باشد و حجم کار عملیاتی با ظرافتهای
خاص که در شرح حال پیمان میآید به بخش

خصوصی ســپرده میشــود ،بنابراین برنامه ما
برای آینده انجام دو کار بســیار مهم اســت؛
برونسپاری و پایش وضع توربینها.
انجام بیش از  ۱۸هزار کیلومتر نشتیابی

وی همچنین در پاســخ به این پرسش
که شرکت انتقال گاز در  ۶ماه نخست امسال
چند کیلومتر خط لوله و چند ایســتگاه جدید
تحویل گرفته است ،گفت :بخشی از خط نهم
سراســری را تحویل گرفتیم و چند ایســتگاه
یدک کــه در واقع در ایســتگاههای مختلف
روی خطــوط چهارم و هشــتم بودند ،از این
بــه بعد «بیتر یونیتهای» یدک ایســتگاهها
میآیــد و به مــا کمــک میکند.مدیرعامل
شــرکت انتقال گاز با بیان اینکــه از ابتدای
امسال تاکنون حدود  ۱۸هزار و  ۷۰۰کیلومتر
نشتیابی خطوط سراسری انجام شده است،
تصریح کرد :روش جدیدی ما این اســت که
دستگاهی روی خودرو نصب میکنند که این
خودرو در طول مسیر خط لوله حرکت خواهد
کرد و ســرعت آن  ۴برابر حرکت نفر اســت
و ســیگنالهایی را که از خط میگیرد ثبت و
محل نشت را مشخص میکند و سرانجام آن

دغدغه اصلی شرکت
ملی گاز ایران در همه
زیرمجموعههای خود
یعنی پاالیشگاهها ،شرکت
انتقال گاز و شرکتهای
گاز استانی در فصل سرما
بهویژه چهار ماه پایانی سال
است و همه اقدامهایی که
این شرکت در نهادهای
عملیاتی انجام میدهد
برای این است که حداکثر
گاز تولیدی از مبادی تولید
به مبادی مصرف برسد
محل حفاری میشود .این کار مهم و بزرگی
است که همســو با پایداری انتقال گاز انجام
شده است.جمشیدیدانا یادآور شد :در شرکت
انتقال گاز در بحث  GISنیز کار مهمی انجام
شده اســت .ما نقشه جغرافیایی خطوط انتقال
گاز را بهطور کامل در اختیار و اطالعات بسیار
به روزی از کل شبکه خطوط گاز کشور داریم
و ایــن کمک مهمی در بحث اســتعالمهای
حریم هم هست.وی گفت :تفاهمنامهای هم
با ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور امضا
کردیم مبنی بر اینکه محدوده منع احداث بنا
را ما در نقشه مشخص میکنیم و هر شخصی
قرار است ســاختمان بسازد و سند تک برگی
ساختمان بگیرد ،شــرایط و محدوده برای او
مشخص میشــود ،یعنی زمانی که میخواهد
برود و ســاختمانی احداث کند در آن ســند
مینویسد که شــما اینجا در این بخش اجازه
ســاخت بنا ندارید و این کار بزرگی است که
با اســتفاده از  GISو امضای تفاهمنامهای با
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور محقق شد.
دغدغه اصلی من مدیریت است ،نه مسائل
فنی و عملیاتی

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز در ادامه
ســخنانش با بیان اینکه ســرمایه انســانی
دغدغه اصلی من اســت ،تصریح کرد :من
به هیچوجه دغدغه مســائل فنی ،تعمیراتی
و تعمیرات اساســی را ندارم ،زیرا آنقدر فرد
متخصص ،دلسوز و کارشــناس در شرکت
انتقال گاز هســت که مــن مطمئنم با این
توانمندی و حساســیتی که وجود دارد موفق
میشــویم ،همانطور که در سالهای پیش
موفق بودیم.جمشیدیدانا تأکید کرد :دغدغه
من نبود آن تعداد منابع انســانی اســت که
بتوانند سرپرســت خوبی باشــند و مدیریت
خوبی انجام دهند ،اکنــون این دغدغه من
است .ما هماکنون کارشناسان بسیار زیادی
داریم ،شــما اکنون بگویید  ۱۰۰کارشناس
در سطوح مختلف شــرکت انتقال گاز روی
توربین ،ابزاردهی ،برق و مکانیک و ...به من
معرفی کنید ،من بهراحتی اســامی آنها را به
شــما میدهم ،اما همین حاال بگویند چهار
مدیر ما میخواهند بازنشسته شوند و من به
منابع انسانی بگویم چهار مدیر دیگر به من
معرفی کنید ،نداریم؛ یعنــی داریم اما روی

آنها کار نکردیــم و تمرکز فقط بر این بوده
کــه برای نمونه این آقا در خط لوله بســیار
خبره اســت و کارشناس خط لوله است ،این
آقا کارشناس توربین است و ...اما در مباحث
مدیریتی کاری نکردیم ،یا اگر هم انجام شده
بسیار ضعیف بوده است.
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تربیت مدیران توانمند دغدغه اصلی آینده
است

وی افزود :بنده که بهعنوان مدیر اینجا
هســتم دورههای مدیریتی و سرپرســتی را
گذراندهام ،اما برخی آموزش خاصی ندیدند؛
یعنی آنچه را در خارج از کشور به مدیران یاد
میدهند اینجا کسی به ما آموزش نمیدهد،
اینکه چگونه باید با زیرمجموعه رفتار کنیم،
آیا زیرمجموعه برده ماست؟ آیا زیرمجموعه
باید ماشینوار دستورهای ما را اجرا کند؟ یا
آن زیرمجموعه یک انســان است با هزاران
مشکل .از نظر من دغدغه تربیت مدیران در
آینده بزرگترین چالش شــرکت انتقال گاز
و وزارت نفت است.مدیرعامل شرکت انتقال
گاز یادآور شــد :حدود یک ماه پیش مراسم
معارفهای در منطقه  ۸عملیات برگزار شــد.
من همین جا باز هم از آقای بایبوردی ،مدیر
پیشین این منطقه قدردانی میکنم .ایشان با
من تماس گرفت و گفت قرار اســت دیماه
بازنشسته شود پرسید که چه کسی قرار است
جای او بیاید تا آن فرد چند ماه کنارش باشد
که تا زمســتان فرا نرسیده امور و اطالعات
زودتر به او منتقل شود.جمشیدیدانا در این
بــاره اظهار کرد :کجای صنعت نفت شــما
چنین کســی را پیدا میکنید؟ چنین افرادی
بسیار کم هستند و نسل آنها که با این تفکر
در شــرکت انتقال گاز کار کردند رو به پایان
است و شاید چند ســال دیگر این تفکر هم
تمام شــود .ما برنامه روی کاغذ زیاد داریم؛
برای نمونه میگوییم اگر آقای فالنی نباشد،
فالنی هست ،اما بعد که شاخصها را بررسی
میکنیــم و او وارد کار میشــود کمبود را
احساس میکنیم .شخصی داشتهایم که همه
شرایطش مطلوب بوده ،اما زمانی که سمت
مدیریت یک مجموعه به او سپرده شده آنجا
را از هم متالشــی کرده اســت.وی با اشاره
به افتتاح مرکز ارزیابی کارکنان در شــرکت
انتقال گاز ایران ،گفت :در این باره کار خوبی
برنامهریزی و انجام شــده است .من در آنجا
تأکیــد کردم که رتبههــای  ۱۷به پایین که
سمت سرپرســتی دارند شناسایی شوند و از
این افراد آزمون هــوش بگیریم و آن جایی
که نقص دارند برایشــان برنامه آموزشــی
برگــزار کنیم ،البته یک مدیر از نظر من باید
پیش از هر موضوعی امانتدار خوبی باشد.
راهاندازی سامانه ارتباطی کارکنان با
مدیرعامل

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز همچنین
از راهانــدازی یک ســامانه صوتــی و پیامکی
برای ارتبــاط بدنه و کارکنــان این مجموعه
با مدیرعامل در سراســر کشــور خبــر داد تا
بیشــتر در جریان مشــکالت و مسائل نیروی
انســانی قرار گیرد و برای حل آنها اقدام کند.
جمشــیدیدانا تأکید کرد :اگر من موفق شوم
روی قلــب همکارانم حکومت کنم و قلب آنها
را به دست آورم ،میتوانم موفق شوم .اگر آنها
احســاس کنند این ارتباطی دوطرفه و صمیمی
است و میتوانند مسائلشــان را به من بگویند
من موفق شــدهام اما اگر اینجا بنشــینم و دور
خودم حصاری بکشــم و هیــچ ارتباطی نگیرم
موفق نخواهم بود.وی با اشــاره به حل مسئله
بیمه تکمیلی کارکنان ،یادآور شــد :درباره بیمه
تکمیلی هم با وجود برخی مشکالت من گفتم
ادامه دهیم ،البتــه هماکنون با بیمه دانا ارتباط
گرفتهایم و بیمه تکمیلی برقرار شــده اســت،
هرچند هنوز هم مشــکلی وجــود دارد ،اینکه
پیمانهای حجمی شامل آن نمیشوند و برخی
مشــکل دارند .من این موضوع را هم پیگیری
کردم و در حال بررســی هستند ،زیرا باید این
مشــکل را حل کنیم.مدیرعامل شرکت انتقال
گاز همچنین از انجام آزمایش پیســیآر برای
کارکنان شرکت انتقال گاز خبر داد و افزود :این
کار خوبی بود که در آغاز شــیوع ویروس کرونا
برای حفظ آرامش منابع انســانی انجام دادیم و
تأثیــر زیادی در روحیه همکاران داشــت ،زیرا
همگی هوشیار شدند که کرونا در کمین ماست
و در عین حال احســاس کردند سازمان به فکر
سالمتی آنان است ،خوشبختانه غیر از پنج تا ۶
نفر بقیه سالم بودند.

is also underway, the purpose of which is to
estimate the amount of in-place hydrocarbons, recoverable reserves and recovery rate,
provide a forecast profile of well production in each of the proposed well-oriented
scenarios, provide different scenarios to
increase field production by solving surface
installation problems, and provide the final
report on the scenarios of enhance oil production as well as prioritizing and economically
estimating their implementation,” the official
added.According to Karbasian, the reserves
of these 9 fields are a total of 36% of the total
volume of oil reserves in the country (41%
of recoverable oil), which has been assigned
to universities in the contract of 9 fields.He
described the progress of the 9-field technological development plan as about 20%, and
said in addition to the experts of the National
Iranian Oil Company and its subsidiaries,
about 217 people, including 109 active faculty members, and about 260 master’s theses
and 45 doctoral dissertations have also been
defined.

The CEO of the National Iranian Oil
Company said: “Including the first 9 contracts of the research study plan to enhance
oil recovery from oil and gas fields that was
previously signed and 13 contracts that were
signed in this regard today, a total of 20 oil
and 2 gas field technological studies have
been awarded to universities and research
centers.”Massoud Karbasian on Monday,
September 21, at the signing ceremony of
13 major oil industry research contracts,
briefly reviewed the history of this type of
interaction between the National Iranian
Oil Company and universities and research
centers, and said: “Scientific and research
cooperation and research in field-based
contracts kicked off in 2014 for the first time
with the aim of identifying scientific and
practical solutions to enhance recovery in oil
and gas reservoirs.”He said the first series of
such contracts were worth Rls. 2,930 billion
and roughly €14 million to be carried out in
a 10-year period.“Another plan called Fast
Track Study in the period of 6 to 12 months

PGPIC Fosters Cooperation with Bank Mellat
important commercial banks in the country,
and said: “The relationship between Persian
Gulf Petrochemical Industries Company
and Bank Mellat has always been based on
a win-win relationship and past experiences
show that petrochemical credit files have created the lowest dues in the country’s banking
system.”Mohammad Bigdeli, for his part,
emphasized that PGPIC is one of the bank’s
important and strategic customers, saying:
“Bank Mellat intends to continue its coopera”tion with this petrochemical company.

The Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) and Bank Mellat
have signed a memorandum of understanding with the aim of improving the level
of cooperation.According to PGPIC, the
memorandum was signed between Mohammad Bigdeli, CEO of Bank Mellat, and Jafar
Rabiee, CEO of PGPIC, and is focused on
promoting the level of cooperation in the
field of credit and opening of letters of credit.
During the ceremony, Jafar Rabiee described
Bank Mellat as one of the largest and most

Plans to Convert Surplus Methanol to Propylene
with 45,000 tons of production capacity.Noting
that Maroon Petrochemical Plant is a supplier
of a variety of items, he added: “The National
Petrochemical Company supports development
projects and in this direction, the production
portfolio of this complex will become more
important with the operation of EO project, and
value chain development in Maroon is being
achieved.”Mohammadi added: “Although the
Petronad project has a production capacity of
110,000 tons per year, by launching 6 units in
this petrochemical plant, it will make the country needless to import many products.”The
CEO of the National Petrochemical Company
stated that the country is facing a shortage of
propylene production, adding, “In this direction, the Petrochemical Research and Technology Company has made an important achievement by localizing the savvy of converting
”methanol to propylene.

Deputy Minister of Petroleum for Petrochemical Affairs Behzad Mohammadi said
Iran’s surplus 5 million methanol will be converted to propylene in the country.
According to the National Petrochemical Company, Mohammadi, who is also the
CEO of the National Petrochemical Company
(NPC), said the technology to turn propylene
from methanol has been localized by the Petrochemical Research and Technology Company
(PRTC), and said: “5 million tons of surplus
methanol in the country will become a valuable
product of propylene with the implementation
of new projects.”During a visit to Maroon Petrochemical Company and Mahshahr Center of
Petrochemical Research and Technology Company, described the pure ethylene oxide production project of Maroon Complex as one of
the valuable projects of petrochemical industry,
adding the project would come online in 2026
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پاالیش و
پخش

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار
ترمیم نقاط خوردگی خط لوله ری – قوچک
در اتوبان شهید بابایی

نقاط خوردگی خط لوله  ۱۴اینچ ری – قوچک در اتوبان شــهید

بابایی شناسایی و ترمیم شد.

بــه گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطــوط لوله و
مخابرات نفت ایران منطقه تهران ،محمدرضا شــریفیپور ،رئیس
واحد مهندســی خوردگــی این منطقه گفــت ۱۲ :نقطه خوردگی
خطرنــاک در این خط وجود داشــت که چهار نقطــه پیش از این
ترمیم و هشــت نقطه دیگر طی عملیاتی فشرده در مدت  ۱۰روز
شناسایی و بازسازی شــد.وی افزود :این عملیات در حالی به اجرا
در آمد که نقاط یادشــده در داخل اتوبان و در محدوده تردد وسایل
نقلیه قرار داشت و از این نظر روند کار را با دشواری روبهرو میکرد.
رئیس واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه
تهران تأکید کرد :با تمهیدهای اتخاذشده بدون هیچگونه حادثهای،
این هشــت نقطه خوردگی سِ ِوریتی (شــدت)  Bشناسایی ،حفاری
و ترمیم شد.شــریفیپور درباره شیوه و نحوه اجرای این پروژه ۱۰
روزه گفــت :ابتدا مجوزهای مربوطه از شــهرداری و پلیس راهور
دریافت شد و در ادامه مراحل اجرای کار شامل شناسایی ،حفاری،
جوشــکاری ،پوشش ،خاکریزی ،ترمیم آسفالت و بازگرداندن محل
به حالت اولیه ،در کنار اجرای برنامه ایمنی بهوسیله واحد اچاسیی
با موفقیت پایان یافت.وی دقت در شناسایی نقاط با حداقل میزان
خاکبرداری ،حفــاری بدون حادثه در باند تندرو بزرگراه ،ســرعت
عمــل با کار شــبانهروزی و هماهنگی و همدلــی بین واحدهای
مشارکتکننده از جمله ترابری ،تعمیرات خط ،ساختمان و اچاسیی
را از ویژگیهای این پروژه دانست.

مانور مشترک پدافند غیرعامل خطوط لوله
و مخابرات و پخش منطقه تهران برگزار شد

مانور مشــترک پدافند غیرعامل خطوط لولــه و مخابرات نفت

منطقــه تهران با هدف ارزیابی توان عملیاتی در شــرایط اضطراری
در محوطه بارگیری شــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران
برگزار شد.

بــه گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطــوط لوله و
مخابرات نفت ایران منطقه تهران ،رضا ثقفی ،رئیس آتشنشــانی
منطقــه تهران با اعالم این خبر گفت :در این مانور فرضی توانایی
دســتگاههای مشــارکتکننده در مهار آتــش در محوطه پخش
بهمنظور مقابله بــا تهدیدات نرم و عملیــات خرابکارانه متخاصم
ارزیابی شــد.وی همچنین تصریح کــرد :با توجه به اینکه هدف از
اجرای این نوع مانورها در پدافند غیرعامل ،دشمنشناســی است،
ســعی شــد با برگزاری این دســت عملیاتهای فرضی آسیبها
را بــه حداقل ممکن برســانیم که در این مانــور افزون بر منطقه،
شرکت پخش و پاالیشگاه تهران نیز برای مهار عملیات خرابکاری
حضور داشــتند و به کمک آمدند.رئیس آتشنشانی خطوط لوله و
مخابرات نفت منطقــه تهران تأکید کرد :در این عملیات بالفاصله
سوخترســانی قطع و نیروهای آتشنشــانی اقدامهــای الزم را
برای ایزولهسازی محیط به کار بســتند.ثقفی با اشاره به اینکه در
ارزیابی توان عملیاتی دســتگاههای مرتبط در ایــن مانور ،میزان
توقف سوخترســانی و راهکارهای عملیاتی کردن آن بررسی شد،
گفت :در مواقع تهدید ،ایجاد اختالل ،شــدت و گســتردگی واقعه
بایــد مورد توجه قرار می گرفت تا بر اســاس آن بتوان انســجام،
وحدت و بسیج ارگانها ،تقسیم وظایف گروهها و مقابله منطقهای
را در خنثیســازی اتفاقهای اینچنینی تجزیه و تحلیل کرد.وی
کاهش زمان حضور نیروها در شــرایط اضطراری و شناسایی نقاط
ضعــف را از اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد و افزود :کاهش
زمان خروج نفتکشها از محــل ،کاهش زمان حضور کارکنان در
نقطه امن ،افزایــش میزان آمادگی تخصصــی کارکنان ،افزایش
قدرت تصمیمگیــری ،باال بردن میزان همکاری ارگانهای مرتبط
و شناســایی نقاط ضعف و ارائه راهحل رفع مشــکالت بهخصوص
در مســائل تروریســتی از دیگر اهداف مهم برگزاری مانور پدافند
غیرعامل بود.رئیس آتشنشــانی خطوط لولــه و مخابرات منطقه
تهــران پدافند غیرعامــل را مجموعه اقدامهای غیرمســلحانهای
دانست که ســبب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیبپذیری ،تداوم
فعالیتهــای ضــروری ،ارتقای پایداری ملی و تســهیل مدیریت
بحران در مقابل تهدیدها و اقدامهای نظامی دشمن میشود.

انتصابهای اخیر در شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور

احکامی ،علی اصغر عباسی را بهعنوان مدیر عملیات شرکت ملی پخش
و کوروش باالدست را به سمت مدیر منطقه گیالن منصوب کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،کرامت ویسکرمــی در حکم مدیر جدید عملیات که پیش
از این ســمت مدیر منطقه گیالن را بهعهده داشت ،از خدمات و تالش
دلســوزانه محمدرضــا مظلومی در زمان تصدی این ســمت تشــکر و
قدردانی کرده اســت.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با
اشاره به ســوابق و تجربیات علیاصغر عباســی ،امور مناطق در زمینه
نظارت بر عملیــات دریافت ،نگهداری ،نقل و انتقال و ارســال ،عرضه
فرآوردههای نفتی به مجاری عرضه و مصرفکنندگان ،نظارت بر تأمین
و سوخترســانی مطلوب با اســتفاده از ابزارهای مــورد نیاز ،نظارت بر
عملکرد مناطق و رفع مشــکالت آنها و  ...را به او ســپرده است.ویس
کرمی در حکم کوروش باالدســت به اهمیــت و موقعیت ویژه منطقه
گیــان در جوانب مختلف و فعالیتهای جــاری و مرتبط با حوزههای
تأمین و توزیع در اســتان سرسبز و توریستی گیالن اشاره کرده و برای
وی با اســتعانت از خداوند متعال و تدبیر و تمهید بهنگام در امور محوله
و بهرهگیری از تعهد و توان و تجربه همکاران تالشــگر منطقه ،آرزوی
موفقیت کرده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی:

سیانجی فقط به خودروهای دارای گواهی سالمت
عرضهمیشود
مدیــر پژوهش و فناوری شــرکت
ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههای
نفتی ایران گفــت :در جایگاههای عرضه
سیانجی سیستمی اســتفاده میشود تا
فقط خودروهایی که دارای گواهی سالمت
هستند ،سوخت سیانجی دریافت کنند.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایــران ،محمد رضایی با بیان اینکه
در سالهای گذشته  ۹۱۸هزار خودرو به
دوگانهسوز تبدیل شــده است ،گفت :در
زمان ســوختگیری هیچ سیستمی وجود
ندارد تا بتواند مانع ســوختگیری ماشینی
که گواهی ســامت ندارد بشود ،بنابراین
تصمیم گرفته شــد سیســتمی اجرا شود
که تنها خودروهایی ســیانجی بگیرند
که گواهی ســامت داشــته باشند.وی
افزود :اگر قرار باشــد به جای  ۲۰میلیون
مترمکعب ســیانجی ،بنزین در کشــور
مصرف شود ،نیازمند سرمایهگذاری حدود
 ۷تا  ۸میلیارد دالری اســت تــا روزانه
 ۲۰میلیون لیتر بنزیــن تولید کنیم .این
در شرایطی اســت که اگر یک میلیون و
 ۴۶۰هزار خودروی عمومی به  ۲میلیون
خودرو افزایش یابد و دوگانهســوز شود،
تنهــا نیازمند  ۷۰۰تــا  ۸۰۰میلیون دالر
اســت که صرفهجویی  ۲۰میلیون لیتری
را محقق میکنــد ،بنابرایــن میتوانیم
به جای ســرمایهگذاری حدود  ۸میلیارد
دالری در ســاخت یک پاالیشگاه۸۰۰ ،
میلیون دالر هزینه کنیم و با تولید خودرو

سیانجیســوز به همان هدف برســیم.
مدیر پژوهــش و فناوری شــرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
بــا بیان اینکه ایــران منابع گازی زیادی
دارد و به ویژه در فصول گرم سال عالوه
بر صــادرات گاز ،مازاد تولیــد نیز داریم،
افزود :از آنجا که هنوز توســعه الانجی
در کشــور کامل نشــده،منطقی است از
این فرآورده در داخل کشور استفاده شود.
رضایی با تأکید بر اینکه اگر گاز را صادر
کنیم ،خالص درآمد تقریبی مترمکعبی ۱۰
سنت است ،اما صادرات سوخت مایع مثل

میتوانیم به جای

سرمایهگذاری حدود
 ۸میلیارد دالری در

ساخت یک پاالیشگاه،

 ۸۰۰میلیون دالر هزینه
کنیم و با تولید خودرو

سیانجیسوز به همان
هدف برسیم

بنزین و گازوییل قیمتهای باالتری دارد،
گفت :در این شرایط باید در مصرف داخلی
سوخت مایع را با گاز جایگزین کنیم.وی
بــا بیان اینکه خودروهای عمومی هر ماه
 ۴۰۰تا  ۵۰۰لیتر سهمیه میگیرند ،اظهار
کرد :اگر با توســع ه سیانجی این میزان
مصرف ،نصف شــود ،امــکان صادرات
فراهم میشود و میتوانیم با درآمد ناشی
از آن چــرخ صنعــت را بچرخانیم.مدیر
پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به منابع
سرشار گازی کشور گفت :شبکه گاز ایران

در هیچ کجای دنیا نیســت و این امکان
وجود دارد تا سوخت بدون هزینه حمل به
دســت مصرفکننده برسد.رضایی درباره
هوشمندســازی جایگاههای ســیانجی
افزود ۱۰۰ :درصــد اتفاقها در جایگاهها
رخ میدهــد و تاکنــون در تصادفات و
خیابانهــا انفجار صورت نگرفته اســت،
حوادث فقط در زمان ســوختگیری و در
اکثر مواقع در پی دستکاری مخازن بوده
اســت.وی با بیان اینکه همکاری وزارت
صنعــت در این بخش بســیار تاثیر گذار
اســت ،افزود :تا زمانی کــه تقاضا برای
سیانجی نباشد ،مصرفش باال نمیرود.
اگــر وزارت صنعت در طول ســالهای
گذشــته ،دوگانهســوز کردن خودروها از
کارخانه را انجام داده بــود ،اکنون تعداد
خودروهای دوگانهســوز بیشتر بود و الزم
اســت وزارت صمت درباره عــدم تولید
وانت تکسوز فعال شــود.مدیر پژوهش
و فناوری شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی از رایزنی با شهرداری
برای تخصیــص زمین جایگاه در مناطق
مختلف شهری نیز خبر داد و گفت :اگرچه
ظرفیت ســیانجی در کشور  ۴۰میلیون
مترمکعب در روز اســت ،اما در مناطقی
کمبود جایگاه وجــود دارد.رضایی با بیان
اینکه تبدیــل کارگاهی ،ایمن اســت و
اســتانداردهایی کــه وزارت نفت رعایت
میکند ،بســیار باالتر است ،تصریح کرد:
در ســالهای گذشته  ۹۱۸هزار خودرو را
وزارت نفت تبدیل کرده است.

افزایش بیش از  ۱۲۰۰برابری سرمایه پاالیشگاه در  ۶سال؛

طرح بهینهسازی پاالیشگاه تهران در مرحله انتخاب پیمانکار داخلی قرار گرفت
مدیر عملیات پاالیشــگاه نفت تهران گفت :طرح
بهینهسازی فرآیند ،ارتقای ک ّمی و کیفی کل بنزین تولیدی
پاالیشــگاه تهران به استاندارد یورو  ۵که سه زیر پروژه

دارد ،در آستانه انتخاب پیمانکار داخلی قرار گرفته است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پاالیش
نفت تهران ،احمد خیری اظهار کرد :خرید دانش فنی،
طراحی پایه و دریافت مجوز زیستمحیطی این طرح
از سوی مدیریت مهندسی طرحهای شرکت پاالیش
نفت تهران انجام شــده و هماکنون در آستانه انتخاب
پیمانکار داخلی صاحب صالحیت قرار گرفته اســت.
وی تأکید کرد :به دنبال اجرای طرحهای کیفیسازی
از ســال  ۹۱تاکنون ،بهطــور میانگین روزانه حدود ۷
میلیــون لیتر بنزین پاک ۵ ،میلیون لیتر نفت ســفید
با اســتاندار یورو  ۴و حــدود  ۱۳میلیون لیتر گازوئیل
با اســتاندار یورو  ۴در این پاالیشــگاه تولید و عرضه
شده اســت.مدیر عملیات پاالیشگاه نفت تهران تأکید
کرد :طرح بهینهسازی پاالیشگاه نفت تهران در سال
 ۹۶تا مرحله امضای قرارداد  EPCبا شــرکتی ژاپنی
پیش رفت که به دلیل شرایط تحریم استکبار جهانی
شرکت یادشده از ادامه کار منصرف شد.خیری درباره
طرح کاهش تولید نفت کوره پاالیشــگاه نفت تهران
نیــز گفت :مطالعات فنی و اقتصــادی اولیه آن انجام
و مقدمات برای دریافت مجوز زیســتمحیطی فراهم
شده اســت.وی تأکید کرد :در  ۶ماهه نخست امسال
با بهبود فرآیند تحویــل محصوالت ویژه و همچنین
افزایش تولید فرآوردههای با ارزش ،متناســب با نیاز

مشتریان تالش شد محصوالت ویژه نظیر روغن پایه،
وکیــوم باتوم ،حالل  ۴۰۲و ازت مایع با ارزش افزوده
باالتر افزایش تولید داشــته باشند ،همچنین با احیا و
تعویض کاتالیست در واحدهای هیدروژن و آیزوماکس
در تعمیرات اساســی اخیر کیفیت محصوالت تولیدی
این دو واحد افزایش محسوســی یافته اســت.مدیر
عملیــات پاالیشــگاه نفت تهران گفــت :پروژههای
دیگری بهمنظور اصالح فرآیندهــای تولید و انطباق
با الزامهای زیست محیطی در پاالیشگاه نفت تهران
انجام شــده اســت که کســب رتبههای برتر زیست
محیطی در میان پاالیشــگاههای کشور در سالهای
متوالی ،گواه این مدعاست.

افزایش  ۱۲۰۰برابری سرمایه پاالیشگاه نفت تهران
در  ۶سال

فریدون ورشوســاز ،مدیر مالی و اقتصادی شــرکت
پاالیش نفت تهران از افزایش سرمایه بیش از  ۱۲۰۰برابری
این شــرکت برای ذینفعان خود در  ۶ســال اخیر خبر داد
و گفت :شــرکت پاالیش نفت تهران یکی از شــرکتهای
خصوصی تحت قانون تجارت در گــروه فرآوردههای نفتی
با نماد «شــتران» اســت که در پنج ماهه نخســت امسال
 ۴۶۴ریال به ازای هر ســهم ســود محقق کرد.وی با اشاره
به ایجاد ارزش مضاعف بــرای ذینفعان ضمن تداوم تولید
محصوالت کیفی در  ۶ســال اخیر افــزود :مدیریت مالی و
اقتصادی پاالیشگاه تهران از سال  ۹۳بهمنظور تأمین منابع

مالی الزم برای سرمایهگذاریها ،انجام طرحهای توسعهای
و بهبود کیفی محصوالت شــرکت ،مدیریت نقدینگی را در
دستور کار خود قرار داده است.مدیر مالی و اقتصادی شرکت
پاالیــش نفت تهران تأکید کرد« :تولیــد نقدینگی پایدار از
داراییها ،توان موجود و انجام ســرمایهگذاریهای انتخابی
بهمنظور افزایش رضایت ذینفعان و موفقیت پایدار» راهبرد
این ســازمان بوده که بر این اســاس از ســال  ۹۳تا کنون
هفت مرحله افزایش ســرمایه انجام شده است.ورشوساز با
بیان اینکه هشتمین مرحله از این افزایش سرمایه در مهرماه
امســال از محل سود انباشــته و دیگر اندوختهها به میزان
 ۷۰درصد انجام خواهد شــد ،افزود :با انجــام این افزایش
سرمایهها ،سرمایه شــرکت از  ۶۱میلیارد ریال در سال ۹۳
بــه  ۷۵هزار میلیارد ریال در ســال  ۹۹افزایش مییابد.وی
تأکید کرد :افزایش سرمایه و همچنین اصالح ساختار مالی،
به بهبود نســبت مالکانه ،کاهش ریسک اعتباری شرکت و
تســهیل تأمین مالی طرحهای آتی شرکت منجر شده است.
مدیر مالی و اقتصادی شــرکت پاالیش نفت تهران با اشاره
به اینکه برنامههای ســرمایهگذاری دیگری نیز در دســت
بررسی اســت ،گفت :با توجه به ریسکهای عملیاتی ذاتی
صنعت پاالیش نفت ،قدمت بیش از  ۵۰ســاله تجهیزات و
داراییهای شــرکت و اطمینان از اینکه همواره بخشــی از
درآمدهای پاالیشــگاه صرف توســعه بلندمدت آن خواهد
شــد ،سیاســت مدیریت نقدینگی ،خروج حداقل نقدینگی
بهمنظور حفظ تــوان مالی برای محافظــت از تولید پایدار
محصوالت کیفی و اجرای طرحهــای بهبود کمی و کیفی
فرآوردههاست.

آغاز عملیات اجرایی طرح احداث خط لوله فرآورده نفتی بندرعباس  -مهرآران
مجری طرح احداث خــط لوله فرآورده بندرعباس -
مهرآران از آغاز عملیات اجرایی این پروژه بهعنوان بخشی
از خط لوله  ۲۶اینچ در حال احداث بندرعباس  -ســیرجان
 -رفسنجان خبر داد.

به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملی
مهندسی و ســاختمان نفت ایران ،علی خانیپور در این
باره گفت :با گذشت دو ماه و نیم از آغاز عملیات اجرایی
طــرح احداث خط لوله فرآورده نفتی گســتره بندرعباس
تــا مهرآران ۳۵۰ ،هزار مترمکعــب خاکبرداری بهمنظور
مسیرســازی اجرای خط انجام شــده است که باتوجه به

برنامهریزی انجامشــده و پیشبینیهای الزم با افزایش
ماشــینآالت سنگین در ماههای آتی ،تمامی مسیرسازی
این خط به طول تقریبی  ۲۵۰کیلومتر تا پایان ســال آتی
به پایان خواهد رســید.وی افزود :بــا توجه به راهاندازی
فازهای جدید پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس و افزایش
تولید فرآوردههای نفتی این پاالیشــگاه ،احداث خط لوله
 ۲۶اینچ فرآورده بندرعباس  -ســیرجان  -رفســنجان
به همراه مجموعــه تلمبهخانهها و پایانههای مســیر با
ظرفیت انتقال  ۳۰۰هزار بشــکه در روز به شــرکت ملی
مهندسی و ســاختمان نفت ایران ابالغ شد.مجری طرح

احداث خط لوله فرآورده بندرعباس  -مهرآران تاکید کرد:
بخش عمدهای از خط لولــه جدید در مجاورت خط لوله
در حال بهرهبرداری انتقال بنزین تولیدی پاالیشگاههای
بندرعباس و ســتاره خلیجفــارس و همچنین خط انتقال
سراسری گاز احداث میشــود ،از این رو اجرای ایمن و
بدون حادثه این خط اولویت اصلی عوامل طرح محسوب
میشــود.خانیپور تصریح کرد :با توجه به همزمانی شیوع
ویروس کرونا با آغاز عملیات اجرایی این طرح ،با رعایت
و اعمــال پروتکلهای بهداشــتی ،حداقــل تأثیرگذاری
ممکن در همــه فعالیتهای مهندســی و اجرایی طرح

محقق شده اســت ،بهگونهای که ســه ماه پس از آغاز
طرح ،صحهگذاری مدارک مهندســی به پایان رســید و
دیگر فعالیتهای مهندســی ،خرید و عملیات ساختمان و
نصب نیز از رشــد مطلوبی برخوردار بوده و مطابق برنامه
زمانبندی پیش میرود.وی گفت :طرح احداث خط لوله
لوله  ۲۶اینچ فرآورده بندرعباس  -سیرجان  -رفسنجان
بهعنوان یکی از طرحهای اولویتدار شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی مطرح بوده که منابع مالی آن
بهطور کامل تأمین شــده و امیدواریم عملیات اجرایی آن
طبق برنامه زمانبندی اجرایی شود.

بینامللل

شنبه  5مهر ماه 1399
شماره 738
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار

دورخیزغولهاینفتی
برای ورود به صنعت انرژیهای پاک
جـدای

از

موضـوع

آالینـده

بـودن سـوختهای فسـیلی ،بخـش
قابـل توجهـی از چشـم انـداز آینـده
صنعـت انـرژی در جهـان حـول محـور
انرژیهـای پـاک میگـردد و در ایـن
بیـن بسـیاری از شـرکتهای نفتـی
تلاش میکنند از ایـن قافله بـاز نمانند

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه
نقـل از ان اس انـرژی ،نفـت و گاز
همـواره جـزو آلودهتریـن حوزههـا در
صنعـت انـرژی محسـوب میشـود اما
شـرکتهای بـزرگ نفتـی در تلاش
بـرای تمیـز کـردن سـاختار اقتصادی،
سـرمایهگذاری در فناوریهـای
مربـوط بـه انرژیهـای تجدیـد پذیـر
را آغـاز کردهانـد.از مجمـوع  6شـرکت
بـزرگ نفتی شـامل بریتیـش پترولیوم،
شـل ،شـورون ،توتـال ،انـی و اگـزون
موبیـل بسـیاری از آنهـا میلیاردهـا
دالر در پروژههـای مربـوط بـه
انـرژی پـاک سـرمایهگذاری کردنـد.
البتـه سـؤال اینجاسـت کـه آیـا میزان
سـرمایهگذاریها کافـی بـوده اسـت
یـا خیر.علیرغـم رشـد در حـوزه تولیـد
انرژیهـای پـاک شـرکتهای بـزرگ
نفتـی در سـال  2018تنها یـک درصد
از بودجـه خـود را بـه برنامههـای
مربـوط بـه انرژیهـای تجدیـد پذیـر
اختصـاص دادند.ماتیـاس جیپیـگل،
اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه نفـت و معدن
ملـک فهـد عربسـتان طـی گزارشـی
کـه در نوامبـر سـال  2019منتشـر
شـد بـه موضـوع رویکرد شـرکتهای
بـزرگ در قبـال انرژیهـای تجدیـد
پذیـر پرداخـت.وی در گـزارش خـود
بـا عنـوان «اسـتراتژی انرژیهـای
تجدیدپذیر شـرکتهای بـزرگ نفتی»
بـه ایـن موضـوع پرداخـت کـه چگونه
تولیـد نیـرو از بـاد و خورشـید روز بـه
روز در صنعـت انـرژی از اهمیـت
بیشـتری برخـوردار میشـود و اینکـه
شـرکتهای بـزرگ نفتـی بـه صـورت
تدریجـی خـود را در مسـیر تغییـر
رویکـرد از نفـت و گاز بـه انرژیهـای
تجدیـد پذیر جـای میدهند.این اسـتاد
دانشـگاه در گـزارش خـود نوشـت:
شـرکتهای نفتـی به شـدت در تالش
هسـتند تـا بفهمنـد چگونـه میتـوان
جایگزینـی بـرای نفت کـه محل اصلی
تامیـن درآمـد آنهـا اسـت ،بـر مبنـای
منافـع بلنـد مـدت ایـن شـرکتها
یافت.پیـگل ادامـه داد :علاوه بـر این،
افزایـش نگرانیها نسـبت بـه تغییرات
آب و هوایـی جهـان در پـس توافقنامه
پاریـس ممکـن اسـت مزیـد بـر علـت
تقویـت اسـتراتژی شـرکتهای بزرگ
نفتـی در رفتـن بـه سـمت انرژیهـای
تجدیـد پذیـر و کاهـش میـل بـه
سـرمایهگذاری در سـوختهای فسیلی
باشـد.در ادامـه گـزارش بـه نحـوه
سـرمایهگذاری  6شـرکت بـزرگ نفتی

در حـوزه انرژیهای پـاک میپردازیم.
بریتیش پترولیوم

شـرکت انگلیسـی بریتیـش
پترولیـوم نخسـتین شـرکت نفتـی
بـزرگ بـود کـه خـود را متعهـد بـه
سـرمایهگذاری در پروژههـای مربـوط
بـه انرژیهـای تجدیـد پذیر نظیـر باد
و خورشـید میدانسـت و ایـن مسـیر
را از سـال  1980آغـاز کرد.پـس از
حادثـه نشـت نفـت از سـکوی نفتـی
دیـپ واتـر هورایزن در خلیـج مکزیک
که آسـیب جـدی بـه منافـع  BPوارد
کـرد ،شـرکت بریتیـش پترولیـوم تمام
سـرمایهگذاریهای قبلـی در انـرژی
پـاک کـه بیـن  8تـا  10میلیـارد دالر
بـرآورد میشـد را متوقـف کـرد .البتـه
ایـن شـرکت هنـوز هـم ظرفیـت
تولیـد  2200مـگاوات بـرق بـادی
را در آمریـکا دارد و طـی سـالهای
گذشـته دوبـاره سـرمایهگذاری در
انرژیهـای تجدیـد پذیـر را از سـر
گرفتنـد .بریتیـش پترولیـوم در سـال
 2017معـادل  200میلیـون دالر برای
خریـد  43درصـد شـرکت الیتسـورس
کـه بزرگتریـن شـرکت مجـری
پروژههـای بـرق خورشـیدی در اروپـا
به شـمار مـیرود ،سـرمایهگذاری کرد.
در سـال  2018هـم بریتیـش پترولیوم
سـه مـورد سـرمایهگذاری بـرای تولید
انرژیهـای پـاک و کـم کربـن انجـام
داد کـه از جمله آنها سـرمایهگذاری در
حـوزه شـارژ سـریع باتـری خودروهای
پترولیـوم
بود.بریتیـش
برقـی
همچنیـن  5میلیـون دالر در شـرکت
سـریوایر آمریـکا سـرمایهگذاری
کـرد کـه ایـن شـرکت هـم در زمینـه
ایجـاد زیرسـاختهای شـارژ سـریع
خودروهـای برقـی فعالیـت میکننـد.
این شـرکت در ادامه  160میلیون دالر
هـم بـرای خریـد شـرکت شارژمسـتر
کـه بزرگتریـن شـبکه ارائـه دهنـده
ایسـتگاههای شـارژ بـرای خودروهـای

برقـی در انگلیـس بود هزینـه کرد.این
سـرمایهگذاری بـه  BPایـن امـکان را
دارد کـه در کنـار  1200پمـپ بنزینـی
که در اختیار دارد  6500ایسـتگاه شـارژ
مسـتر را هـم در اختیـار بگیـرد.
شل

ارزیابیهـا حاکـی از آن اسـت که
بیـن سـالهای  2016تا  2020شـرکت
رویال داتشـل هلندی انگلیسـی  4تا 6
میلیـارد دالر در زمینـه تولید انرژیهای
پـاک و تجدیـد پذیـر سـرمایهگذاری
کردنـد امـا کمتـر از یـک سـال پیـش
روزنامـه گاردیـن گـزارش داد کـه ایـن
رقـم خیلـی کمتـر از این حرفهاسـت.
از سـال « 2016اسـتراتژی انرژیهـای
نـو» ایـن شـرکت کلیـد خـورد کـه
شـامل ورود بـه حوزههـای مختلـف از
جملـه تولیـد بـرق بـادی و خورشـیدی،
شـارژ خودروهـای برقـی ،و همچنیـن
رفتـن بـه سـمت تشـویق اسـتفاده از
خودروهـای الکتریکـی بـا سـلولهای
سـوختی هیدروژنـی بود.تنهـا در سـال
 2016شـل حدود دو میلیـارد دالر برای
تولیـد بـرق و انرژیهـای کـم کربـن
سـرمایهگذاری کرد.در سـال  2017هم
شـل شـرکت فرسـت یوتیلیتی انگلیس
را کـه در زمینـه توزیـع بـرق و گاز
فعالیـت میکـرد خرید و پـس از ان هم
نیوموشـن کـه بزرگترین شـرکت شـارژ
خودروهـای الکتریکـی در اروپـا بـود را
بـه تملـک خـود درآورد.ایـن شـرکت
هلندی-انگلیسـی در سـال 2018
معـادل  44درصـد شـرکت سـیلیکون
رنـچ آمریـکا را کـه در زمینـه تولید برق
خورشـیدی فعالیـت میکـرد بـه مبلـغ
 200میلیـون دالر خریـد و  20میلیـون
دالر دیگـر نیز در شـرکت هنـدی تولید
انرژیهـای تجدیـد پذیـر هاسـت پـاور
سـرمایهگذاری کـرد.
توتال

شـرکت توتـال فرانسـه برنامـه
سـرمایهگذاری  500میلیـون دالر

سـاالنه در فناوریهـای مربـوط بـه
تولیـد انرژیهـای پـاک را در پیـش
گرفتـه اسـت.این رقـم معـادل سـه
درصـد کل هزینهکـرد سـرمایهای
توتـال به شـمار مـیرود و این شـرکت
قصـد دارد ایـن سـهم را طی  20سـال
آینـده بـه  20درصـد افزایـش دهنـد.
طـی  10سـال گذشـته شـرکت توتال
سـرمایهگذاریهای متعـددی را در
حـوزه انرژیهـای پـاک داشـته کـه از
جملـه آنها میتـوان بـه تخصیص 1.4
میلیـارد دالر بـرای خریـد  60درصـد
سـهام شـرکت تولیـد برق خورشـیدی
سـان پاور آمریکا در سـال  2011اشاره
کر د .
توتـال قصـد دارد تـا بـه یکـی از
شـرکتهای پیشـرو در زمینـه تولیـد
بـرق خورشـیدی در جهـان تبدیـل
شـده و تـا کنـون از ظرفیـت تولید 1.6
گیـگاوات بـرق خورشـیدی را بـرای
خـود ایجـاد کـرده و میخواهـد طی 5
سـال آینده ایـن رقم را بـه  5گیگاوات
افزایـش دهـد.در سـال  2016ایـن
شـرکت ،شـرکت تولیـد باتری سـافت
فرانسـه را  1.1میلیـارد دالر خریـد و
 224میلیـون دالر هـم بـرای خریـد
شـرکت تولیـد تجهیـزات نیـروی پاک
المپریـس بـه بلژیـک پرداخت.توتـال
همچنیـن  74درصـد سـهام شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق دیرکـت انـرژی
فرانسـه را بـه قیمـت  1.7میلیـارد دالر
در سـال  2018خریـداری کـرد و ایـن
مسـئله باعـث شـد تـا توتـال بـه یکی
از اصلیتریـن شـرکتهای فعـال در
توزیـع نیـروی بـرق در فرانسـه تبدیل
شو د .
انی

اگرچـه انـی خیلـی در زمینـه
رقابـت بـا دیگـر شـرکتهای نفتـی
بـرای سـرمایهگذاری در انرژیهـای
پـاک و تجدیـد پذیـر رقابت نکـرده اما
ایـن شـرکت ایتالیایـی قصـد دارد تـا

15

مدیرعامل ویتول:

نیمه دوم  ۲۰۲۰دوره سختی است

مدیرعامل ویتول انتظار دارد که نیمه دوم ســال سختی در پیش
باشد زیرا مبادالت نفتی در حال رکود است.

در آینـده در حـوزه انرژیهـای پـاک
سـرمایهگذاری کنـد.در سـال 2014
انـی نخسـتین بـار در جهـان یـک
پاالیشـگاه فرآوردههـای نفتـی را بـه
یک پاالیشـگاه تولید سـوخت زیسـتی
تبدیـل کـرد کـه سـوخت هواپیمـا،
دیزل زیسـتی ،نفتای پـاک ،و گاز مایع
زیسـتی تولیـد میکند.انـی همچنیـن
بـا هـدف افزایـش ظرفیـت خـود برای
تولیـد بـرق بـادی همـکاری خـود بـا
شـرکت انرژیهـای تجدیـد پذیر GE
فرانسـه و اکواینور نروژ را کلید زد.منابع
انرژیهـای پـاک یکـی از اصلیتریـن
موضوعـات در همکاریهـای انـی
بـا دیگـر شرکتهاسـت و بـر اسـاس
برنامهریزیهـای ایـن شـرکت
بیـن سـالهای  2018تـا  2021بـا
سـرمایهگذاری  1.2میلیـارد دالری
انـی بایـد ظرفیـت نصـب شـده یـک
گیـگاوات بـرق از انرژیهـای تجدیـد
پذیـر را فراهـم کـرده و ایـن رقـم را تا
سـال  2025بـه  5گیـگاوات برسـاند.
شورون

سـرمایهگذاریهای شـورون در
انرژیهـای تجدیـد پذیـر خیلـی قابـل
توجـه نیسـت و ایـن شـرکت هیـچ
هـدف گذاریـی بـرای رفتـن به سـمت
فناوریهـای مرتبـط بـا انرژیهـای
پـاک ندارد.ایـن شـرکت طی  20سـال
گذشـته سـرمایهگذاریهایی را در
حـوزه تولیـد بـرق خورشـیدی ،بـرق
بـادی و ژئوترمـال داشـته ولـی از آنجا
کـه سـود دهـی ایـن پروژههـا کـم
بـوده اسـت شـورون هنـوز توجـه خود
را معطـوف بـه نفـت و گاز نگه داشـته
اسـت.در سـال  2018شـورون صندوق
انـرژی آینـده را بـا سـرمایه اولیـه
 100میلیـون دالر ایجـاد کـرد کـه بـه
سـرمایهگذاری در فناوریهـای جدیـد
بـرای کاهـش آلودگـی سـوختهای
کربنـی و فراهـم کـردن انرژیهـای
پاکتـر اختصـاص داشـت.
اگزون موبیل

هماننـد دیگـر همتـای آمریکایی
اگـزون موبیـل هـم عالقه کمـی برای
سـرمایهگذاری در انرژیهـای تجدیـد
پذیـر از خـود نشـان داده و هیچ بودجه
و یـا زمانبنـدی مشـخصی بـرای ورود
بـه ایـن حـوزه اختصـاص نداده اسـت.
بخـش قابـل توجهـی از اسـتراتژی
اگزون کاهـش آالیندگی سـوختهای
فسـیلی ،توسـعه سـوختهای زیستی،
و کاهـش دیاکسـید کربـن ناشـی از
احتـراق سـوختهای فسـیلی بـوده و
هسـت.در سـال  2019ایـن شـرکت
اعلام کـرد کـه قصـد دارد بـه سـمت
توسـعه فناوری «سـلولهای سـوختی
دی اکسـید کربـن زدا» کـه با اسـتفاده
از سـوختها نیـرو تولیـد کـرده امـا در
عیـن حال دی اکسـید کربـن حاصل را
گرفتـه و انبـار میکنـد بـرود.

بــه گزارش خبرگــزاری رویترز از لندن ،پس از نوســانهای
شدید قیمت نفت در نیمه نخست سال جاری میالدی که سودهای
هنگفتــی را نصیب معاملهگران کرد ،اکنون روند بازار کندتر شــده
و واقعیتهای ویروس کرونا ســبب تضعیف آن شــده است.کاهش
مجموع ذخیرهســازی نفت در پی کاهش تولید ائتالف اوپک پالس
و همچنین تقاضای کم ســوخت ســبب تضعیــف تغییرات قیمتی
میشود.راسل هاردی ،مدیرعامل ویتول ،بزرگترین معاملهگر جهان
گفــت :اگر به نقدینگی بازار ،کاغذبازی ،حجم معامالت بین قارهای
پ بنزین یا ســوخت جت توجه کنید ،همه شرایط
یا عملیاتها سوا 
در ســهماه دوم سال بســیار فعال بود ،اما به نظر میرسد فعالیت در
سهماه سوم کاهش یافته است.برای نخستین بار در چند سال اخیر،
مراکز تجاری عمده قرار نیســت در پایان ســال گزارشی از افزایش
حجم نفت معامله شده ارائه دهند.مدیرعامل ویتول هفته گذشته در
کنفرانسی در سنگاپور گفت که انتظار ندارد تقاضای بنزین و گازوئیل
تا ســه ماه چهارم سال  ۲۰۲۱به سطح پیشین برگردد.هاردی گفت:
ما از زمان شــیوع ویوع ویروس کرونا در چشــمانداز  ۱۰ساله خود
بازنگری نکردهایم .هنگام بررســی دوباره ،احتمال میرود با کاهش
اوج تقاضای نفت روبهرو شــویم اما فکر میکنیم رشد تقاضای آسیا
افزایش یابد و در سالهای آینده فراتر از سال  ۲۰۱۹باشد.

مذاکرات سعودیها برای تشکیل شرکت
پتروشیمی  ۱۱میلیارد دالری

گروه سرمایه گذاری صنعتی سعودی و شرکت نشنال پتروکمیکال

مذاکرات ادغام را برای تشکیل شرکتی با  ۱۱میلیارد دالر دارایی آغاز
کردند.

این دو شرکت اعالم کردند این مذاکرات در مراحل اولیه قرار
دارد و هنوز هیچ توافقی حاصل نشــده است .گروه سرمایه گذاری
صنعتی سعودی  ۵۰درصد در شرکت نشنال پتروکمیکال سهم دارد.
شــرکتهای انرژی خاورمیانه ای در واکنش به قیمت پایینتر نفت در
حال ارزیابی گزینه های فعالیت هســتند و شــرکتها در کشورهایی
مانند عربســتان سعودی ،قطر و امارات متحده عربی به سازماندهی
دوباره تشکیالتشــان پرداخته اند تا در فضای تقاضای پایینتر دوام
بیاورند.شرکت نشنال پتروکمیکال سال گذشته خرید شرکت ساهارا
پتروکمیــکال را تکمیل کرد .این اقدام پس از خرید ســهام عمده
شــریک ســابیک توســط آرامکو در قراردادی به ارزش حدود ۷۰
میلیارد دالر انجام گرفت.بر اســاس گزارش بلومبرگ ،سهام نشنال
پتروکمیکال امسال  ۲۱درصد صعود کرده در حالی که ارزش سهام
سعودی اینداستریال  ۴.۲درصد کاهش داشته است.

سرمایهگذاری  ۹.۵میلیارد دالری خارجیها
در پروژه الانجی ۲روسیه

پروژه الانجی ۲روســیه تمــام ســرمایهگذاری برنامهریزی

شــده خود را دریافت خواهد کرد چراکه گزارشــات نشــان میدهد
ســرمایهگذاران خارجی آمادهانــد  ۹.۵میلیــارد دالر در این پروژه
سرمایهگذاری کنند.

به گزارش دانش نفت به نقل از راشــاتودی ،پروژه الانجی۲
روسیه تمام ســرمایهگذاری برنامهریزی شده خود را دریافت خواهد
کرد چراکه گزارشــات نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی آمادهاند
 ۹.۵میلیارد دالر در آن ســرمایهگذاری کنند.طبق مستنداتی که به
روئیت رویترز رسیده است ،لیست طوالنی سرمایهگذاران این پروژه
شــامل بانکهای چینی و ژاپنی و همچنین شــرکتهای اعتباری
و بیمهای اروپایی میباشد.گزارشــات نشــان میدهد که بانکهای
آسیایی بیشترین و ســخاوتمندانهترین سهم را در این میان به خود
اختصاص دادهاند .بانک توسعه چین  ۵میلیارد دالر و بانک همکاری
بینالمللی ژاپن  ۲.۵میلیارد دالر در این پروژه ســهیم شدهاند.بانک
سرمایهگذاری دولتی فرانسه بیپیفرانس و شرکت بیمه آلمانی اولر
هرمس ،به ترتیب  ۷۰۰میلیون دالر و  ۳۰۰میلیون دالر اعتبار به این
پروژه تزریق خواهند کرد.آژانس اعتبار صادرات ایتالیا ،سیس ،در نظر
دارد  ۱میلیارد دالر در این پروژه سرمایهگذاری کند ،در حالی که یک
بانک روسی که نام آن مشخص نشــده است هم  ۱.۵میلیارد دالر
در آن سرمایهگذاری خواهد کرد.اگر همه سرمایهگذاران خارجی این
پروژه به برنامههای خود پایبند باشند پروژه الانجی  ۲قطب شمال
روسیه تمام سرمایهگذاری مورد نیازی که برای آن برنامهریزی کرده
بود را به دست خواهد آورد.

منافع «مخفیترین خط لوله نفتی اسرائیل» از توافق سازش امارات با این رژیم
مجلـه فارین پارسـی در گزارشـی نوشـت توافق نامه
جدید به رسـمیت شـناختن اسـرائیل از سـوی امـارات ،می
توانـد بـه نفع خط لولـه مخفی نفتی باشـد که توسـط رژیم
صهیونیسـتی و ایران در دهه  1960سـاخته شـده است.

شـرکت خـط لولـه اروپـا آسـیا ( ،)EAPCمالک خط
لولـه  158مایلـی از دریـای مدیترانـه تـا دریـای سـرخ،
مـی توانـد بـرای دور زدن تنگـه سـوئز مورد اسـتفاده قرار
بگیـرد و جایگزیـن ارزان تـری بـرای محموله هـای نفتی
فراهـم کند.ایـزاک لـوی ،مدیر ارشـد اجرایی این شـرکت
گفـت« :درهـا و موقعیت های بسـیاری (برای ما) گشـوده
شـده است».

بـر اسـاس گـزارش فاریـن پالسـی ،مزیـت نخسـت
ایـن خـط لولـه ایـن اسـت کـه نفتکش هـای غـول پیکر
کـه حجـم زیـادی از نفـت را حمـل مـی کننـد و نمـی
تواننـد از کانـال سـوئز عبـور کننـد و حامـل محصـوالت
از آذربایجـان و قزاقسـتان هسـتند( ،از ایـن پـس) مـی
تواننـد محمولـه های خود را در بندر اشـکلون در سـواحل
مدیترانـه ای اسـرائیل تخلیـه کنند.سـپس از آنجـا ،ایـن
نفـت مـی توانـد بـرای انتقـال بـه چیـن ،کـره جنوبـی و
سـایر نقـاط در آسـیا به بندر ایلات در خلیج عقبه ارسـال
شـود.نفتی نیـز که در جهت معکوس در حرکت اسـت و از
عربسـتان مـی آیـد نیز مـی تواند تنگـه سـوئز را دور بزند.

همکاری مخفیانه
خـط لولـه  EAPCدر ابتدا در سـال  1968به صورت
یـک همـکاری  50-50میان ایـران و رژیم صهیونیسـتی
ثبـت شـد.پیش از انقلاب اسلامی ایران در سـال 1979
و پیـش از قطـع رابطـه ،رژیـم صهیونیسـتی و ایـران
روابـط قـوی امـا محتاطانـه و دیپلماتیـک داشـتند.هدف
اولیـه احـداث این خـط لولـه ،جلوگیـری از تکـرار بحران
 1956تنگـه سـوئز بـود و واردات انـرژی اسـرائیل و اروپا
را تضمیـن مـی کـرد« ،EAPC .پنهـان کارترین شـرکت
اسـرائیل» اسـت و هیـچ بیانیـه مالـی عمومـی منتشـر
نکرد.لیهـی گلدنبـرگ ،یک حقـوق دان محیط زیسـت در

سـال  2016بـه فایننشـال تایمـز گفـت« :همـه چیـز در
مـورد ایـن خـط لولـه مخفیانه اسـت؛ حتی جهـت حرکت
نفت».مـردم حـق دارنـد بداننـد کـه چـه چیزی در پشـت
صحنـه در جریان اسـت»
بـا ایـن حـال ،در سـال  ،2014پـس از اینکه نشـت
نفـت از ایـن خـط لولـه ،بدتریـن فاجعـه زیسـت محیطی
اسـرائیل را رقـم زد ،ایـن شـرکت خبرسـاز شـد.تحریم
طوالنـی مـدت اسـرائیل توسـط کشـورهای عربـی بـدان
معناسـت کـه نفتکـش هایـی کـه پهلـو گرفتـن در بنـادر
اسـرائیل را تاییـد مـی کننـد بـرای تجـارت با کشـورهای
عربـی مشـکل دارنـد .ایـن امر بـه عنـوان توجهـی برای

مخفـی کاری  EAPCعنـوان مـی شـود.با ایـن حـال،
امـارات ایـن تحریـم را برداشـت و انتظـار مـی رود
کشـورهای دیگـر حاشـیه خلیج فـارس این رونـد را دنبال
کننـد و برخـی فرصـت های جدیـدی برای ایـن خط لوله
مـی بینند.لـوی افـزود« :اگر نگرانـی ها (در مـورد مخفی
کاری) بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش یابـد ،قیمـت ها
نیـز بـه میـزان چشـمگیری کاهـش مـی یابد« ».سـپس
از نظـر اقتصـادی امـکان پذیـر و حتـی بـه صرفـه خواهد
بود».لـوی اضافـه کـرد کـه نمـی توانـد نـام مشـتریان
 EAPCرا فـاش کنـد امـا آنهـا شـامل برخـی از بـزرگ
تریـن شـرکت هـای جهـان هسـتند.
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اتالف انرژی نیروگاههای گازی ،معادل مصرف
گاز 5میلیون نفر ایرانی

 25نیروگا ه گازی در کشور ،گاز طبیعی و گازوییل را میبلعند

پس از توسعه این بستر تولید انرژی برق ،ایران نیز از آن بی نصیب
نماند .به استناد آمارنامه تفضیلی صنعت برق در سال  ،98در شرایط کنونی
 25نیروگاه فعال گازی در کشور نسبت به تولید برق با استفاده از مصرف
گاز اقدام میکنند .در این بین فرآیند اختراع شــده توسط آقای برایتون
چندان بی اشکال نیز به حساب نمیآید.در حقیقت نیروگاههای گازی به
دلیل میزان بهرهوری بســیار پایین در حال حاضر مورد استقبال دنیا قرار
نمیگیرد .از ســوی دیگر در شرایطی که گاز مورد نیاز برای فرآیند تولید
برق این نیروگاهها تامین نشود ،استفاده از سوختهای مایع نظیر گازوئیل
یا مازوت در دستور کار قرار میگیرد که عامل اصلی آالیندگی هوا است.
به منظور بررســی این ابزار پرمصرف و کم بازده در دست دولت ،نیازمند
مرور بازدهی  25نیروگاه گازی در کشور هستیم.مطابق جزئیات ارائه شده
از سوی آمار و اطالعات وزارت نیرو ،بیشترین بازدهی یک نیروگاه گازی
در کشور با عدد  34.7درصد متعلق به نیروگاه گازی هسا است و کمترین
بــازده انرژی نیز با رقم  13.8درصد متعلق به نیروگاه خارک خواهد بود.
همچنین میانگین بازدهی نیروگاههای فعال گازی در کشــور نیز 26.48
درصد برآورد میشــود.به منظور درک بهتر از بازدهی اندک نیروگاههای
گازی کشور ،باید به آمار اتالف انرژی مصرف شده توسط این نیروگاهها
توجه شود.
گاز مصرفی  5میلیون نفر ایرانی در هر سال توسط نیروگاههای گازی
تلف میشود

بر این اســاس در ســال  ،98مجموع نیروگاههای گازی  25گانه
کشور 6 ،میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردهاند که از این میزان
مصرف 4.3 ،میلیارد متر مکعب گاز به برق تبدیل نشــده و تلف میشود.
نکته قابل توجه آن اســت که بدانید ،با اســتفاده از میزان گاز تلف شده
در نیروگاههای گازی کشــور ،میتوان بــه  5میلیون نفر کم مصرف در
کشور گاز رسانی نمود.همچنین در زمانهایی که تامین گاز برای استفاده
نیروگاههای گازی کشــور میسر نبوده است 1.4 ،میلیارد لیتر گازوییل به
عنوان ســوخت به این نیروگاهها تامین شــده که از این مقدار نیز 982

 چاپ :نشر چاپ اميد ايرانيان

محمـود

امیننـژاد،

بنزیـن و گازوئیـل بـا کیفیت اسـتحصال
میکنـد و هماکنـون ایـن واحـد ۴۸
درصـد پیشـرفت دارد.

شـرکت پاالیـش گاز بیدبلنـد خلیجفارس
معتقـد اسـت :پاالیشـگاه بیدبلنـد
خلیجفـارس اگـر بـا  ۱۰۰درصـد ظرفیت

اجـرای ایـن طرحهـای توسـعهای

خـوراک فعالیت کند ،سـاالنه حـدود ۷۰۰

چـه تأثیـری بـر درآمـد شـرکت دارد؟

طـرح جمـعآوری گازهـای مشـعل
افـزون بـر اینکـه شـامل پروژههـای
بهینهسـازی میشـود ،خـوراک ۲
میلیـاردی بیدبلند را تثبیت کرده و سـبب
میشـود که مجتمـع بیدبلنـد خلیجفارس
بـا ظرفیـت کامـل فعالیت داشـته باشـد.
در طـرح  PDHهـم فـرض کنیـد قیمت
محصـول تولیـدی در بیدبلنـد تنـی ۳۰۰
دالر باشـد کـه بـا گوگردزدایـی حداقـل
تنـی  ۱۰۰دالر ارزش افـزوده ایجـاد
میکنـد کـه سـرمایهگذاری حـدود ۵۵
میلیـون یورو در این طـرح در کمتر از ۱۸
مـاه بـاز میگـردد.

میلیـون دالر بـرای کشـور درآمدزایـی
خواهـد داشـت.

داسـتان بزرگتریـن تأسیسـات
جمـعآوری و فـرآورش گازهـای همـراه
نفـت در خاورمیانـه و غرب آسـیا معروف
بـه «مشـعل خاموش کـن» رو بـه پایان
اسـت .داسـتانی کـه از نـگاه محمـود
امیننـژاد ،مدیرعامـل شـرکت پاالیـش
گاز بیدبلنـد خلیجفـارس بسـیار دردنـاک
بـوده اسـت« .اجـرا و به حرکـت درآوردن
چنیـن اژدهای خفتهای با این گسـتردگی
کـه  ۱۷سـال روی زمیـن کشـیده شـده
زمانبر اسـت و انرژی بسـیاری نیـاز دارد
امـا الحمـداهلل اجرای آن در طول  ۳سـال
انجام شـد».
صیانـت از محیطزیسـت ،جلوگیری
از هدررفـت و سـوختن ثـروت ملـی یـا
تزریـق به چاههـای نفت بـدون فرآورش
در گستره اسـتانهای خوزسـتان ،بوشهر
و کهگیلویـه و بویراحمـد و ایجـاد ارزش
افـزوده بـاال با تولیـد محصـوالت متنوع
ارزش افـزوده بـا ایـن پـروژه محقـق
میشـود.گفتوگو بـا محمـود امیـن
نـژاد ،مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز
بیدبلندخلیـج فـارس را بخوانیـد.

آقـای مهنـدس خبرهـای خوبـی از

راهاندازی پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیجفارس
منتشـر شـد؛ پـروژه هماکنـون در چـه

هماکنون پاالیشگاه و
همه خطوط  ۹۹درصد
برای دریافت خوراک

از انجیال  ۹۰۰تولید
آزمایشی آغاز میشود

این ثروت عظیم ملی در حالی هر ســال از بین میرود که امکان
ارتقــاء بازدهی نیروگاههای گازی کشــور وجود دارد .در همین راســتا،
محمد پورحمید ،کارشناس حوزه انرژی در ارتباط با امکان ارتقاء بازدهی
نیروگاههای گازی ،گفت «:اضافه کردن واحد توربین بخار به نیروگاههای
گازی و استفاده از انرژی اتالفی توربین گازی برای توربین بخار ،بازدهی
یک واحد نیروگاه گازی را تا  40درصد افزایش خواهد داد».این کارشناس
حوزه انرژی ضمن اشــاره به توجیه اقتصادی ارتقای توان نیروگاههای
گازی کشــور ،گفت « :بررسی اقتصادی نشان میدهد ،تولید  1کیلووات
برق با استفاده از ارتقای بازدهی نیروگاههای کشور هزینه بسیار کمتری
از تولیــد همین میزان برق با اســتفاده از ســاخت یک نیــروگا ه جدید
دارد».پورحمید ،در تشریح راهکارهای دیگر افزایش بازدهی نیروگاههای
کشور ،تصریح کرد «:در نواحی ساحلی کشور ،میتوان با استفاده از انرژی
تلف شده نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی ،عملیات شیرینسازی آب
به شیوه حرارتی را انجام داد .در حقیقت این عمل ،عالوه بر شیرینسازی
آّب ،منجر به افزایش ضریب بازدهی نیروگاه گازی کشور میشود».
توجــه به میزان مصرف انرژی اتالفی توســط نیروگاههای گازی
کشــور مشــخص کننده ضرورت توجه دولت به این امر و ارتقا بازدهی
نیروگاهها به وسیله راهکارهای روز دنیا است .در این بین باید دید ،دولت
تا چه اندازه نسبت به زدن سوزن به خود موثر عمل میکند.

تلفن 88965531-88982228:فاكس88965408 :

مدیرعامـل

دریافت خوراک اصلی

ارتقاء بازدهی نیروگاههای گازی کشور با استفاده از فرآیند سیکل
ترکیبی

www.daneshenaft.ir

درآمد ۷۰۰میلیوندالریپاالیشگاهبیدبلند
خلیجفارسبرایکشور

آماده است که به محض

میلیون لیتر تلف شده است.با استفاده از میزان گازوییل اتالف شده توسط
نیروگاههای گازی 1000 ،کامیون کشــنده میتوانند  1637بار از شمال
کشور به جنوب رفته و مسیر رشت به بندرعباس را طی کنند.

صندوق پستي15875-3398 :

محمود امیننژاد ،مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیجفارس تشریح کرد؛

نگاه

افزایــش بهرهوری انرژی و جایگزین کردن وســایل پر مصرف با
ابزارآالت کم مصرف ،از دیرباز جزء اندرزهای دولت برای مردم بوده است.
در این بینگاهی نیاز است ،متولیان حوزه انرژی در دولت ،پیش از زدن
جوالدوز به مردم ،سوزنی را در دست گرفته و نثار خود کنند.
حال ممکن است ســوالی برای شما پیش بیاید که چگونه ممکن
اســت ،خود دولت از وســایل پر مصرف استفاده کند و بهروری در حوزه
مصرف سرمایههای مملکت را در نظر نگیرد .در این گزارش میخواهیم
یــک مردم از این ابزار آالت پر مصــرف دولتی را معرفی کرده و میزان
اتالف مصرف آن را بررسی کنیم.سال  ،1872یک مهندس آمریکایی به
نام جرج برایتون ،فرآیندی را اختراع کرد که طی آن با اســتفاده از سیال
هوا ،برق تولید میشد .فرآیندی که زیرساخت صنعتی آن به نام نیروگاه
گازی معروف شــد .در این نیروگاههــا توربین تولید کننده برق از  3جزء
کمپرسور ،اتاق احتراق و توربین گاز تشکیل میشود.
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نشانی اینترنتی:

وضعـی اسـت؟

درسـت اسـت .همـه تسـتهای
گـرم پاالیشـگاه از چهـار مـاه گذشـته
کـه مجموعـه از طریـق خط لوله ششـم
سراسـری به گاز متصل شـد ،انجام شـده
اسـت و هماکنـون پاالیشـگاه و همـه
خطـوط  ۹۹درصـد بـرای دریافت خوراک
آمـاده اسـت کـه بـه محـض دریافـت
خـوراک اصلـی از انجـیال  ۹۰۰تولیـد
آزمایشـی آغـاز میشـود؛ البتـه پروپـان،
بوتـان ،پنتـان و حتـی مقـدار کمـی هـم
اتان در پاالیشـگاه تولید شـده است و اگر
خـوراک اصلـی با میـزان حداقلـی که در
طراحـی دیده شـده به پاالیشـگاه تزریق
شـود تولیـد آزمایشـی آغـاز میشـود.
تأمیـن خـوراک ایـن پاالیشـگاه در

زمـان بهرهبـرداری چگونـه خواهـد بـود؟

همانطـور کـه مـی دانیـد خـوراک
این پاالیشـگاه براسـاس طراحی سـاالنه
 ۱۳.۵میلیـون تـن گاز تـرش از انجیال
 ۹۰۰و  ۱۰۰۰و  ۲.۲۵میلیـون تـن گاز
شـیرین از انجیال  ۱۲۰۰و  ۱۳۰۰تأمین
خواهد شـد امـا هماکنون امـکان دریافت
خـوراک از انجیالهـای  ۱۲۰۰و ۱۳۰۰
فراهـم نیسـت و قـرار اسـت که شـرکت
ملـی مناطق نفتخیـز جنـوب از انجیال
 ۹۰۰حـدود  ۷۰۰میلیـون مترمکعـب
خـوراک در اختیـار ایـن پـروژه قـرار دهد
و بـا توجـه بـه اینکه خـوراک پاالیشـگاه
بیدبلند خلیجفـارس گازهـای همراه نفت
اسـت بنابراین رسـیدن بـه ظرفیت کامل

تولیـد وابسـته بـه تولیـد نفـت و خوراکی
اسـت کـه در اختیار ایـن پاالیشـگاه قرار
میگیـرد.
بـا توجـه بـه اینکـه تولیـد نفـت

کشـور تحـت تأثیـر محدودیتهـای
بینالمللـی قرار گرفته اسـت ،مشـکلی در
تأمیـن خـوراک این پاالیشـگاه بـه وجود
نمیآیـد؟

همانطـور کـه گفتـم ،خـوراک
پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیجفـارس میتواند
تحـت تأثیـر تولیـد نفـت قـرار گیـرد.
بنابرایـن در صورتـی کـه این رونـد ادامه
پیـدا کند کمبـود خوراک احتمالـی از خط
لولـه ششـم سراسـری گاز که اتـان مازاد
عسـلویه بـه آن تزریـق میشـود ،تأمیـن
خواهـد شـد و مشـکلی در تولیـد خوراک
ایـن پاالیشـگاه بـه وجـود نخواهـد آمد.
چـرا از بیدبلنـد خلیجفـارس

بهعنـوان بزرگترین تأسیسـات جمعآوری
و فـرآورش در کشـور نـام برده میشـود؟

پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیجفـارس از
لحـاظ میـزان ظرفیـت تولیـد بزرگتریـن
تأسیسـات جمعآوری و فرآورش در تاریخ
صنعـت نفـت ایـران و یکـی از بزرگترین
پاالیشـگاههای گازی خاورمیانـه یـا
غربآسیاسـت کـه بـا سـرمایهگذاری
 ۳.۴میلیـارد دالر اجـرا شـده اسـت .ایـن
پـروژه ظرفیـت فـرآورش روزانـه ۵۶.۶
میلیـون مترمکعـب گازهای همـراه نفت
را داراسـت کـه سـاالنه  ۱۰.۴میلیون تن
متـان ۱.۵ ،میلیون تن اتـان ،یک میلیون
تـن پروپـان ۰.۵ ،میلیون تن بوتـان۰.۶ ،
میلیـون تـن میعانـات گازی ۰.۹ ،میلیون
تن گاز اسـیدی تولید خواهد کـرد .برآورد
میشـود ،در صورتـی کـه پاالیشـگاه بـا
 ۱۰۰درصـد ظرفیـت خـوراک فعالیـت
کنـد ،سـاالنه حـدود  ۷۰۰میلیـون دالر
بـرای کشـور درآمدزایـی خواهـد داشـت.
متـان تولیـدی بـه شـبکه سراسـری گاز
تزریـق میشـود و اتـان نیـز خـوراک
پتروشـیمی گچسـاران کـه تأمینکننـده
خـوراک صنایـع پتروشـیمی مسـیر خـط
لولـه اتیلـن دناسـت خواهـد بـود و مـازاد
آن بهمنظـور تأمیـن خـوراک برخـی
از مجتمعهـای پتروشـیمی همچـون
امیرکبیـر ،بندرامـام و مـارون بـه منطقـه
ویـژه پتروشـیمی ماهشـهر انتقـال داده
خواهـد شـد امـا بـا توجـه بـه اینکـه
پتروشـیمی گچسـاران هنوز آماده نیست،
کل اتـان تولیـدی به منطقه ویـژه میرود
و بحـث کمبـود خـوراک ایـن منطقـه تا
زمانی کـه انجیال  ۳۲۰۰وارد سـرویس
شـود برطـرف میشـود .محصـوالت
پروپـان و بوتـان نیـز بهمنظـور انجـام
صـادرات بـه اسـکله ماهشـهر منتقـل
میشـوند .البتـه میتـوان در برنامهریزی
طرحهـای توسـعهای صنعت پتروشـیمی
ایجـاد واحدهـای پتروشـیمی بهمنظـور
اسـتفاده از محصـوالت پروپـان و بوتـان

تولیـدی ایـن پاالیشـگاه را بـا هـدف
تکمیـل زنجیـره و ارزش افـزوده باالتـر
در کشـور در نظـر گرفت.ایـن ابرپـروژه
افـزون بـر مجتمـع پاالیشـگاهی شـامل
بیـش از هـزار کیلومتـر خطـوط لولـه و
تأسیسـات ذخیرهسـازی در ماهشـهر
اسـت؛ اجـرای  ۱.۴میلیـون اینـچ لولـه،
نصـب  ۷هـزار تـن تجهـزات دوار ،نصب
 ۳۰هـزار تـن تجهیزات ثابـت ،نصب ۱۰
هـزار تن مخـازن ذخیـره ۳۵۰۰ ،کیلومتر
کابلکشـی ۲۰ ،هـزار تـن سـازه فلزی و
یـک هزار کیلومتـر خطوط انتقـال گاز در
ایـن پـروژه اجرا شـده اسـت.
روند سـاخت این پاالیشـگاه بسـیار

طوالنـی شـده بـود امـا چـه شـد کـه در
طول  ۳سـال یکباره پیشـرفت چشمگیری
صـورت گرفت؟

داسـتان سـاخت ایـن پاالیشـگاه
بسـیار دردناک اسـت؛ این پروژه در سـال
 ۱۳۸۲مصوبه شـورای اقتصـاد را دریافت
کرد .طـی اتفاقاتی کـه از محدودیتهای
بینالمللـی تـا واگـذاری شـرکت ملـی
گاز بـه شـرکت انرژیسـپهر و عـدم
تـداوم تزریـق نقدینگـی ،ایـن پـروژه
پیشـرفت چشـمگیری نداشـت تـا اینکه
در سـال  ۹۳بـا سیاسـتگذاری صحیـح
مهنـدس زنگنه ،اجـرای آن بـه هلدینگ
خلیجفـارس واگذار شـد .پـروژه در خرداد
سـال  ۹۵تنهـا حدود  ۱۹درصد پیشـرفت
داشـت امـا از اسـفند  ۹۵بـا گشـایش
اعتبـارات اسـنادی از طریـق صنـدوق
توسـعه ملـی و سـندیکایی بانکهـای
پارسـیان ،صنعتومعـدن ،ملـت و تجارت
بـه عاملیت بانک سـپه و تزریق نقدینگی
و تـداوم تأمیـن مالـی بـه عنـوان موتـور
محـرک قـوی شـتاب باالیـی گرفـت
بهطوریکـه پیشـرفت پـروژه در اسـفند
 ۹۸به  ۹۸درصد رسـید .متأسـفانه شـیوع
ویـروس کرونـا راهانـدازی ایـن پـروژه را
کمـی تحـت تأثیـر قـرار داد و کارهـای
جزئی نهایـی پروژه را بـه چالش انداخت،
در غیـر اینصـورت ایـن پاالیشـگاه در
فروردینمـاه نیـز قابلیت افتتاح را داشـت.
بـا توجـه بـه اینکـه تکمیـل ایـن

پروژه در شـرایط سـخت تحریـم صورت
گرفته اسـت ،بزرگترین چالشـی کـه با آن
روبـرو شـدید چـه بود؟

محدودیتهـای بینالمللـی در
انتقـال پـول ،خریـد تجهیـزات ،حمـل و
متأسـفانه تغییـر مکـرر قوانیـن ارزی و
صادراتـی در داخـل کشـور از بزرگتریـن
چالشهـای پیشروی تکمیـل این پروژه
بـود امـا با همـه ایـن شـرایط توانسـتیم
پـروژه را به جایی برسـانیم کـه هماکنون
در آسـتانه افتتـاح اسـت.
آیا گاز اسـیدی بیدبلنـد خلیجفارس

کـه بـه فلـر خامـوش کـن معروف اسـت
همچـون مجتمعهـای دیگـر فلـر خواهـد
شد ؟

بهکارگیـری توانمندیهـای داخلـی

خیـر ۸۵ .درصـد از خـوراک
پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیجفـارس گازترش
اسـت .بـا اسـتحصال و فـرآورش گاز
تـرش ،گاز اسـیدی از آن جـدا میشـود
کـه گوگـرد را بایـد از آن جـدا کـرد .مـا
هـم میتوانسـتیم ماننـد مجتمعهـای
دیگـر ایـن را فلر کنیـم که بـرای محیط
زیسـت مضـر اسـت یا اینکـه بـه گوگرد
تبدیـل کنیـم کـه بـا توجـه بـه طبیعـت
کشـاورزی و وزش بـاد در منطقـه ،ایـن
گوگـرد نیـز بـرای زمینهای کشـاورزی
میتوانـد مشکلسـاز شـود بنابرایـن
بیـش از  ۶۵میلیـون یورو بـرای حل این
موضـوع هزینـه شـده اسـت که ایـن گاز
اسـیدی را دوبـاره تـا حـدی شـیرین و به
ایسـتگاههای تقویـت گاز آغاجـاری برای
تزریـق بـه چاههای نفـت ارسـال خواهد
شـد .ایـن برنامـه از موضوعاتی اسـت که
به عنوان یکی از مسـائل زیسـتمحیطی
بـرآن حسـاس بودیـم.

درصد ظرفیت خوراک

پسـاب خروجـی ایـن مجموعـه صفـر

فعالیت کند ،ساالنه

آقـای مهنـدس ،درسـت اسـت که

اسـت؟

دقیقـا .پسـاب نیـز از مسـائل
حائـز اهمیـت در ایـن مجموعـه اسـت
بهطوریکـه برخلاف واحدهـای
صنعتـی کـه ممکـن اسـت سـبب
نارضایتـی مـردم همجـوار شـوند و بـه
محیطزیسـت و زمینهـای کشـاورزی
آسـیب برسـانند ،بـه هیـچ عنـوان
یـک قطـره پسـاب پاالیشـگاه بیدبلنـد
خلیجفـارس از سـایت خـارج نمیشـود.
حوضچههـای تبخیـری احـداث شـده
اسـت کـه پسـابها در آن تبخیـر
میشـود و علاوه بـر آن بـه منظـور
صیانـت از کمبـود آب در کشـور ،روزانه
حـدود یـک میلیـون لیتـر آبی کـه باید
بـه حوضچههـای تبخیـر وارد شـود بـا
اسـتفاده از سیسـتمهای جدیـد بازیابـی
 )ZDL(zero discharge liquidدوبـاره
فرآوری و اسـتفاده میشـود که مصرف
آب مجموعـه کاهـش مییابـد.
آیا طرح توسـعهای بـرای جمعآوری

گازهای مشـعل هم آغاز شـده است؟

بلـه .طـرح جمـعآوری گازهـای
مشـعل در شـرق کارون بـه مبلـغ ۱.۱
میلیـارددالر بـا شـرکت ملـی مناطـق
نفتخیـز جنـوب آغـاز شـده اسـت و
براسـاس برنامـه در حـال انجـام اسـت
کـه اجـرای ایـن طـرح ضمـن اینکـه به
خامـوش کـردن مشـعلهای منطقـه
کمـک میکنـد ،خـوراک پاالیشـگاه
بیدبلنـد خلیجفـارس را هـم تثبیـت
میکنـد و افزایـش میدهد.واحـد
شیرینسـازی میعانـات گازی یـا همـان
پنتانپلاس نیـز طـرح توسـعه دیگر این
مجموعـه بـه نـام واحـد  PDHاسـت که
میعانـات گازی تولیـدی مجتمـع را بـه
عنـوان خوراک پاالیشـگاهها بـرای تولید

در اجـرای پـروژه چـه میـزان اهمیـت
داشـت؟

از مجمـوع سـرمایهگذاری کـه در
ایـن پـروژه از پیمانـکاران ،سـازندگان،
مشـاوران ،تأمین تجهیزات و همه عوامل
اجرایـی در ایـن پـروژه بهکار گرفته شـده
بیـش از  ۶۵درصـد سـهم سـاخت داخل
اسـت امـا دسـتگاههای حساسـی کـه
فناوری باالیـی دارند از کشـورهای دیگر
خریداری شـده اسـت.
در اجـرای این پروژه آیـا رکوردهای

منحصـر به فردی هم ثبت شـده اسـت؟

گشـایش اعتبار اسـنادی بـه عنوان
اسـتارتر قضیـه بسـیار حائـز اهمیـت
پاالیشگاه بیدبلند
خلیجفارس اگر با ۱۰۰

حدود  ۷۰۰میلیون دالر
برای کشور درآمدزایی
خواهد داشت

اسـت .طـی  ۲۲روز کاری از زمـان اعالم
مسـدودی اعتبـار اسـنادی از طریـق
صنـدوق توسـعه ملـی از  ۲.۲میلیـارد
دالر ،یـک میلیارد دالر را گشـایش اعتبار
کردیـم کـه طـی  ۱۵روز از آن برداشـت
انجـام شـد .رکـورد دیگـر در اجـرای این
پـروژه  ۶۳میلیـون نفـر کارکـرد بـدون
حادثـه منجـر بـه فـوت اسـت کـه یکی
از رکوردهـای بسـیار خـوب این مجموعه
اسـت .از طرفـی نیـز اجـرا و بـه حرکـت
درآوردن چنیـن اژدهـای خفتـهای بـا این
گسـتردگی کـه  ۱۷سـال روی زمیـن
کشـیده شـده زمانبـر اسـت و انـرژی
بسـیاری نیـاز دارد ولی الحمـداهلل اجرای
آن در طـول  ۳سـال انجـام شـد.
بیدبلنـد خلیجفـارس چه نقشـی در

اشـتغالزایی خواهد داشـت؟

ایـن پـروژه یک پروژه ملی اسـت و
نمیتـوان گفـت کـه تنها به سـه اسـتان
خوزسـتان ،بوشـهر و کهگیلویهوبویراحمد
مربـوط میشـود .در دوران سـاخت
و اجـرای ایـن پـروژه بـرای بیـش از
 ۱۵هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و
غیرمستقیم اشـتغال ایجاد شد و در دوران
بهرهبـرداری هـم در حدود یک هـزار نفر
در مجموعـه مشـغول بـهکار خواهند بود
کـه بیـش از  ۷۵درصـد از مجمـوع ایـن
یـک هـزار نفـر از نیروهای بومی اسـتان
خوزسـتان علیالخصـوص شهرسـتان
بهبهان هسـتند.
گفتگو :سمانه بیدمشک

