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 در 5 ماه سال جاري، یك میلیارد دالر بنزین به کشورهای خارجی صادر شده است

تحریم دراوج؛ صادرات بنزین در صدر 

زنگنه: نمايشگاه نفت امسال تا بهبود نسبی وضع برگزار نمی شود؛

تعويق بيست وپنجمين 
نمايشگاه نفت به خاطر کرونا

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ايران:

ظرفيت توليد نفت و گاز در 
استان ايالم افزايش می يابد

قراردادهای اجاره
 1۶ دکل حفاری طرح  نگهداشت

 و افزايش توليد نفت امضا شد

رئيس کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی:

بايد به عملکرد وزارت نفت
 در پارس جنوبی امتياز می داديم؛

 نه کارت زرد

تاريخ برگزاری ايران پالست از آبان ماه به دی ماه موکول شد؛

برپايی چهاردهمين نمايشگاه بين المللی
 »ايران پالست« در آستانه روز پتروشيمی
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راه اندازی ان جی ال 3100 
اقتصاد ايالم را متحول می کند
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ربیعی اولین »شل« ایرانی را می سازد؟

»خلیج فارس« در بازار 
سرمایه، »سرمایه« پارو می کند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری اعالم کرد:

افزایش بیش از 2 برابری گازرسانی روستایی
 در دولت تدبیر و امید

رئیس جمهوری با بیــان اینکه قبل 
از دولت تدبیر و امید ۱۴ هزار روســتا در 
کشور از نعمت گاز برخوردار بود، گفت: در 
از ۲  این دولت گازرسانی روستایی بیش 
برابر شــده و تا امروز به ۳۲ هزار روستا 

گازرسانی شده  است.
دکتر حسن روحانی روز دوشنبه، ۱۴ 
مهرمــاه در آیین بهره برداری از طرح های 
ملی روســتایی و عشــایری کشــور که 
از  برگزار شــد،  ویدئوکنفرانس  به صورت 
تالش های وزارت نفت برای گازرســانی 
به روســتاهای کشــور قدردانــی کرد و 
گفت: می توانیــم به مردم اعالم کنیم که 
برق رســانی و گازرســانی به روستاهای 
کشــور تا پایان دولت دوازدهم، تکمیل و 
آخرین گام های آن برداشــته می شود.وی 
افزود: البته یکی دو استان مانند سیستان 
و بلوچســتان در این مســیر از ابتدا عقب 
بوده اند که در این آمارها مدنظر نیســت.
رئیس جمهوری تصریــح کرد: امروز یک 
افتخار بزرگی نصیب کشــور شده است، 

زیرا در بخش گاز خودکفا شده ایم و حتی 
در فصل زمستان نیز می توانیم گاز صادر 

کنیم. امروز بسیاری از روستاهای کشور از 
نعمــت گاز برخوردارند، به طوری که قبل 

از این دولت تعداد روســتاهای دارای گاز 
۱۴ هزار روســتا بود، اما این رقم امروز به 

۲ برابر افزایش یافته و تعداد روســتاهای 
گازدار به ۳۲ هزار روســتا رســیده است.
روحانی عنوان کــرد: کاری که در زمینه 
گازرسانی در بیش از هفت سال اخیر انجام 
شده بسیار قابل توجه است، می دانیم که 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی در بخش 
گازرســانی چطور بودیم، حتی در تهران 
از کپســول های گاز اســتفاده  نیز مردم 
می کردند، اما امروز در بخش گازرســانی 
موفقیت های بزرگی کسب کرده ایم.وی با 
تاکید بر اینکه روستاییان و عشایر برای ما 
بســیار مهم هستند، گفت: آنها تولیدگران 
می شــوند،  محســوب  کشــور  بــزرگ 
روســتاییان در شــرایط جنگ اقتصادی 
امنیت غذایی مــا را تأمین می کنند و این 
بار را بر دوش می کشــند.رئیس جمهوری 
افزود: خدمت رسانی به روستاییان و عشایر 
را به عنوان یــک وظیفه مهم اجتماعی تا 
پایان کار دولت دوازدهم ادامه می دهیم و 
معتقدیم توسعه روستا کاهش مهاجرت ها 

را به دنبال خواهد داشت.

اخبار نفت

 شیرآالت فرآیندی نفت و گاز کارون 
بازسازی شد

۳۴ عدد شیر فرآیندی در کالس های مختلف با استفاده از توان 
متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و ۲0 میلیارد ریال 

صرفه جویی تعمیر و بازسازی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، وحید زارع، مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
کارون گفت: یکی از مشــکالت در بخش چاه ها، تأمین شیرآالت 
در کالس ۳۰۰۰ و باالتر اســت که بنا بــه دالیل مختلف نیاز به 
تعمیر و یا جایگزینی داشــت که با توجه به تغییر رویه تأمین کاال 
به ســاختار چاه محور و تحریم های خصمانه، امکان خریداری آنها 
وجود ندارد از این رو تعمیر و بازســازی این شیرآالت که از لحاظ 
زیســت محیطی و ایمنی تأسیسات بســیار حائز اهمیت است، در 
دســتور کار قرار گرفت و تنها در بخش تعمیر شیرآالت مستعمل 
سرچاهی حدود ۲۰ میلیارد ریال صرفه اقتصادی محقق شده است.

وی اظهار کرد: این شیرآالت شــامل شیرهای کنترل، پروانه ای، 
توپی و دروازه ای اســت که افزون بر چاه های با راهبری شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون در واحدهای نمک زدایی، آب رسانی 
صنعتی، ایســتگاه های آماک، واحد شیرین سازی و بوستر استفاده 

می شود.
امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه در استان فارس؛

کارجویان و شاغالن حوزه های مرتبط با 
صنعت نفت توانمند می شوند

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور و اســتانداری فــارس، تفاهم نامه 
سه جانبه ای را با هدف توانمندسازی کارجویان و شاغالن حوزه های 

مرتبط با صنعت نفت در این استان امضا کردند.
این تفاهم نامه صبح روز دوشنبه، ۱۴ مهرماه با حضور فریدون 
عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، میان )به 
نمایندگی( فرزین مینو، معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفت، علی اوســط هاشــمی، رئیس سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور و عنایت اهلل رحیمی، استاندار فارس به امضا رسید.
بر اساس این گزارش، تأســیس و بهره برداری از مرکز تخصصی 
مهارت آموزی نفت، گاز و پتروشیمی در شهرستان کازرون، طراحی، 
تدوین و پیاده سازی نظام آموزش کارجویان و کارکنان شرکت های 
پیمانکاری طرف قرارداد با وزارت نفت، اجرای دوره های آموزشی 
مهارتی مناسب با اســتانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور، اجرای آزمون های صالحیت حرفه ای مشاغل مورد 
نیــاز صنعت نفت، تبادل دانش فنــی و افزایش توان علمی، فنی 
و تجربی مربیان ســازمان و کارشناســان و متخصصان فعال در 
صنعت نفــت و اجرای قانون الزام فراگیــری آموزش های فنی و 
حرفه ای برای اشتغال به کار از مفاد این تفاهم نامه سه جانبه است.
تدوین نظام آموزش کارجویان و شاغالن شرکت های پیمانکاری 
تابع وزارت نفــت و تنظیم ضوابط و دســتورعمل های رتبه بندی 
و اعتبارســنجی مبتنی بر نظام شایســتگی و صالحیت حرفه ای، 
تولید محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی، تجهیز کارگاه های 
آموزشی متناســب با استانداردهای تدوین شــده و تهیه و تدوین 
برنامه های آموزشی شامل دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی 

مشترک نیز از تعهدات مشترک این تفاهم نامه خواهد بود.
سهم 70 درصدی نیروهای بومی در طرح 

نگهداشت و افزایش تولید نفت دانان
در مســیر اجرای طرح  نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان 
دانان، بیش از ۸۵0 نفر مشغول کار شده اند که ۷0 درصد این نیروها، 

نیروهای بومی هستند.
در نشستی که عصر روز شنبه، ۱۲ مهرماه با حضور نمایندگان 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان استان ایالم، 
معاون امور تولید شــرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت نفت 
مناطــق مرکزی ایران، فرماندار مهران و... به میزبانی گروه اویک 
در محل طرح ان جی ال ۳۱۰۰ دهلران برگزار شد، پرویز صالح وند، 
مجری طرح های نگهداشــت و افزایش تولید شرکت  نفت مناطق 
مرکزی ایران درباره طرح دانان )یکی از ســه طرح نگهداشــت و 
افزایش تولید نفت مناطق مرکزی( توضیحاتی ارائه داد و گفت: در 
این طرح حفاری ۱۱ حلقه چاه، انجام مطالعات ژئوفیزیک، احداث 
خطــوط لوله جریانی، احداث یک واحــد نمکردایی با ظرفیت ۱۰ 
هزار بشکه و افزایش ۱۱ هزار بشکه ای تولید هدف گذاری شده که 
اکنون ســه دکل حفاری در این طرح فعال اند و تاکنون پنج حلقه 
چاه حفاری شده است.وی با بیان اینکه نخستین حلقه چاه حفاری 
شده در قالب طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان دانان عملیاتی 
شده است، درباره اشتغال زایی طرح به سهم ۷۰ درصدی نیروهای 
بومی اشاره کرد.بر اساس این گزارش، طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در قالب سه پروژه 
دانان، نفت شهر و سعادت آباد دنبال می شود که در این میان، طرح 
توسعه دانان در استان ایالم در دستور کار مپنا قرار دارد. نخستین 
دکل حفاری به منظور اجرای این طرح، دی ماه پارسال )۹۸( در این 
میدان مستقر شد و تابستان امسال، چاه شماره ۱۰ میدان دانان با 
امکان تولید روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ بشکه نفت به مدار آمد.اختصاص 
۴ درصــد از اعتبارهای کل طرح به انجام پروژه های عام المنفعه و 
مسئولیت های اجتماعی، تأمین بیش از ۹۰ درصد کاالهای طرح از 
سوی سازندگان داخلی، دریافت مجوزهای زیست محیطی و الزام 
پیمانکاران به رعایت الزام های بهداشــت، ایمنی و محیط زیست 
)اچ اس یی( در باالترین ســطح، بهره گیری از خدمات پیمانکاران 
بومــی و انجام هم زمان عملیات حفــاری و عملیات ژئوفیزیک از 

ویژگی های این طرح است.

سردار محمد:

قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء در اوج تحريم رکورد توتال
 در صنعت نفت ايران را شکست

سـازندگی  قـرارگاه  فرمانـده 
خاتم االنبیـاء )ص( گفـت: بـا نزدیک شـدن 
بـه زمـان بهره بـرداری از پـروژه NGL غرب 
کارون، رکورد شـرکت توتـال در صنعت نفت 
کشـورمان بـه دسـت متخصصـان قـرارگاه 
سـازندگی خاتم االنبیاء)ص( شکسـته شـد.

نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
پاسـدار  نیـوز، سردارسـرتیپ دوم  از سـپاه 
سـعید محمـد فرمانـده قـرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیـاء)ص( سـپاه اعـالم کـرد: ایـن 
رهبـر  دسـتور  تحقـق  راسـتای  در  پـروژه 
معظـم انقـالب در جریـان بازدیـد از پارس 
جنوبـی در سـال های گذشـته وارد مرحلـه 
اشـاره  بـا  ایشـان  و  اسـت  شـده  اجرایـی 
از  منطقـه،  ایـن  در  روشـن  فلرهـای  بـه 
بودنـد  خواسـته  نفـت  وزارت  مسـئوالن 
کـه ایـن مشـعل ها هرچـه زودتـر خاموش 
زیسـت محیطی  آلودگـی  هـم  تـا  شـود 
ایجـاد نشـود و هـم بتـوان از ایـن گاز کـه 
کـرد. بهینـه  اسـتفاده  می شـود،  سـوزانده 

جمـع آوری  پـروژه  داشـت:  اظهـار  وی 
کارون  غـرب  در  نفـت  همـراه  گازهـای 
موسـوم به  NGL کارون، ابرپـروژه ای نفتی 
اسـت کـه بـا عملیاتـی شـدن آن، گازهای 
کـه  نفتـی  چاه هـای  از  شـده  اسـتخراج 
اولیـن مراحـل اسـتخراج  از زمـان  تقریبـًا 
نفـت در مسـجد سـلیمان، اقـدام مهـم و 
جـدی بـرای بهـره وری بهینه از آنهـا انجام 
نشـده و فقـط سـوزانده می شـدند، تبدیـل 
بـه گاز قابل اسـتفاده در شـبکه گازرسـانی 
شـهری و مـواد اولیـه صنایـع پتروشـیمی 
سـازندگی  قـرارگاه  شـد.فرمانده  خواهنـد 
خاتم االنبیـاء)ص( گفـت: ایـن اقـدام عالوه 
بـر جلوگیری از مشـکالت زیسـت  محیطی 
دالر  میلیـون   5۰۰ حـدود  برداشـتن  در  و 
درآمـد سـاالنه برای کشـور، یک دسـتاورد 
آن،  و  دارد  بـه همـراه  نیـز  دیگـر  بـزرگ 
شکسـته شـدن رکـورد شـرکت معـروف و 
بـزرگ نفتـی دنیـا یعنـی توتـال اسـت که 
بـا امتیازهـای خاص در سـال های گذشـته 
در کشـور فعالیـت داشـته اسـت بـدون آن 
کـه سـود خاصـی نصیـب کشـورمان کند.

سـردار محمد در توضیح ایـن مطلب افزود: 
شـرکت توتـال در یکـی از پروژه های قبلی 
خـود در جنـوب کشـور، به رکـورد ۳ درصد 
پیشـرفت فیزیکـی در مـاه رسـیده بـود و تا 
سـال ها، برخـی از ایـن موضوع، بـه عنوان 

یـک اتفـاق مهـم و نشـان دهنده کیفیـت و 
سـرعت عمـل این شـرکت بدعهـد اروپایی 
یـاد می کردنـد. امـا سـرعت عمل قـرارگاه 
سـازندگی خاتم االنبیـاء )ص( سـپاه با وجود 
شـدیدترین تحریم هـای ظالمانـه در یـک 
پیشـرفت  درصـد   ۳.5 بـا  نفتـی  ابرپـروژه 
فیزیکـی ماهانه، رکورد جدیـدی در صنعت 
نفـت کشـورمان ثبـت کـرده تـا مشـخص 
متخصصـان  اراده  و  فنـی  تـوان  شـود 
پیمانـکاران خارجـی  از  باالتـر  کشـورمان، 
اسـت و ایـن حاصل تـالش و همدلی همه 
و  مشـاور  کارفرمـا،  از  اعـم  طـرح،  ارکان 
پیمانـکار بوده اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه 
ایـران در سـال ۲۰۱۹، در جایـگاه چهـارم 
گاز  سـوزاندن  نظـر  از  جهـان  کشـورهای 
مشـعل بـوده و ۱۳ میلیـارد مترمکعـب گاز 
همـراه نابـود شـده و کاهـش درآمدهـای 
در  را  زیسـت محیطی  آلودگـی  و  کشـور 
موضـوع  ایـن  گفـت:  اسـت،  داشـته  پـی 
سـازندگی  قـرارگاه  متخصصـان  بـرای 
خاتم االنبیـاء)ص( سـپاه قابـل قبـول نبـود 
کشـورمان،  در  گاز  سـوزاندن  شـدت  کـه 
همسـایه  کشـورهای  برخـی  برابـر   ۱۰
باشـد؛ چراکـه بـه عنـوان مثال، میـزان گاز 
طبیعـی تولیدی در پاالیشـگاه فـاز ۱ پارس 
جنوبـی در سـال ۲۰۱5، حـدود ۹ میلیـارد 
قابـل  حجـم  چنیـن  و  بـوده  مترمکعـب 

توجهـی، هـدر رفته اسـت.فرمانده قـرارگاه 
سـازندگی خاتم االنبیـاء)ص( با بیـان اینکه 
پیشـرفت  رونـد  گذشـته،  اواسـط سـال  از 
ایـن پروژه سـرعت قابـل قبولی پیـدا کرد، 
اظهـار داشـت: بـا روند فعلـی و تـا پیش از 
پایان سـال جـاری، فـاز اول ایـن ابرپروژه، 
عملیاتـی خواهـد شـد که عـالوه بـر درآمد 
اشـتغال زایی  ارزی، موجبـات  توجـه  قابـل 
پایـدار بـرای جوانـان و متخصصان کشـور 
در سـال جهـش تولیـد را فراهـم می کند.به 
گفتـه سـعید محمـد، در حال حاضـر حدود 
۳۲۰۰ متخصـص و نیـروی کار کـه عمـده 
آنهـا از جوانـان بومی خوزسـتان محسـوب 
می شـوند، در پـروژه NGL کارون مشـغول 
آن،  رسـمی  افتتـاح  بـا  و  کار هسـتند  بـه 
بـدون  ظرفیـت  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
بـه  ماهشـهر،  پتروشـیمی های  اسـتفاده 
چرخـه تولیـد بـاز می گردنـد.وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه ظرفیت خـوراک کارخانـه در فاز 
اول ۲5۰ میلیـون فـوت مکعـب در روز و 
در فـاز دوم بـه 5۰۰ میلیـون فـوت مکعـب 
در روز خواهـد رسـید افـزود: خـوراک ایـن 
مجموعـه صنعتـی، گازهایـی هسـتند کـه 
ده هـا سـال اسـت در طبیعـت رهـا شـده و 
بـه محیـط زیسـت آسـیب  می رسـاندند، اما 
بـا بهره بـرداری از این پـروژه، روزانه حدود 
۱۰۰ هـزار بشـکه سـیتوپالس یعنـی مـواد 

در  کـه  می شـود  تهیـه  پتروشـیمی  اولیـه 
اختیـار صنایـع مربوط قـرار خواهـد گرفت.
محمـد در ادامه خاطرنشـان کـرد: در پروژه 
فـوت  میلیـون   ۳۴۰ روزانـه  کارون   NGL
مکعـب گاز شـیرین و ۴۱ تن گوگـرد جامد 
تولیـد خواهـد شـد کـه عـالوه بـر افزایش 
تولیـد ایـن محصـوالت در کشـور، امـکان 
درآمـد ارزی برای کشـور را فراهم می کند. 
در کنـار ایـن اقدامات مهـم، گام بلندی نیز 
بـرای بهبـود کیفیـت هـوای ایـن مناطـق 
سال هاسـت  کـه  شـد  خواهـد  برداشـته 
سـوزاندن  از  ناشـی  دود  آن،  سـاکنان 
گازهـای فلـر را استنشـاق می کنند.فرمانده 
از  خاتم االنبیـاء)ص(  سـازندگی  قـرارگاه 
نقلیـه  وسـیله   ۳۷۰ از  بیـش  به کارگیـری 
سـبک، نیمه سـنگین و سـنگین برای اتمام 
ایـن پـروژه مهـم خبـر داد و اضافـه کـرد: 
بیـش از ۱56 هـزار متر مکعـب بتن ریزی، 
 ۲۴۰ بـرق،  کشـی  کابـل  کیلومتـر   ۲65
لولـه و نصـب ۲6  کیلومتـر احـداث خـط 
هـزار تـن اسـتراکچر فلـزی در ایـن پروژه 
انجام شـده اسـت کـه بـا توجه به شـرایط 
آب و هوایی اسـتان خوزسـتان و حساسیت 
فنـی و صنعتـی پـروژه، در جای خـود قابل 
اسـت.وی رکوردشـکنی  توجـه  و  اهمیـت 
االنبیاء)ص(بـه  خاتـم  سـازندگی  قـرارگاه 
عنـوان یـک پیمانـکار ایرانـی در صنعـت 

نـگاه  نفتـی را حاصـل  پیچیـده و خـاص 
بـه توانمندی هـای داخلـی و اطمینـان بـه 
جوانـان متخصـص در اوج تالش دشـمنان 
بـرای تحریـم صنعتـی و نفتـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران دانسـت و افـزود: اگـر این 
ظرفیـت در سـال های آینـده بـه درسـتی 
عملیاتـی شـود، عـالوه بـر اشـتغال قابـل 
توجـه، درآمدزایـی ارزی بسـیار زیـادی را 
بـه همـراه دارد و هیچ کشـوری نمـی تواند 
محصـوالت با ارزش ایرانـی را تحریم یا از 
بـازار منطقـه و جهـان حـذف کند.فرمانـده 
قـرارگاه خاتـم االنبیـاء )ص( بـا اشـاره بـه 
ظلـه  مـد  رهبـری)  معظـم  مقـام  بیانـات 
العالـی( در ارتباط تصویری بـا مجموعه های 
تولیـدی در تاریـخ ۱۷ اردیبهشـت ۹۹ کـه 
تاکیـد کـرده بودنـد در جهـش تولیـد برخی 
توسـعه  و  نفـت  ماننـد بخـش  از بخش هـا 
ظرفیت پاالیشـگاهی پیشـرو هسـتند، یادآور 
شـد: بـا توجه بـه این تدابیـر، ایـن عرصه ها 
در اولویـت تکمیل توسـط قرارگاه سـازندگی 
قـرار گرفته انـد زیـرا ارتقـای ظرفیـت تولیـد 
توسـعه  و  کشـور  در  نفتـی  فرآورده هـای 
جمهـوری  پاالیشـگاهی،  ظرفیت هـای 
اسـالمی ایـران را در مقابلـه بـا تحریم هـا 
قدرتمندتـر می کنـد کـه ایـن موضـوع نیـز 
مـورد تاکیـد و توجـه رهبـر معظـم انقـالب 

اسـت. بوده 
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گفتمان

اخبار نفت 

سهم پارس جنوبی از تولید گاز کشور به ۸2 
درصد می رسد

مدیـر پاالیشـگاه سـوم پـارس جنوبـی با اشـاره به توسـعه 
مجتمـع گاز و افزایـش تولید در سـال جـاری اظهار کـرد: در آینده 
نزدیـک سـهم مجتمـع از تولید گاز کشـور به ۸۲ درصد می رسـد.

محمـد شـفیع موذنـی در نشسـت هـم اندیشـی بـا موضوع 
و  گاز  و  نفـت  حـوزه  در  مهارتـی  آمـوزش  و  توانمندسـازی 
پتروشـیمی و توسـعه آمـوزش هـای فنی و حرفـه ای اظهار کرد: 
مجتمـع گاز پـارس جنوبی، یکی از اسـتراتژیک ترین تأسیسـات 
کشـور اسـت و در حـال حاضـر حـدود ۷5 درصـد گاز کشـور را 
تأمیـن مـی کنـد.وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مجتمـع گاز پـارس 
جنوبـی در پایـداری انـرژی و ایجـاد رفـاه و امنیت کشـور گفت: 
در آینـده مطابـق پیش بینـی های صورت گرفته ۷۰ درصد سـبد 
انـرژی داخل کشـور توسـط مجتمـع گاز پارس جنوبـی تولید می 
شـود.بنابر اعالم شـرکت مجتمـع پارس جنوبی، مدیر پاالیشـگاه 
سـوم پـارس جنوبـی با اشـاره بـه اقدامـات و برنامه ریـزی های 
صـورت گرفتـه برای رسـیدن بـه این مهـم، گفت: از هـم اکنون 
نقشـه راه بـرای رسـیدن به این هدف کشـیده شـده و تحقق آن 
چنـدان دور از ذهـن نیسـت.موذنی بـا تاکیـد بر اینکـه اکنون نیز 
پـارس جنوبـی نقش ویژه ای در سـبد انرژی کشـور دارد، تصریح 
کـرد: طبـق برآوردهای صـورت گرفتـه ظرفیت تولیـد گاز پارس 
جنوبـی از ۲۸۰ میلیـون مترمکعب در سـال ۹۱، بـه ۷5۰ میلیون 

مترمکعـب تـا پایان امسـال خواهد رسـید.
ثبت رکوردی جدید در عملکرد اکتشافی 

شرکت ملی نفت
مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفت ایـران رکـوردی جدید 

در حفـاری فـاز ۲/۱ ۱۷ چاه هـای اکتشـافی ثبـت کرد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از مدیریـت اکتشـاف 
اهـداف  قرارگیـری  بـه  توجـه  بـا  ایـران،  نفـت  ملـی  شـرکت 
اکتشـافی پـروژه رام-۱ در اسـتان خوزسـتان در عمـق عمـودی 
بیـش از ۴ هـزار و 5۰۰ متر، رشـته جـداری میانـی ۸/۳ ۱۳ اینچ 
ایـن چـاه در عمـق ۳ هـزار و ۴۷۳ متـری بـا موفقیـت طراحـی، 
رانـده و نصـب شـد. حفـره فـاز ۲/۱ ۱۷ اینـچ این چاه با شـرایط 
هیدرولیکـی بسـیار محـدود و در سـازندهای رسـی و چسـبنده 
آغاجـاری، میشـان و گچسـاران بـا حداکثـر فشـار کاری اسـتند 
پایـپ ۳ هـزار پـام حفاری شـد و پس از بهسـازی حفـره در یک 
Round Trip بـا موفقیـت رانده شـد.تاکنون در دنیا چنین رشـته 
جـداری عمیقـی در چنـد چـاه نفـت و گاز و در آب هـای عمیـق 
)آب هـای بـا عمـق بیش از ۱۲5 متر( رانده شـده اسـت. در ایران 
نیـز تنهـا در چـاه گلمهک-۱، جداری مشـابه در عمـق ۴ هزار و 
۲۰۱ متـری رانـده شـده بود کـه می توان عمق این جـداری را در 
رتبـه نخسـت قلمـداد کرد. هم اکنـون چاه رام-۱ بـا دکل حفاری 
۲ هـزار اسـب بخـار- ۳۱ فتـح از شـرکت ملـی حفـاری، بـرای 
دسـتیابی به اهداف اکتشـافی و امید شـنیدن خبرهای اکتشـافی 
و ذخایـر نفتـی جدید در حال حفاری اسـت.از نکات بـارز فاز ۲/۱ 
۱۷ اینـچ چـاه رام-۱، اسـتفاده از دسـتگاه حفاری با تـوان ۲ هزار 
اسـب بخار و سـیمان کاری یـک مرحله ای جـداری ۸/۳ ۱۳ اینچ 
اسـت، عملیـات جـداری ۸/۳ ۱۳ اینچ چاه گلمهـک-۱ با دکل ۳ 
هـزار اسـب بخـار و سـیمان کاری دو مرحلـه ای )کـه عملیاتی با 
ریسـک پاییـن بـه  شـمار می آیـد( صـورت گرفتـه  بـود. چاه های 
مشـابه در دنیـا بـا دسـتگاه های حفـاری بـا تـوان بـاالی ۳ هزار 
اسـب بخـار، بـرای کاهش ریسـک های مرتبـط حفاری شـده اند.

سرپرست مدیریت تولید شرکت متن:

پمپ های درون چاهی در 3۶ حلقه چاه 
میدان های آبان و پایدار غرب نصب می شود

سرپرسـت مدیریت تولید شـرکت مهندسـی و توسـعه نفت، 
دالپـری،  و  غـرب  پایـدار  و  آبـان  توسـعه ای  طرح هـای  وضـع 
برنامه ریـزی  از  و  کـرد  تشـریح  را  پایدارشـرق  و  چشـمه خوش 
بـرای نصـب پمپ هـای درون چاهی در اجـرای ایـن طرح ها خبر 

داد.
در نشسـتی کـه عصـر روز شـنبه، ۱۲ مهرمـاه بـا حضـور 
و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  انـرژی  کمیسـیون  نماینـدگان 
ملـی  شـرکت  تولیـد  امـور  معـاون  ایـالم،  اسـتان  نماینـدگان 
نفـت ایـران، مدیرعامـل شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران، 
فرمانـدار مهـران و... بـه میزبانـی گـروه اویـک در محـل طـرح 
ان جـی ال ۳۱۰۰ دهلـران برگزار شـد، سـینا سـپهری، سرپرسـت 
مدیریـت تولیـد شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت دربـاره طـرح 
توسـعه میدان هـای آبـان و پایـدار غـرب توضیـح داد: ایـن طرح 
به مـدت ۱۰ سـال و بـا هـدف تحقـق تولیـد 6۷ میلیـون بشـکه 
اضافـی در دسـتور کار کنسرسـیومی روسـی - ایرانی قـرار دارد.
وی گفـت: در ایـن طـرح بـرای نصـب پمپ هـای درون چاهـی 
)ESP( در ۱۲ حلقـه چـاه میدان آبان و ۲۴ حلقـه چاه پایدارغرب 
در  پمپ هـا  تاکنـون  راسـتا،  ایـن  در  کـه  شـده  برنامه ریـزی 
6 حلقـه چـاه ایـن طـرح نصـب شـده است.سـپهری ادامـه داد: 
طـرح توسـعه میدان هـای دالپـری، پایدار شـرق و چشـمه خوش 
هـم کـه قـرارداد آن بـا کنسرسـیومی روسـی - ایرانـی امضـا 
شـده، تنفیـذ و طـرح وارد مرحلـه اجرایـی شـده اسـت. در ایـن 
طـرح نیـز نصـب پمپ هـای درون چاهـی و تحقـق ۱6۷ میلیون 
بشـکه تولیـد اضافـی نفـت هدف گـذاری شـده اسـت.بر اسـاس 
ایـن گـزارش، قـرارداد توسـعه میدان هـای آبـان و پایـدار غـرب 
و توسـعه دالپـری، چشـمه خوش و پایدارشـرق در قالـب الگـوی 
پیگیـری حـال  در  و  شـده  امضـا  نفتـی  قراردادهـای   جدیـد 

 است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 باید به عملکرد وزارت نفت در پارس جنوبی
 امتیاز می دادیم؛ نه کارت زرد

مجلس  انرژی  کمیســیون  رئیس 
شورای اسالمی درباره کارت زرد مجلس 
به وزیر نفت به دلیل تأخیر در توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبی گفت: در حوزه پارس 
جنوبی حتی باید به عملکرد وزارت نفت 
امتیاز داده می شد، اما گویا قرار بود آقای 

زنگنه کارت زرد بگیرد.
بازدید  حاشیه  در  عباسی  فریدون 
از برخــی طرح های صنعــت نفت در 
استان ایالم، در گفت وگو با شانا درباره 
کارت زرد مجلس شــورای اسالمی به 
وزیر نفــت گفت: نظر بنــده به عنوان 
یکــی از اعضــای کمیســیون انرژی 
مجلــس این بود که در زمینه توســعه 
فاز ۱۴ هیچ تأخیــری متوجه عملکرد 
وزیر نفت نبوده اســت. آقــای زنگنه 
هم در این بــاره در مجلس توضیحات 
ارائه دادند و حتی می شد  قانع کننده ای 
در این زمینه به وزارت نفت امتیاز داد، 
چراکه بــا اولویت بندی فازها در پارس 
جنوبی به نحوی عمل شــد که ایران 
در توسعه این میدان گازی به عملکرد 
قابل قبول تری نســبت به قطر دســت 
یافت.رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی عنوان کرد: اعضای 
کمیسیون انرژی هم عمدتًا همین نظر 
را داشتند، به این ترتیب ما در کمیسیون 
برای اینکه ســؤال به صحــن نرود و 
نماینده محترم )سؤال کننده( قانع شود، 
مدیر کنسرسیوم راهبر توسعه فاز ۱۴ و 
کارشناسان مربوطه را نیز دعوت کردیم 
و آنها توضیحات مبسوطی درباره علل 
فنی تأخیر در توسعه این فاز ارائه دادند 
که هیچ یک از موارد، قصوری را متوجه 
آقای زنگنه نمی کرد، با این حال باز هم 

نماینده قانع نشد.
گویا قرار بود آقای زنگنه کارت زرد 

بگیرد!
وی با یادآوری اینکه بحث توسعه 
پــارس جنوبی بحثی ملی اســت و نه 
استانی، درباره کلیت فرآیند طرح سؤال 
توضیــح داد: طرح ســؤال از مهندس 

زنگنه توســط یکی از نمایندگان استان 
بوشهر انجام شد که در چنین شرایطی، 
وزیر باید طبق آیین نامه به مجلس بیاید 
و ابتدا در کمیســیون مربوطه )انرژی( 
پاسخ دهد. به عبارت دیگر، کمیسیون 
انرژی شرایط ســؤال و جواب را برای 
طرفین فراهم می کند، اما طبق آیین نامه 
نمی تواند در این زمینه نظر دهد.عباسی 
ادامه داد: اگر نماینده سؤال کننده بعد از 
طرح سؤال و جواب در کمیسیون قانع 
نشود، ســؤال باید به صحن ارجاع داده 
شــود، به طوری که نماینده سؤال کننده 
و وزیر، هــر یــک ۱5 دقیقه صحبت 
کنند و اگر باز هــم نماینده بعد از ارائه 
توضیحات وزیر قانع نشود، موضوع به 
رأی گیری گذاشــته خواهد شد که این 
مســئله درباره توســعه فاز ۱۴ پارس 
نیز مطرح شد.رئیس کمیسیون  جنوبی 
انــرژی مجلس با تأکید مجدد بر اینکه 
بررســی علمی و فنی این کمیســیون 
نشان می داد قصوری متوجه وزیر نفت 
نبوده است، گفت: گویا قرار بود ایشان 
کارت زرد را دریافت کند، زیرا خیلی به 

استدالل ها و حرف ها توجهی نمی شد.
تالش برخی برای نشان دادن کارت 

زرد دوم به وزیر نفت
عباســی در ادامه با بیــان اینکه 
احتمال دارد کارت زرد دیگری این بار با 
موضوع مناقشه گازی ترکمنستان در راه 
باشــد، توضیح داد: با وجود اینکه بحث 
اختالف با ترکمنســتان را در کمیسیون 
انرژی حل کردیم و نماینده سؤال کننده 
اظهار کرد که قانع شــده است، اما باز 

تعــدادی از نماینــدگان این ســؤال را 
مطرح کرده اند، حال آنکه در کمیسیون 
نگفته بودند قانع نشــده اند! این موضوع 
اختالف نظرهایــی را به وجود آورد و در 
نهایت سبب شد با طرح این مساله  که 
»یا سؤال را به صحن بفرست یا شکایت 
می کنیم«، از بنــده به هیئت نظارت بر 
در  نمایندگان شــکایت شود.وی  رفتار 
توضیح بیشتر گفت: من طبق آیین نامه 
مجاز نبودم سؤال را به صحن بفرستم، 
چراکه هدف کمیســیون، دفاع از آقای 
زنگنه نبــود، بلکه هــدف ارائه دیدگاه 
کاماًل فنی و در موضع عدالت از ســوی 
کمیســیون بود، اما یکی از نمایندگان 
تهدیدهایــی )مبنی بــر اینکه مصاحبه 
می کند، یا در فضــای مجازی مطالبی 
منتشــر می کند و به هیئــت نظارت بر 
رفتــار نمایندگان شــکایت می کند( را 
مطرح و در نهایت به این هیئت شکایت 
نظارت  هیئــت  افــزود:  کرد.عباســی 
بررسی های خود را انجام داده و تا اینجا 
حق را به ما داده اســت. به این معنا که 
سؤال نباید به صحن ارسال می شد، اما 

دوباره در این باره در مجلس سؤال طرح 
شــده و از آنجا که ســؤال حق نماینده 
اســت، وزیر هم باید دوباره پاســخگو 
باشــد.وی متذکر شــد: پرونده مناقشه 
گازی با ترکمنســتان نیــز بحثی ملی 
اســت و به دلیل اهمیت این بحث، ما 
از سفیر ترکمنستان نیز دعوت کردیم و 
با رایزنی های صورت گرفته، تالش شد 
ضمن توسعه دیپلماسی پارلمانی کشور، 
بر توســعه روابط دوجانبه تاکید شود و 

روابط دوستانه دو کشور ادامه یابد.
توجه به نظرات کارشناسی با سالیق 

مختلف جناحی و سیاسی
رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی با بیــان اینکه اگر 
مجلس  بگذارنــد،  سیاســی  جریانات 
می تواند با اتکا به نظرات کارشناســی 
گام های خــوب و موثری بردارد، گفت: 
ما در شرایط فعلی کشور نیاز به وحدت 
و هم نظری داریم، بنابراین توصیه من 
به دوستان در مجلس شورای اسالمی 
این اســت که بســیار مواظب باشند. 
در  رئیس جمهور  همچنیــن عملکــرد 
ایجاد این آرامش و وحدت مؤثر است. 
ایشان نیز متقاباًل باید به نظرات مجلس 
بها دهد، در غیر این صورت مجلس با 
ایشــان برخورد خواهد کرد و کرونا هم 
نمی تواند مانع این برخورد شود.عباسی 
در بخــش دیگری از صحبت های خود 
در واکنــش به قرار گرفتــن بنزین در 
صدر کاالهای صادراتی کشور در نیمه 
نخست امســال که از سوی رئیس کل 
گمرک اعالم شد، عنوان کرد: این آمار 
قابل تحســین، نتیجه مدیریت صحیح 
و عملکرد خــوب کارکنان صنعت نفت 
اســت و چه بهتر بود چنین رویکردی 
پیش از اینها مدنظر قرار می گرفت.وی 
ابراز امیدواری کــرد که وزارت نفت با 
اســتقبال از همفکری ها، بهره مندی از 
نظرات بدنه کارشناسی نفت با سالیق 
مختلف جناحی و سیاســی را در دستور 

کار قرار دهد.

پااليشگاه فاز 1۴ نيمه اول سال آينده به بهره برداری می رسد
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی اقدام های 
انجام شــده در توســعه بخش دریایی و خشــکی این 
پروژه را تشــریح کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته پیش بینی می شــود تمامی ردیف های پاالیشگاهی 
فاز ۱۴ پارس جنوبی تا اواخر شــهریور سال ۱۴00 به 

بهره برداری کامل برسد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و 
گاز پارس، محمدمهدی توسلی پور با بیان اینکه اقتصاد 
ایران در سال های اخیر در حال حرکت از اقتصاد مبتنی 
بر نفت به ســوی اقتصاد مبتنی بر محور گاز است و با 
شتاب بخشــی در بهره برداری از میدان مشترک پارس 
جنوبی و تکمیــل فازهای در حال توســعه آن، نقش 
گاز طبیعی بیــش از پیش در مدیریت کالن اقتصادی 
کشــور نمود پیدا می کند، گفت: در مسیر مشخصی که 
برای بهره گیری از ظرفیت بالقوه و بالفعل پیمانکاران، 
سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و کاالها در داخل 
کشــور، مدیریت نقدینگی و هزینه کرد مناســب منابع 
مالی توســط وزارت نفت در ســال ۹۲ ترسیم شد، بر 
مبنای برداشــت حداکثری از میدان مشــترک پارس 
جنوبی به خصوص در بلوک های مرزی، توسعه فاز ۱۴ 
به دلیل قرارگیری در شــمالی ترین بلوک مخزنی، در 
اولویــت آخر و پس از فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قرار 
گرفت.وی مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای تحقق 
اهداف طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی را توسعه کامل 
بخش فراساحلی عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت 
برداشــت سهم ایران از میدان های مشترک و دستیابی 
به اهــداف اصلی طرح که برداشــت روزانه ۲ میلیارد 
فوت مکعب گاز غنی )معادل 56 میلیون مترمکعب( از 
موقعیت چهار سکوی دریایی بود، مقرر شد تا در طرح 
توســعه فاز ۱۴ ابتدا بر روی بخش فراســاحلی تمرکز 
جدی صورت گیرد، بدین ترتیب با تالش شــبانه روزی 

پیمانکاران و کارفرمای پروژه در بخش دریایی اجرای 
عملیات حفاری چاه های گازی، عملیات احداث خطوط 
لوله دریایی، عملیات ســاخت، نصب و راه اندازی چهار 
ســکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد، 
به طوری که در اردیبهشــت ماه ســال ۹۷ نخســتین 
ســکوی دریایی، در آبان ماه همین سال دومین سکو، 
در دی ماه سال ۹۸ سومین عرشه گازی و در اسفندماه 
سال گذشــته آخرین ســکوی بهره برداری این طرح 
عملیاتی شــد و در کنار تکمیــل چاه ها و راه اندازی دو 
رشته خط لوله انتقال گاز از دریا به پاالیشگاه خشکی، 
در مجمــوع تاکنــون ۲۲.5 میلیــارد مترمکعب گاز از 
موقعیت بلوک مخزنی این طرح استخراج و با استفاده 

از ظرفیت آزاد پاالیشگاه های مستقر در منطقه پارس ۲ 
)پاالیشگاه های فاز ۱۲ و ۱۹( شیرین سازی و به شبکه 
سراسری گاز تزریق شده است.مجری طرح توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبی پیشــرفت کلی ایــن طرح را ۸۸.66 
درصد اعالم کرد و با بیان اینکه سیاســت وزارت نفت 
در هفت ســال اخیر مبتنی بر توسعه فازهای باقی مانده 
پارس جنوبی و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی 
کشور بوده است، افزود: با این حال به دلیل چالش هایی 
که از محل تشــدید تحریم های ظالمانــه بین المللی 
علیه کشــور در ســال های متمادی حادث شده است، 
تا حدودی امکان دسترســی بــه برخی از اقالم حیاتی 
ساخت خارج از جمله کمپرسورها، سیستم های کنترل 

و ابزار دقیق، توربواکســپندرها، لوله های CRA و... با 
موانعی مواجه شد.توســلی پور همچنین عدم چابکی در 
ســاختار دولتی پیمانکار طرح و طوالنی شــدن فرآیند 
تأمیــن کاال را از دیگر چالش های پیش روی توســعه 
فــاز ۱۴ پارس جنوبی برشــمرد و تأکید کرد: بی ثباتی 
مدیریتی در شرکت پیمانکار به عنوان راهبر کنسرسیوم 
و انتصــاب ۹ مدیرعامل از ســال ۸۹ تاکنون به نقض 
تصمیم های مدیران قبلی و به تبع آن دوباره کاری های 
فراوان منجر شده است، با این حال وزارت نفت به دلیل 
اهداف عالیه تقویت پیمانکاران و افزایش ســطح توان 
شــرکت های داخلی، بدون در نظر گرفتن اختیار خلع 
ید، مصمم اســت تا این طرح را که از نیمه راه گذشته، 
با تجمیع توان ملــی، تعامل، همگرایی و هم افزایی در 
میان پیمانکاران فعلی به ســرانجام برساند.وی با اشاره 
به پیشــرفت ۸۴ درصدی بخش پاالیشــگاهی طرح 
توســعه فاز ۱۴ پــارس جنوبی، ســفارش گذاری همه 
کاالهای فاقد سفارش، تعیین تکلیف و سفارش گذاری 
مجــدد برخی از کاالهای اصلی و اســتفاده از ظرفیت 
هر یک از اعضای کنسرســیوم جهت عبور از هزارتوی 
موانــع بلند تحریم در تأمیــن کاال را از جمله اقدامات 
انجام شده در ماه های گذشته برشمرد و گفت: بر اساس 
سنگ نشانه های تعریف شده، تا پایان امسال واحدهای 
یوتیلیتی )ســرویس های جانبی شامل آب، برق، بخار(، 
واحد ذخیره ســازی میعانات گازی، واحد آبگیر مستقل، 
مشعل های پاالیشگاه و... تکمیل و راه اندازی می شوند.

این مقام مســئول در شرکت نفت و گاز پارس با اشاره 
به تالش حداکثری تمامی عوامل اجرایی این طرح در 
بخش کارفرمایی و پیمانکاری پیش بینی کرد هر چهار 
ردیف شیرین ســازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا 
پایان نیمه اول سال آینده به طور کامل به بهره برداری 

برسد.

فریدون عباسی:

 نظر بنده به عنوان یکی 

از اعضای کمیسیون 

انرژی مجلس این بود 

که در زمینه توسعه فاز 

14 هیچ تأخیری متوجه 

عملکرد وزیر نفت نبوده 

است
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4
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

اجرای بیش از 2 هزار مورد خدمات تخصصی 
فنی حفاری در ۶ ماه ۹۹

معاون مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی از 
تحقق اجرای ۲ هزار و ۳۴۵ مورد خدمــات تخصصی فنی و ویژه حفاری در 

نیمه نخست امسال در مناطق خشکی و دریایی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، مهران 
مکوندی دربــاره عملکرد مجموعه های خدمات فنی و ویژه این شــرکت 
گفت: در این مدت در بخش عملیات ویژه ۷ هزار و ۷66 متر حفاری افقی 
و جهت دار روی ۲6 حلقه چاه  نفت و گاز و ۳۷۳ متر مغزه گیری از چاه ها در 
مراحل حفاری محقق شد.وی افزود: افزون بر 5۴۴ عملیات تخصصی، ۱۴۳ 
مــورد عملیات نمودارگیری درون چاهی، ۲5۲ مورد نمودارگیری ســطحی 
و ۱۴۹ عملیــات تکمیــل چاه در حوزه مدیریت خدمات ویژه انجام شــده 
اســت.معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی 
اظهار کرد: در حوزه مدیریت خدمات فنــی از ابتدای فروردین ماه تا پایان 
شــهریورماه، یک هزار و ۷۷5 عملیات شامل ۳۷۸ مورد سیمان کاری، ۳۲ 
مورد عملیات اسیدکاری گسترده و ویژه، ۷۲۸ مورد عملیات تزریق پذیری، 
۱۱5 مورد خدمات لوله مغزی سیار، ۱۹۳ عملیات آزمایش چاه با ساق مته 
و ۱6 عملیات ویژه حفاری با هوا انجام شــده اســت.مکوندی عنوان کرد: 
۲۴ عملیــات حفاری ویژه به روش فروتعادلــی، ۲۰۷ عملیات لوله گذاری 
چاه، ۴۱ مورد نصب آویزه و ۴۱ مورد آزمایش بهره دهی چاه از دیگر موارد 
خدمات فنی و مهندسی است که این شرکت در مدت پیش گفته در مراحل 
حفاری و تعمیر چاه های نفت و گاز به شرکت های متقاضی و کارفرمایی و 
پروژه های کلید در دست ارائه داده است.وی با اشاره به ظرفیت های شرکت 
ملی حفاری ایران از نظر منابع انســانی متخصص و مجرب و تجهیزات و 
ماشــین آالت کاربردی در زمینه ارائه خدمات تخصصــی یکپارچه فنی و 
مهندســی که افزون بر ۲۰ تخصص اساســی در صنعت حفاری می شود، 
برای همکاری با شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و بخش 
خصوصی فعال در عرصه صنعت نفت اعالم آمادگی کرد.معاون مدیرعامل 
شــرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی اظهار کرد: این شرکت 
با توجه به پروژه های حفاری ۲۸ مخزن )طرح نگهداشــت و افزایش تولید 
 Drilling &( به صورت فعال در حوزه عملیات و خدمات فنی مربوط )نفــت

Integrated Services( آماده ارائه خدمات تخصصی است.
تحقق تولید تکلیفی نفت و گاز مارون در نیمه 

نخست امسال
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تحقق بیش از ۱00 
درصدی تولید نفت، گاز غنی و نفتای شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در 

نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
حمید کاویان، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نشست 
پیش بینی بهره دهی چاه های این شــرکت ضمــن قدردانی از تالش های 
کارکنان، به تشــریح شرایط تولید در نیمه نخست امسال پرداخت و اظهار 
کرد: در بخش تولید نفت، ۱۰۱ درصد برنامه ابالغی و در بخش های تولید 
گاز غنــی و نفتا به ترتیب ۱۰۱ و ۱۰۲.5 درصد برنامه تولید تکلیفی تحقق 
یافته اســت.وی افزود: با اجرای پروژه های مربوط به چاه های توســعه ای، 
تعمیری و ترمیمی نیز برآیند تولید مثبت 6.۱ هزار بشکه در روز محقق شده 
اســت.مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با اشاره به اینکه از 
فروردین تا شهریور امسال میزان گازسوزی در تاسیسات عملیاتی به میزان 
5۰ درصد کاهش یافته اســت، یادآور شــد: بیش از ۹۸ درصد پساب های 
نمکزدایی به چاه های دفعی تزریق و با به کارگیری دستگاه های تفکیک گر 
سیار نفت )MOS( و فرآورش سیار نفت )MOT( در مجموع 5۷ هزار بشکه 
نفت بازیافت شــد که همگی افزون بر پایــداری تولید با هدف صیانت از 
زیست بوم پیرامونی انجام شده اند.کاویان بیان کرد: با ۷۳ هزار و ۷۸۴ مورد 
ضخامت سنجی خطوط لوله و تأسیسات در نیمه نخست امسال، بیش از ۲5 
درصد افزایش را نسبت به ضخامت سنجی 5۸ هزار و ۸۰۷ موضع در مدت 
مشابه سال ۹۸ تجربه کردیم.وی انجام تعمیرات اساسی ۱۹۰ تجهیز زیر ۴ 
هزار اسب بخار، ایمن سازی خطوط انتقال نفت و گاز در ۳5 نقطه و تأمین 
تجهیزات مبارزه با آلودگی نفتی در ســطح رودخانه ها را از اهم اقدام های 

این شرکت در 6 ماه نخست امسال  برشمرد. 
 فاز نخست طرح ساخت خط لوله 

گوره-جاسك امسال به بهره برداری می رسد
فاز نخســت طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک که 
شــامل راه اندازی تلمبه خانه های شماره ۲ و ۴، ایستگاه های ۱ و ۲ دریافت و 
ارسال توپک و همچنین ترمینال پایانی است،  تا پایان امسال به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی 
جعفرزاده، مدیر پروژه طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک 
درباره راه اندازی فاز نخســت این طرح گفت: آزمون های پیش راه اندازی و 
راه اندازی تلمبه خانه های شماره ۲، ۴ و ایستگاه های ۱،  ۲ و ترمینال پایانی 
از اواخر آذر آغاز می شــود و تا اواســط بهمن ماه پایان می یابد.وی هدف از 
راه اندازی فاز نخست را انتقال ۳5۰ هزار بشکه نفت خام اعالم کرد و افزود: 
تاکنون این فاز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات اجرایی 
مطابق برنامه همچنان در حال انجام اســت.مدیر پروژه طرح احداث خط 
لوله انتقال نفت خام گوره به جاســک اظهار کرد: راه اندازی بخش هایی از 
تلمبه خانه های ۱، ۳ و 5 نیز در دستور کار قرار گرفته است و با راهکارهای 
پیشنهادی، اصالحی و پیگیری های مستمر، بهره برداری از این بخش ها نیز 
به زودی محقق می شود.جعفرزاده با اشاره به اینکه برای نخستین  بار است 
که در ســطح خاورمیانه شــیرهای دروازه ای ۴۲ اینچ از سوی یک شرکت 
دانش بنیان ایرانی تولید می شــود،  گفت: ۲5 عدد شــیرهای دروازه ای ۴۲ 
اینچ مورد نیاز این طرح که حتی مواد اولیه آنها نیز از ســوی شرکت های 
داخلی تأمین می شــود، تا آبان ماه امسال به طرح تحویل داده می شود.وی 
افزود: ۹5۹ کیلومتر مسیرســازی از گســتره هزار کیلومتری پایان یافته و 
66۰ کیلومتر کانال حفاری شــده و با توجه به جوشــکاری 5۰۰ کیلومتر 
 از ایــن طرح، دیگر فعالیت ها نیز با رعایــت اولویت اجرایی در حال انجام 

است.

قراردادهای اجاره 1۶ دکل حفاری طرح  نگهداشت و 
افزایش تولید نفت امضا شد

با تســریع روند انجام مذاکرات از 
سوی شرکت ملی نفت ایران، قراردادهای 
اجاره ۱۶ دکل حفاری خشــکی مربوط به 
نفت  تولید  افزایش  و  نگهداشــت  طرح 

امضا شد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
شــرکت ملی نفت ایران، روز دوشــنبه، 
۱۴ مهرمــاه قراردادهای اجاره ۱6 دکل 
حفــاری خشــکی میان شــرکت ملی 
حفاری ایران و پیمانــکاران پروژه های 
مرحله دوم طرح نگهداشــت و افزایش 
تولید نفت امضا شد.رضا دهقان، معاون 
امور توســعه و مهندســی شرکت ملی 
نفت ایران در حاشیه مراسم امضای این 
قراردادها با بیان اینکه تسریع در اجرای 
پروژه های مرحله دوم طرح نگهداشــت 
و افزایش تولید نفت مــورد تأکید وزیر 
نفــت و مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران است، گفت: با امضای ۱۳ قرارداد 
مربوط به طرح های نگهداشت و افزایش 
تولید نفت در مردادماه امسال، اقدام های 
عملیاتی در راستای تسریع فرآیند انجام 
ایــن پیمان ها در دســتور کار شــرکت 
ادامه  ایران قــرار گرفت.وی  ملی نفت 
داد: با پیگیری های مســتمر و مذاکرات 
فشرده دو ماهه مقرر شــد قراردادهای 
مربوط بــه اجاره دکل های حفاری میان 
شرکت ملی حفاری ایران و پنج شرکت 
خصوصی فعــال در حوزه حفاری نهایی 
شــود تا خللی در روند اجــرای بهنگام 
پروژه ها ایجاد نشود.دهقان با بیان اینکه 
این قراردادها میان شرکت ملی حفاری 
ایران و پنج شــرکت گلوبــال پتروتک 
کیش، تنکو، گســترش انرژی پاسارگاد، 
توســعه پتروایران و شرکت صنایع نفت 
و انرژی قشم امضا شــده است، افزود: 
با امضــای ایــن قراردادهــا ۱6 دکل 
شــرکت ملی حفاری در راستای اجرای 
نگهداشــت  به طرح  مربوط  پروژه های 
و افزایــش تولید نفــت در میدان های 
سیاهمکان، زیالیی، منصورآباد، اهواز ۱ 
و ۴ و مارون 5 و ۱۲ به کار گرفته خواهند 

شرکت  مهندسی  و  توســعه  شد.معاون 
ملــی نفت ایــران تأکید کــرد: اجرای 
طرح هــای نگهداشــت و افزایش تولید 
نفت که با مشارکت گسترده پیمانکاران 
ایرانی همراه اســت، اشتغال زایی خوبی 
به  تعریف شــده  گســتره طرح های  در 
همــراه خواهــد داشــت.دهقان درباره 
برای  قرارداد  دغدغه شرکت های طرف 
تأمیــن به موقع لوله های بــدون درز در 
اجرای پروژه های مربــوط به این طرح 
نیز گفت: شــرکت ملی نفــت ایران در 
راستای حمایت همه جانبه از پیمانکاران 
و تولیدکنندگان داخلی اقدام های موثری 
انجــام داده اســت. در این میــان تنها 
دغدغه تحویل بهنــگام لوله های بدون 
درز از ســوی یکــی از تولیدکننــدگان 
داخلــی مطرح اســت که بــا توجه به 
حجم ســفارش های قبلــی وزارت نفت 
از این شــرکت و با اذعان به اینکه این 
شــرکت تنها تأمین کننده لوله بدون درز 
در ایران اســت، تمهیداتی در چارچوب 
رفع مشکالت احتمالی از سوی شرکت 
ملی نفت ایران اندیشــیده شــده است.

معاون امور توســعه و مهندسی شرکت 
ملــی نفت ایران در مــورد روند اجرای 
دیگر قراردادهــای مربوط به طرح های 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت گفت: 
تاکنــون ۲۳ قرارداد مربوط به این طرح 
نهایی شــده و از ۱۰ قرارداد باقی مانده 
نیز برندگان دو مناقصه دیگر مشــخص 
شــده و یک مناقصــه در مرحله نهایی 
قرار دارد.دهقان اظهار امیدواری کرد با 
توجه به روند تعییــن تکلیف قراردادها، 

تعداد قراردادهای امضاشــده در اجرای 
طرح هــای نگهداشــت و افزایش تولید 
نفت تا پایان ســال به ۳۰ قرارداد برسد.

معاون امور توســعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران گفت: شرکت های نفت 
و گاز پارس و مهندســی و توسعه نفت 
)متن( به عنوان دو کارفرما در پروژه گوره 
- جاسک مشغول کارند و با تعامل مثبت 
میان این شرکت ها و روند فعلی اجرای 
پروژه های مختلف مربوط به این طرح، 
پیش بینی می شود این طرح بزرگ ملی 

تا پایان سال آماده بهره برداری شود.
مشــارکت حداکثری ملی حفاری 
در طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

بــه گزارش شــرکت ملی حفاری 
ایران، ســیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل 
این شــرکت نیز در حاشیه آیین امضای 
قراردادهای دکل های حفاری خشکی با 
پیمانکاران مجری پروژه های مرحله دوم 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت 
مســتقیم  به صورت  حفاری  ملی  گفت: 
در مناقصــه پروژه هــای طرح توســعه 
۲۸ مخزن در مناطــق نفت خیز جنوب 

مشارکت، یا با شــرکت های برنده این 
مناقصه ها در زمینــه اختصاص دکل و 
ارائه خدمات یکپارچه فنی و  مهندســی 
همکاری می کند.موســوی با اشــاره به 
اینکه اکنون ۷۰ درصد عملیات حفاری 
چاه هــای نفت و گاز در مناطق نفت خیز 
خشــکی و دریایی کشــور از سوی این 
شرکت انجام می شود، گفت: ملی حفاری 
افزون بر مشارکت در اجرای پروژه های 
موســوم به طرح توســعه ۲۸ مخزن، با 
شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
نفت فالت قــاره، نفت مناطق مرکزی، 
شــرکت مهندســی و توســعه نفت و 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
قــرارداد همکاری دارد.بر این اســاس، 
شــرکت ملی حفاری ایران با شــرکت 
 )OEID( توسعه نفت و گاز انرژی قشم
در اجرای پروژه اهواز ۱ و ۴ با اختصاص 
دو دکل، با شرکت تنکو در پروژه مارون 
۲ و 5 با تخصیص سه دستگاه حفاری، 
با شــرکت توسعه پترو ایران با کاربست 
دو دستگاه حفاری در طرح توسعه میدان 
نفتی منصورآباد و در همکاری با شرکت 
گلوبــال پتروتک کیش بــا به کارگیری 
ســه دســتگاه حفاری در زمینه توسعه 
میدان زیالیی مشارکت می کند.پنجمین 
شــرکت  مشــارکت  به  مربوط  قرارداد 
ملی حفاری و شــرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد در اجرای طرح توسعه میدان 
نفتی ســیاهمکان است که ملی حفاری 
دو دســتگاه حفاری تخصیص می دهد 
و در پروســه زمانی تعیین شــده برای 
شتاب بخشــی در اجرای ایــن پروژه ها 
که مدت آن بین ۱۲ تــا ۱۸ ماه تعیین 
شده، تعداد دســتگاه های حفاری به ۱6 
دکل افزایش خواهد یافت. در راســتای 
این قراردادها شرکت ملی حفاری ایران 
حسب توافق با شرکت های مجری کار 
نسبت به ارائه خدمات فنی و تخصصی 
از جمله نمودارگیری و مدیریت پسماند 
و دیگر خدمات مورد نیاز نیز اقدام خواهد 

کرد.

ثبت بيش از 30 ميليون بشکه توليد تجمعی نفت در فاز زودهنگام؛
طرح توسعه آذر در آستانه بهره برداری قرار گرفت

توسط محققان دانشگاه اميرکبير ارائه شد؛
طرحی هوشمندانه و ارزان برای توليد بنزين و محصوالت مواد پتروشيمی

مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر در 
شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: تولید 
تجمعی این طــرح در فاز زودهنگام تاکنون 
بیش از ۳0 میلیون بشــکه نفت بوده است 
و این طرح با پیشــرفت حدود ۹۷ درصد در 

آستانه بهره برداری کامل قرار دارد.
کیــوان یاراحمــدی روز شــنبه، ۱۲ 
مهرمــاه در بازدید تعــدادی از نمایندگان 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از 

طرح توســعه میدان نفتی آذر، با بیان این 
مطلب اظهار کرد: قرارداد توسعه این میدان 
ســال ۹۱ با کنسرســیوم اویک و صندوق 
ســرمایه گذاری نفت امضــا و در قالب دو 
مرحله زودهنگام و فاز نخســت اجرایی شد 
که هم اکنون فاز نخست این طرح در آستانه 
بهره برداری قرار گرفته است.وی گفت: در 
بخــش تولید زودهنگام میدان، ۹ حلقه چاه 
حفاری و ۱۲۹ کیلومتــر خط لوله ۱6 اینچ 

و در بخش فاز نخســت طرح ۱۱ حلقه چاه 
جدید واحد بهره بــرداری، 6۱ کیلومتر خط 
انتقال نفت جدید و خط انتقال گاز )گازهای 
همراه به واحد جمع آوری گازهای دهلران( 
احداث شد.مجری طرح توسعه میدان نفتی 
آذر در شــرکت مهندســی و توسعه نفت 
بــه پیچیدگی های میدان مشــترک آذر از 
بعد فنی و تخصصــی از جمله نوع حفاری 
بســیار سخت اشــاره کرد و افزود: در این 

طرح ۷۰ میلیون نفر ســاعت کار بی وقفه 
و بــدون حادثه منجر به فوت ثبت شــده 
اســت.یاراحمدی سهم ســاخت داخل این 
طرح را بیش از ۷5 درصد و ســهم نیروی 
انســانی بومی طرح را بیــش از 55 درصد 
عنوان کرد و گفت: در این طرح در مجموع 
۲5۰ قــرارداد بزرگ و کوچک امضا شــده 
است و اکنون پیشــرفت بخش روسحی و 
زیرسطحی طرح به ترتیب به ۹۴.5 و ۹۹.۴ 

درصد رسیده و پیشرفت کل طرح نیز ۹6.6 
درصد اســت.به گفتــه وی، واحد فرآورش 
مرکــزی این میــدان از چهــارم مردادماه 
امســال عملیاتی  شده اســت و این میدان 
از آبان ماه آمادگی ارسال نفت شیرین را به 
چشــمه خوش خواهد داشت.میدان آذر در 
بلوک اناران در استان ایالم واقع شده است 
و از جمله میدان های مشــترک نفتی کشور 

به شمار می آید.

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند 
تا با اســتفاده از طرحی هوشمندانه و روشی ارزان بنزین 
و محصوالت حوزه پتروشــیمی را با گاز طبیعی به تولید 

برسانند.
دانشــگاه  دانش آموخته  مرادیان،  اســحاق  دکتر 
صنعتی امیرکبیر و مجری طرح »مطالعه بر روی انتخاب 
پذیری الفین های ســبک در فرآیند MTO با استفاده از  
نانوکاتالیســت های کامپوزیتی ســاپو تهیه شده توسط 
امواج ماوراء صوت«، گفت: تولید محصوالت پتروشیمی 
و بنزین به وســیله نفت انجــام می پذیرد و منابع نفتی 
بســیار گران قیمت و رو به کاهش هســتند.وی افزود: 
از طرفی منابع گازی کشــورمان بسیار فراوان و ارزان 
قیمت هستند، از این رو تولید این محصوالت به کمک 
گاز طبیعی به ســبب جلوگیری از خام فروشی و تبدیل 

گاز طبیعی به محصوالت با ارزش افزوده باالتر بســیار 
با اهمیت اســت.وی با بیان اینکه این طرح در مرحله 
آزمایشگاهی منجر به تولید محصوالت پتروشیمی شده 
اســت، خاطر نشــان کرد: معموال یک کاتالیست برای 
تولید محصوالت پتروشــیمی در فرایند و تجهیزات به 
کار می رود که این کاتالیســت بــرای اولین بار در دنیا 
با کمک مــواد معدنی طبیعی و از معادن معدنی داخلی 
طراحی و ساخته شده است.وی با بیان اینکه استفاده از 
نفت در ساخت کاتالیست بســیار هزینه بر است، افزود: 
در ایــن پروژه از گاز طبیعی بهره بردیم و این گاز را به 
روش MTO به الفین های سبک تبدیل کردیم.وی ادامه 
داد: همچنیــن در این پروژه برای کاهش زمان واکنش 
ســاخت و کاهش هزینه های مرســوم پاالیشگاهی و 
استفاده از خواص نانویی مواد از امواج اولتراسونیک در 

مرحله طراحی و ســاخت کاتالیستی استفاده کردیم.وی 
با بیان اینکه این پروژه قابلیت اجرا در پتروشــیمی ها و 
پاالیشگاه های تولید بنزین را دارد، بیان کرد: این پروژه 
در دنیا فقط در چین به بهره برداری رسیده است و ایران 
بــا این تغییرات بوجود آمده می تواند در بخشــی از کار 
به عنوان پیشــرو و کشور اول دنیا باشــد.وی با اشاره 
به مزایای این پروژه گفــت: ارزان قیمت بودن فرآیند، 
جلوگیری از خام فروشی، استفاده از گاز طبیعی و معادن 
معدنی کشــور و تبدیل آن ها بــه محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر، وجود ذخائر عظیم گازی و معادن زئولیتی 
فــراوان و ارزان قیمت، افزایش صــادرات و ارزآوری، 
پیشــرو در تکنولوژی های جدید دنیا و ... از مزیت های 

این پروژه به شماره می رود.
خروجی های این طرح بــه صورت ثبت اختراع و 

۳ مقاله ISI با تاییدیه بنیاد نخبگان و ستاد فناوری نانو 
بوده است که منجر به قرارداد با پتروشیمی شده است.
وی افزود: در حال حاضر توانســتیم قراردادی با مرکز 
پژوهش های پتروشــیمی منعقد کنیم.بر اساس اعالم 
دانشــگاه امیرکبیر، استاد راهنما و اســاتید مشاور این 
پروژه دکتر روئین حالج، دکتر سیما عسکری از اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر پریســا 
مقیم پــور بیژنی از اعضای هیئت علمی  پژوهشــگاه 
پتروشــیمی بوده اند.همچنین حمایــت  کامل و قاطع 
دکتــر خداداد غریب پور رئیس هیــات عامل ایمیدرو و 
معاون وزیر صنعت،  معدن و تجارت به جهت جلوگیری 
از خام فروشی معادن شــبه زئولیتی تحت نظر سازمان 
و بررســی و اســتفاده بدون محدودیــت از این معادن 

همکاری الزم در این طرح را داشته اند.

ملی حفاری به صورت 
مستقیم در مناقصه 

پروژه های طرح توسعه 
2۸ مخزن در مناطق 

نفت خیز جنوب مشارکت، 
یا با شرکت های برنده 
این مناقصه ها در زمینه 
اختصاص دکل و ارائه 

خدمات یکپارچه فنی و  
مهندسی همکاری می کند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

قدردانی فرماندار کنگان از وزارت نفت؛

عزم صنعت نفت در اشتغالزایی برای نیروهای 
بومی جدی است

فرماندار شهرســتان کنگان از تالش های انجام شده صنعت نفت در 
به کارگیری نیروهای بومی برای اجرای پروژه ها قدردانی کرد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انــرژی پارس، ســیدعلی پاک نژاد گفت: در روزهــای اخیر پروژه ای در 
صنعت نفت نیازمند بیش از صد نفر نیروی شاغل بود که تمامًا از ظرفیت 
بومی منطقه برای اجرای این پروژه اســتفاده شــد و این اتفاق نشان از 
توجه جدی صنعت نفت به اشتغال نیروهای بومی دارد و ستودنی است.
وی افزود: امیدواریم ابالغیه وزیر نفت درباره به کارگیری نیروهای بومی 
به صورت جدی دنبال و اجرایی شود.فرماندار کنگان تصریح کرد: در این 
شرایط که جامعه درگیر شــیوع بیماری کروناست، توجه صنعت نفت و 
پتروشیمی به حوزه بهداشت و درمان منطقه جدی و ستودنی بوده است.
ایرج خرمدل، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز 
از به کارگیری نیروهای پزشک متخصص و فوق متخصص برای کمک 
به حل مشــکل های درمانی و استقرار این نیروها با حمایت صنعت نفت 
در بیمارســتان های کنگان و جم به منظور خدمات رسانی به حوزه جنوب 
استان بوشــهر خبر داد و گفت: به روزرسانی تجهیزات و حضور پزشکان 
حاذق در کنار کمک رســانی به صنعت می تواند مشکالت درمانی مردم 

منطقه را حل کند.
با همکاری متخصصان نفت فالت قاره ایران و حفاری شمال؛

دکل سحر-1 در کنار سکوی DPG میدان الوند 
مستقر شد

عملیات استقرار دکل حفاری سحر-۱ کنار سکوی DPG میدان الوند 
در آب های خلیج فارس، با همکاری متخضصان شرکت های نفت فالت قاره 

ایران و حفاری شمال با موفقیت انجام شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، علی 
خواجوی، مدیر امور فنی شــرکت نفت فالت قاره ایران درباره اســتقرار 
دکل ســحر-۱ در کنار ســکوی DPG میدان الوند در منطقه سیری و 
پیچیدگی های اجــرای این عملیات گفت: نظر به ضرورت تعمیر ســه 
حلقه چاه در ســکوی DPG میدان الوند، نیاز به اســتقرار دکل حفاری 
در کنــار این ســکو بود، اما با توجه به اینکه ویژگی های بســتر دریا در 
این ناحیه به گونه ای اســت که احتمال نفــوذ ناگهانی پایه ها وجود دارد، 
مراحل نزدیک شــدن دکل به ســکو به طور دقیق مطالعه و کارشناسان 
شــرکت های نفت فالت قاره ایران و حفاری شــمال برای انجام فرآیند 
Preloading با در نظر گرفتن همه تمهیدهای فنی و ایمنی تصمیم های 
مشــترکی گرفتند.وی افزود: وجود الیه نازک تا حدودی سخت در بین 
دو الیه تاحدودی نرم ماســه ای در هنگام پایه گذاری دکل های حفاری 
و انجام مراحل Preloading  ســبب شکست الیه نازک سخت می شود 
کــه نفوذهای ناگهانــی پایه را ایجاد می کند، این موضوع به دشــواری 
مهار شدنی اســت و در صورت نبود مهار به موقع، سکوی حفاری تعادل 
خود را از دســت می دهد و واژگون می شود.مدیر امور فنی شرکت نفت 
فــالت قاره ایران عنوان کرد: از آنجا که اثر پایه های دکل پیشــین که 
در این ناحیه مســتقر شده بود با دکل سحر بر هم منطبق نبودند و ابعاد 
حفره های ایجادشــده نیز با قطر Spud can دکل سحر انطباق نداشت، 
امکان لغزش دکل به سمت ســکوی DPG هنگام پایه گذاری محتمل 
بود، بنابراین نبود کنترل این موضوع سبب لغزش، کج شدن و ضربه زدن 
دکل به سکوی DPG و سرانجام ایجاد آسیب های جبران ناپذیر می شد، 
بنابراین طراحی دقیق، دقت و تصمیم گیری درست هنگام اجرای این کار 
بسیار مهم و حیاتی بود.خواجوی با تأکید بر اینکه در ۲۰ سال اخیر هیچ 
دکلی به دلیل ریسک ها و پیچیدگی های گفته شده روی این سکو مستقر 
نشده بود، گفت: در سال ۹۲ شرکت نفت فالت قاره ایران از شرکت های 
حفاری فعال در کشــور برای این منظور دعوت کرد که تنها یک شرکت 
خارجی، اعالم آمادگی کرد و آن هم، جابه جایی دکل را منوط به پذیرش 
 Spud can پرداخت هزینه ای حدود ۲5 میلیــون دالر برای تغییر ابعاد
دکل کرد که سرانجام پذیرفته نشد.وی افزود: با تالش و همت گروهی 
متخصصان اداره حفاری و ترمیم چاه شرکت های نفت فالت قاره ایران 
و حفاری شمال، عملیات افتخارآمیز و پیچیده استقرار این دکل به تازگی 
در هشــت روز و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با موفقیت انجام شد و از 
دانش و تجربه حاصل شــده در استقرار موفقیت آمیز این دکل، می توانیم 

در دیگر عملیات  مشابه نیز استفاده کنیم.
لوله گذاری دومین گوی شناور فازهای منطقه 2 

پارس جنوبی تکمیل شد
پروژه احداث خط لوله دومین ســامانه بارگیری و صادرات میعانات 

گازی فازهای منطقه ۲ پارس جنوبی تکمیل شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت و گاز پارس، با 
تکمیل این عملیات، خط لوله دریایی دومین گوی شناور فازهای منطقه 
دو پارس جنوبی با ظرفیت انتقال 5 هزار مترمکعب بر ســاعت میعانات 
گازی، آماده پیش راه اندازی شــده است.عملیات اجرایی این خط لوله ۳6 
اینچی در قالب قرارداد طرح توســعه فاز ۱۹ پارس جنوبی و با اســتفاده 
۱۰۰ درصدی از توان متخصصان داخلی، از ســوی شــرکت مهندسی 
و ساخت تأسیســات دریایی ایران انجام شده اســت.پروژه احداث خط 
لوله دومین ســامانه بارگیری و صادرات میعانــات گازی فازهای پارس 
دو در دو بخش اجرا شــده اســت که در مرحله نخست، عملیات کشش 
خط لوله دریا از ســاحل )Shore Pulling( بــه طول ۱.۳ کیلومتر برای 
نخســتین بار با روش حفاری افقی جهــت دار )HDD( در پارس جنوبی 
پایان یافت و مرحله دوم، لوله گذاری به طول 5.5 کیلومتر در مدت چهار 
روز کاری توســط شناور لوله گذار سی مســتر تکمیل شد.براساس برنامه 
کارفرمای پروژه، پــس از تکمیل عملیات خط لوله کیش - بندر آفتاب، 
شــناور لوله گذار عازم موقعیت پارس جنوبی شــده و پس از آن عملیات 
 نصــب پلم، رایزر و نصب و راه اندازی بویه شــناور در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.

زنگنه: نمایشگاه نفت امسال تا بهبود نسبی وضع برگزار نمی شود؛

تعویق بیست وپنجمین نمایشگاه نفت به خاطر کرونا 
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت 
درباره تعویق برگزاری بیســت وپنجمین 
صادر  اطالعیه ای  نفت  نمایشــگاه  دوره 

کرد.
بــه گــزارش دانش نفــت، متن 
اطالعیه اداره کل روابط عمومی وزارت 

نفت به این شرح است:
نمایشگاه  »بیســت وپنجمین دوره 
بین المللــی صنعت نفــت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی که قــرار بــود از ۲۱ تا 
۲۴ مهرمــاه ۱۳۹۹ در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 
بهداشتی مکرر  اخطارهای  به دلیل  شود، 
وزارت بهداشــت بــرای ایــن روزهای 
شــهر تهران و همکاری هرچه بیشتر در 
مقابله با بیمــاری کووید- ۱۹ و اولویت 
و  شرکت کنندگان  حفظ سالمت  داشتن 
بازدیدکنندگان، به زمان دیگری موکول 
شده است.با وجود آنکه برنامه ریزی الزم 
برای برگزاری نمایشگاه نفت با تغییرات 
ویژه نسبت به سال های پیش و با رعایت 
همه نکات بهداشــتی ابالغی و دریافت 
مجــوز برگــزاری از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی از هفته های 
پیش انجــام و بازدید از نمایشــگاه نیز 
به طور محدود و تنها برای متخصصان و 
فعاالن صنعت نفت با دعوت اختصاصی 
پیش بینی شــده بود، با وجــود ثبت نام 
و اســتقبال خوب شــرکت های داخلی 
از این رویداد مهــم حرفه ای و صنعتی، 
ســرانجام با نظر وزیر نفــت، برگزاری 

بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تا زمان 
کنترل  عمومی  شــرایط  نســبی  بهبود 
کرونا، به تعویق افتــاد.از جمله تدابیری 
که برای برگزاری ایمن این نمایشــگاه 
در موعد مقرر اندیشــیده شده، می توان 
به این مورد اشــاره کرد کــه افزون بر 
ممنوعیت بازدید عمومی از نمایشــگاه، 
تعداد بازدیدکننــدگان اختصاصی در هر 
روز نیز محدود شــده و هر فرد می تواند 
تنهــا در روزی کــه در کارت دعوتش 
قید شــده از نمایشــگاه بازدید کند و در 

هر ســاعت نیز تعداد ورودی سالن های 
نمایشــگاه کنترل خواهد شد، از طرفی 
نیروهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
)اچ اس یی( شرکت ملی نفت ایران برای 
بهداشتی  دستورعمل های  رعایت  پایش 
در نمایشــگاه حضور خواهند داشــت.با 
توجه به اینکه در دوره حساســی از نظر 
اقتصادی قرار داریم، وزارت نفت  جنگ 
نمایش توانمندی ها و رشد صنایع داخلی 
مرتبط بــا صنعت نفــت در عین وجود 
تحریم ها و کمک به رونق فضای کسب 
و کار صنعــت نفــت را از اولویت های 

خود می داند و لذا بیســت وپنجمین دوره 
نمایشگاه نفت در نخستین زمان ممکن 
و با بهبود وضع نســبی کنترل ویروس 
کووید- ۱۹، مطابــق برنامه ریزی انجام 
شده و رعایت تمام و کمال پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شــود که زمان آن 

متعاقبا به اطالع خواهد رسید.«
زنگنه: نمایشگاه نفت امسال تا بهبود 

نسبی وضع برگزار نمی شود
وزیر نفــت در توئیتی ضمن تاکید 
بر ارتباط هر چه بیشــتر تولیدکنندگان 
با متقاضیان در ســال جهــش تولید با 

هدف توســعه بــازار، نوشــت: تصمیم 
امسال  نفت  نمایشگاه  برگزاری  گرفتیم 
را تا بهبود نســبی وضع عقب بیندازیم. 
بیــژن زنگنه، وزیر نفــت، در تازه ترین 
مطلب خود در توئیتر نوشت: »قرار بود 
نمایشگاه نفت امسال ویژه متخصصین 
برگزار شــود، مجوز الزم هم از وزارت 
بهداشت گرفته شــده بود، ولی باتوجه 
به شــرایط فعلی شــهر تهران، تصمیم 
گرفتیــم برگــزاری را تا بهبود نســبی 
وضعیت عقب بیندازیم. البته در شرایط 
فعلــی تحریم ها و نقش پیشــتاز نفت 
در توســعه کســب وکار، ارتباط هر چه 
با متقاضیان، در  تولیدکنندگان  بیشــتر 
ســال جهش تولید موجب توسعه بازار 

می شود.«

مديرعامل اويک:
راه اندازی ان جی ال 3100 اقتصاد ايالم را متحول می کند

مدیرعامــل اویک، واحــد ان جی ال 
دهلران را زنجیره کاملی از ارزش اقتصادی 
در بخش های باالدســت و پایین دســت 
صنعت نفت عنوان کرد و گفت: راه اندازی 
این طرح به ایجاد تحول در اقتصاد استان 

ایالم کمک می کند.
در نشستی که عصر روز شنبه، ۱۲ 
با حضور نمایندگان کمیســیون  مهرماه 
انــرژی مجلــس شــورای اســالمی و 
امور  معــاون  ایالم،  اســتان  نمایندگان 
تولید شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل 
شــرکت نفــت مناطق مرکــزی ایران، 
فرماندار مهــران و... بــه میزبانی گروه 
اویــک در محل طــرح ان جی ال ۳۱۰۰ 
دهلران برگزار شد، غالمرضا منوچهری، 
احــداث ان جــی ال ۳۱۰۰، پتروشــیمی 
دهلران و توسعه میدان آذر را از مهم ترین 
طرح های مجموعه اویک در استان ایالم 
خواند و گفت: افزون بر فاز نخست طرح 
توســعه میدان آذر که به ایســتگاه آخر 
رســیده، مذاکرات برای توســعه میدان 
چنگوله نیز با شــرکت ملــی نفت ایران 
نهایی شده است.وی با اشاره به اینکه فاز 
نخست توسعه آذر در آستانه بهره برداری 
قرار گرفته است، افزود: با امضای قرارداد 
توســعه میدان چنگوله با اویک، امکان 
به کارگیری بخش قابل توجهی از نیروی 
انسانی شــاغل در طرح آذر، در چنگوله 
توســعه میدان آذر در فــاز دوم عمدتا با فراهم می شود.به گفته مدیرعامل اویک، 

هدف حفظ تولید میدان دنبال می شــود.
منوچهری بر ضرورت بهره مندی شرکت 
ملی نفــت ایــران از الگوهــای متنوع 
قراردادی برای توســعه باالدست صنعت 
نفت تأکید کرد و گفت: سرمایه های مورد 
نیاز در این بخش بسیار کالن است و از 
سوی دیگر کمترین سرمایه گذاری ها در 

همین بخش صورت می گیرد.
آموزش ۱00 نفر نیروی بومی از سوی 

اویک
علی نظــری، مدیر کنتــرل پروژه 
طرح احداث ان جــی ال ۳۱۰۰ در اویک 
نیز در این نشســت با اشــاره به تأکید 
ایــن مجموعه بر ایفای مســئولیت های 
اجتماعــی گفت: همســو بــا انجام این 

مســئولیت ها، آمــوزش ۱۰۰ نفر نیروی 
بومی اســتان ایالم در دستور کار اویک 
قرار دارد.وی بــه ارائه توضیحاتی درباره 
آخریــن وضعیــت این طــرح پرداخت 
و گفــت: ان جــی ال ۳۱۰۰ بــا هــدف 
جمع آوری گازهای همــراه نفت منطقه 
دزفول شمالی، تأمین خوراک پتروشیمی 
دهلــران و تأمین گاز بــرای تزریق به 
میدان های منطقه اجرا می شــود؛ مجری 
 EPC آن شــرکت اویک و نوع قرارداد
اســت.نظری اظهار کرد: در اجرای این 
طرح به مســئولیت های اجتماعی توجه 
ویژه ای می شــود و افزون بر فعالیت های 
تعریف شــده مختلف در این زمینه، ۱۰۰ 
نفر نیروی بومــی منطقه با هزینه اویک 
در حال آموزش هستند که پس از پایان 

آموزش، به کار گرفته می شوند.
ان جی ال ۳۱00 به نیمه راه رسید

ایوب علیپــور، مجری طرح احداث 
ان جــی ال ۳۱۰۰ هــم در این نشســت 
دربــاره طــرح توضیحاتی ارائــه داد و 
پیشــرفت آن را بیش از 5۰ درصد اعالم 
کرد.براســاس این گزارش، اجرای پروژه 
ان جی ال ۳۱۰۰ به صــورت EPCF به 
اویک واگذار شــده است. کارفرمای این 
پروژه شــرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشســتگی نفت )اپیک( و ارزش طرح 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر اســت. 
کلنگ این پــروژه در منطقه دهلران در 
شــهریورماه ســال ۹5 به زمین خورد و 
با تأمین مالی از ســوی صندوق توسعه 
ملی، فعالیت های پروژه از اواســط سال 

۹6 شکل اجرایی به خود گرفت.هدف از 
اجرای این پروژه، جلوگیری از سوزاندن 
گازهای همراه با نفت حوزه نفتی دزفول 
شــمالی و جنوب غرب ایــالم و تأمین 
خوراک مورد نیاز پتروشــیمی دهلران و 
تولیــد ارزش افزوده، تأمین گاز مورد نیاز 
برای تزریق به چاه های منطقه و افزایش 
طول عمر آنهاســت. این پروژه افزون بر 
ارزش اقتصــادی ناشــی از جلوگیری از 
هدررفت گازهای همراه که ســال ها در 
این منطقه سوزانده می شــود، آثار قابل 
توجهی نیز در صیانت از محیط زیســت 
منطقه دارد. افزون بر این، اشتغال زایی و 
ایجــاد رونق اقتصادی در منطقه دهلران 
را نیز می تــوان از دیگر نتایج انجام این 

پروژه ملی در غرب کشور دانست.

بیست وپنجمین دوره نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی که قرار 

بود از 21 تا 24 مهرماه 13۹۹ 
در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شود، 
به دلیل اخطارهای بهداشتی 

مکرر وزارت بهداشت برای این 
روزهای شهر تهران و همکاری 
هرچه بیشتر در مقابله با بیماری 

کووید- 1۹ و اولویت داشتن 
حفظ سالمت شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان، به زمان 

دیگری موکول شده است

غالمرضا منوچهری: 
افزون بر فاز نخست 
طرح توسعه میدان 

آذر که به ایستگاه آخر 
رسیده، مذاکرات برای 

توسعه میدان چنگوله نیز 
با شرکت ملی نفت ایران 

نهایی شده است
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گاز

اخبار گاز

شرکت مدیران و کارکنان بسیجي شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در مراسم غبار 

روبي و عطر افشاني مزار شهداي سرخس

با حضــور مهنــدس یحیي فیضــي مدیرعملیات و جانشــین 
مدیرعامل، خضر الیاسي فرمانده پایگاه مقاومت بسیج، فرزندان شهدا 
و بســیجیان شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمي نژاد، مزار شهداي 
شهرســتان سرخس غبار روبي شــد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشــمي نژاد، همزمان با چهارمین روز از چهلمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس و  با هدف نکوداشت یاد و خاطره ایثارگري 
ها و جانفشــاني هاي رزمندگان و شهداي هشت سال جنگ تحمیلي، 

مراسم غبارروبي و عطر افشاني مزار شهداي سرخس برگزار شد.
این خبر حاکیســت: کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد پس از قرائت زیارت عاشورا با حضور بر سر مزار شهیدان واالمقام 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي دفاع مقدس به مقام شامخ این 
پرستوهاي مهاجر اداي احترام نموده و براي ایشان فاتحه قرائت کرده 

و با آرمان هاي این عزیزان تجدید میثاق نمودند.
در راستاي پاسداشت ارزشهاي دیني و فرهنگ جهادي؛

شب شعر آییني دفاع مقدس در سرخس 
برگزار شد

شــعر  شــب 
آیینــي دفاع مقدس 
مدیران،  حضــور  با 
کارکنــان و خانواده 
هاي مجموعه بزرگ 
گاز  پاالیش  شرکت 
شــهید هاشمي نژاد 
پروتکل  رعایت  با  و 
هــاي بهداشــتي و 

فاصلــه گذاري اجتماعي در فضاي باز مجتمع مســکوني گاز شــهید 
مهاجر سرخس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمي 
نــژاد، همزمان با چهلمین ســالگرد و آخرین روز از هفته دفاع مقدس 
و به همت انجمن زبان و ادبیات پارســي پاالیشگاه، شب شعر آییني 
دفاع مقدس با حضور سید محسن مصطفي زاده عضو شوراي سیاست 
گذاري ادبیات خراسان رضوي و تني چند از شاعران حوزه دفاع مقدس 

استان برگزار شد.
در این مراســم شش تن از شاعران برجســته و به نام خراسان 
رضوي و بومي منطقه سرخس که در حوزه شعر و ادبیات دفاع مقدس 
آثار ارزشــمندي سروده اند به اجراي برنامه پرداختند و اشعار خود را با 

موضوع شهیدان و دفاع مقدس براي حاضران قرائت کردند.
هدف از برگزاري برنامه هاي فرهنگي دفاع مقدس انتقال و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه و نسل هاي 

سوم و چهارم انقالب است.
حضور پرشور کارکنان و خانواده ها در 

گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
پایگاه  فرمانــده 
بسیج شــهید هاشمي 
نژاد گفــت: دوران پر 
افتخــار دفاع مقدس، 
طالیــه دار اقتــدار و 
مستضعفان  ایستادگي 
در برابــر زورگویان و 
غرب  اســتعمارگران 
با  که  اســت  و شرق 

تبعیت از رهبــري حکیمانه حضرت امام خمیني » رحمه ا... علیه » و 
بــا لبیک به نداي » هل من ناصر ینصرني » امام حســین )ع( تثبیت 

انقالب اسالمي را به همراه داشته است.
به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد، 
خضر الیاسي با بیان مطلب فوق افزود: برنامه هاي بزرگداشت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس به صورت ویژه با تشــکیل ستاد بزرگداشت به 
محوریت پایگاه بســیج، روابط عمومي و گروه مشــاورین شــاهد در 

پاالیشگاه و مجتمع هاي مسکوني اجرا گردید.
وي در ادامــه بــه برنامه هاي مهم هفته دفاع مقدس اشــاره و 
تصریح کرد: ایجاد صحنه هاي نمادین میدان جنگ، برپایي نمایشگاه 
خودکفائي تجهیزات پاالیشگاه، نامگذاري روزهاي هفته دفاع مقدس 
به نام شهداي جلیل القدر پاالیشگاه، برگزاري نمایشگاه عکس، روایت 
گري، مسابقات فرهنگي - ورزشي، برگزاري همایش بزرگ » ما ملت 
امام حســینیم » با حضور مســئولین و فرماندهان نظامي و انتظامي 
شهرستان و بســیجیان عضو حوزه ها و پایگاه هاي مقاومت بسیج و 

مردم والیت مدار سرخس برگزار شد.
گفتني اســت: مراسم بزرگداشت زنان اســوه صبر و مقاومت از 

دیگر برنامه هاي چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس بود.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

تعداد روستاهای متصل به شبکه گاز به 35 هزار روستا می رسد
اعالم  گاز  امور  نفت در  معاون وزیر 
تعداد  پایان دولــت دوازدهم،  تا  که  کرد 
روســتاهای متصل به شبکه گاز طبیعی به 

۳۵ هزار روستا می رسد.
حسن منتظرتربتی روز دوشنبه، ۱۴ 
مهرماه در آیین بهره برداری از طرح های 
ملی روستایی و عشــایری کشور که با 
حضور حســن روحانی، رئیس جمهوری 
و بیــژن زنگنــه، وزیر نفــت به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: یکی 
و  یازدهم  از مشــخصه های دولت های 
دوازدهم، گازرسانی روستایی بوده و دو 
اتفــاق ویژه در حــوزه گاز در این مدت 
افتاده است؛ افزایش تولید در عسلویه و 
همچنین افزایش گازرسانی به روستاها.

وی افــزود: در ابتدای دولت یازدهم ۱۴ 
هزار روســتای گازدار در کشــور وجود 
داشــت، اما امروز این تعداد به ۳۲ هزار 
روســتا رســیده؛ گازرســانی به ۴ هزار 
و ۲۰۰ روســتا نیز در حال اجراســت و 
ان شــاءاهلل تا پایان دولت دوازدهم ۳5 
هزار روســتای گازدار خواهیم داشــت. 
به ایــن ترتیب در مجمــوع دولت های 
یازدهــم و دوازدهم ۲۱ هزار روســتا به 
شــبکه گاز کشور متصل شده و خواهند 

شد که تقریبًا معادل گازرسانی به بیش 
از 5۰ روســتا در هر هفته است.معاون 
وزیر نفــت در امور گاز با بیــان اینکه 
هزینه گازرســانی روســتایی از ابتدای 
دولت یازدهم تاکنــون ۲۹ هزار میلیارد 
تومان بوده اســت، تصریــح کرد: مردم 

نیز برای لوله کشــی در داخل خانه ها ۸ 
هــزار میلیارد تومان هزینــه کردند که 
همه ایــن اقدام ها شــغل دائمی برای 
افراد زیادی به وجود آورده اســت.تربتی 
تأکید کرد: همــه محصوالت به کاربرده 
شــده در عملیات  گازرسانی تولید داخل 

اســت و این موضوع ســبب شده رونق 
خوبی در صنایع کشــور ایجاد شود.وی 
با بیان اینکه درآمد حاصل  از جایگزینی 
فرآورده های نفتی بــا گاز طبیعی حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان در ســال است، 
افــزود: دلیــل ادامه انجــام پروژه های 

گازرسانی این است که آنها پروژه هایی 
درآمــدزا هســتند و هیــچ هزینه ای به 
دولت تحمیل نکردند و افزون بر تأمین 
هزینه های خــود، درآمدزا هــم بودند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور 
شــد: با تداوم عملیات  گازرسانی حدود 
روزانــه یک میلیون کپســول گاز مایع 
از دوش مردم کشــور برداشته شده که 
این موضوع بــرای مردم رفاه به ارمغان 
آورده اســت.تربتی با اشــاره بــه آغاز 
عملیات اجرایی و بهره برداری ۳۰۱ طرح 
گازرسانی در استان کرمان، گفت: امروز 
در شهر شهداد استان کرمان حضور دارم 
که در این استان ۱۴6 روستا، پنج شهر 
و ۱5۰ صنعــت با اعتبــار ۳5۰ میلیارد 
تومان به شــبکه گاز متصل می شــوند.

وی تصریح کرد: به مردم استان کرمان 
قول می دهیم که ان شاءاهلل تا دهه فجر، 
۹۰ روســتا و 5 شهر دیگر هم به شبکه 
گازرسانی کشور متصل شوند. باید یادآور 
شــوم که در ابتدای دولت یازدهم ۴۴۹ 
روســتای کرمان از گاز طبیعی بهره مند 
بودند که این تعداد اکنون به هزار و ۳۳۷ 
روستا رســیده و ۳6۳ پروژه نیز در حال 

انجام است.

در مراسم گراميداشت روز ملي ايمني و آتش نشاني در پااليشگاه خانگيران عنوان شد؛
آتش نشانان چتر آرامش و تکيه گاه محکم براي نيروهاي عملياتي هستند

گزارش دانش نفت از نشست هم انديشی توانمندسازی و آموزش مهارتی در حوزه نفت، گاز و پتروشيمی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در پااليشگاه سوم پارس جنوبی؛

اشتغال 15 هزار نيروی جوان و توانمند در مجتمع گاز پارس جنوبی

ایمني  با هفتم مهرماه روز  همزمان 
و آتش نشــاني، جمعي از مدیران ارشــد 
و کارکنان شــرکت پاالیش گاز شــهید 
هاشــمي نژاد با حضور در واحد HSE و 
ایســتگاه هاي آتش نشــاني پاالیشگاه 
ضمن عــرض خدا قوت به همکاران، روز 
آتش نشــاني و ایمني را بــه آنها تبریک 

گفتند.
روابط عمومي شــرکت  گزارش  به 
پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد، مدیرعامل 
پاالیشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

حماسه آفریني آتش نشانان فداکار و غیور 
پاالیشــگاه نفت آبادان در ابتداي جنگ 
تحمیلــي گفت: کارکنــان HSE و آتش 
نشــانان نقش ویژه ای در حفظ و ارتقای 
پایــداری تولید دارند و در واقع در ســایه 
امنیت و ایمنی که این عزیزان فراهم می 
نمایند پایداری استمرار تولید گاز تضمین 

می گردد.
افزود:  منبتي  مجید  ســید  مهندس 
آتش نشانان در هنگام بروز حوادث جان 
خود را در طبق اخالص گذاشــته و برابر 

شعله هاي ســوزان آتش  قرار مي دهند 
تــا هموطنان در چتر آرامش قرار گیرند و 
آتش نشانان پاالیشگاه گاز شهید هاشمي 
نــژاد تکیه گاه محکمي بــراي نیروهاي 

عملیاتي در زمان حوادث هستند.
وي تاکید کرد: بــر خود واجب مي 
دانیــم تا از زحمات تمامي آتش نشــانان 
ایثارگــر و زحمــت کش ایــن مجموعه 
صنعتي که با فداکاري و ایثار مشغول ارائه 
خدمات در راستاي ایمني کارکنان صنعت 

گاز هستند، تشکر و قدرداني نماییم.

مدیر منابع انســانی مجتمــع گاز پارس جنوبی 
گفت: اکنون در مجتمــع گاز پارس جنوبی بیش از ۱۵ 

هزار نیروی جوان و متخصص شاغل هستند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
گاز ایران، اسحاق فرشیدی در نشست هم اندیشی که 
با موضوع توانمندســازی و آموزش مهارتی در حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی و توســعه آموزش های فنی 
و حرفه ای در پاالیشــگاه ســوم پارس جنوبی برگزار 
شــد، با بیان اینکه در ســایت یک و دو  مجتمع گاز 
پارس جنوبی در مجموع ۱۳ پاالیشــگاه وجود دارد، 
اظهار کرد: تاکنون به جز فاز ۱۴ که در حال ســاخت 
است، همه فازها تحویل داده شده است.وی ادامه داد: 
هم اکنون افزون بر توسعه پاالیشگاه ها، مأموریت های 
دیگری نیز به مجتمع گاز پارس جنوبی  داده شــده؛ 
از جملــه  بهره برداری از نیــروگاه بعثت که به تازگی 
به مجتمع گاز پارس جنوبی منتقل شــده است.مدیر 
منابع انســانی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: 
پایداری مجتمع بر این اساس است که نیروی انسانی 
متناســب با نیازهای مجتمع توانمند شود و با توسعه 
مسئولیت ها، توانمندســازی نیروی انسانی نیز شکل 
گیــرد. هدف اصلــی در مجتمع آمــوزش و توانمند 
کردن نیروی انســانی اســت که در بخش پاالیش 
مطابق برنامه باید ۳ تا ۴ هزار نفر تا پایان سال دارای 
صالحیت حرفه ای شــوند که با توجه شیوع ویروس 
کرونا بخشی از برنامه ها به تعویق افتاده، اما همچنان 
به صورت جدی در حال انجام است.فرشــیدی تأکید 
کــرد: مطابق برنامه در مجتمع گاز پارس جنوبی باید 
ظرف دو تا سه سال آینده، نیروهای مجتمع متناسب 
با تدوین اســتانداردها توانمند شوند که همسو با این 
موضوع برنامه 6 ماهه دوم ســال ۹۹ نیز تدوین شده 
اســت و مطابق این برنامه باید در بخش استانداردها 

به وضع مطلوبی برســیم و به بخشی از مشاغل کف 
سازمان نیز گواهینامه صالحیت حرفه ای ارائه شود.
ضرورت تبدیل  مجتمع گاز پارس جنوبی به قطب 

تربیت نیروی انسانی در حوزه انرژی
علی اوســط هاشــمی، معاون وزیر کار و رئیس 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز در این نشست 
گفــت: پارس جنوبی پایتخت انرژی کشــور اســت 
و بــا توجه به برنامه ریزی انجام شــده و آمارها امروز 
۷۰ درصد تأمین انرژی کشــور از این منطقه تأمین 
می شــود.وی مجتمع گاز پارس جنوبی را خزانه ملی 
دانســت و افزود: نمود این قابلیت در عصر مقاومت 
و تحریم و فشار ســبب امیدواری برای مردم شده و 
افــزون بر تأمین انرژی که ســبب تأمین رفاه جامعه 
می شود، بذر امید نیز در کشور کاشته شده است.رئیس 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین اظهار 
کرد: پــارس جنوبی در دولت های پیشــین با هدف 
توســعه و برای احقاق حق ملی ایجاد شد و امروز به 
این حق دســت یافتیم. در این شرایط تحریم نیز اگر 
پارس جنوبی نبود، تأمین نیاز انرژی کشــور ســخت 
می شــد، البته برای پیشــرفت فقط نباید به توســعه 
واحدهای صنعتی اکتفا کنیم و توسعه باید همه جانبه 
باشد.هاشــمی تأکید کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی 
باید مانند یک دانشــگاه در صنعت کشور وزن داشته 
باشــد. عســلویه می تواند قطب تربیت نیرو در زمینه 
انرژی در کل جهان شــود. وقتــی جهان به مخازن 
انرژی ما وابسته اســت، باید تربیت نیروی انسانی را 
هــم مدنظر قرار دهیم و  همراه بــا صادرات انرژی، 
صدور نیروی ماهر در این حوزه را نیز در نظر داشــته 

باشــیم.وی یادآور شــد: مجتمع گاز پارس جنوبی به 
عالی ترین مرکز آمــوزش مهارتی نیاز دارد که قطب 
انرژی منطقه را از نظر تربیت نیروی انسانی عهده دار 
شــود و با یک الگوی آموزشی متفاوت تربیت نیروی 
انسانی را انجام دهد. در این صورت است که می توان 

به همه دنیا نیروی متخصص صادر کرد.
پارس جنوبی نقشی سازنده ای در تولید، اقتصاد 

و اشتغال دارد
موســی احمدی، نماینده دیر، کنــگان، جم و 
عســلویه در مجلس نیز در این نشســت اظهار کرد: 
مهارت آمــوزی یکی از مهم ترین حلقه های اشــتغال 
در منطقه  پارس جنوبی اســت.وی ادامه داد: شرکت 
ملی گاز ایران توجه ویژه ای به ارتقای توان نیروهای 
شــاغل در صنعت گاز و پاالیشگاه های پارس جنوبی 
دارد کــه این مهم نشــان از همــت واالی مدیران 
اســت.این نماینده مجلس جذب و ارتقای توانمندی 
نیروهای شــاغل در صنعت را یک ضرورت دانست و 
گفت: در ایران از نظر علمی ضمن ایجاد دانشگاه ها، 
مراکز علمی زیادی راه اندازی شــده اســت که این 
مراکــز باید به یــک حلقه با عنــوان حرفه آموزی و 
مهارت آموزی متصل شــوند. این موارد زمینه توسعه 
و پیشرفت جامعه هســتند و با برنامه ای که سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای تدوین و عملیاتی کرده و طبق 
ظرفیت های استان ها در مناطق و به خصوص منطقه 
پارس جنوبی و همکاری سازنده و بسیار خوب مجتمع 
گاز پارس جنوبــی، دپارتمان ملی مهارت نیز اجرایی 
و راه اندازی شــده اســت.احمدی با تأکید بر اهمیت 
همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه ها و سازمان ها 
در پذیرش همدیگر برای استفاده از ظرفیت ها، اظهار 
کرد: حمایت و اســتقبال مجتمع گاز پارس جنوبی از 

ظرفیت آموزش فنی و حرفه ای ستودنی است.



شنبه 19 مهر ماه 1399 
 شماره 740

7
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

یادداشت

راه اندازی مرکز مهارت آموزی صنعت نفت در کازرون و 
تجربه بیست ساله پتروشیمی در این کار

عبدالرسول دشتی
خبــر امضای تفاهم نامه راه انــدازی مرکز مهارت 
آموزی نفت، گاز و پتروشیمی درشهرستان کازرون بیشتر 
از آنکه با نگاه تخصصی به این اقدام صورت گرفته باشــد 
متاسفانه با حاشیه ها و شائبه هایی همراه شد که انجام آن 
را به عنوان دادن امتیازی از ســوی وزارت نفت به نماینده 
مردم این شــهر و رییس فعلی کمیسیون انرژی مجلس 
نشــان می داد.امضای چنین تفاهم نامه همکاری را می 

توان از یک زاویه دیگر هم مورد بررســی قرار داد و آن اینکه چنین اقدامی نزدیک به 
دو دهه)بیست سال( قبل با یک آینده نگری هوشمندانه در مجموعه صنایع پتروشیمی 
کشور به منظور تامین نیروهای اجرایی مورد نیاز طرح های آتی پتروشیمی با موفقیت 

برنامه ریزی و اجرا شده است. 
سابقه طرح تربیت نیروهای ماهر در صنعت نفت

طرح آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز صنعت نفت برنامه گسترده ای بود که بر 
اساس فرایندی طراحی شده برای دوران توسعه نفت و پتروشیمی در چشم انداز ایران 
۱۴۰۰ به اجرا درآمده بود. این برنامه توســط مدیرعامل وقت شرکت مدیریت توسعه 
پتروشیمی )مهندس نجابت( با هدف آموزش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم 
در دوره  های زمانی حدودا چهار ماهه در چندین رشته تخصصی مورد نیاز طرح های 
این صنعت از جمله جوشــکاری، برق و ابزار دقیق، لوله کشی صنعتی و ... در سراسر 
اســتان های کشور به اجرا درآمد. افراد پذیرفته شده در این دوره ها از امکاناتی شامل 
خوابگاه، تغذیه و کمک هزینه برخوردار بوده و در پایان دوره و قبولی گواهی معتبر با 
مهر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و پتروشیمی را دریافت می کردند. طی چند سال 
اجرای این طرح که از ســال ۱۳۸۱ شروع شده بود بیش از 6۰ هزار نفر در دوره های 
مختلف تخصصی، آموزش های مورد نیاز برای حضور در پروژه های در دست اجرای 
مناطقی چون عسلویه را گذرانده و بر اساس نیاز طرح های مختلف جذب آنها شدند. 
این طرح در زمان وزارت مهندس زنگنه در دولت هشتم نیز همچنان ادامه داشت ولی 
عمال در دولت های بعدی به شکلی مورد بی مهری قرار گرفته و از برنامه های کاری 
نفت و پتروشیمی خارج شــد. طرح تربیت نیروهای ماهر صنعت نفت در آن زمان با 
سرمایه گذاری ساالنه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به وسیله شرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشــیمی در حال اجرا بود، و این هزینه به وسیله وزارت نفت از طریق شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی تأمین می شــد . در همان سال ها مسئولین پتروشیمی در اطالع 
رســانی پیرامون این طرح اعالم کرده بودند: طرح فوق بر اساس برنامه های توسعه 
صنعت نفت و پیش بینی توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ۱۰۰ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری و نیاز این پروژه بزرگ به 55۰ هزار نیروی فنی و ماهر از سال ۱۳۸۱ آغاز شده 
و تا آن زمان اعالم شد ۴۸ هزار نفر )در زمان اعالم خبر( در این دوره ها آموزش دیده 
اند. از جمله ویژگی های عنوان شده در رابطه با دوره های اجرا شده این بوده که: طرح 
تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز صنعت نفت با ۱۷ مرکز در مناطق نفت خیز جنوب آغاز 
و ســپس با ۲6۰ مرکز در مناطق جنوب کشــور و با ظرفیت۳۰ هزار نفر در حال اجرا 
بود و افراد پس از گذراندن دوره های ۴/5 ماهه و موفقیت در این دوره ها، به وســیله 
شرکت های آزمون بین المللی که وابسته به کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و اتریش 
بودند مورد ارزیابی قرار گرفته و به آنها گواهینامه بین المللی اعطا شده، می توانستند 
در پروژه های صنعت نفت ایران و حتی پروژه های نفتی خاور میانه نیز مشغول به کار 
شوند. همچنین افراد آموزش دیده در رشته های جوشکاری، ابزار دقیق، برق صنعتی 
و لوله کشی از طریق دفاتری که آموزش می دیدند به پیمانکاران پروژه های مختلف 

نفتی معرفی می شدند. ) گزارش مبسوط خبر در شانا سه شنبه 5 اردیبهشت ۱۳۸5(
نکته قابل ذکر این است که آقای زنگنه یک بار در گفتگویی نظر خود در مورد 
اهمیــت آموزش نیروهای فنی و ماهر را مهر ماه ســال ۹۳ نیز مطرح کرده بود. وی 
در آن زمان و به هنگام حضور در نشســت بررسی وضعیت میادین نفتی آذر مهران با 
توصیه به لزوم فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط با صنعت نفت و گاز گفته 
بود: »بهترین کار برای جذب نیروهای بومی تربیت افراد ماهر فنی و کارشناسان نفتی 
اســت«. مهندس زنگنه این مطالب را در پاسخ به درخواست نمایندگان و مسووالن 
وقت اســتان در مورد به کارگیری نیروهای بومی مطرح کرده و تاکید کرده بود: اگر 
کارجویان بومی از تخصص های عملی مانند جوشــکاری، برقکاری، مکانیک و سایر 
تخصص های فنی برخوردار باشــند دلیلی ندارد نیروی کار از جای دیگر آورده شود و 
گفته بود مسووالن از این فرصت استفاده کنند و نیروهای ماهر و تکنیسین تربیت کنند.

)خبرگزاری ایرنا ۱۳۹۳/۰۷/۱۸(
نقش تحسین برانگیز پتروشیمی در آموزش نیروهای ماهر  

همانطور که ذکر شد در آن ســال ها گذراندن دوره های آموزش طرح تربیت 
نیروهای ماهر در پتروشــیمی رایگان بوده، افراد دارای مدرک دیپلم با گذراندن 6۰۰ 
ساعت آموزش که شامل ۱۰۰ ساعت تئوری و 5۰۰ ساعت عملی بود، آماده فعالیت در 
پروژه های صنعت نفت شده و با ورود به داخل سایت ها و انجام فعالیت های تخصصی 
بتدریج تبدیل به یک کارگر ماهر و متخصص می شدند. در همان زمان بر این موضوع 
تاکید می شد که در عین حالی که تالش شده برای تمامی افراد آموزش دیده فضای 
اشتغال باز شود، اما در هر حال شرکت در دوره های آموزشی تعهدی مبنی بر استخدام 
و یا اشتغال برای وزارت نفت یا پتروشیمی ایجاد نمی کند ولی تا همان زمان بررسی 
ها نشــان می داد حدود ۷۰ درصد از افراد آموزش دیده در آن دوره ها موفق شــده 
بودند در پروژه های مختلف مشــغول به کار شوند، همچنین در صورتی که نیروهای 
آموزش دیده مازاد نیاز صنعت نفت می بودند، می توانستند در صنایع دیگر مشغول به 
کار شوند. )شانا سه شــنبه 5 اردیبهشت ۱۳۸5( و همان زمان گزارش هایی از جذب 
تعدادی از این افراد در کشورهای همسایه و حتی کره جنوبی منتشر ارائه شده بود. آن 
سال ها گزارش هائی که در وب سایت یکی از شرکت های پتروشیمی ثبت شده بود 
حکایت از آن داشــت که  تا آن زمان این دوره ها در ســال ۱۳۸6 تعداد ۳۰ هزار نفر، 
در سال ۱۳۸۷ تعداد ۴ هزار نفر و تا سال ۱۳۸۸ جمعا تعداد بیش از 6۴ هزار نفر فارغ 
التحصیل داشته است. رقمی که تحقق اجرای آن این روزها بیشتر به یک رویا شبیه 
است. گزارش مذکور بیانگر آن بود که در دوره نصب مکانیکی ۱۴5 نفر، برق صنعتی، 
۹۳۲۱ نفر،ابزار دقیق، ۱۱۷۸ نفر،لوله کشی ۲۱5۴۳ نفر، جوشکاری آلومینیوم ۲6۸ نفر، 
جوش برق گازی ۸۳۱6 نفر و جوش گازی آرگون ۲۲۸۹5 نفر و جوشکاری استیل 5۸۰ 
نفر فارغ التحصیل شده بودند.) وب سایت رسمی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی(

حاال اما رییس کمیسیون انرژی مجلس، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و مسئولین نفتی حاضر در جلسه امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز کازرون چنان با 
ذوق زدگی از تفاهم امضاء شده صحبت کرده، استان فارس )و احتماال شهر کازرون( را 
مرکز معین انجام این کار برای استان های بوشهر و خوزستان و یک مرکز پایلوت برای 
انجام چنین کاری معرفی می کنند که گویی از سابقه اجرای چنین طرحی هیچ اطالع 
قبلی ندارند. در حالی که اگر قبال یک استعالم ساده از پتروشیمی می گرفتند متوجه می 
شدند » از حالوت و شیرینی بی بدیل خرمایی صحبت می کنند که دست اندرکاران 

پتروشیمی کشور زمانی نزدیک به دو دهه قبل با هسته آن بازی می کرده اند«.

ربیعی اولین »شل« ایرانی را می سازد؟

»خلیج فارس« در بازار سرمایه، 
»سرمایه« پارو می کند

زنجیره »EPCF« در صنعت پتروشیمی کامل شد
از  فــارس« پس  خلیج  پتروشــیمی  »صنایع 
اســتفاده از تســهیالت بانکی و بازار سرمایه برای 
تامین منابع مالی ساخت پاالیشــگاه گاز یادآوران، 
دوهزار میلیــارد تومان اوراق اجاره با نرخ ۱۸ درصد 

عرضه کرد.
در ســه دهه گذشــته تاکنون پیشرفت های 
اعجاب برانگیزی در حوزه طراحی، ســاخت کاال و 
تجهیزات، ساختمان و نصب در صنعت نفت اتفاق 
افتاده به طوری که غیبت خارجی ها اصال به چشم 
نمی آیــد اما بزرگترین چالــش صنعت نفت تامین 

منابع مالی یا فاینانس اجرا طرح هاست.
از  پتروشــیمی خلیج فــارس« یکی  صنایع 
نخســتین هلدینگ های ایرانی بوده که در شرایط 
تحریم به خوبی از ظرفیت بازار بورس و ســرمایه 
بــرای تامین منابع پروژه ها اجرا کــرده و قطعا در 
صورت لغو تحریم ها با بی نیازی این بنگاه بزرگ از 
منابع »صندوق توسعه ملی« می توان انتظار داشت 
بــه اولین پتروشیمی ســاز ایرانی تبدیل شــود که 
توانایی ساخت و تامین منابع پروژه های بین المللی 
را دارد، بــدون اغراق »خلیج فــارس« به زودی به 

»شل« ایرانی تبدیل خواهد شد.

تاريخ برگزاری ايران پالست از آبان ماه به دی ماه موکول شد؛

برپايی چهاردهمين نمايشگاه بين المللی  »ايران پالست« در آستانه روز پتروشيمی

»تدبير«، »پترول« را آزاد کرد؛
بدهی کمرشکن ارزی »پترول« 

تسويه حساب شد
 »الفين« پتروشيمی ايالم يک گام؛

 تا بهره برداری

بین المللی  نمایشگاه  مدیر چهاردهمین 
تاریخ  تغییــر  اعالم  ایران پالســت ضمن 
برگزاری این نمایشــگاه بــا در نظر گرفتن 
شدت شیوع ویروس کووید- ۱۹ در پایتخت، 
نمایشگاه در روزهای پنجم  این  برگزاری  از 
تا هشــتم دی ماه، مصادف بــا روز »صنعت 

پتروشیمی« خبر داد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی صنایــع پتروشــیمی، ایوب 
بنــوی با بیــان اینکه عصر روز سه شــنبه 
)۱5 مهرماه( نشســت هم اندیشی با حضور 
فعــاالن و نمایندگان تشــکل های صنفی 
صنایع تکمیلی پتروشــیمی و پالســتیک 
درباره نمایشــگاه ایران پالست برگزار شد، 
تصریــح کرد: قرار بــود چهاردهمین دوره 
نمایشگاه ایران پالســت امسال ۲۴ تا ۲۷ 
آبان ماه برگزار شــود و بــرای این منظور 
مجوزهای مربوط نیز از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی دریافت شــده 
بــود، اما بــا در نظر گرفتن وضع شــیوع 
کرونا در پایتخت، مقرر شــد برگزاری این 
نمایشــگاه به تعویق بیفتد.وی از برگزاری 
چهاردهمین نمایشــگاه ایران پالســت در 
روزهای پنجم تا هشــتم دی ماه امســال 
مصادف با روز صنعت پتروشیمی خبر داد و 
افزود: در فرآیند برگزاری نمایشگاه، ضمن 
تمدید و دریافت مجوزهای بهداشتی، همه 
پروتکل های بهداشتی و پیشگیرانه، اجرایی 

و عملیاتــی می شــود. بر همین اســاس، 
برگــزاری ایران پالســت چهاردهم تنها با 
حضور بازدیدکننــدگان تخصصی داخلی و 
خارجی برگــزار و از حضور بازدیدکنندگان 
می شود. جلوگیری  متفرقه  و  غیرتخصصی 
مدیر نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت 
بــا بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰۰ شــرکت 
داخلی و خارجی برای حضور در چهاردهمین 
دوره این نمایشگاه ثبت نام کرده اند، یادآور 
شــد: با توجه به تغییر زمــان برگزاری این 
نمایشگاه و استقبال متقاضیان از حضور در 
این رویداد، زمان ثبت نام در ایران پالســت 

تمدید شــد که اطالعات مربوط به آن در 
www. ســایت ایران پالست به نشــانی
iranplast.ir در دســترس خواهــد بــود.
بنوی با تأکید بر اینکــه یکی از مهم ترین 
رویکردهای چهاردهمین نمایشــگاه ایران 
و  پلیمری  محصــوالت  عرضه  پالســت، 
پالســتیکی با هدف پیشــگیری از شیوع 
»کرونا« اســت، عنوان کرد: پس از شیوع 
کرونا، تقاضا بــرای محصوالت پلیمری نه 
تنها کاهش نیافتــه، بلکه افزایش هم پیدا 
کرده اســت، به طوری  که تقاضا برای انواع 
محصوالت پلیمری و پتروشــیمی همچون 

پلی اتیلن هــا، پلی پروپیلن و دیگر گریدهای 
قابل استفاده در صنایع بسته بندی، ظروف 
یک بار مصرف، تجهیــزات و مواد مصرفی 
بهداشــتی، بیمارســتانی، مواد شــوینده و 
زیرمجموعه  همگــی  که  ضدعفونی کننده 
صنایع پلیمر و پتروشــیمی هستند، افزایش 
یافته اســت.وی با یــادآوری نقش صنعت 
در  آن  تکمیلــی  صنایــع  و  پتروشــیمی 
مدیریت و پیشــگیری از شــیوع کرونا چه 
در حوزه تأمین مــواد اولیه و چه در بخش 
تولید کاال و محصوالتی همچون ماســک، 
البســه پزشــکی و کادر  مواد ضدعفونی، 

درمانی، ظروف یکبار مصرف، بســته بندی، 
محصوالت بهداشتی و...، صنعت پتروشیمی 
را پرچمدار مبارزه با ویروس کرونا خواند و 
تأکید کــرد: »کرونا« هرچند موجب اعمال 
سیاست ها و رفتارهای انقباضی در برخی از 
کسب وکارها شده، اما در حوزه پتروشیمی و 
صنایع تکمیلی سبب افزایش تقاضا و رونق 
کســب وکارها با توجه به رشد تقاضا برای 
محصوالت مرتبط شده است.به گفته بنوی، 
در شــرایط تحریم غیرقانونــی آمریکا که 
صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده های 
نفتی با محدودیت هایی روبه روست، تولید و 
فروش محصوالت پلیمری و پتروشیمی چه 
در بازار داخلی و چه خارجی با افزایش تقاضا 
و رشــد قیمت ها روبه رو شده که برگزاری 
نمایشــگاه ایران پالست می تواند به بهبود 
درآمد صادرات  افزایش  شرایط کسب وکار، 
غیرنفتی و بهتر شــدن فضــای اقتصادی 
چهاردهمین  کند.مدیــر  کمــک  کشــور 
نمایشگاه ایران پالســت، از برگزاری این 
نمایشگاه در روزهای پنجم تا هشتم دی ماه 
امســال مصادف با روز صنعت پتروشیمی 
خبر داد و گفت: این رویداد هم سو با شرایط 
کنونی کشــور در مقابله با شیوع کرونا و با 
هدف توسعه فضای کســب وکار و تقویت 
ارتباط با فعاالن صنعت پتروشیمی در سال 
جهش تولید و معرفی دســتاوردهای دولت 

در این صنعت برگزار می شود.

مدیرعامل »پترول« در گفتگو با 
شاپا با بیان اینکه بدهی ۲۵0 میلیون 
تسویه حساب  پترول  ارزی  یورویی 
شــده و هم اکنون حتی یک سنت 
نداریم، اعالم کرد:  ارزی  هم بدهی 
فاینانس ۸۷ میلیون یورویی تکمیل 
طرح های توســعه ای پتروشــیمی 

»پترول« هم بازگشایی شده است.

»رسول اشرف زاده« همچنین 
از راه انــدازی تمامــی کوره های 
واحد الفین پتروشــیمی ایالم خبر 
داد و یادآور شــد: بــا بهره برداری 
کامــل و تجاری از طرح توســعه 
شــرکت  ایــن  ســهام  ایــالم، 
 پتروشــیمی هم در بورس عرضه

 می شود. 
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صادرات نفت، از تحریم تا جنگ تمام عیار اقتصادی
اگرچه ایران از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون با انواع 
تحریم ها علیه صنعت نفت رو بــه رو بوده اما تحریم های 
آمریکا در شرایط فعلی نه یک تحریم بلکه جنگ تمام عیار 
اقتصادی به شمار می رود که در تالش است صادرات نفت 

و دسترسی به پول آن را به صفر برساند.
تولید پتروشیمی دو برابر شد، صادرات فرآورده های 
نفتی ۴ برابر رشــد را تجربه کرد، گازرســانی روستایی 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت، برداشت گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبی ۲.5 برابر شــد و برداشت ایران 
از میدان های غرب کارون نیز به رشــدی ۴۳۰ درصدی 
رسید. اینها تنها بخشی از دستاوردهای نفتی دولتی است 
که پنج سال از هفت سال خود را زیر فشار تحریم هایی 
بی ســابقه گذراند تا عماًل این دولــت هزینه های جنگ 
اقتصادی را بپردازد. این در حالی است که اگرچه سابقه 
تحریــم نفتی ایــران به ابتدای دهــه ۳۰ و هم زمان با 
تالش برای ملی شدن صنعت نفت بازمی گردد، اما هیچ 
زمانی،  فشــار برای صادرات ایران تــا این حد جدی و 
سیستماتیک نبوده است. این بار اما تنها تحریم ها نیست 
که بر دوش ایران سنگینی می کند، بلکه همان گونه که 
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت )نهم 
مهر ۱۳۹۹( تأکید کرد، جنگ اقتصادی در این سه سال 
اتفاق افتاد. رئیس دولت تدبیر و امید در همین ارتباط به 
برخی اظهارات در رســانه ها و فضای مجازی اشاره کرد 
و گفت: برخی از دوســتان می گوینــد قبل از این دولت 
هم تحریم بوده و حاال هم تحریم هســت و شــما قباًل 
می گفتید برخی از مشــکالت به خاطر مدیریت است و 

حاال چه می گویید؟
وی ادامه داد: آنچه در گذشــته بوده، تحریم بوده 
و نه جنــگ اقتصــادی. در آن شــرایط تحریم دولت 
حداقل روزانه یک میلیون بشــکه نفــت صادر می کرد. 
رئیس جمهــوری تصریح کرد: این نکته مهم را خواهش 
می کنم توجه کنید. در دوره قبل، قیمت میانگین نفت نیز 
باالی ۱۰۰ دالر بود و در مقاطعی به ۱۲۰ دالر هم رسید 

و بانک های ما نیز با شــرایط امــروز مواجه نبودند. وی 
افزود: همیشه ممکن است مشکالت ساختاری قدیمی و 
مدیریتی باشد، اما درصد آن چقدر است؟ در این شرایط 
جنگ باز نروند مقایســه کنند با شــرایط تحریم، ما در 
شــرایط جنگ هستیم، جنگ از ســال ۹۷ شروع شده 
اســت، واقعیت های جامعه را تحریف نکنیم و همان طور 
که رهبری فرمودند در دفاع هشت ساله نباید واقعیت ها 
تحریف شــود امروز هم در جنــگ اقتصادی واقعیت ها 
نباید تحریف شــود. روحانــی تأکید کــرد: واقعیت ها 
را باید به همان صورتی که هســت بــرای مردم تبیین 
کنیم. تحریم قبل و ســال های پیــش بوده، ولی جنگ 
اقتصادی از سال ۹۷ شــروع شده است. آدرس و تاریخ 
اشتباه ندهیم و تحریف نکنیم و واقعیت ها را برای مردم 
بیان کنیم که البته این بدان معنا نیســت که ما در برابر 
توطئه های دشمنان ترسیده و عقب نشینی کرده ایم،   اما 
شرایط جنگ با شــرایط صلح متفاوت است و همه باید 

این واقعیت ها را بدانند و روی آن دقت کنند.
درآمد ۱۱۸ میلیارد دالری نفت در یک سال

در این میان نگاهی به روند درآمدهای نفتی ایران 
در سال های گذشته می تواند در این زمینه راهگشا باشد 
و نشان دهد اشــاره رئیس جمهوری دقیقًا به چیست. در 
سال ۸۸،  ایران حدود 66 میلیارد دالر درآمد نفتی داشته 
اســت. سال پس از آن به واسطه حرکت صعودی قیمت 
دالر این عدد به ۹۰.۱ میلیارد دالر رســید. سال طالیی 
برای درآمدهای نفتی کشــور در تمام تاریخ را البته باید 
ســال ۹۰ دانست. در آن سال دولت دهم ۱۱۸.۸ میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشــت. با اعمال تحریم های شــورای 
امنیت علیه ایران به دلیل پرونده هســته ای، سال ۹۱، 
این عدد کاهشــی 5۰ میلیارد دالری را تجربه کرد و به 
6۸.۱ میلیارد دالر رســید. این عدد همچنان از میانگین 
درآمدهــای نفتی در ســال های قبل و بعد بیشــتر بود. 
نگاهی به قیمت نفت در آن ســال ها نشان می دهد که 
در ســال ۸6، برای نخســتین بار قیمت نفت از مرز ۸۱ 

دالر عبــور کرد. حتی قیمت نفت در بازارهای جهانی تا 
۸۴ دالر را نیز تجربه کرد و در آســتانه فصل ســرد آن 
ســال، رکورد ۹۳ دالر در هر بشکه را شکست. در سال 
۸۷ امــا رقم تاریخی ۱۴۷ دالر در تابلوهای معامله نفت 
ثبت شد، اما خوشبین ترین افراد نیز امید به دوام چندان 
آن نداشتند. با شــدت گرفتن بحران اقتصادی در اروپا 
و آمریکا، قیمت نفت نزولی شــد و حتی با کاهش ۱۰۰ 
دالری به زیر ۴۰ دالر رسید که این رقم نیز خیلی دوام 
نداشت. پس از آن قیمت نفت در روندی منطقی تا سال 
۸۸ افزایش یافت. افزایش قیمت نفت در آن بازه زمانی 
تا آنجا ادامه داشت که طالی سیاه با قیمت ۱۰۰ دالری 
پا به سال ۸۹ گذاشت. سال های بعد روند قیمت نفت در 
اطراف ۱۰۰ دالر بود تا آنکه در ســال ۹۲ دوباره شاهد 

رشد قیمت نفت تا ۱۱۰ دالر در هر بشکه بودیم.
لغو قطعنامه ها با برجام

در این شرایط دولت محمود احمدی نژاد، کشور را 
به دولت یازدهم ســپرد. در سال های نخست این دولت 
نیز درآمد نفتی تغییر چندانی نداشــت و این در شرایطی 
بود که ایران همچنان زیر ســلطه تحریم ها قرار داشت. 
در آن زمــان اگرچــه نوک پیکان تحریم ها به ســمت 
صنعت نفت ایران نشــانه رفته بــود، اما باز هم منافذی 
وجود داشت تا به واسطه آن ایران هرچند کمتر از گذشته 
اما نفت خود را صادر کند و به پول آن نیز با هزار و یک 
ترفند برسد. در آن زمان ایران با اینکه برای فروش نفت 
تحریم بود اما مجوز صادرات تا یک میلیون بشکه نفت 
را در دست داشت. با توجه به آن مجوز بود که مشتریان 
ثابــت ایران همچنان خریدار ماندند و صادرات به برخی 
کشــورهای اروپایی نیز انجام می شــد. از ســوی دیگر 
ایــران در آن زمان با تحریم هــا علیه نفتکش های خود 
با این وســعت روبه رو نبود و حتی بیمه نفتکش ها نیز با 
ترفندهایی انجام می شد. البته از همان روزهای نخست، 
حسن روحانی که به عنوان رئیس جمهوری دولت یازدهم 
راهی پاســتور شده بود، به دنبال راه حلی بود تا هم چرخ 

ســانتریفیوژها بچرخــد و هم چرخ زندگــی مردم. این 
راهکار با تالش دو ســاله سرانجام در دی ماه سال ۹۴ با 
اجرایی شدن برجام )توافق ایران با 5+۱( به دست آمد. 
آمارها نشان می دهد ایران که در سال های ۹۲ و ۹۳ به 

ترتیب 6۴.5 و 55.۴ میلیارد دالر درآمد از محل صادرات 
نفت داشــت، اما کاهش قیمت نفت در ســال ۹۴ سبب 
شــد تا درآمد نفتی ایران با وجود استمرار صادرات یک 
میلیون بشکه ای نفت پایین بیاید و  در سال ۹۴ به درآمد 

مصاحبه از: سید احسان حسینی
کارشناس انرژی گفت: بهتر است پروژه مهر خلیج فارس مانند سه 
فاز ستاره به صورت پاالیشگاه تاسیس شود، زیرا با همان الگوی پاالیشی 
قبلی می توانیم به ســرعت فاز چهارم را از سه فاز قبلی کپی برداری کرده 

و با هزینه کم تر پروژه را تکمیل کنیم.
تیر ماه ۹۸ در اوج تحریم های نفتی ایران، مجلس شــورای اسالمی 
طرحی را با نام »حمایت از توســعه صنایع پایین دســتی نفت و میعانات 
گازی با استفاده از ســرمایه گذاری مردمی« تدوین و تصویب کرد. ایده 
اصلی این طرح اعطای تنفس خوراک به پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها 
است. در روش تنفس خوراک، ابتدا یک پتروپاالیشگاه به کمک سازمان 
بورس و با اســتفاده از ســرمایه های مردمی تامین مالی می شود و طی 
مدت ۴ سال ســاخته می شود. ســپس به محض بهره برداری به اندازه 
میزان ســرمایه گذاری انجام شــده برای احداث پتروپاالیشگاه از یک تا 
دو ســال تنفس خوراک دریافت می کند. طبق این طرح، پتروپاالیشگاه 
یک تا دو ســال خوراک نفت خــام را از صندوق توســعه ملی دریافت 
می کند، ولی هزینه خوراک را علی الحساب پرداخت نمی کند و جزء بدهی 
پتروپاالیشــگاه به حســاب می آید. در واقع با اعطای تنفس خوراک به 
پاالیشگاه ها در اولین سال پس از بهره برداری، اصل و سود سرمایه گذاری 
اولیه به صاحبان ســهام پاالیشــگاه بازمی گردد و از طرفی آنها همچنان 
ســهامدار پاالیشــگاه باقی خواهند ماند. بنابراین اعطای تنفس خوراک 
نقش مهمی در باالبردن حاشــیه ســود و جذابیت پروژه دارد و به جذب 
ســرمایه مردمی از بازار سرمایه کمک می کند. در این بین دو پروژه مهر 
خلیج فارس و سیراف از جمله طرح هایی است که بر اساس قانون حمایت 
از توسعه صنایع پایین دستی شامل تنفس خوراک میعانات گازی خواهند 
شــد. به گفته سردار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه، طرح مهر خلیج 
فارس به صورت پتروپاالیشگاهی در مجاور پاالیشگاه بزرگ ستاره خلیج 
فارس بنا نهاده  می شود. ظرفیت این واحد ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی 
اســت و ســرمایه احداث آن ۴۷۰ میلیون یورو است. زمان احداث نیز ۲ 
سال برآورد شده است. از طرفی دیگر دو طرح ۱۲۰ هزار بشکه و 6۰ هزار 
بشــکه ای پاالیشگاه میعانات گازی ســیراف نیز توسط شرکت گسترش 
نفت و گاز پارســیان و شــرکت آدیش جنوبی احداث خواهد شــد که در 
این بین طرح آدیش جنوبی ۳5 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است. 
در این بین شــیوه اجرای این پروژه ها و مطالعات امکان ســنجی طرح ها 
باید به درســتی صورت گیرد تا موثر واقع شود. در این راستا برای بررسی 
مالحظات فنی طرح های مذکور با عماد رفیعی کارشــناس نفت و انرژی 

به گفتگو نشستیم.مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

پیشنهاد احداث پروژه مهر خلیج فارس به صورت پاالیشگاه
تاکنون روند اجرای قانون حمایت از توســعه صنایع پایین دســتی نفت و  ��

میعانات گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا بخش خصوصی از احداث واحدهای پاالیشی و پتروپاالیشی استقبال کرده 

است؟
رفیعی: اکنون ۴ پروژه پاالیشــگاهی یا پتروپاالیشگاهی در کشور 
شروع به کار کرده اند که این پروژه ها شامل پتروپاالیشگاه میعانات گازی 
ســیراف به ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه  اســت که احداث آن توسط شرکت 
نفت و گاز پارســیان انجام می شــود. همچنین پاالیشگاه میعانات گازی 
مهر خلیج فارس به ظرفیت ۱۲۰ هزار بشــکه هم توســط قرارگاه خاتم 
االنبیا احداث خواهد شد. البته قرارگاه خاتم، پروژه احداث پتروپاالیشگاه 
نفت خام آناهیتا به ظرفیت ۱5۰ هزار بشکه  را نیز بر عهده گرفته است.

پاالیشــگاه آدیش جنوبی نیز با ظرفیت 6۰ هزار بشــکه میعانات 
گازی از مجموعه طرح های پاالیشی سیراف تاکنون ۳5 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است و تســهیالتی از صندوق توسعه ملی به این پروژه 
تخصیص یافته اســت. به نظرم  باید سران سه قوه نظارت کافی بر روند 
صحیح و ســریع اجرای طرح های پتروپاالیشی داشته باشند. تأمین مالی 
این طرح ها با استفاده از جذب سرمایه های مردمی از بازار سرمایه و بخش 
عمومی و خصوصی انجام می شــود و اقتصاد مــا را در برابر تحریم های 
نفتــی آمریکا مقــاوم می کند. بنده همواره بر ادغام واحدهای پاالیشــی 
و پتروشــیمی و احداث پتروپاالیشگاه ها تأکید داشــتم، زیرا این واحدها 
مارجین )حاشیه سود( دو برابری نسبت به پاالیشگاه های سنتی و قدیمی 
دارند و نرخ بازدهی آنها نیز حدود ۱۰ درصد باالتر اســت، اما به نظرم فاز 
چهارم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس یا پروژه مهر خلیج فارس، شرایط 
متفاوتی دارد که حتمًا قرارگاه خاتم االنبیاء باید برای انتخاب بین الگوی 
فرایند پاالیشی و پتروپاالیشــی، مطالعات دقیقی انجام دهد و قطعا این 
مطالعات باید به مطالعات بازار متصل شده باشد. شرایط فاز چهارم ستاره 
خلیج فارس متفاوت با پروژه هایی اســت که از نو تاســیس می شوند. به 
نظرم بهتر اســت فاز چهارم نیز مانند ســه فاز قبلی به صورت پاالیشگاه 
تاســیس شود، زیرا با همان الگوی پاالیشی قبلی ما می توانیم به سرعت 
فاز چهارم را از روی ســه فاز قبلی کپی برداری کنیم، بدین ترتیب هزینه 
احداث پروژه کمتر می شود و سرعت احداث افزایش می یابد. قرارگاه خاتم 
االنبیاء تاکنون به بازاریابی و بازارسازی برای محصوالت پتروشیمی ورود 
نکرده است و احتماال با مشی رفتاری که سپاه در منطقه دارد بازاریابی و 

بازارسازی فرآورده های پاالیشی مثل بنزین برای قرارگاه راحت تر باشد.
چرا احداث پروژه مهر خلیج فارس در قالب پاالیشگاه توجیه بیشتری نسبت  ��

به پتروپاالیشگاه دارد؟
اشــاره کردید که از نظر شــما بهتر است طرح مهر خلیج فارس به صورت  ��

پاالیشــگاه احداث شود تا پتروپاالیشگاه. لطفا درباره دالیل تان بیشتر توضیح 
دهید.

رفیعــی: به طور کلــی هر پروژه در قالــب EPCF به چهار بخش 
»طراحی مهندســی«، »تأمین تجهیزات«، »عملیات عمرانی احداث« و 
»تأمین مالی« تقســیم می شــود. اگر فاز چهارم خلیج فارس کپی ۳ فاز 
قبلی باشــد کار از این جهت راحت تر می شــود که طراحی و مهندســی 
آن قبال انجام شــده و الزم نیســت این کار بار دیگر توسط شرکت های 
داخلی یا خارجی انجام شود. اسناد آن نیز از طراحی بنیادی، طراحی پایه 
و طراحی تفصیلی کامال موجود اســت. در نتیجه قرارگاه می تواند سریعا 
به کار ســفارش گذاری تجهیزات بپــردازد. از طرفی کار تأمین تجهیزات 
یا قسمت P پروژه نیز با ســرعت بیشتری انجام می شود، زیرا ما الگوی 
فرایندی را تغییر نداده ایم و می توانیم از تمامی وندورلیســت های داخلی 
و خارجی که در ســه فاز قبلی استفاده شده است، مجددا کمک بگیریم و 
از همان شــرکت هایی که قبال از بوته آزمایش ما عبور کرده اند استفاده 
کنیم. همچنین شــرکت هایی که تجهیزاتی شامل پمپ، بویلر،  انواع لوله  
و اتصاالت، رآکتورها، برج ها و... را می ســازند دیگر نیاز نیســت طراحی 
ســاخت تجهیزات را تغییر دهند؛ در واقع نقشــه مهندسی این تجهیزات 
در شــرکت های وندورلیست موجود اســت و همین مسئله خیلی سرعت 
کار را جلــو می اندازد. توصیه من این اســت که حتی ســایزینگ هیچ 
یک از تجهیــزات و اتصاالت هم تغییر نکند مگر اینکه بهبود خاصی در 
شــرایط قبلی اتفاق بیفتد. این مســئله را خیلی باید جدی گرفت. ببینید 
قســمت P حدود 65 درصد و در پروژه مهر خلیج فارس حدود ۸۰ درصد 
از هزینه احداث پروژه را تشــکیل می دهد. عمــده تاخیر پروژه های ما 
هم از همین ناحیه نشــات می گیرد. اگر با تغییر در طراحی مهندسی این 
پروژه تنها یک کمپرســور یا یک راکتور خاص اضافه شــود که در توان 
شرکت های داخلی نباشد و برای ورودش با تحریم ها مشکلی ایجاد شود. 
همین تجهیز می تواند مثال 6 ماه تا یکســال کار احداث واحد را به تاخیر 
بیندازد. عدم النفع این مسئله را که حساب کنید، دلیل حرف بنده را متوجه 
خواهید شــد که می گویم برای فاز ۴ ســتاره خلیج فارس دلیلی ندارد ما 
بر پتروپاالیشــگاه بودن اصراری داشته باشیم و چه بسا نرخ بازده داخلی 
الگوی پاالیشی آن بیشــتر از الگوی پتروپاالیشی اش باشد. از طرفی در 
بخش عملیات عمرانی احداث پاالیشــگاه )قسمت C( نیز قرارگاه خاتم 
می تواند شــبیه فازهای قبلی پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس کار را انجام 
دهد. اگر بتوانیم یک پروژه را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام دهیم، 

تأثیر مثبتی در نرخ بازده داخلی و دوره بازگشــت ســرمایه پروژه خواهد 
داشت. در واقع همان قدر که تنوع محصوالت پتروپاالیشگاهی و قیمت 
باالتر برخی فرآورده های پتروشــیمیایی می تواند تأثیر به سزایی در بهبود 
IRR پروژه داشته باشد، هزینه کمتر و احداث سریع تر پروژه نیز می تواند 
در افزایش IRR تأثیرگذار باشــد و اتفاقا تأثیر آن ممکن است از احداث 
پتروپاالیشــگاه نیز موثرتر واقع شود و امیدوارم کارشناسان قرارگاه خاتم 
االنبیاء به این موضوع توجه کنند. در نتیجه پیشــنهاد بنده این است که 
فاز چهارم پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس بهتر است مانند سه فاز قبلی 

احداث شود.
 وضعیت بازار فرآورده های پاالیشگاهی در آینده

فکر نمی کنید با اعمال این تغییر ممکن اســت بازار را از دســت بدهیم؟ به  ��
نظرتــان آیا بازار فرآورده های پتروپاالیشــگاهی بهتــر از بازار فرآورده های 

پاالیشی نیست؟
رفیعی: به طور کلی ما باید دو کار را همزمان با هم در کشور انجام 
دهیم تا بتوانیم در صنعت نفت شــکوفایی ایجاد کنیم. اوال باید به سمت 
احداث پتروپاالیشــگاه ها و تبدیل نفت و میعانات گازی به فرآورده های 
نفتی و پتروشیمیایی حرکت کنیم و دوم این که برای صادرات این فرآورده 
بازارســازی کنیم که الزمه این بازارســازی انجام پروژه های زیرساختی 
برای توسعه حمل و نقل جاده ای و احداث بزرگراه ها در کشورهای منطقه 
است. در نتیجه الزم است همکاری سه یا چهار جانبه ای بین وزارت نفت، 
وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و ارگان هایی نظیر 
قرارگاه خاتم االنبیاء برای اخذ پروژه های جاده کشــی کشــورهای منطقه 
انجام شــود و نباید برای اخذ این پروژه ها از رقبا در کشورهای همسایه 
عقب بمانیم. چهار کشــور عراق، افغانستان، پاکســتان و ترکیه در سال 
۲۰۱۹ نزدیک به ۱5۰ میلیون لیتر واردات بنزین، گازوئیل و نفت ســفید 
داشــته اند. دقت کنید مصرف شان تقریبا ۲ برابر این بوده است؛ این مقدار 
فقط واردات داشــته اند. از طرفی کشور عراق بیشترین نرخ رشد جمعیت 
در کل منطقــه را دارد و در نتیجه در آینده نزدیک نیازمندی این کشــور 
به ســوخت و فرآورده های پتروشیمیایی افزایش می  یابد. کشور پاکستان 
نیز بــا ۲۰5 میلیون نفر جمعیت، ظرفیت خوبی بــرای صادرات فرآورده 
دارد. مصــرف ۱5۰ میلیون لیتر فــرآورده در روز در بازارهای منطقه به 
معنای فرآورش روزانه یک میلیون بشــکه نفت و میعانات گازی است و 
اگر ما بتوانیم بازارســازی کنیم این ظرفیت به دو برابر هم قابل افزایش 
اســت. پس لزوما نمی توان با مطالعات بازاری که عمدتا توسط موسسات 
امریکایی و اروپایی نظیر IEA، EIA و FEG انجام می شــود برنامه ریزی 
کرد. ممکن است بازار فرآورده های سوختی نظیر بنزین و گازوئیل از سال 

۲۰۳۰ دیگر رشد نداشته باشــد و رشد مصرف محصوالت پتروشیمیایی 
بیشتر باشد اما باید به مزیت منطقه ای خود هم دقت کنیم. به عنوان مثال 
ایران می تواند 5 سیاســت »احداث پتروپاالیشگاه«، »احداث بزرگراه ها و 
جاده های بین شــهری برای کشورهای منطقه«، »تولید قیر و آسفالت«، 
»برندینگ بنزین و احداث جایگاه بنزین در کشــورهای منطقه« و نهایتا 
»تولید تایر خودرو« را با هدف بازارسازی و بازاریابی در منطقه خاورمیانه 

در پیش بگیرد.
در طراحی مهر خلیج فارس، امکان اختالط میعانات گازی با نفت خام 

سبک در نظر گرفته شود
ظرفیت طرح مهر خلیج فارس 120 هزار بشــکه میعانات گازی است. آیا با  ��

توجه به اینکه پاالیشــگاه های ســیراف نیز با همین خوراک تعریف شده بودند، 
در تامین خوراک این پاالیشگاه ها در سال های آینده با مشکل مواجه نخواهیم 

شد؟
رفیعــی: تأمین خوراک میعانات گازی برای پاالیشــگاه مهر خلیج 
فارس و همینطور پاالیشــگاه های ســیراف در ۳۰ ســال آینده یکی از 
موضوعاتی است که باید در مطالعات در نظر گرفته شود؛ البته از نظر بنده 
مشکلی در این زمینه نخواهد بود و نهایتا با اختالط )بلندینگ( با نفت خام 
حل می شود. به هر حال حاال که ظاهرا همه این طرح ها از سوی وزارت 
نفت مجوز خوراک دریافت کرده اند ضرورت دارد که ســرمایه گذاران در 
طراحی پروژه های خود مسئله اختالط میعانات گازی با نفت خام سبک را 
در نظر بگیرند. زیرا بعضی فازهای پارس جنوبی با افت فشار روبرو شده اند 
و در سال های آتی نیز با افت فشار بیشتری مواجه خواهند شد اما مشکل 
تامین خوراک با برخی اقدامات قابل حل است.بررسی همکاران ما نشان 
می دهد که بلندینگ ۳۰ درصدی نفت خام سبک ایران با میعانات گازی، 
تنها هزینه افزودن واحد تقطیر خالء و ویسبریکر را به این واحدها تحمیل 
می کند و با تولید نفت کوره 6 درصدی در آنها مواجه خواهد بود که طبق 
قانون حمایت از توسعه پتروپاالیشــگاه ها به مشکلی برنخواهند خورد و 
شروط این قانون برای دریافت تنفس خوراک با نفت کوره زیر ۱۰ درصد 
رعایت شده اســت. از طرفی با مطالعاتی که انجام شده اختالط میعانات 
گازی با نفت خام سبک ایران می تواند حاشیه سود این پاالیشگاه ها را تا 
حدود 5 درصد نیز افزایش دهد.البته چند طرح از پاالیشــگاه سیراف لغو 
مجوز شــده اند و ظرفیت این طرح فراگیر پاالیشی از ۴۸۰ هزار بشکه به 
۲۴۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است که این موضوع اطمینان خاطری 
درباره تأمین خوراک میعانات گازی ایجاد می کند. اما برای اطمینان بیشتر 
به نظرم بهتر است در طرح های جدید موضوع بلندینگ میعانات گازی با 

نفت خام سبک ایران نیز در دستورکار قرار بگیرد.

پيشنهاد احداث پروژه »مهر خليج فارس« به صورت پااليشگاه؛

5 سياست اقتصادی مطلوب برای ايران در خاور ميانه
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

صادرات نفت، از تحریم تا جنگ تمام عیار اقتصادی

۳۱ میلیارد دالری رضایت داد. در انتهای آن سال البته 
برجام اجرایی شــد و ایران تالش کرد تا کاهش قیمت 
نفت را با افزایش صادرات جبران کند. وضع قیمت نفت 
در دولــت یازدهم آن قدر پیچیده شــده که روحانی، با 

زبان شکایت نسبت به منتقدان گفت که کشور با نفت 
۳۰ دالری اداره می شــود نه نفــت ۱۴۷ دالری. دولت 
روحانی در شــرایطی کشور را به دست گرفت که تولید 
نفت ایران به حداقل آن در ســال های پس از انقالب 

به اســتثنای زمان جنگ رســیده بود. با اجرایی شدن 
برجام، قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران لغو شد و 

صادرات نفت به شرایط عادی بازگشت.
قدرت نمایی برجام در بازارهای نفت ایران

درســت در همین نقطه وزارت نفــت برجام را از 
روی کاغذ به بازارهای جهان کشاند و تولید نفت ایران 
در کمتــر از 6 ماه به نزدیک ۴ میلیون بشــکه در روز 
رسید. با دیپلماســی نفتی ایران که به دنبال دیپلماسی 
در برجام آمده بود، صــادرات نفت نیز به روزهای قبل 
از تحریم بازگشــت و اقتصاد جان تازه گرفت. با همین 
اقدامات، اگرچه همچنان قیمت نفت تا میانه ســال ۹5 
پایین بود اما درآمدهای نفتی ایران در آن سال به 55.۷ 
میلیارد دالر رسید و نشان دهنده قدرت نمایی دیپلماسی 
نفتی ایــران بود که در دوران تحریــم اجازه نداده بود 
ظرفیت تولید نفت کاهش پیدا کند و ظرفیت از دســت 
رفته را نیز به سرعت ترمیم کرده بود. سال ۹6،  با تکیه 
بر افزایش قیمت نفت در کنــار تداوم صادرات، درآمد 
ایران از محل فروش نفت به 65.۸ میلیارد دالر رســید. 
این سال برای دولت تدبیر و امید باالترین درآمد نفتی 
به ثبت رســید که همچنان از پایین ترین درآمد ساالنه 
نفت در دولت دهم نیز کمتر است. کمتر کسی اما فکر 
می کــرد که رئیس جمهوری بعــدی آمریکا پای خروج 
از برجام بایســتد و این بار بدون همراهی کشــورهای 
اروپایی و شورای امنیت ســازمان ملل، تحریم ها را با 
شدت بیشــتری بازگرداند، اما ترامپ این کار را کرد و 
اردیبهشــت ســال ۹۷ از برجام خارج شد. سال ۹۷ اما 
برای اقتصاد ایران و از همه بیشــتر صنعت نفت سخت 
آغاز شد. اردیبهشت ماه آمریکا از برجام خارج شد. در آن 
زمان هشت کشــور از تحریم های صادرات نفت ایران 
معاف شدند. این اقدام آمریکا نه از سرخیرخواهی، بلکه 
بیــش از هر چیــز برای مقابله با رشــد قیمت نفت در 
بازارهای جهانی انجام شــد. توافــق فریز نفتی در آن 
زمان در جریان بود و خارج شــدن تمام نفت ایران به 

از بازار می توانست شوک قیمتی ایجاد کند. یکباره 
از همیــن رو به تدریــج تحریم ها علیه صــادرات نفت 
ایران شــدت گرفت. با توجه به معافیت هشــت کشور 
از تحریم ها در ســال ۹۷،  ایران حدود 5۰ میلیارد دالر 

درآمد نفتی کسب کرد.
صادرات ۸ میلیارد دالری نفت ایران در سال گذشته

ســال ۹۸ اما برای ایران سال ســخت تری بود. 
معافیت هشت کشور لغو شد و آمریکا رسمًا اعالم کرد 
که صادرات نفت ایران را به صفر می رساند. معاون اول 
رئیس جمهوری با تشریح برخی تالش ها و برنامه های 
دولت برای کاهش فشــار اقتصادی بر مردم تأکید کرد 
که درآمد نفتی کشور در ســال ۹۸ در حدود ۸ میلیارد 
دالر بوده است. این عدد نشان می دهد کل درآمد نفتی 
ایران در ســال ۹۸ معادل ۰.5 درصد درآمدهای نفتی 
از ســال 5۷ تا ۹۸ بوده اســت. این رقم رسمی از زبان 
دومین مقام ارشــد اجرایی کشور در حالی بیان شده که 
به نظر می رســد این رقم پایین ترین میزان درآمد نفتی 
کشــور پیش و پس از انقالب اســالمی باشد. اسحاق 

جهانگیــری ادامه داد:  ما کشــوری بودیم که در یک 
ســال ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشــتیم، اما کل 
درآمد نفتی کشــور در ســال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دالر 
بوده که این کاهش درآمــد، بر همه بخش ها از جمله 
بودجه دولت تأثیر می گذارد و هنر مدیریت این اســت 
که با وجود این محدودیت هــا بتواند کار کند. با توجه 
به اظهارات فوق، میزان درآمد نفتی کشــور )و نه صرفًا 
دولت( در سال ۹۸، بالغ بر ۸.۹ میلیارد دالر بوده است. 
در نتیجه، کل درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و 
میعانات گازی در سال گذشته با کسر سهم ۲۰ درصدی 
صندوق توســعه ملی )بدون در نظر گرفتن مجوز داده 
شده در بند »ه« تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸( و همچنین 
ســهم ۱۴.5 درصدی شــرکت ملی نفت ایران، بالغ بر 
5.۸ میلیارد دالر بوده است. اکنون و در سال ۹۹ نیز به 
نظر می رسد تحریم های آمریکا و شرایط کرونا در بازار 
نفت،   اجازه تغییر در درآمدهای نفتی ایران را نمی دهد. 
دولت روحانی در حالی آخرین ســال خود را پشت سر 
می گذارد که چالش های فراوانی در داخل و خارج کشور 
در مقابل خود می بیند. این شــرایط سبب شده تا دولت 
در شرایطی به مراتب سخت تر از زمان جنگ قرار گیرد، 
زیرا در آن زمان دشــمن تنهــا در مرزها می جنگید اما 
امروز دولت با وجود کاهش محسوس درآمدهای نفتی 
در تمام بازارها با دشمن تحریم در نبرد است تا گره ای 
از معیشت کرونازده مردم باز کند. این در حالی است که 
دولت تدبیر و امید تالش کرده تا وابســتگی به نفت را 
در بودجه کاهش دهد و از تکانه های نفتی در امان نگه 
دارد، تا آنجا که وابســتگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت 
در ابتدای دولت تدبیــر و امید حاال و در الیحه بودجه 
سال ۹۹ به زیر ۱۰ درصد رسیده و ساختار بودجه از این 
حیث تا حدی اصالح شده است. ایران در جنگی نابرابر 
در اقتصاد قرار دارد اما اجازه به صفر رســیدن صادرات 

نفت را نداده است.
منبع: ایرنا

۲۰۳۰ دیگر رشد نداشته باشــد و رشد مصرف محصوالت پتروشیمیایی 
بیشتر باشد اما باید به مزیت منطقه ای خود هم دقت کنیم. به عنوان مثال 
ایران می تواند 5 سیاســت »احداث پتروپاالیشگاه«، »احداث بزرگراه ها و 
جاده های بین شــهری برای کشورهای منطقه«، »تولید قیر و آسفالت«، 
»برندینگ بنزین و احداث جایگاه بنزین در کشــورهای منطقه« و نهایتا 
»تولید تایر خودرو« را با هدف بازارسازی و بازاریابی در منطقه خاورمیانه 

در پیش بگیرد.
در طراحی مهر خلیج فارس، امکان اختالط میعانات گازی با نفت خام 

سبک در نظر گرفته شود
ظرفیت طرح مهر خلیج فارس 120 هزار بشــکه میعانات گازی است. آیا با  ��

توجه به اینکه پاالیشــگاه های ســیراف نیز با همین خوراک تعریف شده بودند، 
در تامین خوراک این پاالیشگاه ها در سال های آینده با مشکل مواجه نخواهیم 

شد؟
رفیعــی: تأمین خوراک میعانات گازی برای پاالیشــگاه مهر خلیج 
فارس و همینطور پاالیشــگاه های ســیراف در ۳۰ ســال آینده یکی از 
موضوعاتی است که باید در مطالعات در نظر گرفته شود؛ البته از نظر بنده 
مشکلی در این زمینه نخواهد بود و نهایتا با اختالط )بلندینگ( با نفت خام 
حل می شود. به هر حال حاال که ظاهرا همه این طرح ها از سوی وزارت 
نفت مجوز خوراک دریافت کرده اند ضرورت دارد که ســرمایه گذاران در 
طراحی پروژه های خود مسئله اختالط میعانات گازی با نفت خام سبک را 
در نظر بگیرند. زیرا بعضی فازهای پارس جنوبی با افت فشار روبرو شده اند 
و در سال های آتی نیز با افت فشار بیشتری مواجه خواهند شد اما مشکل 
تامین خوراک با برخی اقدامات قابل حل است.بررسی همکاران ما نشان 
می دهد که بلندینگ ۳۰ درصدی نفت خام سبک ایران با میعانات گازی، 
تنها هزینه افزودن واحد تقطیر خالء و ویسبریکر را به این واحدها تحمیل 
می کند و با تولید نفت کوره 6 درصدی در آنها مواجه خواهد بود که طبق 
قانون حمایت از توسعه پتروپاالیشــگاه ها به مشکلی برنخواهند خورد و 
شروط این قانون برای دریافت تنفس خوراک با نفت کوره زیر ۱۰ درصد 
رعایت شده اســت. از طرفی با مطالعاتی که انجام شده اختالط میعانات 
گازی با نفت خام سبک ایران می تواند حاشیه سود این پاالیشگاه ها را تا 
حدود 5 درصد نیز افزایش دهد.البته چند طرح از پاالیشــگاه سیراف لغو 
مجوز شــده اند و ظرفیت این طرح فراگیر پاالیشی از ۴۸۰ هزار بشکه به 
۲۴۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است که این موضوع اطمینان خاطری 
درباره تأمین خوراک میعانات گازی ایجاد می کند. اما برای اطمینان بیشتر 
به نظرم بهتر است در طرح های جدید موضوع بلندینگ میعانات گازی با 

نفت خام سبک ایران نیز در دستورکار قرار بگیرد.

مســئولیت احداث خط لوله ای به طول تقریبی 
هزار کیلومتر به منظور انتقال روزانه یک میلیون بشکه 
نفت خــام از جنوب غرب ایران به ســواحل جنوب 
شرقی کشــور از جانب شــرکت ملی نفت ایران به 
شرکت مهندسی و توســعه نفت واگذار شده است و 
این شــرکت نیز در کمتر از یک ســال مقدمات الزم 
برای فعالیت های اجرایی طرح احداث خط لوله انتقال 

نفت گوره – جاسک را فراهم کرد.
به گــزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت 
مهندسی و توسعه نفت، این طرح شامل احداث خط 
لوله ۴۲ اینچ به طول تقریبی هزار کیلومتر، پنج واحد 
تلمبه خانه، دو ایستگاه توپکرانی و یک پایانه انتهایی 
و همچنین ۲۰ مخزن برای ذخیره ســازی نفت خام 
به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه است.شرکت ملی نفت 
ایران حدود 5 هزار هکتار از اراضی ساحلی واقع در 
65 کیلومتری غرب شهر جاسک، نزدیکی های کوه 
مبارک را به منظور احداث طرح های ویژه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی جانمایی کرده که در همین 
راســتا احداث مخازن نفتی در این منطقه راهبردی 
از حیث امــکان تأمیــن خوراک پاالیشــگاه های 
برنامه ریزی شــده، حائــز اهمیت اســت. به عبارت 
دیگر، با احداث این مخازن و توسعه آنها در فازهای 
آتی، یکی دیگر از اهداف شــرکت ملی نفت ایران 
کــه حضور در بازار جهانی فرآورده های نفتی و مهیا 
کردن زیرساخت های الزم در منطقه به منظور ایجاد 
صنایع وابســته - از برنامه های طرح توسعه مکران 
- است،  محقق خواهد شــد. با احداث پاالیشگاه ها 
و پتروشیمی ها در منطقه جاسک در آینده نمونه ای 
مشابه منطقه عسلویه را در جاسک خواهیم داشت، 
با این تفاوت که عسلویه یک منطقه گازی و جاسک 

یک منطقه نفتی است.
BOT ساخت مخازن نفتی در قالب قرارداد 

قرارداد احداث مخازن ذخیره ســازی نفت خام 
در طرح ملی و راهبردی گوره - جاســک، آبان ماه 
ســال ۹۷ در قالــب روش ســاخت، بهره برداری و 
واگذاری )BOT( میان شــرکت مهندسی و توسعه 

نفت و با مشارکت شرکت های پتروامیدآسیا و گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید بــا ۲۰۰ میلیون یورو 
ســرمایه گذاری اولیه منعقد شد. مدت زمان احداث 
این مخازن ســه ســال و دوره بهره برداری آن ۱5 
سال است.مطابق مفاد و شــرایط پیمان امضاشده، 
ســرمایه گذار باید در مدت سه سال تأمین سرمایه، 
طراحی، تأمین کاال و تجهیزات، ساخت و راه اندازی 
مخزنگاه را که شــامل ساخت ۲۰ مخزن 5۰۰ هزار 
بشکه ای و تأسیســات جانبی آن است انجام دهد و 
به مدت ۱5 ســال تعمیر، نگهداری و بهره برداری از 
آن را به عهده گیرد. در پایان ســال هجدهم )پایان 
دوره ۱5 ســاله بهره بــرداری( مالکیت مجموعه به 

شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد شد.
 احجام کاری در پروژه مخازن نفتی گوره - جاسک

پروژه احداث مخازن نفتی و تأسیسات جانبی 
آن که ۲۰ درصد از کل طــرح خط لوله انتقال نفت 
خام گوره به جاســک را به خــود اختصاص داده در 
مرحله نخست مشــتمل بر احداث ۲۰ مخزن نفتی 
فلزی هــر یک به ظرفیت 5۰۰ هزار بشــکه، یک 
نیــروگاه برق ۱5 مگاواتی و یــک واحد تصفیه آب 
است که در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در منطقه 
جاسک و ســواحل مکران در حال اجرا است. همه 
مخازن این پروژه فلزی اســت که برای ساخت این 
مخــازن نزدیک به ۳5 هزار تن ورق به کار می رود، 
همچنین این مخازن سقف شــناور دوجداره دارند. 
ســقف شــناور در این مخازن نه تنها مانع از تبخیر 
نفت می شــود، بلکه با فشــاری که به سطح نفت 
موجود در داخــل مخزن می آورد بــه تخلیه آن از 
مخزن نیز کمک خواهد کرد. از ویژگی هایی که این 
مخازن را از دیگر مخــازن نفتی موجود در صنعت 
نفت متمایز می سازد می توان به نصب سیستم های 
صاعقه گیر در آنها اشــاره کرد، همچنین تغییر اقلیم 
در منطقه و وجود ســقف شناور در مخازن، احتمال 
وقوع آتش ســوزی در آنها را باال می برد، اما شرکت 
مهندسی و توســعه نفت با درس آموزی از وقایع و 
آتش سوزی هایی که در گذشته در مخازن نفتی رخ 

می داد، ســعی داشــته در مخازن نفتی جاسک این 
ایرادات را برطرف کند و بــه همین منظور مخازن 
گوره - جاسک به سیستم صاعقه گیر مجهز شده اند.

رسوب زدایی از مخازن نفت گوره جاسک
رسوب زدایی از مخازن نفتی یکی از معضالتی 
اســت که همیشــه در صنعت نفت بــا آن مواجه 
بوده ایم. در گذشــته عملیات رسوب زدایی افزون بر 
اینکه چند ماهی مخزن را از سرویس خارج می کرد 
سبب می شــد حین عملیات بخش زیادی از حجم 
مخزن از دســت برود و احتمال آســیب به محیط 
زیست نیز وجود داشت، اما در مخازن جاسک برای 
این چالش نیز چاره اندیشــی شده و در همه مخازن، 
 )SRJ( سیســتم های جلوگیری از تشــکیل رسوب
به کار گرفته شــده است. به کارگیری این سیستم از 
دیگر ویژگی های این پروژه است که بار دیگر آن را 
از دیگر پروژه های ســاخت مخازن متمایز می سازد. 
سیستم SRJ، تجهیزاتی است که در بخش مرکزی 
داخل مخازن نصب می شــود و با بــه کار انداختن 
آن در مخــزن یک یا دو بار در مــاه به مدت ۲۴ تا 
۴۸ ســاعت و از طریق ایجاد حــرکات دورانی مانع 
از تشکیل رســوب در مخازن می شود. این سیستم 
در مخازن 5۰۰ هزار بشــکه ای به صورت صددرصد 
از تشکیل رسوب جلوگیری می کند که از این حیث 
نیز به هیــچ عنوان تهدیدی برای محیط زیســت 
محســوب نمی شــود. با توجه به اینکــه در منطقه 
جاســک زیرســاخت الزم برای تأمین برق وجود 
نداشت، ساخت یک نیروگاه ۱5 مگاواتی برای تأمین 
بــرق مورد نیاز این پروژه الزم االجرا شــد؛ نیروگاه 
اختصاصی ۱5 مگاواتــی که تا 5۰ مگاوات افزایش 
پیدا خواهد کرد و اکنون نیز در حال احداث اســت. 
به منظور تأمین آب مورد نیاز در بخش های مختلف 
این پروژه ســاخت یک واحد تصفیه آب نیز در نظر 
گرفته شــده اســت که این واحد قابلیت تصفیه آب 
به ظرفیت 65۰ مترمکعب در روز را خواهد داشت. 

دشواری و شرایط ساخت احداث مخازن
گرمای شدید و رطوبت باال در منطقه ساحلی 

مکران از جمله شــرایطی است که نیروی انسانی 
شــاغل در این منطقه به آن خو گرفته اســت، اما 
فارغ از این شــرایط اقلیم آب و هوایی که کار در 
این منطقه را دشــوار کرده، شرایط خاص دیگری 
هــم اجرای فعالیت هــای عملیاتی ایــن پروژه را 
چالش برانگیز کرده اســت که از جمله آنها می توان 
بــه جنس و تراکــم خاک آن منطقه اشــاره کرد. 
برای آماده سازی ســاخت و نصب مخزن در کنار 
ســواحل مکران باید بعد از تسطیح زمین، عملیات 
تراکــم دینامیکی انجام داد کــه اکنون در بیش از 
۴۰ هکتــار از آن منطقه این عملیات انجام شــده 
اســت. بعد از این کار الزم اســت آب های موجود 
در زیر زمیــن را هدایت کرد تا بتــوان با عملیات 
پیش بارگذاری به تراکم بیشــتری از خاک دســت 
یافت. در مخازن جاســک به منظور استحکام بستر 
PVD کوبیده می شــود. PVDها در واقع لوله هایی 
هســتند که به صورت عمودی تــا عمق ۱5 متری 
زمین نفوذ می کنند و بعد از انجام این کار، عملیات 
پیش بارگــذاری تا ارتفاع 5.۸ متر انجام می شــود. 
برای اجرای عملیات پیش بارگذاری، در محلی که 
قرار است مخازن احداث شوند، بیش از یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار مترمکعب خــاک منطقه را به صورت 

یک تپــه درســت می کننــد و در آن محل قرار 
می دهند و بعد از دو ماه نسبت به جمع آوری خاک 
اقدام می کنند. این کار سبب می شود زمین تحکیم 
الزم برای ساخت مخزن در آن قسمت را به دست 
آورد. وقتــی عملیات خاکبرداری به تراز 5.۴ متری 
از سطح دریا رســید، کار ساخت فونداسیون بتونی 
شــروع خواهد شــد. با توجه به موارد گفته شــده، 
فراهم کردن بستر مناسب به منظور احداث مخازن 
در منطقه ساحلی مکران کاری است که به صرف 
هزینه و زمان نیاز دارد و شــاید در خیلی از مناطق 
دیگر به دلیل وجود شــرایط مناسب زمین و خاک، 
نیاز به انجام این عملیات ســخت و پیچیده وجود 
نداشــته باشد. هم اکنون این عملیات برای بیش از 
۱۲ مخزن انجام شــده و کار کف سازی آنها نیز به 
اتمام رسیده است و کار تحکیم زمین برای هشت 
مخــزن دیگر نیز تا دو تا ســه مــاه آینده تکمیل 
خواهد شــد. با توجه به برنامــه زمان بندی طرح 
گوره- جاسک، تا آخر امسال نفت تا مبادی ورودی 
تأسیســات دریایی ارسال خواهد شد. پروژه احداث 
مخازن نفتی و تأسیسات جانبی آن در بندر جاسک 
و ۲ کیلومتر انتهایی این گستره هزار کیلومتری در 

نزدیکی منطقه کوه مبارک واقع شده است.

تولید پتروشیمی دو برابر شد، 
صادرات فرآورده های نفتی 
4 برابر رشد را تجربه کرد، 
گازرسانی روستایی بیش از 
100 درصد افزایش داشت، 

برداشت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی 2.5 برابر شد و 
برداشت ایران از میدان های 

غرب کارون نیز به رشدی 
430 درصدی رسید

نگاهی بر طرح راهبردی گوره- جاسک
پيشنهاد احداث پروژه »مهر خليج فارس« به صورت پااليشگاه؛

5 سياست اقتصادی مطلوب برای ايران در خاور ميانه
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

رئیس بیمارستان نفت تهران : 

کرونا درمان قطعی ندارد و بهترین راه تمرکز روی 
پیشگیری است

دکتــر حســینی گفــت : 
تهران  نفت  صنعت  بیمارســتان 
همچنان در شرایط مالقات ممنوع 
اســت و از مراجعــه کنندگان در 
خواست داریم تا رفت و آمد خود 
را به بیمارستان به حداقل برسانند 
و تنها در شرایط اورژانس مراجعه 

داشته باشند.
در حال گذر از موج ســوم 
کرونا در برخی شــهرهای کشور 
از جمله تهران هستیم که نسبت 
به دو موج قبلی قابلیت سرایت و 
درگیری بیشتری دارد و نهادهای 
بهداشــت و درمان تدابیر ویژه ای 
برای مقابله و عبور از آن با رعایت 
دســتور عمل های بهداشــتی در 
نظر گرفته اند، یکی از این مراکز 
بیمارســتان بزرگ صنعت  نفت 
تهران اســت که برای گسترش 
خدمات خــود به مراجعه کنندگان 
دو الین خاکســتری و سفید در 
نظر گرفته است، بیماران کرونایی 
از خاکستری و غیر کرونایی ها نیز 
از سفید وارد بیمارستان می شوند و 
بدین طریق قدرت سرایت بیماری 
را به حداقل رسانده اند، ضمن آنکه 
برای گسترش خدمات تشخیصی، 
داده  را گسترش  آزمایشگاه  واحد 
و واحد پی ســی آر این بیمارستان 
به عنوان مرجع در کشور شناخته 
شــده اســت، برای جویا شدن از 
بیمارســتان  دیگر  فعالیت هــای 
نفت تهــران و مقابله بــا کرونا 
گفت وگویی با سید عباس قاسمی 
بیمارستان  این  رئیس  حســینی، 
داشــته ایم، در ادامه مشروح آن را 

می خوانید: 
از آغاز شــیوع کرونــا تاکنون  ��

بیمارستان های کشور از جمله نفت 
تهران در شرایط ویژه قرار گرفته اند، 
لطفاً بفرمایید تاکنون چه خدماتی در 

این زمینه ارائه شده است؟
بر اســاس بخشنامه وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشکی کشــور، الین خاکستری 
بــرای بیمــاران کرونایی و الین 
معمولی  بیمــاران  برای  ســفید 
و غیرکرونایــی را از بــدو ورود 
جــدا کرده ایم، این جدا ســازی 
در اورژانــس، بخش بســتری و 
بخش هــای ویژه و آی ســی یو 
نیز لحاظ شده است، ضمن آنکه 
بیمارســتان نفت تهران، در تهیه 
امکانــات حفاظتی کارکنان یکی 
از باالترین اســتانداردها را میان 
بیمارســتان های کشور اجرا کرده 
و هیــچ محدودیتــی در امکانات 
حفاظتی در نظر گرفته نشده است.
داروی بیماران کرونایی نیز 
با تایید وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی کشور از دانشگاه 
شهید بهشتی تهیه و به مقدار الزم 
خریداری شد. همچنین از روزهای 
نخست شیوع کرونا کمیته بحران 
جلسه های منظمی را برگزار کرده 
و سیاســت گذاری هایی داشــته 

است.
اکنــون در موج ســوم کرونا با  ��

افزایش بیمــاران کرونایی مواجه 
هســتیم چه تدابیری در این زمینه 

اندیشیده شده است؟
دارو و تجهیزات حفاظتی به 
میزان الزم برای 5 تا 6 ماه آینده 
خریداری شده است. موج سوم از 
دو موج قبلی شــدیدتر است و به 
همین دلیــل بخش های کرونا را 
تفکیک کرده ایم و بخش رزرو نیز 

در نظر گرفته ایم.

کلینیک های  مدیریــت  در 
کرده ایم  ســعی  نیــز  تخصصی 
تا تراکــم بیمــاران را به حداقل 
برسانیم و برای حفاظت بیماران، 
کلینیک هــای امــن را راه اندازی 

کرده ایم. 
روی  آنکــه  ضمــن 
دســتورعمل های بهداشــتی نیز 
تاکیــد فــراوان داریــم و تمام 
کارکنان و مراجعان موظف هستند 
تا در محوطه بیمارستان از ماسک 
استفاده کنند و از پذیرش بیماران 
بدون ماســک معذور هســتیم و 
واحــد اچ اس ای روی حســن 

اجرای آن نظارت دارد.
آیا از شــهرهای دیگر هم بیمار  ��

کرونایی پذیرش دارید؟
وزارت  مقررات  اســاس  بر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی کشــور، انتقال بیماران 
کرونایی بین شهرها ممنوع است 
و در هر استانی بیمارستان معین 
جهت بســتری و ارائه خدمات در 
نظر گرفته شده است که بیماران 
هر شــهری در شــهر خودشان 
به بیمارســتان مربوطه مراجعه و 

خدمات دریافت  کنند.
از آغاز شیوع کرونا تا کنون با چه  ��

مشــکالت و کمبودهایــی روبه رو 
بوده اید؟

مانند مراکــز درمانی دیگر 
در تهیه دارو محــدود بوده ایم و 
تهیه دارو بســیار ســخت بود و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور به صورت محدود 
در اختیارمــان قرار مــی داد؛ اما 
در تهیه لوازم حفاظت شــخصی 

مشکلی نداشته و نداریم. 
در جهت رعایــت پروتکل های  ��

بهداشتی چه گام هایی در این زمینه 
از ســوی بیمارســتان نفت تهران 

برداشته شده است؟
الزام به حضور در بیمارستان 
با ماســک اســت و اگر کســی 
نداشته باشد در گیت های ورودی 
داده  ماسک  آنها  به  بیمارســتان 
می شــود، ابالغ رعایــت تمامی 
وزارت  بهداشتی  بخشــنامه های 
بهداشــت ماننــد برداشــتن آب 
ســردکن و ... را بــا نظارت واحد 
بهداشــت انجام می دهیم. ضمن 
آنکه ضد عفونی بیمارســتان در 
زمان های کم تردد، انجام می شود. 

آیا بخش های مختلف بیمارستان  ��
فعالیــت خــود را دارند یــا اینکه 
محدودیت هایی بــرای آنها در نظر 

گرفته شده است؟ 
به  توجــه  بــا  متاســفانه 
درگیری قابل توجه کارکنان کادر 
پیراپزشکی  و  پرســتاری  درمان، 
ایجاد  ما  بــرای  محدودیت هایی 
شد و شــاهد کاهش مراجعه به 
بیمارستان با شیوع کرونا هستیم؛ 
از ایــن رو بخش هایــی که تردد 
کمتری داشــتند را با بخش های 
دیگر ادغام کردیم تا بدین طریق 
نیــروی انســانی را در صــورت 
داشــته  گســترش بخش کرونا 
باشیم. هیچ کاری را در بیمارستان 

تعطیل نکرده ایم.
بــرای ارائه خدمــات بهتر به  ��

بیمــاران کرونایی چه تجهیزاتی از 
سوی بیمارستان درخواست و تهیه 

شده است؟
ویژه  بخش هــای  ظرفیت 
محدود بود، از این رو یک دستگاه 
ونتیالتور خریــداری کردیم تا در 
صــورت نیاز بخش هــای عادی 

را بــه ویژه تبدیــل کنیم و بدین 
وسیله ظرفیت پذیرش بیماران را 
در بخش های ویژه بیشــتر کنیم، 
وسایل حفاظت فردی را نیز تهیه 
کرده ایــم و داروهای مــورد نیاز 
بیماران بد حال کرونا را به میزان 
قابل توجهی خریداری کرده ایم.به 
دلیل اینکه اکثر بیماران کرونایی 
درگیری ریوی دارند، درکنار یک 
دستگاه سی تی اسکن موجود در 
بیمارســتان یک دستگاه سی تی 
اسکن دیگر را نیز درخواست داده 
ایم که با حمایت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی کشور 
و ســتاد ســازمان بهداشــت و 
درمان صنعت نفــت خریداری و 
آمــاده نصب اســت، ضمن آنکه 
زاپاس ســی تی اسکن موجود را 

درخواست داده ایم. 
آیــا کادر درمــان و پزشــکان  ��

بیمارستان تهران به شهرهای دیگر 
منتقل می شوند؟ 

بله، بر اساس نیاز واحدهای 

به  نیروها  نفت  عملیاتی صنعت 
شهرهای دیگر منتقل می شوند، 
تــا کنون دو گــروه )متخصص 
بیهوشی و آی سی یو( هر کدام 
یک هفتــه به ماهشــهر اعزام 
شــده اند تا بتوانند به همکاران 
بخــش ویــژه ایــن منطقه در 
بیمــاران کرونایی کمک کنند و 
تجربه های خود را در اختیار آنها 

قرار دهند. 
بــا توجه به اینکه آزمایشــگاه  ��

بیمارســتان نفت تهران به عنوان 
آزمایشــگاه مرجع شــناخته شده 
بفرمایید که در این زمینه چه خدماتی 

ارائه می شود؟
همیشه می گویند؛ مشکالت 
زمینه ساز پیشرفت است مصداق 
این امر راه اندازی بخش پی سی آر 
بیمارســتان نفت تهران است که 
برای تجهیز آن دستگاه های مورد 
نیاز خریداری شده و از این طریق 
بخش پی سی آر بیمارستان نفت 
تهران را راه اندازی کردیم. با راه 

اندازی این بخش عالوه بر جواب 
آزمایش های مربــوط به کرونا و 
دیگر بیماری ها از جمله سرطان، 
مشــکالت ژنتیکی در بیمارستان 
نفت تعیین می شــود و نیازی به 
ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های 
مرجع کاهش می یابد و همچنین 
جواب تست های کرونا یک روزه 

آماده می شود.
ضمن آنکه واحد مســتقلی 
نیز بــرای نمونه گیری کســانی 
که مراجعه به الین خاکســتری 
نمونه  کرده اند و دســتور گرفتن 
را دارنــد در نظــر گرفته ایم و در 
صورت گرفتن نیروی انسانی ماهر 
در این زمینــه ظرفیت را افزایش 
خواهیم داد. اگر بتوانیم آزمایشگاه 
را تجهیز و نیروی انســانی مورد 
نیاز را داشــته باشیم می توانیم در 
دو شیفت تا ۱۰۰ آزمایش را انجام 

دهیم. 
آیا در زمینه دارو کمبود دارید؟ چه  ��

درمانی برای بیماران کرونایی دارید؟

کرونا درمان مشخصی ندارد 
و بیشتر داروهایی استفاده می شود 
که در تحقیقات این نوع بیماری 
جواب داده اســت و در این زمینه 
محدودیت هایی داریم و بر اساس 
ســهمیه ای که دانشــگاه شهید 
می گذارد  اختیارمان  در  بهشــتی 
هفته ای دو تا سه نوبت داروها را 
دریافــت می کنیم. در حال حاضر 
وضعیت مــان در زمینه تهیه دارو 
بهتر شده است اما هنوز در شرایط 
ایده آل نیستیم و این محدودیت ها 

کشوری است.
چه توصیه ای به کارکنان صنعت  ��

نفت و خانواده هایشان دارید.
ندارد و  کرونا درمان قطعی 
بهترین راه تمرکز روی پیشگیری 
اســت، ضمــن آنکه از ماســک 
استفاده کنند و دست های خود را 
بشویند و از ترددهای غیر ضروری 

پرهیز کنند.
سخن پایانی. ��

تهران  نفــت  بیمارســتان 
همچنان در شرایط مالقات ممنوع 
اســت و از مراجعــه کنندگان در 
خواست داریم تا رفت و آمد خود 
را به بیمارستان به حداقل برسانند 
و تنها در شرایط اورژانس مراجعه 
داشته باشــند. بیماران الکتیو که 
درمان در زمــان کوتاه برای آنها 
واجب نیســت نیز تردد خود را در 
سطح شــهر و بیمارستان کاهش 
تا  دارم  درخواست  دهند.همچنین 
در صورت بــروز عالئم کرونا در 
کوتاه ترین زمان به مراکز درمانی 
مربوطه جهت تشخیص سریع تر و 
درمان مراجعه کنند و خود درمانی 
نداشته باشند، ضمن آنکه در خانه 

شرایط قرنطینه را رعایت کنند.

گفتمان

نهادینه شدن پروتکل های بهداشتی در منطقه  

دکتر نصرآبادی : نگران عادی انگاشته شدن 
وضعیت با توجه به هشدارهای جدی برای 

فصل پاییز هستیم 

معـاون درمـان و دارو بهداشـت ودرمان صنعت نفت بوشـهر 
و خـارگ بـا اشـاره بـه تعـداد ۱۴۱۱۲۴ هـزار مراجعـه کرونـا بـه 
مراکـز درمانـی صنعـت نفـت در کل اسـتان بوشـهر گفـت: تعداد 
۷۸۸۹ نفـر افـراد بیشـتر عالئـم شـبیه آنفوالنـزا و  ۲۳۹۲ نفـر 

مشـکوک بـه کرونـا تشـخیص داده شـده اند.
دکتـر نصرآبـادی افـزود : از تعـداد مراجعیـن به بهداشـت و 
درمـان صنعـت نفت بوشـهر و خارگ تا پایان شـهریور مـاه تعداد 

5۳۰ نفـر مثبـت قطعی بـوده اند.
وی اعـالم کـرد :  بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت اسـتان 
بوشـهر ۱5 هـزار نفـر از کارکنان مجموعه وزارت نفت را پوشـش 
مـی دهـد کـه  تاکنـون تسـت PCR تعـداد ۳۱۷ نفـر از کارکنان 

پاالیشـگاه هـا و شـرکت گاز اسـتان مثبت بوده اسـت. 
معـاون درمان و دارو بهداشـت و درمان صنعت نفت بوشـهر 
و خـارگ در مـورد تخـت هـای در نظـر گرفتـه شـده مخصوص 
بیـان  بیمارسـتان هـای توحیـد جـم و خـارگ  بیمـاران کرونـا 
کـرد:  در ابتـدای شـیوع کرونـا در اسـفند مـاه سـال گذشـته  ۱۴ 
تخـت بـرای بیمـاران کرونایـی اختصـاص داده بودیـم ، اکنـون 
در بیمارسـتان توحیـد ۲۳ تخـت جدیـد و در منطقـه خـارگ نیـز 
۱۰ تخـت پیـش بینـی شـده و در مجمـوع کل اسـتان ۴۷ تخـت 
بـرای بیمارانـی وضعیـت شـدید کوویـد ۱۹ مبتـال مـی شـوند ، 

داریم. آمـاده 
 وی افـزود:   نگران عادی انگاشـته شـدن وضعیت هسـتیم 
، در حالـی کـه هشـدارهای جـدی بـرای فصـل پاییـز داده شـده 

ست. ا
دکتـر نصرآبـادی خاطـر نشـان کـرد :  بـا توجـه به بررسـی 
طـب صنعتـی و وضعیـت سـالمت کارکنـان صنعت نفت اسـتان 
بوشـهر، ایـن سـازمان حداقـل بـه ۳6۰۰ دوز واکسـن آنفوالآنـزا  
نیـازدارد و البته با حساسـیت های خاص منطقه و شـرایط شـغلی 

کارکنـان ممکـن اسـت ایـن آمـار باالتر هـم برود.
وی گفـت: نقاهتـگاه بزرگـی ویژه کارکنـان کرونایی صنعت 
نفـت اسـتان بوشـهردر سـالن ورزشـی منطقـه ویـژه اقتصـادی 
انـرژی پـارس مجهـز کردیـم کـه مراقـب پرسـتار دارد و حتـی 
کارگـران مبتـال بـه کووید ۱۹ که در آن منطقه شـاغل هسـتند و 

دور از خانـواده هسـتند را پوشـش مـی دهیـم.
دکتـر نصرآبـادی در خصوص آزمایشـگاه تسـت کرونا گفت 
: اگـر چـه اکنـون انجـام آزمایـش PCR ماننـد گذشـته ضرورت 
نـدارد و در اولویـت مقابلـه بـا کرونـا ویروس نیسـت اما سـازمان 
بهداشـت و درمـان صنعت نفـت ازچند ماه پیش بـرای راه اندازی 

آزمایشـگاه تسـت کرونـا )PCR( اقدام کرده اسـت. 
وی ادامـه داد : سـاختمان آزمایشـگاه ویـروس شناسـی نیاز 
بـه اسـتانداردهای ویـژه ای دارد و متاسـفانه همچنـان این مرکز 
بـه خاطـر عدم وجـود یک سـاختمان اسـتاندارد راه اندازی نشـده 
اسـت اما اکنـون با کمک مجموعـه وزارت نفـت روال احداث آن 

آغـاز شـده و بخشـی از تجهیـزات آن نیز خریداری شـده اسـت.
افـراد واجـد شـرایط دریافـت واکسـن آنفوالنزا را مشـخص 
کـرده ایـم /موفقیـت هـای پاالیشـگاه جـم در زمینـه مقابلـه بـا 
کرونـا ویـروس در بیـن دیگر شـرکت های پاالیشـی منطقه یک 

اسـتثناء بوده اسـت
دکتـر نصرآبادی در مـورد موفقیت های پاالیشـگاههای گاز 
در منطقـه در زمینـه پیشـگیری از ویـروس کرونـا افـزود: در بین 
پاالیشـگاه هـای گاز منطقـه ، شـرکت پاالیـش گازفجرجـم در 
مقابلـه بـا کوویـد ۱۹ از ابتـدای شـیوع آن تـا کنون،  یـک برنامه 
ریـزی اسـتثنایی بـه خصـوص در موضـوع قرنطینـه کارکنـان 
داشـته اسـت و در بیـن دیگـر شـرکت هـا ممتـاز اسـت. در ایـن 
میـان مجتمـع گازی پـارس جنوبـی نیـز درعملیات تیـم واکنش 
سـریع بـرای گندزدایـی و شناسـایی افراد مشـکوک بـه کرونا در 
همـکاری و هماهنگـی نزدیک با بهداشـت و درمـان صنعت نفت 

یکـی از برتریـن شـرکتهای سـطح منطقـه بوده اسـت.
وی افزود:تـالش هـای زیادی از چند مرجع رسـمی از جمله 
دانشـگاه علـوم پزشـکی در حـال انجام اسـت و آماده هسـتیم به 
محـض توزیـع واکسـن آنفوالآنـزا در سـطح کشـور توسـط وزات 
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی،تزریق آن به کارکنـان را با 

همـکاری شـرکتها بصـورت رایگان آغـاز کنیم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مناطق 
مرکزی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

ظرفیت تولید نفت و گاز در استان ایالم افزایش می یابد
مناطق  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
مرکــزی ایران بــا تشــریح برنامه های 
توسعه ای باالدست صنعت نفت در استان 
ایالم، گفت: بر پایه مجموعه فعالیت های 
برنامه ریزی شــده، ظرفیت تولید نفت و 
گاز کشور از محل ذخایر موجود در استان 

ایالم افزایش می یابد.
مهندس رامین حاتمی در گفت وگو 
با شــانا، بــه حضور رئیــس و جمعی از 
اعضای کمیســیون انرژی و نمایندگان 
استان ایالم در مجلس شورای اسالمی 
در این استان در روزهای اخیر اشاره کرد 
و گفت: نمایندگان در ســفری دو روزه، 
از طرح ها و پروژه هــای مختلف وزارت 
نفت در اســتان ایالم بازدید کردند و در 
 جریان روند پیشــرفت این پروژه ها قرار 

گرفتند.
بیش از ۷۵ درصد ذخایر نفت قابل 

برداشت ایالم باقی مانده است
وی در تشــریح اجمالــی مجموع 
اطالعاتــی کــه در ایــن بازدیدهــا به 
نماینــدگان ارائه شــد، گفــت: بیش از 
۱۲ میلیارد بشــکه ذخیــره نفت درجای 
مشترک کشور در استان ایالم واقع شده؛ 
تاکنون ۱.۱ میلیارد بشکه از ذخایر نفت 
این استان برداشــت شده و بیش از ۷5 
درصد ذخایر نفت قابل برداشت آن باقی  

مانده است.
مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق 
مرکــزی ایران به میدان های مشــترک 
آذر، چنگوله، آبان، پایدار غرب و دهلران 
که در اســتان ایالم واقع شده اند اشاره 
کرد و افزود: طرح توســعه میدان آذر در 
شرف بهره برداری قرار دارد که در جریان 
بازدید نمایندگان نیز نشســتی در محل 
این طــرح برگــزار و توضیحاتی درباره 

وضع توسعه طرح ارائه شد.
میدان دهلران با بیشترین ظرفیت تولید 

در مدار است
حاتمی بــا بیان اینکــه مذاکرات 
نیز  میــدان چنگوله  توســعه  قراردادی 
نهایی شده است، درباره دیگر میدان های 
آبان  میدان های  توســعه  گفت:  یادشده 
و پایدار غــرب در قالــب الگوی جدید 
از ســوی کنسرسیوم  نفتی  قراردادهای 
طرف قرارداد در حال اجراست، همچنین 
بــا فعالیت هــای انجام شــده در میدان 
دهلــران، ظرفیت تولید ایــن میدان به 
باالترین حد خود در دو دهه اخیر رسیده 

و توســعه این میدان در قالــب قرارداد 
EPCF/EPDF شامل حفاری ۱۰ حلقه 
چاه جدید، تعمیر پنج حلقه چاه و احداث 

مرکز تفکیک در دستور کار است.
ارزش آفرینی معادل یک فاز پارس 

جنوبی
وی با اشاره به کلنگ زنی ایستگاه 
تقویت فشار گاز دهلران در جریان سفر 
ایســتگاه  این  نمایندگان، گفت: احداث 
تقویت فشــار گاز به منظــور جمع آوری 
گازهــای همــراه دهلــران و دانــان و 
همین طــور تامیــن خــوراک ان جی ال 
۳۱۰۰ در دســتور کار شرکت اویک قرار 
دارد کــه در این میــان، طرح ان جی ال 
۳۱۰۰ تاکنون حدود 5۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
نفت  مدیرعامل شــرکت  گفته  به 
مناطــق مرکزی ایران، بــا جمع آوری و 
فشــارافزایی گازهای همراه میدان های 
دانــان، آذر، پایدار غرب، پایدار شــرق، 
چشــمه خوش، دهلــران و دالپــری، از 
سوزاندن گازهای همراه به میزان روزانه 
۲۴۰ میلیون فوت مکعب جلوگیری شده 
و ضمن تأمین خوراک ان جی ال ۳۱۰۰، 
یک میلیون تن سیتوپالس تولید می شود  
که به لحاظ اقتصــادی معادل یک فاز 

پارس جنوبی ارزش اقتصادی دارد.
دانان در مسیر افزایش ظرفیت تولید 

نفت
میدان  توســعه  بــه طرح  حاتمی 
دانان که در قالب طرح های نگهداشت و 

افزایش تولید نفت از سوی پیمانکار 
ایرانی در دست اجراست نیز اشاره کرد و 
با بیان اینکه لرزه نگاری ۸۰۰ کیلومتری 
در این منطقه انجام شده، گفت: در این 
طرح باید ۱۱ حلقه چاه حفاری شــود و 
جاده های دسترسی، خطوط لوله و واحد 
نمکزدایی ۱۰ هزار بشــکه ای نیز احداث 
شــود که تاکنــون یک حلقــه چاه آن 
تولیدی شده و سه حلقه چاه نیز در حال 

حفاری است.
تأمین زیرساخت های برق رسانی

وی بــا بیــان اینکه این شــرکت 
در اجــرای طرح هــا و پروژه های خود 
در اســتان ایالم با چالــش کمبود برق 
مواجه اســت، گفت: به این منظور برای 

تأمیــن برق واحــد ان جــی ال ۳۱۰۰، 
احداث کارخانه تولید برق ۱5۰ مگاواتی 
برنامه ریزی شده که تاکنون بیش از ۴۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق 
مرکزی ایــران از اجرایی شــدن پروژه 
برق رســانی بــه میدان هــای آبــان و 
پایدارغرب نیز خبــر داد و افزود: به طور 
طبیعی برای اجرای هر پروژه دیگری در 
استان، باید برای تأمین برق آن راهکاری 

اندیشید.
نتایج امیدبخش لرزه نگاری ها در استان 

ایالم
از این  حاتمی در بخش دیگــری 
گفت وگــو به انجام یکی از بزرگ ترین و 
پیچیده ترین پروژه های لرزه نگاری کشور 
در استان ایالم اشاره کرد و گفت: در این 
منطقه، پروژه لرزه نگاری دوبعدی باباگیر 
و بانکول پایان یافته و پروژه لرزه نگاری 
ســه بعدی میدان هــای تنگ بیجــار و 
دالوران نیز در گســتره ای به وســعت 
۱56۰ کیلومتر مربع با حضور نمایندگان 
کمیســیون انرژی به طور رســمی کلید 

خورده است.
امیدبخش  نتایج  به  با اشــاره  وی 
لرزه نگاری های صورت گرفته، ادامه داد: 
این نتایج نشــان می دهــد ظرفیت های 
گازی خوبی در این منطقه وجود دارد که 
می توانــد تضمین کننده تأمین پایدار گاز 
مورد نیاز پاالیشــگاه و پتروشیمی ایالم 

در آینده باشد.

تولید گاز تنگ بیجار افزایش می یابد
مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق 
مرکزی ایران با اشــاره به وضعی گاز در 
منطقه غرب کشــور، فعالیت پاالیشگاه 
گاز ایالم را بسیار مهم برشمرد و گفت: 
برای تأمین پایدار خوراک این پاالیشگاه، 
فاز دوم توســعه تنگ بیجار را در برنامه 
قــرار داده ایم که با اجرایی شــدن آن، 
ظرفیت برداشت روزانه گاز از این میدان 
از ۷ میلیــون متر مکعــب کنونی به ۱۱ 
میلیون متر مکعب می رســد و استمرار 

می یابد.
به گفته حاتمی، در طرح توســعه 
تنگ بیجار تاکنون سه حلقه چاه حفاری 
و بالــغ بــر ۳۷ کیلومتر جــاده )منطقه 
ســخت گذر( و خط لوله جریانی احداث 
شده اســت. حفاری دو حلقه چاه دیگر 
هم امسال پایان می یابد و افزایش تولید 

میدان تنگ بیجار امکان پذیر می شود.
وی تصریــح کــرد: در بخش دوم 
توســعه تنگ بیجار، افزون بر حفر پنج 
حلقه چاه، توســعه مرکز جمع آوری این 
انتقال  افزایش ظرفیت  میدان )TCF( و 
گاز و میعانات گازی به پاالیشگاه ایالم، 
همچنین احداث ایســتگاه تقویت فشار 

گاز در دستور کار قرار می گیرد.
اشتغال زایی برای نیروهای بومی

مناطق  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
مرکزی ایران به فعالیت های انجام شده از 
سوی این شرکت در زمینه مسئولیت های 
اجتماعی در اســتان ایالم نیز اشاره کرد و 
گفت: بارزترین نمود این فعالیت ها، هزاران 
فرصت شغلی برای نیروهای بومی و رونق 
کســب وکار در این اســتان اســت که به 
واســطه اجرای طرح ها و پروژه هایی مانند 
توســعه دانان، لرزه نگاری های دوبعدی و 
سه بعدی تنگ بیجار و میدان های اقماری 
آن، طرح توسعه دهلران و ایستگاه تقویت 
فشــار گاز دهلران، طرح های توســعه ای 
در قالب آی پی ســی و... ایجاد شده است.

شــرکت نفــت مناطق مرکــزی ایران از 
شــرکت های تولیدکننده نفــت و گاز در 
سطح شرکت ملی نفت ایران است که ۸۴ 
میــدان نفتی و گازی را در بخش عظیمی 
از مناطق خشــکی کشور در اختیار دارد و 
سه شرکت فرعی بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی، بهره بــرداری نفت و گاز 
غــرب و بهره برداری نفت و گاز شــرق را 

راهبری می کند.

بازديد نمايندگان کميسيون انرژی مجلس از تأسيسات تنگ بيجار؛
پروژه لرزه نگاری سه بعدی تنگ بيجار و دالوران کليد خورد

میدان های  سه بعدی  لرزه نگاری  پروژه 
تنگ بیجار و دالوران در شرکت نفت مناطق 
ایران )شــرکت بهره برداری نفت و  مرکزی 
گاز غــرب( با حضور تعــدادی از نمایندگان 
کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 

به طور رسمی کلید خورد.
پــس از پایان موفق پروژه لرزه نگاری 
دوبعــدی بانکــول و باباگیــر در شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب، پــروژه 
لرزه نگاری سه بعدی میدان های تنگ بیجار 
و دالوران عصــر روز جمعــه )۱۱ مهرماه( 
با حضور تعدادی از نمایندگان کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی و همچنین 
نماینــدگان اســتان ایالم به طور رســمی 
آغــاز به کار کرد.بر اســاس ایــن گزارش، 
ایــن دو پروژه لرزه نــگاری از بزرگ ترین و 
پیچیده ترین پروژه های برداشــت داده های 
لرزه نگاری صنعت نفت در اســتان ایالم به 
شــمار می روند که با اعتباری بالغ بر حدود 
۴۰ میلیون یــورو و ۱۰5۹ میلیارد ریال در 
لرزه نگاری  دارند.پــروژه  قرار  کار  دســتور 
دوبعــدی میدان های بانکــول و باباگیر به 
وســعت ۸۰۰ کیلومترمربع انجام و در سال 

۹۸ نهایی شــد. پروژه لرزه نگاری سه بعدی 
و  دالوران  و  بیجــار  تنــگ  میدان هــای 
میدان های اقماری آن نیز در مســاحتی به 
وسعت ۱56۰ کیلومترمربع انجام می شود و 

هدف از اجرای آن، رفع ابهام های ساختمانی 
و مخزنــی، شناســایی دقیــق پارامترهای 
تضمین  حفاری،  ریســک  کاهش  مخزنی، 
تأمیــن خوراک پاالیشــگاه و پتروشــیمی 

ایالم و توســعه فاز دوم توسعه میدان تنگ 
بیجار بر مبنای نتایج حاصل از این عملیات 
اســت.اجرای این پروژه های لرزه نگاری به 
اشتغال زایی و رونق کســب وکار در منطقه 

هم کمک کرده اســت، به طــوری که در 
پــروژه لرزه نگاری دوبعدی بــرای بیش از 
5۸۰ نفر شغل ایجاد و در پروژه لرزه نگاری 
سه بعدی تنگ بیجار و دالوران هم فرصت 
اشتغال برای بیش از ۱۴۰۰ نفر فراهم شده 
اســت.نمایندگان اســتان ایالم و جمعی از 
نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی از دیروز )جمعه، ۱۱ مهرماه( وارد 
استان ایالم شــده اند تا در جریان پیشرفت 
کار برخــی طرح های صنعــت نفت در این 
اســتان قرار گیرند. نماینــدگان دیروز ابتدا 
در محل کمپ لرزه نگاری مســتقر شدند و 
ســپس از مرکز جمع آوری گاز تنگ بیجار 
)TCF( بازدید کردند. در ادامه، از پاالیشگاه 
گاز ایالم بازدیدی داشــتند و دست آخر در 
جلســه ای که تا بامداد امروز )۱۲ مهرماه( 
ادامه یافت، در اســتانداری حضور یافتند.در 
ایــن بازدیدها، فرخ علیخانــی، معاون امور 
تولید شرکت ملی نفت ایران، رامین حاتمی، 
مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق مرکزی 
مدیرعامل شرکت  ناصری پور،  سعید  ایران، 
بهره برداری نفت و گاز غرب و جمعی دیگر 

از مدیران، نمایندگان را همراهی می کنند.

اخبار

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران:

تنوع طرح ها بیانگر نگاه راهبردی صنعت 
نفت به استان ایالم است

معاون امور تولید شــرکت ملی نفت ایــران، تنوع طرح های 
صنعت نفت و توزیع یکنواخت این طرح ها در گســتره استان ایالم 

را نشان دهنده نگاه راهبردی این صنعت به استان ایالم برشمرد.
در نشســتی کــه عصر روز شــنبه، ۱۲ مهرمــاه با حضور 
نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 
اســتان ایالم و به میزبانی گروه اویــک در محل طرح ان جی ال 
۳۱۰۰ دهلران برگزار شــد، فــرخ علیخانی بــه بازدید دو روزه 
نمایندگان از طرح های صنعت نفت در اســتان ایالم اشاره کرد و 
گفت: در این بازدیدها شاهد سبدی متنوع از طرح ها و پروژه های 
صنعت نفت در گستره اســتان ایالم بودیم و مشاهده کردیم که 
این طرح ها به طور یکنواخت در اســتان توزیع شــده اســت.وی 
به طور نمونه به طرح توســعه تنگ بیجار و پاالیشگاه گاز ایالم 
به عنوان بخش هایی از زنجیره ارزش گاز و همین طور طرح های 
توســعه ای میدان های نفتی در این اســتان اشــاره کرد و افزود: 
میدان آذر که میدانی مشترک در استان ایالم است، زمین شناسی 
بسیار پیچیده و منحصربه فردی در سطح خاورمیانه دارد و تحقق 
برداشــت نفت از این میدان با این زمین شناسی پیچیده موفقیت 
بزرگی به شمار می رود.علیخانی با اشاره به عملکرد خوب اویک 
در طرح توسعه میدان آذر، این مجموعه را از بهترین شرکت های 
پیمانکار صنعت نفت خواند و گفت: تحقق فاز نخســت توســعه 
میــدان آذر و ایجاد 65 هزار بشــکه ظرفیت تولید نفت روزانه از 
محل این میدان، دستاورد بزرگی برای کشور است.براساس این 
گزارش، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی پس از ۲ روز )۱۱ 
و ۱۲ مهرماه( بازدید فشــرده از طرح هــای مختلف صنعت نفت 
در اســتان ایالم، در نشســتی در محل طرح ان جی ال ۳۱۰۰، به 

جمع بندی مسائل بررسی شده پرداختند.
قدردانی رئیس بازرسی خراسان رضوی از 

عملکرد نفت و گاز شرق
رئیس بازرسی کل استان خراسان رضوی از عملکرد شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شــرق به دلیل تأمین و تولید پایدار گاز در 

شمال شرق کشور قدردانی کرد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، حجت االســالم موسی فتوحی با حضور در منطقه 
عملیاتی خانگیران از بخش های مختلف فنی و عملیاتی شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز شــرق بازدیــد و از اقدام ها و فعالیت های 
این شرکت برای تولید و تأمین گاز در شمال شرق کشور قدردانی 
کرد.وی با اشــاره به همت و تالش کارکنان نفت و گاز در شمال 
شــرقی ترین بخش کشــور و در نقطه صفر مرزی گفت: یکی از 
نکات بســیار مثبت شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق نگاه 
به درون و خودکفایی اســت. در این منطقــه دورافتاده و دارای 
شــرایط خاص، انجام کار فنی و تخصصی بســیار اهمیت دارد و 
این نشــان دهنده کار فرهنگی انجام شــده در این منطقه است.
فتوحــی عنوان کرد: دیدن توانایی هــای کارکنان پرتالش برای 
اســتخراج و پاالیش این نعمت خدادادی در شــرق کشور سبب 
افزایش انگیزه و روحیه اســت و نشان می دهد خدمتگزاران این 
صنعت تنها به عنوان یک شــغل به آن نگاه نمی کنند و به نوعی 
نگاه اعتقادی دارند.وی تأکید کرد: دانستن تکلیف و عمل به آن 
رکن اصلی در ارتقای ســالمت کاری و داشتن نیروهای متعهد و 
متخصص است و از این رو دســتگاه های درون نظارتی و برون 
نظارتی باید برای هدایت و بهره برداری بهینه از منابع انســانی و 

مالی تالش کنند.
تحقق برنامه های تولید تکلیفی در نفت و 

گاز زاگرس جنوبی
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تحقق برنامه 
تولید تکلیفی گاز در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، رامین حاتمی در نشست پیش بینی بهره دهی چاه های این 
شــرکت برای نیمه دوم امســال گفت: از ابتدای امسال تا پایان 
شــهریورماه در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در 
مجموع ۲۴ میلیارد و ۷۷۹ میلیون مترمکعب گاز، معادل ۷ میلیون 
و ۷۸۱ هزار بشــکه میعانات گازی و بیش از یک میلیون و ۱۴۰ 
هزار بشکه نفت تولید شده است. مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران با اشــاره به اینکه میزان تحقق تولید در شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبــی باالتر از برنامه تکلیفی 
است، تصریح کرد: درصد تحقق تولید تکلیفی گاز، میعانات گازی 
و نفت در این شــرکت به ترتیــب ۱۰۰.5، ۱۰۴.۹ و ۱۱6 درصد 
بوده اســت.وی از عملیات حفاری ۱۹ حلقه چاه جدید و تعمیری 
در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی خبر داد و افزود: 
در این شــرکت ۱۲حلقه چاه از ابتدای امسال حفاری و راه اندازی 
شــده است و هفت حلقه چاه دیگر نیز در نیمه دوم سال به پایان 
می رسد.شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بزرگ ترین 
شــرکت زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به شمار 
می رود. این شــرکت دارای ۹ میدان گازی فعــال آغار، داالن، 
نار، کنگان، ســرخون، تابناک، هما، وراوی، شــانول و دو میدان 
نفتی فعال ســعادت آباد و سروستان اســت. گستره عملیاتی این 
شــرکت در استان های فارس، بوشــهر و هرمزگان است که در 
آینده با بهره برداری از میدان های اکتشــافی جدید به استان های 
 کهگیلویــه و بویراحمــد و چهارمحــال و بختیاری نیز توســعه 

می یابد.

مهندس رامین حاتمی: 
بیش از 12 میلیارد بشکه 

ذخیره نفت درجای 
مشترک کشور در استان 
ایالم واقع شده؛ تاکنون 

1.1 میلیارد بشکه از 
ذخایر نفت این استان 

برداشت شده و بیش از 
75 درصد ذخایر نفت 
قابل برداشت آن باقی  

مانده است
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 Zangeneh Condoles with Kuwait in
Death of Emir

Iranian Minister of 
Petroleum Bijan 
Zangeneh sent a 
message of condolence 
to his Kuwaiti 
counterpart on the death 
of Kuwaiti Emir His 
Highness Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Sabah on 
Tuesday.
The message reads as 
follows: 
HE Dr. Khaled Ali Al 
Fadhel
Minister of Oil & Acting 
Minister of Electricity & 
Water
Chairman of the Board-
Kuwait Petroleum 
Corporation
Excellency,

«To Him we belong, and 
to Him we shall return.»
I received the very sad 

news of the passing 
away of His Highness 
Sheikh Sabah Al-

Ahmad Al-Sabah, the 
Emir of the State of 
Kuwait. On behalf of the 

Government and people 
of the Islamic Republic 
of Iran, I would like to 
express my heartfelt 
condolences to Your 
Excellency, Government 
and people of Kuwait.
May Allah, the 
Almighty, rest his 
soul in peace and 
grant strength and 
patience to the family 
of His Highness, 
Your Excellency 
and the people of 
Kuwait to bear this 
irreparable loss.Please 
accept, Excellency, 
the assurances of my 
highest consideration 
and respect.

1st Phase of Goreh-Jusk Pipeline Project Online by March 2021

Azar Development Project on Verge of Commissioning

The first phase of the 
Goreh-Jusk oil pipeline 

project will come on 
stream by the end of the 

current calendar year to 
March 20 2021.

The phase entails the 
operation of pump houses 
No. 2 and 4, receiving 
stations 1 and 2, pigging, 
as well as the final termi-
nal.According to the Pe-
troleum Engineering and 
Development Company 
(PEDEC), Ali Jafarza-
deh, project manager of 
the Goreh-Jusk crude oil 
transfer pipeline project, 
said testing the pumping 
houses as well as the final 
terminal starts in De-
cember and ends in early 
February.He stated that 
the purpose of launching 
the first phase is to trans-
fer 350,000 barrels of 
crude oil, and added: «So 
far, this phase has made 
about 70% physical prog-

ress and the executive 
operations are underway 
according to plan.»The 
project manager of the 
project stated: “The com-
missioning of sections 
of pumping houses 1, 
3 and 5 is also on the 
agenda.”Jafarzadeh noted 
that this is for the first 
time in the Middle East 
that 42-inch gate valves 
are produced by an 
Iranian knowledge-based 
company, adding the 
25 42-inch gate valves 
required by the project, 
whose raw materials 
were even supplied by 
local companies, would 
be delivered to the 
project by November this 
year.

The operator of Azar oil field 
development project said the 
cumulative output of the project 
in the early production phase has 
been above 30 million barrels so 
far and it is on the verge of full 
operation with a progress of about 
97%.
Keyvan Yarahmadi, who is 
with the Petroleum Engineer-
ing and Development Company 
(PEDEC), during a visit of a 
number of MPs to the develop-
ment plan of Azar oil field on 
Saturday, stated the contract for 
the development of the field was 
signed back in 2012 between 
Oil Industries› Engineering and 
Construction (OIEC) and the 
Investment Fund of Petroleum 
Industry to be implemented in 
two stages: early production and 

the first phase; the first phase of 
the project is currently on the 
verge of exploitation.He said in 
the early production section of 
the project, 9 wells were drilled 
and 129 km of 16-inch pipelines 
were laid, adding in the first phase 
of the project, 11 new wells have 
been spudded and 61 km of new 
oil and gas transmission lines 
have been laid.The official noted 
the complexities of Azar joint 
field from technical and special-
ized aspects, including the type 
of drilling, and added: “In this 
project, 70 million uninterrupted 
and accident-free working hours 
were registered.”Yarahmadi 
stated that the share of domestic 
manufacturing in development of 
the project was 75%, adding 55% 
of the human workforce active in 

the project were from neighbor-
ing cities.According to him, the 
central processing unit of this 
field has been operational since 
the July 26, and this field will be 

ready to send sweet oil to Chesh-
meh Khosh by November.Azar 
Field is located in Anaran block 
of Ilam province and is one of the 
joint oil fields of the country.

اخبار

NPC Delays Petchem 
 Showcase due to Pandemic

The director of the 14th IranPlast Interna-
tional Exhibition said the showcase was 
originally scheduled for November which is 
now delayed until December 25.
According to the National Petrochemi-
cal Company (NPC), Ayoub Banavi said 
the 4-day event, which brings together top 
petrochemical and chemical companies from 
Iran and other countries was deferred to 
December from November 14-17 due to the 
spread of the coronavirus in the country.He 
said 400 companies had so far registered in 
the showcase which will now be held on the 
Petrochemical Industry Day.The interested 
companies and exhibitors may visit iranplast.
ir to learn more about the event.Iranplast is 
one of the most important industrial events 
in Iran where polymer and plastics produc-
ers showcase their latest achievements in the 
industry.

MOGPC Realizes Output Plan 
in H1

Maroon Oil and Gas Production Company 
(MOGPC) realized its planned production of 
crude oil, rich gas and naphtha in the first half 
of the current calendar year, which began on 
March 21.
According to the National Iranian South Oil 
Company (NISOC), Hamid Kavian, the CEO 
of MOGPC, said in the oil production sector, 
the company achieved 101 percent of produc-
tion of the planned output during the period 
while 101% of the planed rich gas and 102.5 
percent of the planned naphtha was produced 
by the company during the first half of the 
year.He added: “With the implementation of 
projects related to development, workover 
and repair wells, a positive production result 
of 6.1 thousand barrels per day has been 
achieved.”The CEO of MOGPC further noted 
that since March through September this year, 
the amount of gas flared in operational facili-
ties had reduced by 50%, adding more than 
98% of desalination wastewater was injected 
into disposal wells and by using mobile oil 
separators (MOS) and Mobile Oil Treaters 
(MOT) a total of 57,000 barrels of oil were 
recycled, which is a major environmental step 
in the company’s activities.

Bandar Imam Petchem Co. 
Localizes PE Catalysts

Bandar Imam Petrochemical Company has 
successfully localized production of the 
catalysts it uses in low-density polyethylene 
production, which were previously monopo-
lized by several American and European 
companies.According to the company, in the 
year of the production leap and with the aim 
of supporting domestic industries, the plant 
was able to produce one of the catalysts used 
for production of polyethylene by relying on 
domestic capabilities.Due to the high sensitiv-
ity and risk, the production process of this 
group of catalysts was monopolized only by 
a few European and American companies. 
However, Bandar Imam specialists injected 
this catalyst into polymer reactors for 50 days 
after various field and laboratory tests, and 
finally successfully replaced the foreign cata-
lyst with the domestically-made ones.Bandar 
Imam Petrochemical Plant, with this valuable 
success and gaining the technical knowhow 
to produce these catalysts, in addition to 
preventing the outflow of hard currency and 
maximizing the production capabilities of 
domestic companies, paved the way for the 
internalization of two other catalysts in the 
same production unit.
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ایدرو

با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان؛

برای نخستین بار در کشور المپیاد اقتصاد و مدیریت 
برگزار شد

برای نخستین بار در کشور المپیاد 
اقتصاد و مدیریت با همکاری ســازمان 
مدیریت صنعتی و مرکــز ملی پرورش 

استعدادهای درخشان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
مدیریت صنعتی، دکتــر ابوالفضل کیانی 
بختیــاری مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتــی در وبینار افتتاحیــه دوره های 
تابستانی المپیاد اقتصاد و مدیریت اظهار 
داشت: با تالش مسئولین سازمان مدیریت 
صنعتی و مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان نخســتین المپیاد ملی  اقتصاد 
و مدیریت در کشــور برگزار شــد.وی با 
تاکید بر اهمیت شناســایی استعدادهای 
درخشــان و نخبگان تصریــح نمود: در 
کنار این موضوع مباحث راهبری، توانمند 
ســازی و مهمتر از همه به کارگیری این 
استعدادها در مشاغل و تصمیم گیری ها 
اســت که باید مورد  توجه قرار گیرد و در 
این خصــوص نظام های حمایتی تقویت 
انگیزش و اســتقرار نخبگان و استفاده از 
دانش و تجربه نخبگان برای توسعه بسیار 
حائــز اهمیت می باشــد.کیانی بختیاری 
ضمن تبریک به افرادی که در این دوره 
با رقابت نزدیک و پشــت ســر گذاشتن 
مراحــل مختلف ممیــزی علمی انتخاب 
شدند، به اجمال سازمان مدیریت صنعتی 
مدیریت  المپیبــاد  برگزیــدگان  برای  را 
و اقتصــاد معرفی نمود.وی با اشــاره به 
تجربه و سابقه 5۸ ساله سازمان مدیریت 
صنعتی و نقــش آفرینی آن در راهنمایی 
و عارضه یابــی صنایع و ارائه راه حل در 
جهت بهبود صنعت و همچنین پرورش و 
ارتقــاء ظرفیت مدیریت گفت: در این 5۸ 
ســال بیش از ۲۱۰ هزار نفر دانش پذیراز 
ســازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل 
شده اند که عمدتا در بخش های مختلف 

مدیریــت در بنگاه ها و ســازمان های 
اند.مدیرعامل  بوده  خدمت  کشورمشغول 
سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: 
این ســازمان در کنار آموزش، به مشاوره 
صنعتــی، آینده پژوهی، طراحی کســب 
و کار مدرن، توســعه مدیریت و توســعه 
سرمایه های انسانی می پردازد. ضمن این 
فعالیت ها، سازمان مدیریت صنعتی اخیرا 
 HR-Tech به طراحی گــروه تخصصی
اقدام نموده اســت که از فرآیند جذب تا 
فرآیند خروج از خدمت را از طریق هوش 
مصنوعی پوشش می دهد.وی با بیان این 

نکته که کانون های ارزیابی بسیار قوی، 
در سازمان مدیریت صنعتی فعالیت دارند، 
از هوشمندسازی و  امکان استفاده از راه 
دور، این مراکز خبــر داد.کیانی بختیاری 
در ادامه  افزود: سازمان مدیریت صنعتی 
برگــزار کننــده ۲5۰ همایــش از جمله 
همایش های مدیریتی در کشور و دارای 
بیــش از ۴۰۰ عنوان آمــوزش کاربردی 
و نیــز کتابخانه بزرگ تخصصی اســت.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن 
توصیه به برگزیدگان ایــن المپیاد برای 
حضور در دوره های آموزشــی ســازمان 

مدیریت صنعتــی تصریح نمود: این دوره 
ها برای برگزیدگان این المپیاد رایگان و 
در مهارت افزایی نخبگان تاثیر بســزایی 
دارنــد. عالوه بــر این همایــش هایی 
که در ســازمان برگزار می شــود ادبیات 
ساز، فرهنگ ســاز و برای نخبگان مفید 
هستند و ســازمان زمینه را برای شرکت 
نمود.کیانی  خواهد  فراهم  عزیزان  شــما 
بختیــاری اعالم داشــت با بهتر شــدن 
تورهای  برگزاری  امــکان  بحران کرونا، 
صنعتــی ویژه برای آشــنایی با بنگاه ها، 
صنایع و سیســتم های حکمرانی آنها با 

توجــه به  تعامالت بین الملی گســترده 
سازمان در حوزه آموزش و مشاوره، برای 
برگزیدگان  اســتعداد های درخشــان و 
المپیــاد مدیریت و اقتصاد وجــود دارد.

مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی با 
اشــاره به ۲6 نمایندگی سازمان در کشور 
وعــده ی حمایــت از نخبگانی را داد که 
در شهرستان ها ساکن هستند. وی هدف 
سازمان مدیریت صنعتی در این خصوص 
را انجام مسئولیت اجتماعی در شناسایی 
، پرورش نیروها، توانمند ســازی آن ها، 
جذب، اســتخدام و نگهداشــت نخبگان 
عنوان نمود.وی خاطرنشان کرد: سازمان 
مدیریت صنعتی با برگــزاری دوره های 
تحصیالت تکمیلی با همکاری دانشــگاه 
های معتبر بین المللــی امکان برقراری 
شرایط بورسیه برای برگزیدگان این دوره 
را ایجاد خواهد کرد.کیانی بختیاری، هم 
افزایی ســازمان مدیریت صنعتی با مرکز 
ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان را 
در جهــت ترویج فرهنــگ نخبه پروری 
و تسهیم مســئولیت اجتماعی در تمامی 
رویدادهای خود با حضور مدیران صنعتی 
دانست.وی ضمن تشریح ارتباط سازمان 
مدیریت صنعتی با شــرکت های دانش 
بنیان، اظهار داشــت: ســازمان مدیریت 
صنعتــی ضمن حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان، به طراحی و اجرای نیازهای 
آموزشی آنها می پردازد و می تواند امکان 
کارآموزی نخبگان در شرکت های  دانش 
بنیان را فراهــم آورد.کیانی بختیاری در 
پایــان ابراز امیدواری کرد تا با جانشــین 
پروری مناسب، شــرایط و امکان جذب 
نخبگان مدیریت در پست های مدیریتی 
آینده و مشــارکت درتصمیم گیری ها و 
اعتــالی علمی و اجرایی کشــور فراهم 

شود.

خرب

تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت 
صنعتی و شرکت سرمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی کشوری

تفاهم نامه همه جانبه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای میان سازمان 
مدیریت صنعتی و شــرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
)صبا انرژی( با امضــای ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل ســازمان 
مدیریت صنعتی و امیرعباس حســینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی کشوری )صبا انرژی(، منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، این تفاهم نامه 
در راستای اهداف فناورانه و نیل به رشد اقتصاد دانش بنیان با استفاده 
از ظرفیت های ســازمان مدیریت صنعتی در توسعه مدیریت و تحول 
و بهســازی سازمانی از طریق نمایندگی های سازمان در سراسر کشور 
و بهره گیری از ظرفیت های ســرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها، 
طرح هــا،  واحدهای تولیــدی و صنعتی،  خدماتی و بازرگانی شــرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی کشوری و شرکت های تابعه به 
امضای طرفین رســید.بنا به این گــزارش، ابوالفضل کیانی بختیاری 
در این جلســه، ضمن بیان تاریخچه ای از سازمان مدیریت صنعتی و 
برشمردن توانمندی های این سازمان در زمینه هایی نظیر آموزش های 
تخصصی و کاربردی؛ مشــاوره و تحقیق، کانون های ارزیابی مدیران 
حرفه ای، دوره های آمادگی استخدام و توانمندسازی دانش آموختگان، 
مشــاوره و اجرای مدیریت چابکی و اســتراتژی برای سازمان ها و ... 
گفت: در حوزه آموزش با دانشــگاه های معتبر فرانســه، کانادا و آلمان 
همکاری داریم، همچنین بسیاری از دوره های جدید از جمله مدیریت 
کســب و کارهای دانش بنیان، مدیریت فنــاوری و نوآوری؛ مدیریت 
هوا- فضا؛ مدیریت کســب و کارهای کوچک و متوسط با آلمان ها، 
مدیریت صندوق های بازنشستگی با ایتالیا، مدیریت تحول دیجیتال؛ 
مدیریت مســئولیت اجتماعی بنگاهها و سازمان ها )CSR(؛ مدیریت 
صنایع معدنی؛ مدیریت نفت و گاز و پتروشــیمی را با دانشــگاه های 
کانادا راه اندازی کرده ایم.کیانی بختیاری افزود: از دیگر ظرفیت های 
سازمان مدیریت صنعتی، شبکه نمایندگی های آن است که با تقویت 
و توســعه دامنه فعالیت ها شــکل گرفته و در حــال حاضردارای ۲6 
نمایندگی در سطح کشور اســت.کیانی بختیاری تصریح نمود: عالوه 
بر این، ســازمان مدیریت صنعتی آماده است در خصوص فعالیت های 
بین المللی مشترک و آموزش های تخصصی با توجه به سوابق  تجارب 
و تعامالتی که دارد، با شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشــوری همکاری نماید.وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه فی مابین 
خاطرنشــان کرد: ســازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا در تمامی 
زمینه های مورد توافق در باالترین ســطح، همکاری ها را آغاز نماید.
در این جلســه امیرعباس حسینی مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشــوری گفت: شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشســتگی کشوری و شــرکت های زیر مجموعه آن آماده ورود به 
کســب و کار های جدید هستند و سازمان مدیریت صنعتی با توجه به 
تجارب و ســوابق ارزنده خود می تواند مشاور ما باشد.وی با برشمردن 
ظرفیت های شرکت متبوع خود، گفت: این شرکت و تمامی شرکت های 
زیر مجموعه آن آمادگی حضور در رتبه بندی شرکت های برتر کشور 
را که توسط ســازمان مدیریت صنعتی اجرا می شــود، دارند.حسینی 
افــزود: تمایل داریم کانون ارزیابی ســازمان مدیریت صنعتی، تمامی 
مدیران و اعضای هیات مدیره های شرکت های تابعه این هولدینگ را 
مورد ارزیابی قرار داده و نیازهای آموزشی آنان در تحلیل و ارائه نماید.
در این جلســه همچنین در خصوص پرورش مدیران در تراز جهانی، 
متخصصان مدیریت در صندوق های بازنشستگی، متخصصان مدیریت 
هولدینگ و متخصصان مدیریت سرمایه گذاری خطرپذیر و نیز بسته 

آموزشی جهش تولید بین طرفین گفت و گو و تفاهم شد. 
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مهندس سید حسین میر افضلی 
کارشناس انرژی

یکــی از مهمترین محصوالت صنعت پتروشــیمی 
محصوالت بر پایه پروپیلن اســت بخش عمده پروپیلن به 
پلی پروپیلن تبدیل می شود. محصوالت تولید از پروپیلن به 

ترتیب زیر می باشند.
تکنولوژی های مختلفــی برای تولید پروپیلن وجود 
دارد از جمله کراکینگ نفتــا و خوراک های مایه در کوره 
ها مشابه آنچه در پتروشیمی شازند، امیرکبیر، جم و مارون 
انجام می شــود، روش دوم تولید پروپیلن در پاالیشگاه ها 
می باشد که این پروپیلن پلیمر گرید نیست و پس از خالص 
سازی و جدا سازی برخی ترکیبات قابل استفاده در صنایع 

پائین دستی می باشد درصد تولید آن نیز زیاد نیست.
روش دیگر تکنولوژی GTP و MTO اســت که گاز 
متان به متانول و متانول به پروپیلن و اتیلن به نسبت معینی 
تبدیل می شــود.روش دیگر تکنولوژی PDHاست که در 
این روش گاز پروپان به پروپیلن تبدیل می شــود یعنی دو 
هیدروژن از آن جدا می شــود.  تبدیل متانول به پروپیلن و 
تبدیل پروپان به پروپیلن اقتصادی ترین روش های خاص 
برای تولید پروپیلن هســتند اما تفاوت این دو تکنولوژی از 

منظر اقتصادی چیست؟ 
اگر سرمایه گذار نگاه بلند مدت داشته باشد و بخواهد 
در مــدت ۱۰ الی ۱5  ســال اصل ســرمایه گذاری اش 
بازگشت شــود تکنولوژی MTOیاGTO   اقتصادی تر از 
PDH است چرا که حجم سرمایه گذاری تبدیل گاز متان به 
پروپیلن حدود 6۰ درصد بیشتر از تکنولوژی تبدیل پروپان 
به پروپیلن اســت اما هزینه های عملیاتی تبدیل متان به 
پروپیلن و اتیلن کمتر از روش PDH اســت و دلیل آن این 
است که قیمت یک تن متان در ایران حدود ۱۰۰ دالر است 
اما قیمت یک تن پروپان بین ۳۰۰ تا ۳5۰ دالر اســت لذا 
با نگاه بلند مدت سود آوری روش MTOیا GTPبیشتر از 
روش PDHاســت.با توجه به محتاط بودن سرمایه گذاران 
جهت سرمایه گذاری های کالن در ایران و با توجه به وفور 
گاز پروپان در کشــور و ریسک های کمتر  کوتاه مدت و 
اینکه در پروژه PDHبا احداث یک واحد می توان محصول 
را تحویل مشتریان داد و واحد سریعتر به تولید پول می رسد 

اما در پروژه های MTOو GTP باید دو واحد بزرگ احداث 
شود یکی واحد تبدیل گاز متان به متانول و دیگری تبدیل 
متانول به پروپیلن و اتیلن لذا حجم سرمایه گذاری بیشتر و 
زمان رسیدن به محصول و رسیدن به بهره برداری و سود 
آوری طوالنی تر است بنابراین  بطور معمول تمایل سرمایه 
گذاران واقعی جهت احداث واحدهای PDH بیشتر از احداث 
واحدهای MTO خواهد بود البته مشــروط به اینکه قانون 
تخفیفات پلکانی برای خوراک مایع به درستی اعمال گردد. 
قانونگذاران در ســال ۱۳۹۳ قانونی را در مجلس تصویب 
نمودند که به موجب آن وزارت نفت می تواند تا ۳۰ درصد 
در قیمت خوراک مایع و گاز واحدهای پتروشیمی تخفیف 
دهد و اگر از ظرفیت های باالی این قانون تا کنون استفاده 
می شــد و بصورت پلکانی با متقاضیان سرمایه گذاری در 
واحدهــای PDHقرارداد تامین خــوراک منعقد و با لحاظ 
تخفیف ذکر شده منعقد می گردید،  قطعا اکنون چند واحد 
PDHدر ایران در مراحل نزدیک به بهره برداری بســر می 
بردند.حــال چنانچه اکنون تصمیــم بگیریم که یک واحد 
PDHراه اندازی نمائیم چه تجهیزاتی می بایست سفارش 
ساخت داده شوند و چه میزان از این تجهیزات قابل تامین 
از ایران و چه میزان قابل تامین از چین و ســایر کشــورها 

می باشد؟ 
- کوره های پیش گرم  جهت رساندن دمای پروپان 

به 5۸۰ درجه سانتیگراد 
- شش رئاکتور ه مهمترین تجهیزات واحد می باشند

 CCR Regenerator -
- کمپرسور اصلی که فشار ترکیبات گازی  ورودی را 

تا ۳5 بار افزایش می دهد
- برج های D.p و D.E جدا کننده  ترکیبات شکسته 
شده خروجی از  رئاکتور آخر  که پس از خروج از کمپرسور 
اصلی وارد این برج ها می شود و ملحقات برج های از قبل 

کندانسور، دو پمپ، برای هر کدام  ریبویلر 
 D.P سیستم تبرید جهت خنک کردن رئاکتور های -
و ســایر تجهیزات جدا کننده ترکیبات گازی، این سیستم 
شــامل کمپرسور بزرگ تامین کننده فشار به عنوان عامل 

اصلی سرما سازی می شود.
-  چنــد PSV  جهت خالص کردن هیدروژن مورد 

PP نیاز واحد
- تاور کوینــچ اویل و ملحقات جهــت جدا کردن 

ترکیبات سنگین و ملحقات آن
- چند درام، 

- چند رئاکتور معمولی درایر
- انواع مبدل های خنک کننده آب و ترکیبات خروجی

- پمپ های کوچک و بزرگ مورد نیاز
- توربو اکسپندر 

ESD وDCS ،سیستم های کنترلی و ابزار دقیق -
- سیستم DCجهت فلر داخلی و خروجی 

- مخازن ذخیره سازی با ملحقات
- سیستم پایپینگ گسترده 

- ایستگاه گاز 
- ترانس های برق
- کارگاه تعمیرات 

- سایر موارد
اکثر تجهیزات فوق قابل ســاخت در داخل می باشند، 
مبدل ها، تاورها، ســینی تاورهــا، درام ها و لوله و اتصاالت 
و بســیاری از تجهیزات دیگر توسط شرکت های با تجربه 
ایرانی قابل ساخت می باشند. شرکتهایی چون ماشین سازی 
اراک، فاتح صنعت، طاها قالب طوس، آذر آب، و ده ها شرکت 
سازنده قطعات و تجهیزات توان تولید بخش عمده نیازهای 
صنعت پتروشیمی را دارند. البته تامین ماشین آالت و قطعات 
سیســتم های دوار در ایران سخت است و در این خصوص 
باید با شرکتهای توانمند و با تجربه و صاحب برند به تفاهم 
رســید. چنانچه بتوان رئاکتور ها و برخی کمپرسورها و پمپ 
ها و سیســتم های دوار را از چین یا کشــور دیگری تامین 
نمودامکان ساخت و راه اندازی واحد PDHدر ایران حتی در 
شرایط تحریم نیز وجود دارد. توان مهندسی شرکتهای ایرانی 
و شرکتهای مشاور چینی و ســایر کشورهایی که می توان 
با آنها در شــرایط تحریم نیز همکاری نمود در حدی هست 
که بتوانند اطالعات فنی جهت ســفارش ساخت تجهیزات 
را در اختیار شــرکتهای سازنده تجهیزات قرار دهند. در سال 
۱۳۹6 دانش فنی پروژه PDHبا ظرفیت 6۰۰ هزار تن توسط 
پتروشــیمی جم خریداری شد الیسنس شرکت UOP   نیز 
بطور کامل خریداری شــد و اکنون دانش فنی الزم در این 
شرکت جهت اجرای این پروژه بزرگ ملی وجود دارد. انشاهلل 
هر چه ســریعتر پروژه های PDHبا پشتوانه  قانونی و تامین 
تجهیزات فنی ذکر شــده در ایران اجرایی شــوند تا بتوانیم 
گاز پروپان را به محصوالت بســیار ارزشمند تبدیل و ساالنه 
میلیاردها دالرمحصوالت میان دســتی و  پائین دستی را به 
اقصا نقاط جهان صادر نمائیم این واحدهای تولیدی از چنان 
ارزشی برخوردار هستند که برخی شرکتهای بین المللیحاضر 

به پیش خرید محصوالت  آن می باشند.

کالبدشکافی چگونه اجرای پروژه PDHدر ايران
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پاالیش و 
پخش

گزیده

نگران افزایش قیمت بنزین نباشید
روز گذشـته اخبـاری مبنـی بـر طـرح مجلـس بـرای افزایش 
قیمـت بنزین منتشـر شـد که بـا واکنش از سـوی کمیسـیون انرژی 
مجلـس روبـرو و امـروز اعـالم شـد کـه افزایـش قیمـت بنزیـن 

یارانـه ای و آزاد در دسـتور کار مجلـس و دولـت قـرار نـدارد.
اخبـار منتشـر شـده گویای اعـالم وصول طرحـی در مجلس 
بـود کـه بـه دنبـال آن سـهمیه بنزیـن یارانـه ای بـه ۳۰ لیتـر در 
مـاه بـرای هـر فـرد تعییـن شـود و بنزیـن آزاد نیـز بـه صـورت 
شـناور و بـا قیمـت فـوب خلیـج فـارس عرضـه مـی  شـود، مالک 
شـریعتی - سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلس - امـروز در این 
رابطـه  در صفحـه توییتـر خـود اعـالم کـرده که هیـچ طرحی در 
مجلـس یازدهم بـرای تغییـر در قیمت های یارانـه ای و آزاد بنزین 
در دسـتور کار نیسـت.وی بـا بیـان اینکـه  طـرح سـهمیه  بنـدی 
بنزیـن سـرانه خانـوار فقـط بـه دنبـال بازتوزیـع عادالنه تـر بنزین 
یارانـه ای بـه خانـوار اسـت تـا خانوارهـای فاقـد خـودرو نیـز بهره 
ببرنـد، تصریـح کـرد: متـن منتشـر شـده، طـرح قدیمـی مجلـس 
دهـم اسـت کـه در مجلـس یازدهم و  قبل از تشـکیل کمیسـیون 
هـا و بـدون اصـالح متن،  تنهـا برای تسـریع در اخـذ نوبت اعالم 
وصـول مجـددا ثبت شـد تـا بعـد در کمیسـیون و صحـن اصالح 
شـود.به گفتـه وی اکنـون پیش نویـس گزارش کمیسـیون انرژی 
تنظیـم شـده اسـت کـه دو هفتـه دیگر بـه صحن کمیسـیون می 

. ید آ
تغییر شیوه تخصیص سهمیه بنزین تا اجرا فاصله زیادی دارد

همچنیـن در ایـن رابطه فاطمه کاهی - سـخنگوی شـرکت 
ملـی پخـش فـراورده های نفتـی به ایسـنا گفت: تا کنـون مصوبه 
ای مبنـی بـر افزایـش قیمـت بنزیـن بـه شـرکت پخش فـراورده 
هـای نفتـی ابـالغ نشـده و موضوعی کـه در خصـوص تخصیص 
سـهمیه بنزیـن بـه هـر فـرد نیـز اعـالم شـده بـود تاکنـون بـه 
وزارت نفـت وشـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتـی ابالغ و 
ارجـاع نشـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه ایـن طرح حتـی در صحن 
علنـی مجلـس مطـرح نشـده اسـت، گفـت: طبـق گفتـه هـای 
سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس نیـز ایـن مسـاله تـا فـاز 
اجرایـی فاصلـه زیـادی دارد.بـه گفته وی شـرکت پخش فـراورده 
هـای نفتـی کـه مجری چنیـن طرحهای بـوده و تا کنـون مصوبه 
ای درایـن خصـوص دریافـت نکـرده اسـت و  چنیـن طرحـی در 
 دسـتور کار نیـز قـرار نـدارد و حتـی این موضـوع تا کنـون مطرح 

نشده است.
در نشست هیئت دولت؛

الیحه اصالح قانون توسعه حمل ونقل عمومی 
و مدیریت مصرف سوخت تصویب شد

هیئـت وزیـران بـا توجـه بـه خـأ موجـود در قانون توسـعه 
حمل ونقـل عمومـی و مدیریـت مصـرف سـوخت، الیحـه اصالح 

قانـون یادشـده را تصویـب کرد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی 
دفتـر هیئـت دولـت، نشسـت هیئـت وزیـران، روز چهارشـنبه، ۱6 
مهرمـاه به ریاسـت دکتر حسـن روحانـی، رئیس جمهـوری برگزار 
شـد.در ایـن نشسـت، هیئـت وزیـران بـا توجه بـه خأ موجـود در 
قانـون توسـعه حمل ونقـل عمومـی و مدیریـت مصـرف سـوخت 
دربـاره ایجـاد منابـع پایـدار در شـهرها بـرای توسـعه، مدیریـت 
و بهبـود حمل ونقـل شـهری، الیحـه اصـالح قانـون یادشـده را 
سـفرهای  ترویـج  عمومـی،  حمل ونقـل  کرد.توسـعه  تصویـب 
اولویـت جابه جایـی  غیرموتـوری و کاهـش سـفرهای موتـوری، 
بـار از طریـق شـبکه حمل ونقـل ریلـی، مدیریـت مصـرف انرژی 
از  ناشـی  خطـرات  کاهـش  و  ایمنـی  افزایـش  حمل ونقـل،  در 
تشـکیل  را  الیحـه  ایـن  اهـداف  مهم تریـن  رانندگـی،  حـوادث 
اجرایـی  دسـتگاه های  تمامـی  الیحـه،  ایـن  می دهند.براسـاس 
سـیر  فاصلـه  بـا  بارهـای  حمـل  بـرای  شـهرداری ها  و  دولتـی 
بـاالی 5۰۰ کیلومتـر در صـورت وجـود مسـیر حمل ونقـل ریلـی 
مکلفنـد جابه جایـی بـار از طریـق شـبکه حمل ونقـل ریلـی را در 
اولویـت قـرار دهند.همچنیـن، به منظـور افزایش ایمنـی و کاهش 
خطرهـای ناشـی از حـوادث رانندگی و نرخ ریسـک بیمه شـخص 
ثالـث، معـادل ۱۰ درصـد از نـرخ صـدور بیمه نامه هـای شـخص 
ثالـث از سـوی شـرکت های بیمه گـر از متقاضیـان، اخـذ و جهـت 
رفـع نقـاط و مقاطـع پرحادثـه شـهری و برون شـهری در اختیـار 
سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جاده ای و سـازمان شـهرداری ها 
و دهیاری هـای کشـور قـرار می گیرد.افـزون بـر ایـن، شـهرداری 
شـهرهای بـا جمعیـت بـاالی 5۰ هـزار نفر موظفنـد با اسـتفاده از 
منابـع مالی شـهرداری نسـبت بـه تهیـه، بازنگری و به روزرسـانی 
طـرح جامـع حمل ونقـل و ترافیـک درون شـهری اقـدام کنند.باید 
حداقـل ۲۰ درصـد اعتبارهـای مربوط بـه قانون مالیـات بر ارزش 
افـزوده را صـرف توسـعه و بهبـود سـامانه های حمل ونقل عمومی 
و نوسـازی نـاوگان اتوبوسـرانی و مینی بوسـرانی کننـد.در ضمـن 
وزارتخانه هـای راه وشهرسـازی و کشـور مکلف انـد شـرایط تهیـه 
و تصویـب هم زمـان طـرح جامـع شهرسـازی و معمـاری و طـرح 
جامـع حمل ونقـل و ترافیـک شـهرها را فراهـم کنند.بـر همیـن 
اسـاس، اعطـای تخفیـف و تسـهیالت بـرای حمل ونقـل عمومی، 
دریایـی و هوایـی، وصـول عوارض خودروها متناسـب بـا پیمایش 
و آالیندگـی، افزایـش سـرمایه گذاری در بخـش حمل ونقـل ریلی 
حومـه ای، نظـارت بـر مراکز معاینـه فنی وسـایل نقلیه بـه منظور 
اطمینـان از صحـت عملکـرد فنی و ایمنی وسـایل نقلیـه و کنترل 
آالینده هـای هـوا و صـدا، افزایـش سـرمایه گذاری در طرح هـای 
و  شـهری  عمومـی  حمل ونقـل  سـامانه های  توسـعه  و  ایجـاد 
حمایـت از شـرکت های اتوبوسـرانی و بهره بـرداری قطار شـهری، 

از جملـه مزیت هـای الیحـه فـوق بـه شـمار می رونـد. 

در 5 ماه سال جاري، یك میلیارد دالر بنزین به کشورهای خارجی صادر شده است

تحریم دراوج؛ صادرات بنزین در صدر 
فرزین سوادکوهی

محاصره حداکثــری اقتصادی که 
از آن به عنــوان تحریم یاد می کنیم به 
باالترین حد خود رسیده است. آمریکا و 
متحدانش تقریبــا تمام راه های تجارت 
خارجی کشــور ها با ما را بســته اند. نه 
می گذارند کاالیی صادر کنیم و نه اجازه 
ورود کاال بــه ما می دهنــد. آنها تقریبا 
تمام بانک های جهانی را برای تعامالت 
بازرگانی باما تحت فشــار و تهدید قرار 

داده اند.
با این حال در چنین شــرایطی که 
دولتمردان ما با چالش های فراوانی روبرو 
هستند خبرهای خوب هم به گوش می 
رسد. براساس اعالم معاون وزیر اقتصاد  
در 5 ماه ســال جاري، یک میلیارد دالر 
بنزین به کشــورهای خارجی صادر شده 
اســت. در حقیقت مهدی میر اشرفی در 
این آمار دهی می گوید: نخســتین قلم 
کاالی صادراتی کشــور در این پنج ماه، 
بنزین است، چرا که با کاهش مصرف و 
افزایش تولید، ما توانســتیم بیش از یک 
میلیارد دالر از این کاال  را به کشور های 

دیگر صادر کنیم.
رییس کل گمــرک ادامه مي دهد 
که در 5 ماهه امسال، ریز تجارت خارجي 
ایران این گونه است که حجم تعامالت 
مذکور بیش از 5۳ میلیون تن و به ارزش 
۲۴.6 دهم میلیارد دالر اســت که از این 
میزان، ســهم صادرات، ۳۸ میلیون تنی 
شــده که ارزشی برابر ۱۰.۹ میلیارد دالر 
داشته است.همچنین سهم واردات کشور 
در همین شش ماه ۱۳.۸میلیون تن و به 

ارزش ۱۳.۷ میلیارد دالر بوده است.
با این تفاسیر باز هم می بینیم که 
از آن ســو تحریم کنندگان ایران چنان 
ارعابی در فضای تجــارت خارجی ما با 
دیگر کشــورهای جهان ایجاد کرده اند 
که جز معدودی از دولت ها، کسی جرات 
تبادل بازرگانــی و تجاری با ما را ندارد. 
این کشــورها هم به رغم آنکه در خیلی 
از بخــش ها توانایی های تکنولوژیک و 
علمی باالیــی دارند اما لزوما نمی توانند 
نیازهای  به تنهایی پاســخگوی همــه 
صادراتی و وارداتی ما باشند و اما در این 
محاصره اقتصــادی تالش براي احیاي 
نبض تجارت متوقف نمانده است. برگ 
برنده همچنان در دســت ماست.درحال 
حاضر یکي از استانداردترین بنزین های 
جهان را تولید می کنیم که به نوبه خود 

مشتریان پروپاقرصي دارد.
ما بایــد از رتبــه آوردن بنزین در 
میان کاالهای صادراتی بســیار خشنود 
باشــیم.این اتفاق برای اولین بار افتاده 
است. امروز باید در ادامه برگزاری جشن 
خودکفایی این نکتــه را نیز مدنظر قرار 
داد که در تولید محصولی اســتراتژیک 
که تا همین چندی پیش بابتش بشــدت 
وابسته به خارج بودیم امروز نه تنها نیاز 
بازار داخلي را تامیــن مي کنیم بلکه به 

صادرات حداکثري رسیده ایم.
 خودکفایی در تولید بنزین یکی از 
اهداف وزارت نفت و شــاید بتوان گفت 
یکی از مهمتریــن دغدغه هاي مدیران 
پاالیشی کشور طی سالیان گذشته بوده، 
این امر طی دوسال گذشته محقق شده 
است. تولید بنزین به مرور زمان افزایش 
یافته و مــا نه فقط خودکفا، بلکه از وارد 
کننده تمام عیار بنزین به یک صادرکننده 
َقدر تبدیل شــدیم که در شرایط عادی 

مشتریان بسیار زیادی دارد.
آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ بود که 
فاز سوم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
هم با پیگیری های مجدانه شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فــرآورده های نفتی 
ایران افتتاح شــد و ایران در تولید بنزین 
واردات  دروازه های  توانســت  و  خودکفا 
این فرآورده استراتژیک را ببندد. تابستان 
سال گذشته شــاهد بودیم که بنزین در 
تولید باالترین ارقام را به خود اختصاص 

داد.

بــه رغم این موفقیــت ها و اینکه 
ظرف چند ماهه گذشــته که محدودیت 
های کرونایــی باعث کاهش قابل توجه 
مصرف داخلی بنزین شــد و فضا برای 
صادرات بیشــتر این فرآورده مهیا گشت 
جای تعجب نیست که برخی از جریانات 
خارجی و شاید برخی در داخل از سر بی 
اطالعی بی اهمیــت از کناراین موضوع 

گذشتند. 
چنین توفیقی اثبات گر این موضوع 
اســت که کشور ما همچنان می تواند از 
ظرفیت هــای نهفته و البته کمتر به کار 
گرفته شــده خود بیشتر اســتفاده کند 
به میزانی از تولید حداکثری برســد که 
تجارت جدید و پرســودی را برای کشور 

رقم بزند.
میعانات  پاالیشــگاه  ترتیب  بدین 
گازی ستاره خلیج فارس گل سرسبدی 
شــد بر صنعت پرافتخــار پاالیش نفت 

کشور تا به همه تالشگران داخلی قوت 
قلب بدهد. 

برای کســانی که دســتی بر آتش 
این اعداد و ارقام دارند و اساســا با فعل 
و انفعاالت بازار خارجی آشــنا هســتند 
صــادرات بنزین ایران، آنهــم در چنین 
تنگنــای تحریمــی خفقــان آوری می 
تواند بســیار مهم تلقي شود. کشورهای 
مختلفي در بازار همچنان گرفتار چالش 
های فراوان برای خرید بنزین هستند و 
معامالت آنها چندان به راحتی هم جوش 
نمی خورد. بازار امروز پر از التهاب است.
اما در همین شــرایط وقتی می شــنویم 
که آخرین تانکر از ناوگان حمل سوخت 
ایران به ونزوئال رســید وکشــتی های 
ایراني محموله هاي سوخت را با موفقیت 
به دست مشتری رسانده اند باید به توان 

داخلی خود غره شویم. 
نبایــد از یاد ببریم کــه ما در یک 
جنــگ تمام عیار اقتصادی به ســر می 
بریــم ووقتی در هرگوشــه و کناری از 
دریاها کشــتي هــاي ایراني توقیف می 
شــوند و اجازه ادامه حرکــت پیدا نمی 
کننــد، در این میان صــادرات کاالهای 
اســتراتژیک هیدروکربوری مانند بنزین 
که حساســیتی دوچندان دارند به کاری 

بسیار سخت تبدیل می شود.
در زمانی که بــی ثباتی نرخ ارز و 
محدودیت های مالي همه راه ها را می 
بندد و امکان هرگونه تحرک کوچکی را 
در حوزه های توســعه ای پاالیشگاه ها، 

چه در دولت و چه در بخش خصوصی از 
آنها می گیرد، تنها هوشمندی اقتصادی 
و فنی اســت که می تواند تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کند و در اوج فشار تحریم، 
کار را آنچنان ســامان بخشد که کشور 
بهترین نمره در کاالهای صادراتی را از 

سوی بنزین دریافت کند. 
در شــرایطی که مطابــق با نص 
صریــح قانــون، دولت بطــور کامل از 
پاالیشگاه سازی منع شده و مجبور است 
به کلیشــه رایج تولید سنتی بسنده کند، 
در وزارت نفت افرادي به تکاپو مي افتند 
و بــرای برون رفت از تنگناهای تحمیل 
شــده، مبدع پروژه هایی می شــوند که 
تولید بنزین مطابق با استانداردهای یورو 
را به میزان قابل توجهی باال می برند. آن 
هــم در روزگاری که یکی از ارزآورترین 
کاالهای صادراتی ایــران همین بنزین 
اســت که پولش را به زخم مخارج این 

روزهای کشور می زنند.
امروز با تالش هاي صورت گرفته 
و طرح هــاي به بهره برداري رســیده 
ظرفیت روزانه تولید بنزین کشــور، ۱۱5 
میلیون لیتري شده اســت؛ در سال ۹۱ 
تولیــد بنزین با اســتاندارد یورو ۴ صفر 
بوده ؛ این در حالی اســت که این میزان 
امروز به ۹۱ میلیون لیتر با استانداردهای 

زیست محیطی یورو ۴ رسیده است. 
در حــال حاضر هیچ کشــوری در 
منطقه چنین حجمــی از بنزین را تولید 
نمی کند و به همین دلیل کشور برسکوی 
نخســت تولید در منطقه ایستاده است. 
تولید نفــت گاز نیز هم اکنــون به ۱۲5 
میلیون لیتر در روز رسیده که 5۴ میلیون 
لیتر آن دارای اســتاندارد یورو ۴ است؛ با 
بهره بــرداری از واحد تصفیه هیدروژنی 
پاالیشــگاه اصفهان طی ماه های آینده، 
۲۰ میلیون لیتر دیگر نفت گاز با استاندارد 
یورو ۴ به تولید کشور اضافه خواهد شد.

بی شک بسیار غیر منصفانه است 
که این تالش ها نادیده گرفته شود.این 
که باالترین میزان صادرات کاالیی از آن 
بنزین می شود می تواند ما را به تحلیل 
هایی جدید برساند.می تواند به ما کمک 
کند کــه یکبار دیگــر دور زدن تحریم 
ها را بدون فرصــت دادن به بدخواهان 
و ســودجویان تجربــه کنیــم. بنابراین 
ضروري به نظر مي رســد بــا ادامه این 
روند ســکوی اول صادرات همچنان در 

اختیار بنزین باقی بماند.

نخستین قلم کاالی 
صادراتی کشور در این 
پنج ماه، بنزین است، 

چرا که با کاهش مصرف 
و افزایش تولید، ما 

توانستیم بیش از یك 
میلیارد دالر از این کاال  

را به کشور های دیگر 
صادر کنیم
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بین امللل

اخبار

ساخت پاالیشگاه های جدید غیرضروری 
در چین

چین در حال ایجاد ۱.۴ میلیون بشــکه در روز ظرفیت جدید پاالیش 
نفت اســت که ساخت آن تا پنج ســال دیگر همزمان با پیک تقاضا برای 

سوخت در این کشور تکمیل خواهد شد.
ظرفیت ۱.۴ میلیون بشــکه در روز بین چهار پروژه پاالیشــگاهی 
تقسیم شــده و بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت جدید پاالیش 
اضافه خواهد شــد. پروژه مذکور به منزله صــرف میلیاردها دالر هزینه 
روی ظرفیت پاالیشــی است که ممکن اســت هرگز مورد استفاده قرار 
نگیرد زیرا چین در حال تغییر الگوی مصرف به ســمت ســبد انرژیهای 
تجدیدپذیر و فراگیری استفاده از خودروهای برقی است.چین که سریعتر 
از سایر اقتصادهای جهان روند احیا از تبعات شیوع ویروس کرونا را آغاز 
کرد، از ابتدای امســال تاکنون به نقطه امید صنعت سوختها تبدیل شده 
اســت به خصوص که به نظر می رســد روند احیای تقاضا برای نفت به 
ســطح پیش از شیوع پاندمی، به ســرعت اتفاق نخواهد افتاد. اما بخش 
اعظمی از تقاضای بهبود یافته برای نفت تحت تاثیر قیمت ارزان آن بوده 
و چین هنگامی که قیمتها به شدت نزول کرده بود، میلیونها بشکه نفت 
خام را خریداری و انبار کرد.فعالیت پاالیشــگاهی همگام با روند احیای 
اقتصادی شــتاب گرفته است. نرخ پاالیش چین پس از این که در فوریه 
تحت تاثیر شــیوع پاندمی، به پایینترین رکورد شــش ساله سقوط کرده 
بود، در ژوئن به رکورد ۱۴.۰۸ میلیون بشکه در روز رسید. اما شکافهایی 
ممکن اســت بزودی پدیدار شود چرا که صادرات سوخت از چین ضعیف 
مانده و در نتیجه فعالیت پاالیشــگاهی دوباره کاهش پیدا می کند.رویترز 
در اواخر ســپتامبر گزارش کرده بود پاالیشگاههای دولتی چین در حال 
کاهش نرخ پاالیش هســتند و شرکت پتروچاینا به تنهایی نرخ پاالیش 
نفت را در طی ماه میالدی گذشــته، پنج تا ۱۰ درصد کاهش داده است. 
پاالیشگاههای خصوصی هم وضعیت بهتری ندارند و ماههاست با حاشیه 
ســود ضعیف پاالیش دست و پنجه نرم می کنند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، یک تحلیلگر گروه اســترالیایی ویوا انرژی ماه گذشته به رویترز 
گفته بود پیامدهای پاندمی کووید ۱۹ فشــار مضاعفی را به کسب و کار 
پاالیش نفت تحمیل کرده که پیش از این تجربه نشده بود و در بلندمدت 

قابل تحمل نیست.
جریمه چند میلیارد دالری لهستان علیه خط 

لوله گازی روسیه
دیده بان ضدانحصارطلبی لهستان شرکت گازپروم را بر سر خط لوله 
نورد استریم ۲ مبلغ ۷.۶ میلیارد دالر معادل ۶.۴۸ میلیارد یورو جریمه کرد 
و با این اقدام، جبهه جدیدی در جنگ سیاســی علیه این پروژه گاز طبیعی 

گشوده شد.
این جریمه ســنگین به فشارها علیه این پروژه که نزدیک به اتمام 
اســت، می افزاید. خط لوله نورد استریم ۲ گاز روسیه را از طریق دریای 
بالتیک مســتقیما به آلمان منتقل می کند. لهستان و آمریکا مدتها با این 
خط لوله مخالفت کرده و مدعی شده اند که باعث افزایش وابستگی اروپا 
به گاز روسیه می شــود. با این حال آلمان دیدگاه تجاری تری نسبت به 
این پروژه داشته و باعث خشم لهستان از رویکرد اتحادیه اروپا شده است.

دیده بان ضدانحصارطلبی لهســتان اعالم کرد این خط لوله مانع رقابت 
شــده و منافع مصرف کنندگان را نقض می کند. گازپروم و شرکایش ۳۰ 
روز فرصت دارند تــا توافق فاینانس را خاتمه داده و رقابت را احیا کنند. 
جریمه صادره معادل ۱۰ درصد از درآمد شــرکت گازپروم و حداکثر مبلغ 
مجاز برای جریمه بوده اســت. گازپروم در واکنش به این جریمه اعالم 
کرد که درخواست تجدیدنظر می کند.ارزش سهام گازپروم در مسکو در 
پی صدور این جریمه، ۰.۸ درصد افت کرد. دولت لهستان فشار بر آلمان 
را به منظور متوقف کردن پروژه نورد استریم ۲ در پی مسمومیت الکسی 
ناوالنی، منتقد برجسته پوتین تشدید کرده و اقدام اخیر ممکن است تالش 
در جهت وادار کردن آلمــان و اتحادیه اروپا برای حمایت از تحریمهای 
بیشتر باشد.اگرچه نورد استریم ۲ خارج از آبهای سرزمینی لهستان احداث 
شــده اما دولت این کشور از طریق خطوط لوله دیگری که تحت کنترل 
گازپروم قــرار دارند به خصوص خط یامال کــه گاز را از میادین بزرگ 
سیبری منتقل می کند، به اعمال نفوذ پرداخته است. لهستان تنها کشور 
ترانزیتی برای گاز یامال است که ساالنه حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز 
به آلمان می رساند.آنگال مرکل، صدراعظم آلمان برای دست برداشتن از 
حمایت از نورد اســتریم ۲ تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته و حتی هم 
حزبیهای وی این پروژه را زیر ســوال برده اند. لغو این پروژه به معنای 
هدر رفتن ســالها تالش دولت برای تبدیل آلمــان به یک هاب گازی 
پرمنفعت خواهد بود. همچنین طرحهای غولهای بزرگی مانند باســف را 
که برای آنها تامین گاز از یک منبع ضروری اســت، به خطر می اندازد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا با تشدید تحریمها علیه نورد استریم 
۲، از اروپاییها خواسته است گاز طبیعی بیشتری از آمریکا خریداری کنند. 
لهســتان که متحد آمریکا در اروپای شرقی است، از تحریمهای آمریکا 
علیه گازپروم اســتقبال کرده و مقامات لهستانی در سفر ماه اوت مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به ورشو، درباره این خط لوله با وی به گفت و 
گو نشســتند.اقدام اخیر لهستان، اختالفهای این کشور با اتحادیه اروپا را 
تشــدید می کند. اصالحات قضایی لهستان باعث تحقیقات اتحادیه اروپا 
درباره پایبندی این کشــور به استانداردهای دموکراتیک این بلوک شده 
اســت.در حالی که گازپروم مالک پروژه نورد استریم ۲ است اما نیمی از 
هزینه ۹.5 میلیارد یوروی آن توسط شرکت انژی فرانسه، رویال داچ شل، 
شرکتهای آلمانی یونی پر و وینترشال و OMV اتریش تامین شده است.
دفتر رقابت و حمایت از مصرف کننده لهستان پنج شرکت اروپای غربی را 
به خاطر تامین مالی این پروژه مجموعا ۲۳۴ میلیون زلوتی جریمه کرد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، کار ساخت این خط لوله نزدیک به اتمام بود که 
آمریکا سال گذشته تحریمهایی را وضع کرد و باعث شد شرکت سوییسی 
احداث کننده لوله ها در بستر دریا، از این پروژه کنار بکشد. گازپروم اعالم 
کرده که ســرگرم کار برای تکمیل ساخت خط لوله نورد استریم ۲ است 

اما معلوم نیست کار چه زمانی به پایان می رسد.

چوب حراج غول های نفتی بر 110 میلیارد دالر دارایی خود
امیدوارند  انرژی  شــرکتهای بزرگ 
دههــا میدان نفــت و گاز و پاالیشــگاه 
بــه ارزش بیش از ۱۱0 میلیــارد دالر را 
بــه منظور کاهش حجم بدهی و انتشــار 

گازهای گلخانه ای به فروش برسانند.
مبهم شــدن دورنمــای قیمتهای 
نفت و گاز به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و تغییر گرایش به ســوی انرژی پاکتر، 
ممکن اســت باعث شــود پیــدا کردن 
خریــدار و انعقــاد قرارداد فــروش این 
داراییها دشوار شود.انتظار می رود هشت 
شرکت بزرگ نفتی جهان شامل اکسون 
موبیل، شورون، رویال داچ شل، بریتیش 
پترولیوم، توتال، اکوئینور، انی و کونوکو 
فیلیپس داراییهایی را بفروشــند که منبع 
معادل حدود 6۸ میلیارد بشکه نفت و گاز 
نروژی  مشاوره  هستند.شــرکت  طبیعی 
»ریســتاد انرژی« در یادداشتی نوشت: 
ایــن داراییها اکنــون ۱۱۱ میلیارد دالر 
ارزش داشــته و معادل حدود دو سوم از 
تقاضای جهانی برای نفت هستند.قیمت 
نفت در آوریل بدنبال سقوط تقاضا بر اثر 
محدودیتهای وضع شــده برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، به پایینترین رکورد 

از ســال ۱۹۹۹ تاکنون ســقوط کرد و 
اگرچه از آن زمان بهبود یافته و به حدود 
۴۰ دالر در هر بشــکه رسیده است اما 
انتظار نمی رود در ســالهای آینده رشد 
چشمگیری داشــته باشد.تحلیلگران می 

گویند ایــن به معنای فرصت مناســب 
نظیر سریکا  برای شرکتهای کوچکتری 
انرژی، کایرن انرژی و جید استون انرژی 
به منظور خریــد ارزان داراییهای نفت و 
گاز است. با این حال با توجه به محدود 

شدن شمار خریداران و عدم تمایل به وام 
دهی به بخش نفت و گاز، واگذاری این 
داراییها ممکن است دشوار باشد.غولهای 
نفتی برای افزایش درآمد و کاهش بدهی 
کــه در پی ریزش قیمت نفت انباشــته 

شــده اســت، نیاز دارند داراییهایشــان 
نظیر  اروپایــی  بفروشند.شــرکتهای  را 
بریتیــش پترولیــوم، شــل و توتال که 
متعهد شده اند انتشــار گازهای گلخانه 
ناشی از فعالیتهایشــان را کاهش دهند، 
بدنبال متمرکز شــدن بر فعالیتهای نفت 
و گازی هســتند که بیشترین سودآوری 
و کمترین آالیندگی را دارند.شــرکتهای 
اکســون موبیل و بریتیش پترولیوم هر 
کدام امیدوارند طی ســالهای آینده ۲5 
میلیارد دالر از داراییهایشان را به فروش 
رســانند در حالی که شرکت شل فروش 
پنج میلیارد دالر در سال را هدف گذاری 
کرده اســت.بر اســاس گزارش رویترز، 
اسپیرو یوآکیم، مدیر جهانی منابع طبیعی 
در بانک ســرمایه گذاری الزارد بر این 
باور اســت که مدیران شرکتهای نفتی 
باید کســب و کار تولید و پاالیش نفت 
و گازی کــه تمایلی به نگهــداری آنها 
ندارند را جدا و مســتقل کنند تا بتوانند 
سرمایه گذاران جدید را جذب کنند زیرا 
خریدارانــی نظیر صندوقهای ســرمایه 
گذاری خصوصی تمایلی به خرید نشان 

نمی دهند.

گاز طناب نجات توليدکنندگان نفت خليج فارس می شود

شرکت های ملی نفت بازيگر اصلی بازار می شوند

کشورهای عربی نفت خیز این روزها در 
بحران اقتصادی عمیقی غوطه ور شــده و با 

کسریهای مالی عظیمی مواجه هستند.
عربستان ســعودی به قیمت ۷6 دالر 
هر بشکه نفت برنت، امارات متحده عربی به 
6۹ دالر، بحریــن ۹6 دالر و عمان ۸۷ دالر 
نیاز دارند تا بودجه شــان متوازن شــود. بجز 
قطر، هیــچ تولیدکننده نفت عربی نمی تواند 
بودجه خود را در قیمت فعلی ۴۰ دالر متوازن 
کند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس اکنون با کســری مالی عظیمی مواجه 
هستند و کسری مالیات کویت به ۴۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی رسیده که باالترین نرخ 
در جهان اســت.عاملی که به وخامت اوضاع 
افزوده اســت، بسته شــدن خطوط اعتباری 
بــرای برخی از ایــن کشورهاســت. عمان 
مثال خوبی در این زمینه اســت. پس از این 
که موسسات اعتبارســنجی رتبه اعتبار مالی 
عمان را به بی ارزش تنزل دادند، این کشــور 
برای استقراض به ســختی تالش می کند. 
اردن یک بســته کمــک ۲.5 میلیارد دالری 
از کشــورهای منطقه خلیج فارس درخواست 
کرده که نصف میزانی اســت که هشت سال 
پیش دریافــت کرده بود. در این بین، به نظر 
می رســد هیچ کس در خلیج فارس تمایلی 
نــدارد به کمک مالی مصر یا لبنان بشــتابد.

به طور خالصه، این کشــورها ناچار شده اند 
تصمیمات دشواری بگیرند. عربستان سعودی 
مالیات فروش را ســه برابر کــرده و قیمت 
بنزین را افزایش داده و کمک هزینه زندگی 
برای کارکنان دولتی را معلق کرده اســت. با 
این حال کســری بودجه این کشور امسال از 
۱۱۰ میلیــارد دالر )معــادل ۱6 درصد تولید 

ناخالص داخلی( فراتر می رود. دولت الجزایر 
اعالم کرده که هزینه هــا را نصف می کند 
و نخســت وزیر عراق وعــده داده که جلوی 
حقوقهای نجومی را خواهد گرفت.با این حال 
همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فــارس به یک اندازه در شــرایط بغرنج قرار 
ندارند. به خصوص کشــورهایی که غنی از 
ذخایر گاز طبیعی هستند به مدد بهبود قیمت 
این کاال، در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند. 
 LNG در واقع قطر که بزرگترین صادرکننده
در جهان اســت، به قیمت ۳۹ دالر هر بشکه 
نفت برای متوازن کردن بودجه اش نیاز دارد.

قیمت گاز طبیعی تحت تاثیر افزایش تقاضا و 
کاهش ذخایر از رکــورد اندک ۱.۴۸ دالر به 

ازای هر واحد MMBtu به ۲.6۰ دالر به ازای 
هر واحد MMBtu افزایش یافته است.

مبارزه برای سهم بازار
مبارزه برای سهم بازار در شرایطی که 
بازار با عدم توازن عرضــه و تقاضا مواجه 
بود، عامل اصلی وضعیت آشــفته اخیر بازار 
نفت است که حتی در مقطعی شاهد سقوط 
قیمتهــا به پاییــن صفر بود. بــا این حال 
تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی هم مســیر 
مشــابهی را در پیش گرفته اند و قیمت گاز 
طبیعی اخیرا به دلیل اشــباع شدید عرضه، 
به پایینترین رکورد چند ســال اخیر سقوط 
کرده بــود. قطر در ماه مــه اعالم کرد به 
دلیل مبارزه برای سهم بازار با رقیبانی نظیر 

اســترالیا، آمریکا، روســیه و نروژ، صادرات 
LNG را محدود نخواهد کرد. این کشور در 
فوریه پس از این که پاندمی ویروس کرونا 
در بازارهای آسیایی اصلی این کشور شیوع 
یافت و تقاضا را فلج کرد، ارســال محموله 
های LNG به شــمال غربــی اروپا را آغاز 
کرد اما طولی نکشید که بحران سالمتی به 
اروپا رسید و تقاضای این منطقه در آوریل 
به شــدت افت کرد. قطر به ذخیره محموله 
های اضافی LNG پرداخت و شــرکت قطر 
پترولیوم LNG را در پایانه واردات زیبروگ 
ذخیره کرد کــه همه ظرفیت واردات آن را 
تا سال ۲۰۴۴ رزرو کرده است.این حقیقت 
که ذخیره LNG بســیار گرانتــر از نفت و 

راهکار کوتاه مدتی به شــمار می رود، مهم 
نیست. در واقع هزینه های اندک تولید قطر 
به خصوص در تاسیســات راس الفان، این 
کشور را به یک تولیدکننده LNG برخوردار 
از بهره وری باال تبدیل کرده و در موقعیت 
بهتری در رقابت برای سهم بازار قرار داده 
است. قطر در ژانویه سال ۲۰۱۹ از عضویت 
اوپک خارج شــد تا نقش برجســته ای در 
صحنه جهانــی گاز ایفا کنــد. اگرچه این 
کشــور عضو مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )GECF( اســت اما این سازمان فاقد 
قدرت کنترل کننده اوپک بوده و ترجیح می 
دهد رویکرد بدون دخالت را در پیش بگیرد.
اما قطر در این نقطه متوقف نشــده اســت 
و اخیرا اعالم کرده که به توســعه ظرفیت 
LNG خود خواهد پرداخــت. در واقع قطر 
روی این حســاب کرده که می تواند سایر 
تولیدکنندگان LNG را از طریق هزینه های 
پایین تولید و تولید میعانات و گاز نفتی مایع 
)LPG( مغلوب کند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، با این حال قطــر بزودی با رقابت 
شدید از ســوی عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی روبرو خواهد شــد. عربستان 
سعودی ســال گذشته بزرگترین توسعه گاز 
شــیل خارج از آمریکا را راه اندازی کرد و 
آرامکوی ســعودی طرحی را بــرای تولید 
توسعه میدان گازی جفورا رونمایی کرد که 
برآورد می شــود ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب 
گاز دارد. در این بین، امارات متحده عربی با 
توسعه ذخایر گازی جبل علی که بزرگترین 
اکتشاف جهان در نوع خود در ۱5 سال اخیر 
بوده اســت، تا سال ۲۰۳۰ در تامین گاز به 

خودکفایی می رسد.

با کاهش گســترده هزینه از سوی صنعت جهانی 
نفت و وعده توســعه منابع جایگزین از سوی غولهای 
انــرژی، خالء بــه وجود آمــده در عرضه به بــازار را 
شرکت های ملی نفت مانند آرامکوی سعودی و شرکت 

ملی نفت ابوظبی پر خواهند کرد.
شرکت بریتیش پترولیوم )BP( با اعالم طرحهای 
کاهــش تولید نفت و گاز به میــزان ۴۰ درصد در یک 
دهه آینده، ســرمایه گذاران را غافلگیر کرد. شــرکت 
شل هم ۳۰ سپتامبر جزییات طرح تعدیل ۹۰۰۰ شغل 
تا پایان ســال ۲۰۲۲ را اعالم کرد. شــرکت فرانسوی 
توتال هم قصد دارد با توســعه انرژی دارای آالیندگی 
اندک مانند انرژی خورشــیدی، به یــک غول انرژی 
مســئول تبدیل شود. این شرکتها با فشــار فزاینده از 
سوی ســرمایه گذاران، فعاالن محیط زیست و اذهان 
عمومــی برای کاهــش سهمشــان در تغییرات جوی 

و ســرمایه گذاری در پروژه های بادی، خورشــیدی و 
هیدروژن مواجه هستند. شرکت های نفتی آمریکایی در 
نتیجه قیمتهای اندک که بخشی از تولید نفت شیل را 
غیرسودآور کرده است، تولیدشان را کاهش می دهند.
مایک مولر، رییس و مدیرعامل شــرکت ویتول آســیا 
در وبینار گلف اینتلیجنس اظهار کرد: مســئله کاهش 
ســرمایه گذاری از ســوی غولهای نفتی که تاکید می 
کنند قصد ندارند در تولید نفت و گاز مرســوم، حضور 
پررنگی داشــته باشــند، تشدید شده اســت. اگر پیک 
تقاضــا برای نفت چنانچه برخــی معتقدند هنوز اتفاق 
نیافتاده باشــد، این مسئله مسئولیت توسعه ذخایر نفت 
را بــر دوش دیگران می گذارند. شــمار زیادی از افراد 
همچنان تصور می کنند که پیک تقاضا در سال ۲۰۳۰ 
خواهد بود.اوپک در گزارش ماهانه سپتامبر اعالم کرد 
تقاضای جهانی برای نفت سال آینده به ۹6.۸6 میلیون 

بشــکه در روز می رسد که 6.6۲ میلیون بشکه در روز 
نسبت به سال ۲۰۲۰ باالتر است. تقاضا امسال کاهش 
پیدا خواهد کرد و به ۹۰.۲۳ میلیون بشــکه در روز بالغ 
می شــود.اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس انتظار 
دارد تقاضا بــرای نفت در ســال ۲۰۴۰ به پیک خود 
برســد و به حدود ۱۲۰ میلیون بشکه در روز بالغ شود 
و ســپس در ســال ۲۰5۰ به ۱۱6.5 میلیون بشکه در 
روز کاهش پیدا کند.کریستوف روهل، کارشناس مرکز 
سیاســت انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در همین وبینار 
اظهار کرد: هر چه غولهای انرژی بیشــتری از بخش 
نفت و گاز خارج شــوند، فضا توسط شرکت های ملی 
نفت تصرف خواهد شد.بر اساس گزارش پالتس، مولر 
گفت: در یک کنفرانس اخیر کاال، اکثر مدیران ارشــد 
معتقد بودند که قیمت نفت در محدوده ۳۰ دالر بسیار 
اندک و غیرپایدار بوده و احتماال ســال آینده به باالی 

محدوده ۴۰ دالر صعود خواهد کرد.شــرکت روس نفت 
اخیــرا با انتقاد از رویکرد شــرکتهای BP و رویال داچ 
شل در عرصه تجدیدپذیرها در شرایطی که تقاضا برای 
نفت همچنان رو به رشد است، هشدار داد این شرکتها 
بحران اگزیستانسیالیســتی برای عرضه نفت ایجاد می 
کننــد که به قیمتهای باالتر منتهی می شــود. فاصله 
گرفتن غولهای انرژی از نفت با کاهش شدید قیمتها در 
پی ضعیف شــدن تقاضا در دوران شیوع ویروس کرونا 
مصادف شده اســت. برخی از تحلیلگران هشدار داده 
اند که پاندمی ممکن اســت زمان پیک مصرف نفت را 
جلو بیاندازد. اما بخش قابل توجهی از صنعت همچنان 
بر این باور اســت که تقاضا برای نفت بمحض تحت 
کنترل درآمــدن پاندمی، به وضعیــت عادی برخواهد 
گشت و اگر سرمایه گذاری در عرضه جدید پایین بماند، 

مشکالتی را به همراه خواهد داشت.



عامل  مدیــر  خنیفر،  علــی  دکتر 
درخصوص  اهواز  لوله ســازی  شرکت 
حضور این شــرکت در بیست و دومین 
نمایشگاه ســمپزیوم فوالد در کیش با 
اشــاره به تاکید رهبری برای جلوگیری 
از اهداف  از خام فروشــی گفت: یکی 
ما برای حضــور در کنــاِر مجموعه ی 
برای هم افزایی،  زنجیره ی فوالد تالش 
بومی ســازی و در نهایت جلوگیری از 

خام فروشی است.
دیگر  از  کــرد:  تاکیــد  خنیفــر 

پیامدهای حضور لوله ســازی اهواز در 
نمایشگاه سمپوزیوم فوالد مطلع شدن 
و تامیِن به موقع با ارتباط و هماهنگی 

شرکت های باالدستی فوالدی است.
مدیر عامل شــرکت لوله سازی 
اهواز با بیان اینکه شرکت لوله سازی 
اهواز یک سِر زنجیره ی فوالدی است 
تاکید کرد: ارتقاء کیفیت با هدف تولید 
محصوالت جدیــد در آینده همچون 
تامیــن و تولید کویل تــرش از جمله 
برنامه ریزی های ما برای آینده نزدیک 

با مشارکِت زنجیره ی فوالد است.
پــروژه  شــد:  یــاداور  خنیفــر 
اســتراتژیک گوره به جاسک مصداق 
خوبــی از همراهــی و هم افزایــی با 
زنجیره ی فوالد بود که ســرانجاِم این 
هم افزایــی منجر بــه تولید ورق های 
ترش برای اولین بار در کشور شد. به 
قطع یقین این همراهی ها و استحکام 
روابط با فوالدی ها می تواند پیامدهای 
بســیار خوبی برای چرخه ی تولید در 

کشور باشد.
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در سال جهش تولید؛

کاتالیست واحدهای پلی اتیلن پتروشیمی بندر امام 
بومی سازی شد

اتیلن  پلی  واحد  مصرفی  کاتالیست 
ســبک پتروشــیمی بندرامام که پیش از 
ایــن در انحصار چند شــرکت آمریکایی 
و اروپایی بود به  دســت کارشناســان و 

متخصصان این شرکت بومی سازی شد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
پتروشـیمی بندرامـام، در سـال جهش 
تولیـد و در راسـتای حمایـت از صنایع 
بـه  دیگـری  زریـن  بـرگ  داخلـی 
 مجموعه افتخارات شـرکت پتروشیمی 
بنـدر امـام افزوده شـد و این شـرکت 
کارشناسـان،  تـالش  بـا  توانسـت 
متخصصـان و مدیران خـود و  همچنین 
با همـکاری یک شـرکت دانـش بنیان 
فعال در کشـور یکی از کاتالیسـت های 
مصرفـی واحدهـای پلی اتیلـن را تولید 
و پـس از  تسـت کاربـردی جایگزیـن 

نمونه هـای وارداتـی کنـد. 
از  دسـته  ایـن  تولیـد  فرآینـد 
و  حساسـیت  بدلیـل  هـا  کاتالیسـت 
ریسـک بـاال، تنهـا در انحصـار چنـد 
شـرکت اروپایـی و امریکایـی بـود که 
 متخصصان پتروشـیمی بندرامـام، این 
مراحـل  طـی  از  پـس  را  کاتالیسـت 
آزمایشـگاهی،  تسـت های  و  مختلـف 
میدانـی و پایـداری بـه مـدت   ۵0 روز 
به راکتورهـای پلیمری تزریـق و نهایتاً 

با موفقیـت کامل جایگزین کاتالیسـت 
خارجـی کردنـد. 

پتروشـیمی بندرامـام بـا کسـب 
ایـن موفقیت ارزشـمند و دسـت یابی 
بـه دانـش فنـی تولیـد ایـن دسـته از 

جلوگیـری  بـر  عـالوه  کاتالیسـت ها 
اسـتفاده  و  کشـور  از  ارز  از  خـروج 
حداکثـری از توانمنـدی و ظرفیت های 
تولیدی شـرکت های داخل کشـور، راه 
را بـرای داخلـی سـازی دو  کاتالیسـت 

دیگـر در واحـد تولیـدی مشـابه هموار 
کرد. 

گذشـته  سـال  اسـت،  گفتنـی 
پتروشـیمی  شـرکت  کارگاه هـای  در 
بندرامـام کـه همواره در راسـتای تولید 

حداکثری، بومی سـازی قطعات و  تکیه 
بـر دانش متخصصـان داخلی در تالش  
هسـتند، بیـش از چهـار هـزار و ۱00 
قطعـه صنعتـی بـه دسـت متخصصان 
داخلـی سـاخته و  بومـی سـازی شـد. 

مدير عامل شرکت لوله سازی اهواز تبيين کرد؛
حضور با هدف استحکاِم زنجيره ی فوالدی و تالش برای توليد محصوالِت کيفِی جديد

فجر انرژی چهارمين گزارش پايداری را 
در سازمان »G.R.I« ثبت کرد

شــرکت فجر انــرژی خلیج فــارس بعنوان 
شرکت پیشرو در انتشار گزارش پایداری در صنعت 
نفت،گاز،پتروشــیمی و پاالیش کشــور، چهارمین 
گزارش پایــداری خود را در ســازمان بین المللی 

G.R.I ثبت کرد.
به گزارش پترونیــوز، با هدف معرفی هر چه 
بیشــتر صنایع ایران در مجامــع حرفه ای جهانی 
و توســعه ارتباطات حرفــه ای، فجر انرژی،پس از 
ارزیابی نحوه حضــور، متن ترجمه شــده آخرین 
گزارش پایداری خود را در این سازمان بین المللی 

ثبت نمود.
این حضور در حالی اســت که از سال ۱۳۹۴، 
شــرکت فجر با هدف شفاف ســازی فعالیت ها و 
پاسخگویی به جامعه و ذی نفعان، گزارش ساالنه و 

دوساالنه پایداری خود را منتشر می کند.
آخرین گزارش منتشــره، گزارش دوســاالنه 
۹6-۹۷ شــرکت بوده که با نام ســابق شــرکت 
 GRI  پتروشیمی فجر (منتشر شده و تحت عنوان(
Standards - ۲۰۱۹  در ســازمان یاد شده ثبت 

گردیده است.

اخبار

راه اندازی 2 پروژه اعالن حریق در 
ساختمان ستاد زاگرس جنوبی

دو پروژه اعالن و اطفای حریق با هدف افزایش ضریب ایمنی 
در ساختمان مرکزی ســتاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 

جنوبی در شیراز افتتاح شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، علیرضا امینی، رئیس اچ اس یی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی گفت: پروژه نصب و راه اندازی سیستم اعالن 
حریق هوشــمند )F&G( در ســاختمان مرکزی ستاد این شرکت 
یکــی از این پروژه ها اســت که اکنون فاز نخســت آن با هدف 
افزایش ضریب ایمنی در ســه طبقه اجرا شــده است.وی افزود: 
هماهنگی کامل این ســامانه با ویژگی های معماری ســاختمان 
مرکزی زاگرس جنوبی، امکان تعریف سناریوهای حریق از قبیل 
قطع خودکار شیر گاز، کنترل آسانسور، روشن کردن اگزوز فن ها، 
برخورداری از باتری اضطراری برای تأمین برق اضطراری به مدت 
۴۸ ســاعت، امکان شناســایی نقطه دقیق حریق، برخورداری از 
CPU اضطراری برای پشتیبانی CPU اصلی، عیب یابی خودکار، 
سیستم یادآوری ســرویس دوره ای دتکتورها، قابلیت اندازه گیری 
ســطح حساســیت دتکتورها و صرفه جویی در مصــرف انرژی 
نســبت به موارد مشــابه از جلمه قابلیت های این دستگاه است.
رئیس اچ اس یی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
اظهار کرد: یکی از مزایای سیستم اعالن حریق اجرا شده، نصب 
آشکارسازهای حریق در پشت سقف های کاذب برای اعالن حریق 
کابل است که برای ایمنی ساختمان ۱5 طبقه این شرکت اهمیت 
باالیــی دارد.امینی دومین پروژه اجراشــده را نصب و راه اندازی 
ســامانه اعالن و اطفای حریق رایــزر کابل های برق و مخابرات 
ساختمان مرکزی ستاد با اســتفاده از خاموش کننده های آئروسل 
عنوان کرد و گفت: به دلیل استفاده از ظرفیت های سخت افزاری 
و نیروی انســانی موجود در شــرکت، اجرای این دو پروژه حدود 
۴ میلیارد ریال ســود و صرفه اقتصادی به دنبال داشته است.وی 
برخورداری از تنظیمات دســتی و اتوماتیک و تخلیه ســیلندرها 
پس از حدود 6۰ ثانیه از وقوع آتش ســوزی را از قابلیت های این 
ســامانه عنوان کرد و در ادامه با اشــاره به مزایای خاموش کننده 
آئروســل گفت: این خاموش کننــده دارای تائیدیه UL اروپا برای 
پایان کالس های حریق A.B.C.D است و در صورت رسیدن دما 
به محدوده مشخص، سیلندرها به صورت خودکار تخلیه می شوند.

رئیس اچ اس یی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
افزود: این سامانه هادی الکتریسیته نیست و به دلیل گازی بودن 
ضمن قدرت باالی اطفا، قابلیت نفوذ فراوان و پوشش تمام منافذ 
را دارد.وی با اشــاره به اینکه همه استانداردهای رایج برای خرید 
تجهیزات و نصب این ســامانه ها رعایت شــده است، اظهار کرد: 
اجــرای این دو پروژه بر اســاس اســتانداردهای روز دنیا، ایمنی 
ســاختمان مرکزی ستاد شــرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی را به 

میزان چشمگیری افزایش داده است.
زاگرس جنوبی و آموزش فنی و حرفه ای 

فارس تفاهم نامه امضا کردند
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برای تعهد به 
مسئولیت های اجتماعی و با هدف توانمندسازی کارجویان و شاغالن 
حوزه های مرتبط با صنعت نفت، تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی 

و حرفه ای استان فارس امضا کرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگــرس جنوبی، حمید ایزدی، مدیرعامل این شــرکت در 
مراســم امضای این تفاهم نامه با اشــاره به جایگاه اســتراتژیک 
زاگرس جنوبی به عنوان دومین هاب گازی کشــور، گفت: ماهیت 
اصلی مشــاغل صنعت نفت، تخصص های مهارت محور است و 
زاگــرس جنوبی با تمام توان برای پرورش نیروهای مهارت محور 
در حوزه صنعت نفت در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار 
دارد.وی افزود: تنوع مهارت ها در صنعت بزرگ نفت زیاد اســت 
و بی شــک تمرکز بر کار حرفه ای و تربیت نیروهای حرفه ای در 
ســتاد و مناطق عملیاتی، موفقیت بیشــتر این صنعت را به دنبال 
دارد.ایزدی ضمن اعــالم آمادگی برای اجــرای مفاد تفاهمنامه 
سه جانبه وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای کشور و استانداری 
فارس در راســتای تأســیس و بهره برداری مرکز مهارت آموزی 
نفت، گاز و پتروشــیمی در شهرستان کازرون، همکاری در تدوین 
استانداردهای مورد نیاز مشاغل پیمان سپاری و جدید، نیازسنجی 
و اعالم نیازهای آموزشــی، مشــارکت در تأمین و تربیت مربیان 
اداره کل فنــی حرفه ای جهت آموزش و برگــزاری آزمون، الزام 
شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد به استفاده از نیروهای دارای 
گواهینامه صالحیت حرفه ای از اداره کل فنی و حرفه ای، نظارت 
بر فرآیندهای آموزش، آزمون و تربیت مربیان متخصص، همکاری 
در برگــزاری المپیادهای ملی مهارت، ســمینارها، همایش های 
علمی و کارگاه های آموزشی را بخشی از تعهدهای این شرکت در 
اجرای این تفاهم نامه عنوان کرد.وی در ادامه همکاری در تجزیه 
تحلیل مشاغل و حرفه های شناسایی شده با رویکرد آینده پژوهی، 
همــکاری در اجرای طرح های کارآمــوزی در محیط کار واقعی، 
کارآفرینی مهارت بنیان، آموزش دوگانه و کاربینی مشــاغل ویژه 
مربیان، اطالع رسانی مناسب و تبلیغ صنایع و بنگاه های اقتصادی 
درباره دوره های مهارت آموزی را از دیگر تعهدهای این شرکت در 
اجرای این تفاهم نامه برشمرد.تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای 
کشور و استانداری فارس و همچنین تفاهم نامه همکاری شرکت 
بهره بــردای نفت و گاز زاگرس جنوبی با اداره کل فنی و حرفه ای 
استان فارس، صبح روز دوشــنبه، ۱۴ مهرماه در نشست شورای 

مهارت این استان امضا شد.

ارتقاء کیفیت با هدف 
تولید محصوالت جدید 
در آینده همچون تامین 

و تولید کویل ترش از 
جمله برنامه ریزی های 

ما برای آینده نزدیك با 
مشارکِت زنجیره ی فوالد 

است.


