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شنبه 10 آبان ماه 1399 
 شماره 743

2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

معاوناولرئیسجمهوری:

انتقالبخشیازصادراتنفتبهجاسک
بهتوسعههرمزگانکمکمیکند

معــاون اول رئیس جمهوری با بیان 
اینکه شرق اســتان هرمزگان در آستانه 
یک تحــول بزرگ توســعه ای قرار دارد، 
گفت: یکــی از برنامه هــای وزارت نفت 
انتقال بخشــی از صــادرات نفت خام به 
منطقه جاسک اســت که می تواند شرق 

هرمزگان را به کانون توسعه تبدیل کند.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل 
اول  معــاون  اطالع رســانی  پایــگاه  از 
اســحاق جهانگیری،  رئیس جمهــوری، 
روز چهارشــنبه )هفتم آبان ماه( در دیدار 
بــا اعضای مجمــع نمایندگان اســتان 
هرمزگان با اشــاره به وجــود واحدهای 
صنعتــی و زیربنایی بزرگ در بندرعباس 
گفت: خوشــبختانه واحدهــای صنعتی 
خوبــی در بندرعباس ایجاد شــده و این 
اســتان را به یکی از نقاط مهم توســعه 
کشــور بدل کــرده اســت. البتــه باید 
دغدغه های زیســت محیطی را در ایجاد 
واحدهــای صنعتی از ابتــدا مدنظر قرار 
دهیم تا مردم از مزایای توســعه بهره مند 

شده و صنعتی شدن استان با آثار مخرب 
همراه نباشد.وی با اشاره به ظرفیت های 

گسترده استان هرمزگان نظیر وجود دریا 
و بنادر افزود: اقتصــاد دریامحور و فعال 

شدن رشــته های مختلف مرتبط با دریا 
نظیر شیالت، صیادی، ساخت و تعمیرات 

کشــتی و فعالیت های بنــدری می تواند 
زندگی و معیشت مردم استان را متحول 
کند که الزم اســت مســئوالن اســتان 
اقتصاد دریامحــور را به عنوان برنامه ای 
جدی در دستور کار خود قرار دهند.معاون 
اول رئیس جمهوری با بیان اینکه شــرق 
استان هرمزگان در آســتانه یک تحول 
بزرگ توســعه ای قرار دارد، تصریح کرد: 
یکــی از برنامه هــای وزارت نفت انتقال 
بخشــی از صادرات نفت خــام به منطقه 
جاسک است که می تواند شرق هرمزگان 
را به کانون توسعه تبدیل کند. البته باید 
از اراضی محدوده ایــن طرح ها مراقبت 
شود تا افراد سودجو نتوانند این اراضی را 
تصرف کنند و در تملک خود قرار دهند.
جهانگیری گفت: البته کارنامه جمهوری 
اســالمی ایران در ایجاد زیرساخت ها و 
به ویژه  زیربنایی کشور  توســعه خدمات 
در روســتاها کارنامه ای بی نظیر اســت 
و خدمات زیربنایی نظیــر برق و گاز به 

اقصی نقاط کشور رسیده است.

یادداشت

آنهاییکه»گرابهتحریم«راکلیدزدند!
حمیدرضا شکوهی

همین اول بگویم که اگــر انتظار دارید این 
مطلب، جنبه هــای اقتصادی تحریم بیژن زنگنه و 
وزارت نفت ایران را بررسی کند، آن را نخوانید. زیرا 
هدف این مطلب، یادآوری مخالفت های سیاســی 
با زنگنه و یــادآوری گرا دادن به تحریم توســط 
دلواپسان است و برای پاسخ به تحرکات سیاسی، 
نمی توان از جنبه اقتصادی وارد شد!دوشــنبه شب 

که خبر تحریم وزیر نفت ایران منتشــر شد، یادم افتاد چندی پیش، منتقدان 
زنگنه وی را متهم می کردند که با مخالفت با پاالیشگاه سازی، در واقع »گرا 
به تحریم« داده و نه تنها عامل تحریم های پس از ســال ۱۳۸۸ است، بلکه 
بــرای مقابله با تحریم های اخیر آمریکا هم ناتوان اســت. البته آلزایمر این 
افراد، نه فقط سیاســی، بلکه اقتصادی هم هســت و یادشان رفته که اتفاقا 
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۸۳ یعنی در آخرین ماه های 
وزارت بیژن زنگنه در دولت سیدمحمد خاتمی مصوب شد و کسانی که باید 
پاسخگو باشــند که چرا پاالیشگاهی نساختند تا آمریکا تحریم بنزین ایران 
را پس از ســال ۸۸ کلید نزند، اتفاقا همان کســانی هستند که هشت سال 
دولت را در اختیار داشتند، اما تا سال ۹۲، نه تنها پاالیشگاهی نساختند، بلکه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را اگرچه با پیشرفت کلی ۶۵ درصدی، اما با ۳۵ 
درصد پیشرفت عملیاتی در اختیار دولت بعد قرار دادند.یادمان نرفته که آقای 
ضیغمی، معاون وقت وزیر نفت در ســال ۸۹ وعده داده بود که تا دو ســال 
دیگر در تولید بنزین خودکفا می شــویم اما تا سه سال بعدش هم، نه ستاره 
خلیج فارس تکمیل شد و نه آن پاالیشگاه هایی که قرار بود تکمیل شود. مهم 
این بود که »نگاه دولت وقت« در طول هشــت سال »به سمت پاالیشگاه 
ســازی بود« )به حرف های آقای جلیل ساالری، منتقد جدی زنگنه مراجعه 
شود( اما در عمل دست به دامان بنزین پتروشیمی ها شدند! همانطور که آن 
زمان، با ناتوانی در تولید بنزین، »گرا به تحریم« را کلید زدند، در دوره جدید 
تحریم هم که بر خالف گذشــته، دیگر بنزین، پاشــنه آشیل کشور نیست، 
»گرا به تحریم« را با شاه بیت »چرا زنگنه را تحریم نمی کنند؟« کلید زدند. 
دلواپســان، بارها گفتند و نوشتند که زنگنه در دور زدن تحریم ناتوان است و 
مدعی شدند به همین دلیل هم هست که او را تحریم نمی کنند! البته وقتی 
خبرگزاری رویترز که در انتشار خبرهای ضد منافع جمهوری اسالمی، جدی 
است، خبر داد که سپتامبر امســال، مقدار صادرات نفت ایران افزایش یافته 
است، آنها سکوت کردند. اما پیش از آن بارها به آمریکا گرا داده بودند که چرا 
نشسته اید؟ یادتان رفته زنگنه را تحریم کنید! آنها گرا دادند و البته نتیجه هم 
گرفتند.اما اگر فکر می کنید کارشان تمام شده اشتباه می کنید. حاال با اسامی 
غیرواقعی در فضای مجازی شــروع به هشتگ زدن کرده اند. حرف هایشان 
همان اســت که همه حامیان تحریم می گویند. در حمایت از تحریم، فرقی 
بین آنها و مثال تیم تندرو دونالد ترامپ نیســت! اول می گفتند که چرا زنگنه 
تحریم نمی شود و حاال که تحریم شده، مهره های اصلیشان سکوت کرده اند 
و غیرواقعی ها وارد عرصه شده اند. کاسبان تحریم منتظر همین روزها بودند! 
جالب است که در دوران دولت مورد حمایتشان، از سال ۸۴ تا ۹۲، نه تنها گرا 
به تحریم ممنوع بود، بلکه خبرهای صدور قطعنامه های تحریمی شــورای 
امنیت علیه ایران هم سانسور می شد اما این سال ها، دولت ترامپ، یک شاخه  
حامی تحریم هم در ایران دارد! حاال پرســش این است که آیا نهادهایی که 
حتی اطالع رسانی درباره تحریم را هم در دولت هاله نور، مجاز نمی دانستند، 

روِی گرا دهندگان به تحریم در دوره فعلی حساسیتی دارند؟

همکاری وزارت نفت در تدوين مقررات تهاتر نفت با کاالهای اساسی 

آشنايی با سامانه ستاد در شرکت پايانه های نفتی

با همکاری  وزارت نفت مکلف شــد 
جهادکشــاورزی،  صمت،  وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقررات 
الزام برای تهاتر نفت با کاالهای اساســی 
و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به منظور 

تولید را تدوین کند.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در 
نشست فوق العاده عصر سه شنبه )ششم 
آبان مــاه( ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
دولت به ریاســت حسن روحانی، رئیس 
جمهوری، با اتخاذ تصمیم های ویژه در 
حــوزه تجارت خارجی و مســائل ارزی 
مرتبط با آن، تســهیالت بیشتری برای 
از منابع  تشــویق صادرات و اســتفاده 
ارزی بــا هــدف تأمین ارز مــورد نیاز 
واردات مــواد اولیه واحدهای تولیدی در 
نظر گرفته شد.براســاس این تصمیم ها، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مسئول تجارت خارجی کشور، مأموریت 
یافت که بر اساس اولویت بندی کاالیی 
ثبت ســفارش را مدیریــت کند.بر این 
افزون  می توانند  واردکنندگان  اســاس، 
بر استفاده از ســامانه نیما، ارز مورد نیاز 
خــود را از محــل ارز صادرکنندگان به 
شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند، 
همچنیــن واردات از محل ارز متقاضی 
که توســط واردکننده یا اشخاص دیگر 
تأمیــن می شــود با ثبت ســفارش نزد 
وزارت صمــت امکان پذیــر خواهد بود.
براســاس تصمیم هــای این نشســت، 
واردات ماشین آالت و مواد اولیه موضوع 
ســرمایه گذاری خارجی نیــز از طریق 

ثبــت ســفارش از محل منابــع ارزی 
سرمایـــه گذار خارجی با مجوز سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایــران انجام پذیر خواهد بود.در این 
نشســت وزارت نفت نیز مکلف شــد با 
همــکاری وزارتخانه های صنعت، معدن 
تجــارت )صمت(، جهادکشــاورزی،  و 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
مقررات الزام برای تهاتر نفت با کاالهای 
اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 

برای تولید را تدوین کند.

تهاتر نفت و کاالهای اساسی با محوریت 
وزارت نفت گسترش می یابد

رئیس کل بانک مرکزی هم نوشت: 
تهاتر نفت با کاالهای اساسی و ضروری 
کشــور با محوریت وزارت نفت گسترش 
می یابــد. عبدالناصر همتــی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشــت: علی رغم شیوع 
کرونا و تاثیر آن روی صادرات غیر نفتی 
و کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی 
در ماه هــای ابتدایی ســال، حجم تامین 
ارز توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در 
هفت ماهه سال، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد 

دالر بوده است.روند فزاینده صادرات نفت 
خام و فــرآورده در کنار شــتاب گرفتن 
صادرات غیر نفتی در ماه های اخیر شرایط 
بهتری برای تامین ارز کاالهای وارداتی 
ایجاد کرده است.در جهت افزایش حجم 
تجارت خارجــی کشــور و بهره برداری 
بهتر از امکانات تولیــدی داخل، در کنار 
روش های جاری، استفاده از روش تهاتر 
نفت با کاالهای اساسی و ضروری کشور 
با محوریت وزارت نفت گســترش خواهد 
یافــت.وزارت صمت به عنوان متولی امر 
تجــارت خارجی، واردات ضروری و مورد 

نیاز واحدهای تولیدی را با صادرکنندگان 
منتخب بخش خصوصی مرتبط و محقق 

می سازد.
تحویل نفــت در ازای انجام پروژه 
های عمرانی در شرایط تحریم مفید است
در همین حال، یک عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی 
فروش نفت در قبــال اجرای پروژه های 
عمرانی را بــرای شــرایط تحریم مفید 
دانســت و تاکید کرد که باید زمینه سوء 
اســتفاده در این کار از بیــن برود.جعفر 
قادری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
اینکه بخواهیم به ازای انجام پروژه های 
عمرانی بــه پیمانکاران نفت بدهیم اقدام 
مثبتی اســت به خصوص که در شرایط 
فعلی ما امکان فــروش نفت را نداریم و 
اگر ایــن اتفاق بیفتد امکانی برای اجرای 
درباره  فراهــم می شــود.وی  پروژه هــا 
چگونگی جلوگیری از بروز فســاد در این 
امر گفت: در اینجــا ما می خواهیم نفت 
را به پیمانــکار بابت کاری که انجام می 
دهد بدهیم، این اشــکالی ندارد و زمینه 
ای برای بروز فســاد نیست. زمانی نفت 
را به دســتگاه ها به جای پول می دادند، 
این بود که مشــکل ایجاد مــی کرد اما 
حاال سرمایه گذار بابت انجام یک پروژه 
نفت تحویل می گیــرد که می تواند آن را 
در داخل یا خارج بفروشــد.نماینده مردم 
شــیراز در مجلس خاطرنشان کرد: البته 
چنین پیشنهادی هنوز به صورت رسمی 
در کمیته اصالح ساختار کمیسیون بودجه 
مطرح نشــده اما پیشنهاد خوبی است به 
شرط اینکه اجازه سوء استفاده داده نشود 

و جلوی مسائل حاشیه ای گرفته شود.

تدارکات  اســتقرار ســامانه  توجیهی  نشســت 
الکترونیکی دولت )ســتاد( در شــرکت پایانه های نفتی 

ایران برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پایانه های 
نفتی ایــران، قربانعلی نجفی، رئیــس امور حقوقی و 
پیمان های این شــرکت از برگزاری نشست توجیهی 
استقرار ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( در 
مناطق عملیاتی این شــرکت خبر داد و گفت: همسو 
با سیاســت های کلی، ایجاد شــفافیت مالی، برقراری 
محیط رقابت پذیر ســالم و عدالت اقتصادی، ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت در این شــرکت مستقر و 
آموزش های مقدماتی به منظور بهره برداری از ســامانه 

انجام شد.وی افزود: همه معامالت خرد و کالن، اعم 
از خرید، مناقصه و مزایده بــا رعایت فرآیند برگزاری 
 setadiran.ir مناقصه ها و مزایده ها از طریق ســامانه
انجام می شود.رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت 
پایانه های نفتی گفت: همســو با این هدف شــرکت 
پایانه های نفتی ایران به عنوان شــرکت پیشرو صنعت 
نفت در استقرار سامانه ســتاد اقدام به برگزاری دوره 
آموزشــی آشنایی با سامانه ســتاد در منطقه عملیاتی 
پایانه میعانات گازی عسلویه برای کاربران این سامانه 
کرد و طبق برنامه ریزی انجام شــده تا پایان امسال در 
دیگر مناطق عملیاتی شــرکت هم این دوره ها برگزار 

می شود.

تحریمآمریکاعلیهزنگنه؛وحشتازسنگر
مقاومتاقتصادیمردمایران

اکبر نعمت الهی
در فاصله کمتر از ده روز تا انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، دولت آمریکا وزیر نفت جمهوری 
اسالمی، مهندس بیژن زنگنه و سه مدیر اقتصادی 
را تحریم کرد تا به این وســیله ثابت شــود الزامًا 
کســانی که شــعار می دهند به نفع کشورشان کار 
نمی کنند و خاری در چشــم آمریکایی ها هســتند. 
زنگنه از میان موج مخالفت ها و بدرفتاری ها خود را 

به موقعیتی رسانده است که اکنون آمریکایی ها مانده اند در مچ انداختن با او از 
چه رویه ای استفاده کنند.

او با ترفندهایی در حالی  که بیشــترین فشــار داخلی و خارجی روی او 
بود موفق شــد صادرات نفت ایران را حفظ کند و آرزوی ترامپ برای به صفر 
رساندن این صادرات را به دل او گذاشت.در عالم سیاست آن که شعار می دهد، 
الزاما طرف بر حق نیست. باید دید چه کسی با عملکرد خود بیشترین خدمت را 
به مردم خود می کند.زنگنه بدون اینکه منابع ملت را به هدر بدهد تحریم های 
آمریکا را در ســخت ترین شرایط دور زد تا ثابت کند شعارها کشور را در یک 
جهت هدایت نمی کنند، بلکه عمل آدم هاست که این جهت را روشن می کند.
خیلی از کسانی که گمان می کنند اکنون در حال مشت زدن به چانه استکبار 
هســتند حتی در فهرست ســیاه آنها هم قرار نمی گیرند، زیرا آنها با عملکرد 
خود گاه حتی به آمریکا خدمت هــم می کنند.یک نمونه روزآمد آن، حرکت 
هک کردن سایت های انتخاباتی آمریکاست. درست که آمریکایی ها برای آن 
ادله ای ارائــه نکرده اند، اما همین بس که از این حمله به عنوان ابزاری برای 
تبلیغات دولت مستقر آمریکا استفاده کرده اند.سخنان اوبراین مشاور امنیت ملی 
آمریکا بسیار جالب است که گفته ما تقریباً همه راه های تنفس اقتصادی ایران 
را با تحریم ها بسته ایم و اکنون تنها باید جاهایی را هدف بگیریم که به نتیجه 
درستی ختم شود )نقل به مضمون(.ترامپ که اکنون دیگر خود را روی پایان 
خط می بیند و براساس آمارها و پیش بینی ها باید خواب تکرار ریاست جمهوری 
را ببیند اکنون باید به این بیندیشد که چه باید با این شکست بکند.زنگنه سنگر 
دفاعی نظام علیه بی منطقی ترامپ و یاران اوست. آدمهایی مانند زنگنه سرمایه 

همیشگی کشورند. نباید آنها را به ارزانی از دست داد.

یادداشت



شنبه 10 آبان ماه 1399 
 شماره 743

3
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

پایشمستمرراهبردهایبرنامهریزیتلفیقیدر
ملیحفاری

بابک زنگنه
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران

قالب  در  تدوین شــده  راهبردهای 
برنامه هــای عملیاتی بــه مدیریت های 
ذی ربــط ابالغ و به طور مســتمر پایش 
حاصل  تصمیم ســازی  می شــود.نتایج 
از تجزیــه و تحلیــل برنامه هــا بــرای 
ارشــد  مدیریت  اختیار  در  تصمیم گیری 
شرکت قرار می گیرد. سرپرستی، نظارت، 
بررســی و تلفیــق برنامه های ســاالنه 
طرح های جامع اجرایی شــرکت که در 
چارچوب اهداف و سیاســت های شرکت 

ملی نفــت ایران انجام می شــود، مهم ترین اصل در شــرح وظایف این 
مدیریت اســت. با توجه به رویکرد شــرکت ملی نفت ایران برای اجرای 
برنامه ریزی راهبردی این شــرکت از ســال ۱۳۹۵ با همکاری مشاوران 
دانشــگاهی اقدام به تبیین و تدوین ســند برنامه ریزی راهبردی به منظور 
تحقق چشم انداز و مأموریت شرکت کرده است. راهبردهای تدوین شده در 
قالب برنامه های عملیاتی به مدیریت های ذی ربط ابالغ و به طور مســتمر 
پایش می شود و با بررسی و شناخت تنگناهای موجود، راهکارهای مناسب 
به منظــور کنترل و رفع هرگونه نارســایی در کیفیت روند اجرای برنامه ها 
ارائه می شود. راهبردهای شــرکت ازسوی گروه های تخصصی با استفاده 
از ابزارهای علمی به طور ســاالنه بازنگری و به روزرسانی می شود، افزود: 
هدایت و اولویت گذاری بودجه سرمایه ای برای تحقق برنامه های شرکت 
از دیگر مســئولیت های این مدیریت اســت. مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
به عنوان دبیر کمیته های فنی و بررسی بودجه و کمیته بازسازی و تعمیرات 
اساسی، مســئولیت گردآوری اطالعات، مطالعه و بررسی بودجه مورد نیاز 
طرح ها و پروژه های شرکت و حصول اطمینان از همسویی با اهداف کالن 
شــرکت را به عهده دارد و نظارت بر بررســی و تلفیق برنامه های ساالنه 
و طرح های جدید ســرمایه گذاری، به کارگیری معیارهای ارزیابی برنامه ها 
و طرح هــا و تهیه و تنظیم کتابچــه بودجه ســاالنه از جمله محورهای 
تبیین شــده در حوزه مســئولیت های این مدیریت به شمار می آید. تهیه و 
تنظیم انواع گزارش های آماری و مقایسه ای از پروژه های مختلف عملیاتی 
و سرمایه ای، پیگیری روند اجرای برنامه ها از نظر پیشرفت کار، نظارت بر 
روش های ســنجش عملکرد و ارزیابی و نظارت بر برقراری هماهنگی با 
مدیریت ها و ادارات مختلف و تجزیه و تحلیل همه پروژه های شــرکت از 
دیگر محورهای مربوط به شرح وظایف این مدیریت است که از حوزه های 
ستادی زیرمجموعه حوزه مدیرعامل به شمار می آید. سرپرستی و نظارت 
بر گردآوری گزارش های روزانه و اطالعات مربوط به عملیات دستگاه های 
حفاری و خدمات جنبی و پروژه های عملیاتی شرکت، تهیه و ترسیم و انواع 
جداول آماری و مقایسه ای در این بخش پیگیری و اجرایی می شود. تهیه 
و تنظیم گزارش های حفاری و پروژه ها با اســتفاده از سیستم های مکانیزه 
داده های عملیاتی از محل دستگاه حفاری ثبت شده و پس از بررسی های 
کارشناســی، نتایج تجزیه و تحلیل در قالب داشــبوردهای مدیریتی برای 
مدیرعامــل و دیگر مدیران ارائه می شــود و ارائــه گزارش های تحلیلی 
عملکرد به تفکیک دســتگاه های حفــاری و خدمات جنبی به طور ماهانه، 
فصلی و ســاالنه بخشــی دیگر از فعالیت های این مدیریت است. تجزیه 
و تحلیل پروژه های شرکت، بررســی چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی 
آنها طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شــده، ریشه یابی و ارائه راهکارهای 
مناسب بخش دیگری از مسئولیت های واحد کنترل پروژه در این مدیریت 

است که با توجه به افزایش پروژه های اخیر، اهمیت ویژه ای دارد.

درمراسمیدرشرکترهآورانفنونپتروشیمی

طرحکانونهایتحکیموتعالیخانوادهرسمًاکلیدخورد
گامبلندهلدینگخلیجفارسبرایکاهشطالقوتسهیلازدواجدرماهشهر

مراســم افتتاحیه تاسیس و استقرار 
کانون های تخصصی تحکیم و تعالی خانواده 
در شهرستان ماهشهر که یکی از پنج طرح 
خرسندســاز هلدینگ خلیج فــارس و در 
راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خدمت 

به مردم منطقه است،  برگزار شد.
روابط عمومی شــرکت  به گزارش 
ره آوران فنون پتروشــیمی، این مراسم با 
حضور نماینده مردم شهرستان بندرماهشهر 
در مجلس، امام جمعه بندرماهشــهر، امام 
جمعه بندر امام،  مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل هلدینگ خلیج فارس، مشــاور 
مسئولیت اجتماعی این هلدینگ، مدیران 
پتروشیمی و مسئولین  عامل شرکت های 
فرهنگی، قضایی و سیاســی و اجتماعی 
شهرستان بندرماهشهر در شرکت ره آوران 

فنون پتروشیمی برگزار شد.
 مدیرعامل شــرکت ره آوران فنون 
پتروشــیمی در ابتدای این مراسم ضمن 
خوش آمدگویی به حاضرین اظهار داشت:  
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 
توانمند ســازی مردم منطقه ذره ای دریغ 
نکرده و بر این موضوع تاکید کرده و امروز 
شرکت ره آوران فنون پتروشیمی با کمک 
شــرکتهای تابعه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس متولی ۲ پروژه از ۵ پروژه خرسندساز 
کمیته مســئولیت اجتماعی این هلدینگ 
است که اکنون به مرحله اجرایی رسیده اند.
وی بــا بیان اینکه  آموزش هایی که 

منجر به تغییر رفتار می شــوند، بازدهی و 
اثربخشــی بیشــتری دارند، گفت:اگر این 
آموزش ها به صورت پرورشــی، مهارتی و 
اخالق مدارانه با رعایــت اصول دینی به 
خردساالن و نونهاالن ارائه شود، منجر به 
تغییر رفتار و ارتقای فرهنگ و اثربخشــی 
آن در دوران جوانی و میانســالی می شود 
و نتیجــه آن  توانمندی ویژه ای در منطقه 
اســت، اما آموزش به رده سنی خردساالن 
و نوجوانان نیاز به بســتر پایــدار ایمن و 
مطمئنی به نــام خانواده دارد و در صورت 
موفقیت در طــرح تحکیم و تعالی خانواده 
این بستر آماده می شود.مدیرعامل شرکت 
ره آوران فنون پتروشــیمی، تصریح کرد: 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
تصمیم دارد با تحکیــم و تعالی خانواده، 
ضمن ایجاد یــک فرهنگ دینی مطمئن 
و پایدار، بستر توانمندسازی را از خانواده ها 
آغاز و با استفاده از نیروهای بومی منطقه 
نهادینــه کند.نادرپــور یادآور شــد: نقطه 
قوت این طرح، پشــتوانه مطالعات میدانی 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و ســابقه 
اجرایی مشــاوران طرح و هم اندیشــی و 
هم افزایی شــرکت های تابعــه به عنوان 

خیریــن و حامیان مالی ایــن پروژه مهم 
اســت و استمرار آن در ســال های آتی از 
فرهنگی  کانون های  توانمندسازی  طریق 
بومی تکیه گاه اصلی طرح اســت.وی در 
پایان، با اشــاره به آیاتی از کالم اهلل مجید 
دربــاره اهمیت توجه به مســئولیت های 
اجتماعی بر اراده راسخ صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس در ادامه این راه تاکید کرد.در 
اجتماعی  ادامه مشاور مطالعات مسئولیت 
هلدینــگ خلیج فارس به بیــان جزئیات 
طرح تعالی و تحکیم خانواده شهرســتان 
ماهشهر  پرداخت و اظهار کرد: این پروژه 
تحکیم با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال 
و با همراهی مشاوران تربیتی، روانشناسان، 
مشــاوران خانواده و کانون های فرهنگی 
 و فرهنگســراها اجرا خواهد شد و تفاهم 
نامه آن اکنون با ادارات فرهنگ و ارشــاد 
منطقه، منعقد می شــود. سیدرضا مرویان 
حسینی با اشاره به آمار طالق و ازدواج در 
شهرستان بندرماهشهر افزود: در شهرستان 
بندرماهشهر با جمعیت ۳۸۰ هزار نفری در 
سال گذشــته ۲۲۰۰ واقعه ازدواج و ۶۶۰ 
واقعــه طالق ثبت شــده و مطابق با آمار 
کشوری ۱۰ درصد طالق ها در سال اول، 

۲۰ درصد در سال دوم و ۴۰ درصد در سال 
پنجم اتفاق می افتــد.وی تاکید کرد: تنها 
با مشــاوره ای ۱۵ دقیقه ای پیش از ازدواج 
می توان از ده درصد طالق ها که در ســال 
اول ازدواج رخ می دهد جلوگیری کرد و با 
انجام مشاوره های دیگر به زوجین می توان 
آمار طــالق را به مراتب بیشــتر کاهش 
اجتماعی  مســئولیت  مطالعات  داد .مشاور 
هلدینــگ خلیج فارس با اشــاره به اینکه 
دلیل ۶۳ درصد از تاخیر در ازدواج،ناشی از 
عوامل فرهنگی و اجتماعی است، بیان کرد: 

طرح تحکیم و تعالی خانواده در چهار سطح 
تشکیل، تحکیم، توســعه و تعالی خانواده 
بوده که با کمــک کانون های فرهنگی و 
اجتماعی مساجد و با کالس های آموزشی 
که شرکت ره آوران برای این کانون برگزار 
می کند، انجام خواهد شــد.وی با تاکید بر 
لزوم آموزش و آگاهی مردم منطقه گفت: 
مزیت این طرح استمرار، مشارکت، مردمی 
و اجتماعی بودن و استناد علمی آن است 
و پیش بینی می شــود بیش از ۳۵۰۰ نفر 
از مردم منطقه شــامل ساکنان ماهشهر، 
بندر امــام، طالقانی و چمران در این طرح 
شــرکت کنند و نکته مهم این اســت که 
این طرح در دراز مدت، بازده خوبی انشاهلل 
خواهد داشت.در ادامه مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملــل هلدینگ خلیج فارس 
اظهار کرد: این وظیفه قانونی ما است که 
به مردم منطقه بدون منت خدمت کنیم و 
باید برای بهبود وضعیت تحصیلی و تعالی 
خانواده های منطقه قدم برداریم؛ امیدواریم 
با اخالص و رضایــت خداوند این طرح ها 
اســتمرار داشــته و تاثیر گذاری مطلوبی 
داشته باشد.جواد گلی تاکید کرد که انجام 
این پروژه های خرسندســاز یک کار خیر، 
خدمــت مردم و برای رضای خداســت و 
البتــه معتقدیــم باید گــزارش کار خوب 
را به مردم برســانیم و نادیده گرفتن این 
خدمت به مردم میزبان صنعت پتروشیمی 
از ســوی برخی افراد، کم انصافی است.در 
ادامه نیز عکــرش معاون فرماندار، حجت 
االسالم غبیشاوی امام جمعه بندرماهشهر، 
حجت االسالم تابش امام جمعه بندرامام 
و آقاجری نماینده مردم بندرماهشــهر در 
مجلس با تحســین این طرح ها، به بیان 
نقطــه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

در پایان این مراســم نیز تفاهمنامه طرح 
تاسیس و اســتقرار کانون های تخصصی 
تحکیم و تعالی خانواده میان شــرکت ره 
آوران فنون پتروشــیمی و اداره فرهنگ و 
ارشاد منعقد شــد.گفتنی است، این طرح 
بخشــی از ۵ طــرح خرسندســاز کمیته 
مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس 
بــوده که بــا حمایت مالی شــرکت های 
پتروشیمی تندگویان، فجر، کارون و بوعلی 
از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس 

در منطقه اجرا خواهد شد.

پژوهشگاهنفتوشرکتنفتبهرانتفاهمنامهامضا
کردند

پژوهشــگاه صنعت نفت و شرکت نفت بهران با هدف گسترش مشارکت 
در حوزه های مختلف، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت، جعفر توفیقی، 
رئیس این پژوهشــگاه در حاشــیه امضای این تفاهم نامه بر توسعه ارتباط این 
مجموعه با شــریکان راهبردی تأکید کرد و گفت: درصدد امضای تفاهم نامه ها 
و اجــرای برنامه های بلندمدت بــا صنایع مرتبط هســتیم و معتقدیم طرف ها 
می توانند از شناســایی مشکل تا توسعه فناوری و تجاری سازی و ارائه محصول 
با کیفیت با استانداردهای جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند. وی با تأکید 
بر اینکه پژوهشــگاه بــه  دنبال پروژه های مقطعی و موردی نیســت، افزود: به 
ظرفیت های دانشی و فکری خود بسنده نکرده ایم و زمینه های تزریق ایده های 
نو به فعالیت های سازمان را با راه اندازی مرکز نوآوری فراهم آورده ایم تا افزون 
بر حمایت از پروژه های نوآورانه، تداوم همکاری های علمی و دانشی انجام شود.

اسعد عزیزی، مدیرعامل شــرکت نفت بهران نیز به راه اندازی شرکت »بهران 
تک« به عنوان نقطه عطفی در فعالیت های این مجموعه اشاره کرد و گفت: این 
بخش، مرکز فناوری و نوآوری شــرکت بهران به شمار می آید و این تفاهم نامه 
تکمیل کننده موضوع اکوسیســتم نوآوری برای شرکت و حرکتی برای تقویت 
کمی و کیفی محصوالت داخلی و خارجی شــرکت اســت.وی افزود: امیدواریم 
با امضای این تفاهم نامه از یک ســو بتوانیم در اکوسیستم نوآوری کشور فعال 
باشــیم و ازسوی دیگر با ایجاد هم افزایی مناسب، گام های موثری برای ارتقای 
دانش، فناوری و توســعه سبز محصوالت خود برای بازارهای داخلی، منطقه ای 
و بین المللی برداریم.مدیرعامل شــرکت نفت بهران به سابقه همکاری این دو 
مجموعه نیز اشــاره کرد و گفت: ایــن دو مجموعه در حوزه های مختلفی مانند 
طراحی پایلوت مشــترک، روغن و تولید محصوالت نهایی با یکدیگر همکاری 
داشته اند که با تشکیل کارگروه مشترک و اشتراک گذاری دانش و تجربه طرفین 
امیدواریم این همکاری در آینده استمرار یابد.شناسایی و اولویت بندی زمینه های 
همکاری مناســب برای گروه های نوپا و شرکت های دانش بنیان و بازارسازی و 
توســعه فضای کسب وکار و برقراری ارتباط با متقاضیان و بهره برداران در نفت، 

گاز و پتروشیمی از محورهای این تفاهم نامه به شمار می رود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

فتحاهللحسینی،مشاوروزیرنفتدرامور
ایثارگرانشد

وزیر نفت در حکمی فتح اهلل حسینی را به عنوان مشاور وزیر در 
امور ایثارگران منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه به فتح اهلل حسینی آمده است:
با عنایت به ســوابق ایثارگری، شایستگی و تجارب جنابعالی، 
به موجب این حکم به عنوان »مشــاور وزیر در امــور ایثارگران« 
منصوب می شوید. انتظار دارد که با تعامل سازنده نسبت به پیگیری 
مســائل جامعه شــریف ایثارگران صنعت نفت و صیانت از حقوق 
ایشــان اهتمام ورزید.از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت 

به این قشر فداکار مسئلت دارد.
انتخاباتآمریکاتاثیری

درصنعتنفتایرانندارد
یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: انتخابات آمریکا تاثیری در 
صنعت نفت ایران ندارد، به دلیــل اینکه ارتباط صنعت نفت ایران با 
این کشور از ســال ها پیش قطع شده است و این موضوع نمی تواند 

تاثیر چندانی بر صنعت نفت ایران داشته باشد.
محمد خطیبی در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه  از زمانی 
که نفت ایران توســط آمریکا تحریم شد، دیگر نفتی به این کشور 
فروخته نشــد، تصریح کرد: در حال حاضر خرید و سرمایه گذاری 
از ســوی این کشور در صنعت نفت ایران صورت نمی گیرد.وی با 
اشــاره به نبود ارتباط نفتی بین ایران و آمریکا، تصریح کرد: سال 
های زیادی است که ارتباط صنعت نفت ایران با آمریکا قطع شده 
است بنابراین چه تحریم باشیم، چه نباشیم، این ارتباط مدت زیادی 
اســت که قطع شده و باید گفت که در نتیجه این انتخابات تاثیری 
در صنعت نفت ایران ندارد.این کارشــناس حوزه انرژی با تاکید بر 
اینکه در تحریم های قبلی خرید نفت متوقف شد و به دیگران نیز 
اجازه خرید ندادند، عالوه بر این ســرمایه گذاری نیز صورت نمی 
گیرد، گفت: شرایط فعلی صنعت نفت ایران به دلیل اینکه ارتباطی 
با آمریکا ندارد، تاثیری هم از تغییر و تحوالت آن کشــور نخواهد 
گرفت.خطیبی با اشــاره به تحریم وزیر نفت ایران و مدیران نفتی 
نیز اظهار کرد: هر چند وقت یکبار لیســتی از افراد مختلف از سوی 
آمریکا برای تحریم ارائه می شــود که درواقع یک حرکت نمایشی 
بوده و عادت این کشــور شده است که هر چند وقت یکبار لیستی 
را ارائــه دهد.به گفته وی، اکنون نیز در آســتانه انتخابات آمریکا، 
ترامپ این اقدام را با هدف یک نمایش سیاسی انجام داده است و 
این در شــرایطی است که تحریم این افراد تاثیری در صنعت نفت 
ندارد و این یک پدیده نو نیســت و تنها مــی توان از آن با عنوان 
یک حرکت نمایشــی یاد کرد که در گذشــته بوده و در آینده نیز 

اتفاق خواهد افتاد.
زاگرسجنوبیمیتواندپایلوتفشارافزایی

میدانهایگازیباشد
عضو هیئت مدیره شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران گفت: 
با توجه به نیاز آینده کشــور به تثبیت و افزایش تولید گاز، شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی می تواند پایلوت فشــارافزایی 

میدان های گازی کشور باشد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایــران، محمدصادق عظیمی فر در بازدیــد از طرح ها و پروژه های 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی افزود: با مجموعه 
اقدام های انجام شــده در زمینه توســعه میدان هــای تحت اختیار 
شــرکت نفت مناطق مرکزی و میدان مشــترک پــارس جنوبی، 
ظرفیت تولید گاز خام کشــور به هزار میلیــون متر مکعب در روز 
رسیده است.وی با اشــاره به اینکه توسعه صنعت گاز سبب ایجاد 
ارزش افزوده فراوان و زمینه ســازی برای توسعه صنایع پایین دستی 
می شود، افزود: با تالش های مدیران، مهندسان و کارگران صنعت 
عظیم نفت، ایــران در میان برترین های تولیــد گاز دنیا قرار دارد 
و بــا تدبیر وزیر نفت، برنامه ریزی هــای الزم برای حفظ و ارتقای 
توان تولید گاز انجام شــده است.عظیمی فر فشارافزایی میدان های 
در دســت تولید، برنامه ریزی برای فعال کــردن میدان های گازی 
توســعه نیافته و توجه به فعالیت هــا و چالش های دیگر بخش های 
پشتیبانی تولید را از جمله برنامه هایی دانست که می توان با تکیه بر 
آنها و ارائه نقشه راه، جایگاه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی را در تولید گاز کشور ارتقا داد.وی با اشاره به کنترل مطلوب 
شیوع ویروس کرونا در سطح این شرکت، از تالش های انجام شده 

برای صیانت از سالمت کارکنان قدردانی کرد.
پیشرفتپروژهبازسازیونوسازیسکوهای

دورودبه8۰درصدرسید
پروژه بازســازی و نوسازی سکوهای میدان دورود شرکت نفت 

فالت قاره ایران در منطقه خارک به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، 
با توجه به پوســیدگی شدید ســازه های دریایی در میدان دورود، 
پروژه بازســازی و نوسازی ســکوهای این میدان در سال ۱۳۹۲ 
به شرکت IGC واگذار شــد که این پیمانکار با اولویت چهار سکو 
کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر، پروژه با پیشــرفتی در حدود 
۸۰ درصد در حال انجام اســت.بر اساس این گزارش، تعمیرات این 
سکوها ضریب ایمنی تردد روی سکو، عملیات چاه پیمایی، استقرار 
دکل های حفاری برای تعمیر چاه ها و در برخی موارد تعمیرات روی 
سکوها را افزایش می دهد و به همین منظور، تیم های خدمات فنی 
چاه های نفت، بازرسی فنی، حفاظت فنی و ایمنی مستقر در کشتی 
عملیاتی به همراه نیروهای پیمانکار IGC برای به پایان رســاندن 
چهار سکوی تیپ K مشــغول کار هستند و از آنجایی که عملیات 
در دریا انجام می شــود، شــرایط جوی نیز در پیشرفت این پروژه 

تاثیرگذار است.

درواکنشبهگزارشوزیرنفتانجامشد؛

قدردانیرئیسجمهوری
ازتوسعهدهندگانپارسجنوبی

حســن روحانــی، رئیس جمهوری 
در واکنش به گــزارش وزیر نفت درباره 
»توســعه میدان گازی مشــترک پارس 
جنوبی و قرار گرفتن ایران در رتبه ســوم 
تولید گاز جهان« نوشت:  »از همه مدیران، 
مهندسان و کارگران که چنین افتخاری را 
برای ایران عزیــز خلق کرده اند، تقدیر و 

تشکر شود«.
در گزارش بیــژن زنگنه، وزیر نفت 
به حســن روحانی، رئیس جمهوری آمده 
میدان  می رســاند  اســتحضار  است:»به 
مشــترک پارس جنوبی بــا بیش از ۱۴ 
تریلیون مترمکعب ذخیره درجا، بزرگ ترین 
میدان گازی جهان است که توسعه آن به 
همراه زنجیره پتروشیمی های پایین دست 
آن در طرف ایرانی از ســال ۱۳۷۶ آغاز 
شده و در بیش از دو دهه گذشته با حدود 
۱۵۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری، تمدنی 
عظیم را در منطقه عمومی پارس رقم زده 
است. با توسعه این میدان نه تنها مجموع 
تولید گاز کشور به رکورد تاریخی ۱۰۰۰ 
میلیــون مترمکعب در روز رســیده، بلکه 
کشور با پیشــی گرفتن از کشور قطر در 
رتبه ســوم تولید گاز جهان قرار گرفته و 

پوشش گازرسانی کشــور به بیش از ۹۴ 
درصد کل جمعیت رسیده است، همچنین 
به اتکای حجــم عظیم آنهــا و مایعات 
گازی تولیــدی از میدان پــارس جنوبی 
تاکنون ۱۹ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت 

تولید بیش از ۳۴ میلیون تن محصوالت 
پتروشــیمی در منطقه عمومی پارس به 
بهره برداری رسیده و ۱۵ طرح پتروشیمی 
دیگر نیز در دســت اجرا است. آنچه در 
پارس جنوبی انجام شده، نه تنها در سطح 

ایران، بلکــه حتی در ســطح منطقه و 
جهان بی سابقه بوده است و بدون تردید 
افتخــار ابرپروژه پارس جنوبی، توســعه 
صنعت گاز و به همین ترتیب جهش های 
انحصاری  به طــور  پتروشــیمی  صنعت 

متعلــق به جمهوری اســالمی اســت. 
کتاب »توســعه و تولید از میدان گازی 
پــارس جنوبی« که یک نســخه از آن 
به پیوست جهت اســتحضار حضرتعالی 
ایفاد می شــود، کارنامه اقدام های انجام 
شده برای توســعه میدان پارس جنوبی 
از ســال ۱۳۹۲ تاکنون اســت که سبب 
شــده ظرفیت تولید از این میدان با ۴۲۰ 
میلیون مترمکعب در روز افزایش نسبت 
به سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز هم اکنــون برســد. بهره برداری 
مؤثــر از این گنــج پــرارزش و ایجاد 
زنجیره ارزش در پایین دست آن حاصل 
مجاهدت های خاموش صدها هزار مدیر، 
مهندس و کارگر در سازمان های مختلف 
کارفرمایــی، پیمانــکاران بخش هــای 
مختلف و کارخانه هاست که بدون منت 
در حال توســعه و آبادانی کشور هستند 
و نقش بســزایی را در ارتقای تاب آوری 
اقتصاد کشــور به ویژه در شرایط تحریم 
ایفا کرده اند«. این پیام از ســوی محمود 
واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهوری و 
سرپرست نهاد ریاســت جمهوری برای 

وزیر نفت ارسال شده است.

آخرين وضعيت توليد انرژی از طالی کثيف

استفاده از مواد ضدخوردگی جديد در چاه های خانگيران

روزانه حــدود ۵۸ هزار تــن زباله در 
کشــور تولید می شــود که می توان از این 
ظرفیــت برای تولید انرژی اســتفاده کرد و 
آنطور که معاون وزیر نیرو در امور انرژی های 
تجدیدپذیــر اعالم کرده بــرای این مهم با 

شهرداری مذاکراتی صورت گرفته است.
انرژی بــرق از طریــق نیروگاه های 
مختلفی از جمله نیروگاه های حرارتی، آبی، 
دریایی، خورشیدی، هسته ای و زیست توده 
تولید می شــود. البته هم اکنــون در جهان 
بیشتر ســوخت هایی که برای تولید انرژی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، ســوخت های 
فســیلی اســت و ســوخت های فســیلی 
الیه های متمرکزی هســتند کــه در کل 
دنیا وجود دارد، اما منابع بیوماس)زیســت 
توده( به صورت پراکنده اســت و هم اکنون 
کارکرد اقتصــادی از این منبع، منحصر به 
استفاده از پسماند حاصل از فرآوری تیرهای 
چوبی، پســماندهای غذایی و ... می شود.از 
سوی دیگر بیوماس انعطاف پذیرترین منبع 
انرژی غیرنفتی است که می تواند مستقیمًا 
در تبدیل سوخت گازی به مایع برای تولید 
انرژی الکتریکی مورد اســتفاده قرار گیرد. 
هم چنین زیســت توده به عنوان بزرگ ترین 
منبع انــرژی تجدیدپذیر در جهان اســت 
که در ســال ۱۹۹۸ به میــزان ۱۴ درصد 
بــرق جهان و ۱۸ درصــد کل انرژی اولیه 
کشورهای دنیا را تأمین می کرد و هم اکنون 
نیز مهم ترین منبع انرژی در کشورهای در 
حال توسعه است و ۳۵ درصد کشورهای در 

حال توسعه از این منبع استفاده می کنند.در 
خصوص مفهوم بیوماس باید گفت که این 
عبارت یک مفهوم کلی بوده و یکی از منابع 
بیوماس، ضایعات شهری است، از این رو در 
حال حاضــر در ایران منابعی برای بیوماس 
وجــود دارد که برای تولید انرژی مناســب 
اســت و این منابع طیف وســیعی از مواد 
هســتند، از جمله چوب سوختی جمع آوری 

شده از مزارع و درختســتان های طبیعی و 
ضایعات  کشــاورزی،  محصــوالت  برخی 
کشاورزی، مایعات غذایی و ضایعات حاصل 
از فــرآوری تیرهای چوبی، فضوالت دامی، 
ضایعات جامد شــهری و فاضالب ها که در 
منابع  می شــوند.در  استفاده  بیوماس  تولید 
بیومــاس عالوه بر زبالــه، از فاضالب هم 
می توان به عنوان منبــع اولیه تولید انرژی 

اســتفاده کرد. همین زباله هــا و ضایعات 
شهری که تولید می شود گاهی دفع آن ها از 
چرخه طبیعت، معضلی برای جوامع بشری 
بوده است. همچنین ضایعات جامد شهری 
که زباله ها هستند و از آن ها به عنوان طالی 
کثیف یاد می شود، زباله های جامدی هستند 
کــه از عملیات تجــاری، اداری، خانگی و 
برخی صنایع به دســت می آیــد که حجم 

قابل توجهی از آن در زمین دفع می شــود 
که با مدیریت صحیح این زباله ها می توان 
بخش زیادی از آن  را در تولید ســوخت و 
کود اســتفاده کرد و مقــداری را بازیافت و 
مجدداً مــورد مصرف قــرار داد و یا حتی 
می تــوان گاز متان حاصــل از محل دفن 
زباله های جامد شهری را برای تولید انرژی 
الکتریکی اســتفاده کرد که البته در کشور 
ما به خاطر زیاد بــودن رطوبت زباله ها که 
فسادپذیری را در ضایعات افزایش می دهد 
و ایــن امر ارزش حرارتــی حاصل را کمتر 
می کند.محمــد ســاتکین - معــاون وزیر 
نیرو در امــور انرژی های تجدیدپذیر -  در 
خصوص آخرین وضعیت تولید نیروگاه های 
زیست توده به ایســنا گفت: برای تشویق 
نیروگاه های زیســت توده نسبت به سایر 
تجدیدپذیرها دوبرابــر تعرفه درنظر گرفته 
ایم و امیدواریم بتوانیم مشــکل زباله های 
شمال کشور را حل کنیم.وی با بیان اینکه 
مجموعه ها با شــهرداری ها برای زمین و 
زبالــه قرارداد منعقد می کنند وبرق تولیدی 
آن ها نیز توســط وزارت نیرو خریداری می 
شود، اظهار کرد: برای توسعه نیروگاه های 
زیست توده اقدامات متعددی صورت گرفته 
اســت.معاون وزیر نیرو در امور انرژی های 
تجدیدپذیــر با تاکید بر اینکــه برای بهره 
مندی بیشــتر از طالی کثیف در کشــور 
برنامــه هایی را درنظر داریم، گفت: در این 
راســتا با شــهرداری نیز مذاکراتی صورت 

گرفته است. 

و  معتبـر  تولیدکننـده  شـرکت های 
دانش بنیـان تولید مـواد ضدخوردگی برای 
نخسـتین بار سـه نـوع مـاده ضدخوردگی 
جدیـد تزریـق منقطـع )درون چاهـی( و دو 
تزریـق  جدیـد  ضدخوردگـی  مـاده  نـوع 
پیوسـته به منظـور تحقـق اهـداف اقتصـاد 
در  مـواد  ایـن  و  کردنـد  تولیـد  مقاومتـی 
چاه هـای شـرکت بهره بـردای نفـت و گاز 

شـرق اسـتفاده شـده اسـت.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
از شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران، 
مهـدی قاسـمی، رئیـس خوردگـی فلزات 

شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق 
در رابطـه بـا اهمیـت دسـتاورد حمایت از 
شـرکت های داخلـی گفـت: این دسـتاورد 
مهـم، به عنـوان یـک موفقیـت بـزرگ در 
تهیه مـواد ضدخوردگی از دیدگاه مدیریت 
تغییـر به شـمار می آیـد، زیرا با شناسـایی 
و توانمندسـازی شـرکت های تولیدکننـده 
معتبـر و دانش بنیـان جدید در حـوزه مواد 
ضدخوردگی، سـبب ایجاد فضـای رقابتی 
مطلـوب و مؤثـر در میـان تولیدکننـدگان 
محصـوالت  کیفیـت  ارتقـای  حیـث  از 
تولیـدی آنهـا همـراه بـا کاهـش قیمـت 

خریـد در مناقصات بزرگ خواهد شـد.وی 
حفاظـت  بخـش  متخصصـان  افـزود: 
عملیاتـی  منطقـه  فلـزات  خوردگـی  از 
خانگیـران بـا همـکاری اداره خریـد اقدام 
بـه شناسـایی چنـد شـرکت تولیدکننـده 
مـواد ضدخوردگی کـرده و پس از دریافت 
مشـخصات فنـی نمونـه محصـوالت آنها 
و انجـام همـه تسـت های آزمایشـگاهی 
اسـتانداردهای  روزآمدتریـن  اسـاس  بـر 
بین المللـی معتبـر در حـوزه نفـت و گاز، 
مـواد  فرموالسـیون  در  الزم  اصالحـات 
ضدخوردگـی انجـام شـد.رئیس خوردگی 

فلـزات شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز 
تـوان  لـزوم حفـظ  بـه  اشـاره  بـا  شـرق 
گاز  چاه هـای  در  ایمـن  و  پایـدار  تولیـد 
تصریـح کـرد: به منظـور حفظ تـوان تولید 
پایـدار و ایمـن در چاه هـای گاز، تزریـق 
بازدارنده هـای خوردگی به درون سیسـتم، 
ضروری  محسـوب می شود.قاسـمی یکی 
از مشـکالت عمـده صنایـع نفـت و گاز 
را خوردگـی تجهیـزات و قطعـات فلـزی 
دانسـت و افـزود: ایـن مسـئله می توانـد 
سـبب وقفه در تولید شـود و سـاالنه مبالغ 
هنگفتـی را به صنعت نفـت و گاز تحمیل 

کنـد و بـه نوعـی زیـان قابـل توجهـی از 
نظـر تولیـد گاز و هزینـه تعمیـرات در پی 
در  تجهیـزات  سـالمت  رو  ایـن  از  دارد، 
طـول عمـر مفیـد آنها مسـئله ای اساسـی 
به عنـوان  خوردگـی  اسـت.بازدارنده های 
کنتـرل  کارآمـد  روش هـای  از  یکـی 
خوردگـی در صنایـع نفـت و گاز اسـتفاده 
می شـود. ایـن مـواد بـه مقـدار کـم بـه 
سیسـتم افـزوده می شـود تـا بـا تشـکیل 
فیلـم محافظ یـا تغییـر ماهیت شـیمیایی 
محیـط خورنـده، واکنش هـای خوردگی را 

ُکنـد یـا متوقـف کند.
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گازگرفتگیبانصبصحیحدودکشها

غالمرضا بهمن نیا
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( شرکت ملی گاز ایران

مهم ترین دغدغه  شــرکت ملی گاز ایــران، نگرانی از حوادث و 
اتفاق های ناشــی از استفاده نادرست از وســایل گازسوز است که بر 
همین اساس، هر ســال توصیه هایی را در آستانه ورود به فصل سرما 
برای هم وطنان داریم که این توصیه ها در واقع پیام شــرکت ملی گاز 
ایران برای پیشــگیری از حوادث ناگوار در این زمینه اســت. سال ۹۸ 
بیش از ۲ هزار حادثه در مجموع مشترکان خود داشتیم که متأسفانه از 
این تعداد، ۳۶۴ مورد منجر به فوت شد که مهم ترین عامل مرگ و میر 
در این آمار، فوت بیش از ۲۱۱ نفر از هموطنان  به دلیل گازگرفتگی با 
گاز مونواکســید کربن بود که آن هم به دلیل احتراق ناقص در وسایل 
گازسوز اتفاق افتاد. این آمارها نشان  می دهدهمه جامعه آماری ایران، 
دســت در دست هم باید در قالب مســئولیت اجتماعی خود را بیش از 
پیش در استفاده مناسب از دســتگاه های گازسوز در منازل، آگاه کنند 
و سطح اطالع رسانی، فرهنگ ســازی و آموزش الزم در این زمینه را 
افزایش دهیم. طبق آمارها و تحلیل های ارائه شده متوجه شدیم بیش 
از ۸۰ درصد از دالیل این حوادث و فوت مربوط به اســتفاده نامناسب 
از دودکش هاست، به راحتی می توان جلو بیش از ۸۰ درصد این حوادث 
را کــه گاه به فوت منجر می شــود فقط با توجه ویــژه به دودکش ها 
در مجموعه تجهیزات گازســوز منازل گرفــت. دقت در نصب اصولی 
دودکش ها بیش از ۲۲ درصد، مسدود نبودن مجاری دودکش ها بیش 
از ۱۲ درصد و اســتفاده نکردن از دودکش های غیراستاندارد می تواند 
بیــش از ۱۰ درصد از حوادث این چنینــی را کاهش دهد. البته عوامل 
دیگری هم در این موضوع دخیل هستند، اینکه در بسیاری از مکان ها 
 H یا به هیچ وجه از دودکش اســتفاده نمی شــود یا دودکش های مدل
کاربردی ندارند، یا از بخاری داخل فضاهای محدود اســتفاده می شود 
که به نظر می رســد این موارد از جمله اقدام ها و فعالیت هایی است که 
مــردم می توانند آگاهانه جلو آنها را بگیرند. ایجاد فرهنگ خوب ایمنی 
در منــازل راهکاری مؤثر برای جلوگیری از این نوع حوادث اســت و 
به عنوان رئیس بهداشــت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( شرکت 
ملی گاز ایران، پیام این شــرکت در قالب یک مســئولیت اجتماعی و 
نه یک وظیفه ســازمانی را یادآور می شوم که یک بازدید ساده یا یک 
توجه ویژه بــه وضع دودکش ها می تواند بیــش از ۸۰ درصد احتمال 
خطرپذیــری فوت یا حادثه ناشــی از گازگرفتگی را در منازل کاهش 
دهد. برخی دیگر از عوامل مؤثر در زمینه کاهش این حوادث، توجه به 
دستگاه های تهویه در منازل، استفاده از وسایل مناسب برای گرمایش 
و دقت در نحوه سوخت و احتراق مجموعه وسایل گازسوز داخل خانه 
است تا به این ترتیب، بتوان از انتشار گاز مونواکسید کربن که به مرگی 

خاموش منجر می شود، تا حد امکان جلوگیری کرد.

استقرارنظاممدیریتانرژی
درمناطقنفتخیزجنوب

مناطق  ملــی  شــرکت   مدیرعامل 
نفت خیــز جنــوب گفــت:  نخســتین و 
در  انرژی  مدیریت  نظام  گســترده ترین 
سطح شــرکت ملی نفت ایران در مناطق 

نفت خیز جنوب استقرار یافته است.   
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد 
محمدی با اشــاره به دریافت گواهینامه 
ISO ۵۰۰۰۱ از سوی این شرکت اظهار 
کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
نخســتین شــرکتی اســت که در میان 
شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران 
موفق بــه دریافت این گواهینامه شــده 
است.وی افزود: سیستم مدیریت یکپارچه 
مصرف انرژی در مرحله نخست در ۱۸۲ 
ســاختمان ســتادی در اهواز با زیربنای 
۴۴۵ هزار متر مربع اجرا شــد که مصرف 
برق ســاالنه آنها  ۱۰۴ میلیون کیلو وات 
ساعت است و استقرار این سیستم سبب 
انجــام فعالیت هــای الزم بــرای بهبود 
مصرف انرژی بر اســاس استانداردهای 
بین المللــی و افزایــش کارایی مصرف 
انرژی خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: این 
شــرکت با فعالیت در پهنــه جغرافیایی 
پنج اســتان جنوب غرب کشــور و دارا 

بودن صدها واحد و تأسیســات صنعتی 
یکی از مصرف کنندگان باالی انرژی در 
بخش های ساختمان و صنعت محسوب 

می شود که مدیریت بهینه مصرف انرژی 
در آن ســود و صرفه اقتصادی و زیست 
محیطــی قابل توجهی به همــراه دارد.

محمدی گفــت: مناطق نفت خیز جنوب 
در سال های اخیر نیز طرح های متعددی 
تعریف  انرژی  مصرف  بهینه سازی  برای 
و اجرا کــرده که از جمله آن اســتقرار 
ســامانه پایش آنالین مصــرف انرژی 
مدیریت  طرح  ســتادی،  ساختمان های 
سبز، پایش مســتمر انرژی در واحدهای 
فرآیندی تولید نفت و گاز، قرارداد فروش 
گازهای ارسالی به مشعل و قراردادهای 
جمع آوری گازهای مشــعل در حدود ۹۵ 
درصد از تأسیســات شرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنــوب را می توان نــام برد.

استقرار نظام مدیریت انرژی در راستای 
اجــرای سیاســت های اصــالح الگوی 
مصــرف )ابالغی مقــام معظم رهبری( 
و مطابــق ابالغیــه مقام عالــی وزارت 
برنامه ریزی شد و در فاز نخست در همه 
ســاختمان های ستاد و ســاختمان های 
مجتمع آموزش فنون اهواز شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب اجرا و در مهرماه 
 ISO بین المللــی  گواهینامــه    ۱۳۹۹
۵۰۰۰۱ ازســوی این شرکت با موفقیت 

دریافت شد.

مديرعامل بورس انرژی عنوان کرد:
تقويت صنايع داخلی با عرضه خوراک مصرفی در بورس انرژی

حفر ۷2 حلقه چاه  نفت و گاز در ۷ ماه امسال

مدیرعامل بورس انرژی گفت: عمده 
محصوالت معامله شــده در رینگ داخلی 
بــازار فیزیکی بورس انــرژی به عنوان 
خوراک صنایع داخلی است، بنابراین الزم 

است توجه ویژه ای به این بخش شود.
ســید علی حســینی، مدیر عامل 
بــورس انــرژی ایــران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت 
معامالت این بازار در ســال جاری گفت: 
طی امسال و در راستای حمایت از صنایع 
داخلی، بورس انرژی ایران میزبان عرضه 
بیــش از ۲ میلیون تن انواع فرآورده های 
نفتی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بوده 
اســت که از این میزان عرضه، قریب به 
یک و نیم میلیون تن انواع فرآورده های 
هیدروکربوری به ارزش بیش از ۶۲ هزار 
و ۸۱۳ میلیــارد ریال مــورد معامله قرار 
گرفته اســت.به گفتــه وی این در حالی 
اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته حجم معامالت بــا افزایش ۳۱ 
درصدی و ارزش معامالت نیز با رشدی 
بالغ بر ۲۵ درصد مواجه شــده است.وی 
با بیان اینکه عمــده محصوالت معامله 
شده در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس 
انــرژی ایران به عنوان خــوراک صنایع 
داخلــی مــورد مصرف قــرار می گیرند، 
افزود: ضــرورت حمایت از صنایع داخلی 
به منظور افزایش سطح اشتغال، حمایت 
از تولید ملــی، مقابله با تحریم اقتصادی 
صنایع داخلــی و تقویــت صنایع پایین 
دســتی ایجاب می کند تا تمرکز و توجه 
خاصی بر فعالیت ایــن بخش از صنعت 
مســئول  مقام  شــود.این  معطوف  ملی 
ادامه داد: با توجــه به اینکه رهبر معظم 
انقالب در ۲ سال متوالی بر بحث اقتصاد 

مقاومتی و در ســال های آتی به موضوع 
حمایت از تولیدات داخلی به عنوان یک 
عنصر کلیــدی تاکید کرده اند، باید بتوان 
گام های اساســی در راستای دستیابی به 
جهش اقتصادی برداشت و بر این اساس 
تاکید بر موضوع حمایت از صنایع داخلی 
حاکی از اهمیــت آن در بهبود وضعیت 
حال حاضر کشور اســت. در این راستا، 
بورس انرژی ایران در حوزه داد و ســتد 
فرآورده هــای هیدروکربوری، طی  انواع 
سال های اخیر برنامه ریزی و توجه خاصی 
را به این حوزه اقتصادی معطوف داشته 
اســت.مدیر عامل بورس انــرژی ایران 

تاکید کرد: خوشــبختانه طی ســال های 
اخیــر با تقویــت عرضه انــواع خوراک 
صنایــع داخلی از جمله نفتای ســنگین 
و ســبک، نفت ســفید، میعانات گازی و 
انواع حالل های تولیدی پاالیشگاه های 
کشــور ازجمله حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۶ 
و حالل ۴۱۰ و …، اســتقبال چشمگیر 
و روبه رشــدی از سوی خریداران بالقوه 
از این بازار شکل گرفته است.وی افزود: 
عرضه محصوالتی همچون نفت سفید با 
هدف تأمین خوراک صنایع داخلی، نفتای 
سنگین و سبک به عنوان خوراک صنایع 
پتروشــیمی، میعانــات گازی به عنوان 

خــوراک صنایع پایین دســتی و عرضه 
انــواع حالل های پاالیشــگاهی بخش 
عمده ای از معامالت رینگ داخلی بورس 
انرژی ایران را در برمی گیرند، به طوری 
که ۲۵ درصد از حجم فرآورده های نفتی 
معامله شــده در رینگ داخلی مربوط به 
محصول نفتــا، ۱۵ درصد میعانات گازی 
و ۱۵ درصــد نفت ســفید و انواع حالل 
اســت. همچنیــن ۶۰ درصــد از ارزش 
معامــالت رینگ داخلی بــازار فیزیکی 
بورس انرژی بــه ارزش ۳۷ هزار و ۵۲۲ 
میلیارد ریال را محصوالت نفتای سنگین 
و ســبک، میعانات گازی، نفت ســفید و 

انواع حالل تشکیل می دهند.مدیر عامل 
بورس انرژی با اشــاره به اینکه عرضه و 
تأمین انواع خوراک صنایع داخلی از قبیل 
شرکت های پتروشــیمی و صنایع پایین 
دســتی نقش مهمی در اشــتغال زایی و 
شکوفایی اقتصادی کشــور ایفا می کند، 
تصریح کرد: در همین راســتا از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۳۵۲ هزار تن نفتای 
سنگین و سبک به ارزش ۱۹ هزار و ۷۷۰ 
میلیارد ریال، ۲۲۱ هزار تن میعانات گازی 
به ارزش ۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال، ۲۱ 
هزار تن نفت سفید به ارزش یک هزار و 
۳۳۵ میلیــارد ریال و ۱۹۹ هزار تن انواع 
حالل¬ به ارزش ۱۰ هزار و ۶۲۵ میلیارد 
ریال در تابلــوی معامالتی بورس انرژی 
ایران مــورد معامله قرار گرفته اســت.
این مقام مســئول گفت: حجم معامالت 
فرآورده های نفتی شامل نفتا، نفت سفید، 
میعانات گازی و انواع حالل طی ســال 
۹۹ تاکنون نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته با افزایش ۷۴ درصدی و از لحاظ 
ارزش معامالتــی با افزایش ۵۵ درصدی 
همراه بوده است. نکته مهم اینکه عرضه 
هفتگی و منظم نفت سفید توسط شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران از 
انبارهای بندرعباس، اراک، اهواز و ساری 
و تداوم عرضه نفتای سنگین و سبک به 
عنوان خوراک شرکت های پتروشیمی در 
رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایــران ضمن فراهم آوردن بســتر الزم 
جهت ورود صنایع داخلی به عرصه تأمین 
خوراک اصلی خــود به عنوان متقاضیان 
اصلی از بازار انرژی کشور، می تواند گامی 
اقتصاد  مهم در راســتای تحقق اهداف 

مقاومتی به شمار آید.

۷۲ حلقه چاه نفت و گاز با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در 
هفت ماه امسال در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور حفر شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، سعید اکبری، 
سرپرســت معاونت عملیات حفاری این شرکت از حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه 
نفــت و گاز خبر داد و گفت: از این تعداد چاه، ۲۲ حلقه توســعه ای توصیفی، 
۴۸ حلقه تعمیری و دو حلقه اکتشــافی بوده اســت.وی افزود: ۵۶ حلقه از این 

تعداد چاه در حوزه عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، هفت حلقه 
در شــرکت نفت فالت قاره، پنج حلقه در شــرکت مهندســی و توسعه نفت، 
یک حلقه در شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یــک حلقه در قالب پروژه 
و دو حلقه در مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایــران حفاری، تکمیل و 
تحویل شــرکت های متقاضی شده است.سرپرســت معاونت عملیات حفاری 
شــرکت ملی حفاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه امسال 

در نتیجــه هم افزایی و همکاری مؤثر میان متخصصان شــرکت ملی حفاری 
ایران و شــرکت های کارفرما، عملیات حفــاری و تکمیل ۱۳ حلقه چاه ۲۳۳ 
روز زودتر از برنامه به پایان رســید که ارزش اقتصــادی باالیی دارد.به گفته 
اکبری، هم اکنون کار جابه جایی ۱۷ دستگاه حفاری سبک و سنگین در گستره 
عملیاتی استان های نفت خیز در حال انجام است. در ضمن در هفت ماه گذشته 

در مجموع، متراژ حفاری چاه ها به ۴۱ هزار و ۷۹۳ متر رسیده است.

قدردانیجهانگیریازمدیرانصنعتنفت

اقدامهایبخشاکتشافصنعتنفتدرتاریخ
ایرانماندگارخواهدبود

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به گزارش 
ارائه شــده درباره فعالیت ها و اولویت های اکتشــافی صنعت نفت و کسب 
رتبه نخســت اکتشــاف نفت و گاز جهان در ســال ۲۰۱۹ نوشت:  »جناب 
آقای مهندس زنگنه، با تشــکر از اقدام های ارزشــمند جنابعالی و مدیران 
ریســک پذیر صنعت نفت، خصوصاً بخش اکتشــاف، قطعاً این اقدام های 

ارزشمند در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.«
در گزارش بیژن زنگنه، وزیر نفت به حسن روحانی، رئیس جمهوری 

آمده است:
همانگونه که مســتحضرید، اســتمرار فعالیت های اکتشافی صنعت 
نفت که همواره مورد اهتمام ویژه این وزارتخانه بوده، پشــتوانه اساســی 
تولید نفت و گاز و زمینه ســاز استمرار پویایی این صنعت است. این توجه 
سبب شده با وجود گذشــت بیش از ۴۱ سال از پیروزی انقالب اسالمی 
و تولیــد، مصرف و صادرات مســتمر نفت و گاز در این مدت، ذخایر قابل 
استحصال نفت بدون تغییر باقی بماند و در بخش گاز نیز این ذخایر هفت 
برابر شــود. با مجموعه اقدام های انجام شده در این دولت، از سال ۱۳۹۲ 
تاکنون تعداد ۲۴ مورد اکتشاف با مجموع ۱۴.۳ میلیارد بشکه معادل نفت 
قابل اســتحصال کشف شده اســت که میدان گازی ارم و الیه مخزنی 
نفتی نام آوران از آن جمله است.بر اساس گزارش و ارزیابی مؤسسه معتبر 
بین المللی وود مکنزی، این دو میدان به ترتیب نخستین و سومین کشف 
بــزرگ صنعت نفت جهان در ســال ۲۰۱۹ میالدی هســتند و ایران در 
مجموع با کشــف ۴.۹۷ میلیارد بشــکه نفت قابل استحصال با اختالف 
قابل مالحظه ای رتبه نخســت اکتشاف نفت و گاز جهان در سال ۲۰۱۹ 
را به دست آورده است.این موفقیت در حالی است که به دلیل تحریم های 
ظالمانه، رقابت برای اکتشاف منابع هیدروکربوری جدید در فضایی کاماًل 
نابرابر صورت می پذیرد و رتبه های بعدی به ترتیب متعلق به کشــورهای 
روســیه، انگلیس، آمریکا و چین است.شــایان ذکر اســت که با توجه به 
نیاز آینده کشــور به منابع هیدروکربوری، همه پهنه های ایران اســالمی 
اولویت بندی شــده و پروژه های متعدد زمین شناســی، عملیات گسترده 
ژئوفیزیکی و حفاری چاه های اکتشــافی و تحدیدی در چارچوب نقشه راه 
حوضه های رسوبی تا افق ۱۴۰۴، برنامه ریزی شده و در حال اجرا هستند.

در این برنامه ها قرار اســت مناطق کاماًل بکر کشــور مانند کویر مرکزی 
ایران، جازموریان و آذربایجان شــرقی بررسی شده و مناطقی چون دشت 
گرگان و دشــت مغان به دلیل اهمیت راهبردی در تأمین انرژی کشور در 
اولویت حفاری اکتشــافی قرار گرفتند. عالوه بــر این، بهره گیری از ایده 
جمع سپاری و تشکیل صندوق های جســورانه برای تأمین مالی و توسعه 
فعالیت های اکتشــافی با تکیه بر جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه نیز 
توسط این وزارتخانه در دست طراحی است.این پیام از سوی کاظم دلگشا، 
رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری برای وزیر نفت ارسال شده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

مدیرعاملشرکتانتقالگاز:

افزایشصالحیتحرفهایدرشرکتانتقالگاز
ضروریاست

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران بر افزایش صالحیت حرفه ای و 
توانمندسازی نیروهای شاغل در این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انتقال گاز ایران، مهدی 
جمشیدی دانا، در نشستی که از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور مدیران 
و رؤســای آموزش مناطق ده گانه برگزار شد، بر استقرار نظام صالحیت 
حرفه ای در ســطح شــرکت انتقال گاز ایران تأکید کرد و گفت: از آنجا 
که عامل محرک و توســعه به نیروی انسانی ماهر و متخصص وابسته 
است، صالحیت حرفه ای و افزایش مهارت شاغالن نقش مهمی در باال 
بــردن بهره وری هر صنعت دارد.وی افزود: با ظهور فناوری های نوین و 
راهبردی در دنیا زمینه پیدایش و توســعه آن در کشــور ما نیز به شدت 
احســاس می شود و توسعه این فناوری ها مستلزم دسترسی به نیروهای 
زبــده و مجرب در زمینه نصب و راه انــدازی، تعمیر، نگهداری، تولید و 
توسعه ماشین آالت است.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تأکید بر 
حمایت و مشارکت همه واحدهای مجموعه انتقال گاز برای گسترش و 
افزایش فرهنگ آموزش، انتقال دانش و مهارت، اســتفاده از روش های 
نویــن یادگیری و یاددهی فعال، افزایش همت همگانی و بهره مندی از 
خرد جمعی در تهیه بسته صالحیت حرفه ای تا پایان امسال را خواستار 
شــد.در پایان این نشست هر یک از رؤســای آموزش مناطق ده گانه، 
میزان پیشرفت اجرای طرح صالحیت حرفه ای در مناطق خود را توضیح 

دادند.
ثبترکورد63۰۰نفرساعتکاربدونحادثهدر

مجتمعپارسجنوبی
رئیس ایمنی و آتش نشــانی مجتمع گاز پارس جنوبی از ثبت رکورد 
۶۳۰۰ نفرســاعت کار بدون حادثــه در این مجموعه خبــر داد و گفت: 
تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی در ایمنی و سالمت کامل پایان 

یافت.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، عطااهلل 
قاســمی با بیان اینکه تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی هفته 
گذشته پایان یافته است، اظهار کرد: این مجتمع در زمان انجام تعمیرات 
اساســی امســال موفق به ثبت حدود ۶ هزار و ۳۰۰ نفرساعت کارکرد 
بدون حادثه شد.وی ادامه داد: تعمیرات اساسی امسال مجتمع گاز پارس 
جنوبی از ۱۵ اردیبهشــت ماه آغاز شــد و تا پایان مهرماه ادامه داشت و 
هم اکنون همه پاالیشــگاه ها با ظرفیت کامل آماده تولید در زمســتان 
هســتند.رئیس ایمنی و آتش نشــانی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح 
کرد: انجام تعمیرات امســال در دوره شــیوع ویروس کرونا با کمترین 
میزان حادثه در ســال های اخیر انجام شد که برای این مهم دوره های 
آموزشی برای نیروهای تعمیرات اساسی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
سرپرستشرکتگازاستانسمنانخبرداد:

مهارانتشارگازبابهرهگیریازروشهاینوین
سرپرســت شــرکت گاز استان ســمنان از کنترل انتشــار گاز با 

بهره گیری از روش های نوین خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران؛ علیرضا 
اعوانی با اشــاره به کنترل نشر گاز به منظور کاهش گازهای گلخانه ای، 
گفت: کاهش اتــالف گاز و به دنبال آن کاهش خطرپذیری، جنبه های 
زیســت محیطی آن اهمیــت زیــادی دارد و افــزون بر لــزوم رعایت 
پروتکل های جهانی در ارتباط با نشر متان؛ سبب صرفه  باالی اقتصادی 
و ارتقای اعتبار ملی و منطقه ای کشور و قرارگیری در مسیر توسعه پایدار 
می شود.وی ادامه داد: تاکنون در شرکت های گاز دنیا سیستم یکپارچه و 
واحدی برای مشخص کردن میزان انتشار متان وجود نداشت، از این رو 
دســتگاهی به نام Hi Flow Sampler با حمایت مؤسسه تحقیقات گاز 
که زیرمجموعه سازمان محیط زیست کشور است طراحی و ساخته شده 
و هم اکنون تعداد محدودی از این دستگاه در کشور وجود دارد که یکی 
از آنها در اختیار شرکت گاز اســتان سمنان است.سرپرست شرکت گاز 
اســتان سمنان ضمن اعالم آمادگی برای در اختیار گذاشتن تجربه های 
حاصل از این کار با ســایر شرکت های گاز اســتانی، تصریح کرد: این 
 Hi مجموعه موفق شــد با یک برنامه عملیاتی با اســتفاده از دســتگاه
Flow Sampler و به کارگیــری تمهیدها و روش های اجرایی مربوطه، 
مقدار تقریبی ۶ میلیون مترمکعب نشــت گاز را از تأسیسات و تجهیزات 
گازرسانی در یک سال شناسایی و کنترل کند.اعوانی یادآور شد: ظرفیت 
انتشــار گاز در تأسیسات گازی بسیار زیاد است و با توجه به گستردگی 
زنجیره اســتخراج، تولید، انتقال و توزیع گاز، انجام اقدام های جدی در 

حوزه کنترل آن ضروری است.
عیبیابیخطوطتغذیهگازهرمزگانبا

تازهترینروشروزدنیا
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان از عیب یابی خطوط تغذیه گاز 

در این استان با تازه ترین روش روز دنیا خبر داد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، فواد 
PCM- حمــزوی از انجام عملیات عیب یابی خطوط تغذیه گاز به روش

ACVG برای نخســتین  بار در استان هرمزگان خبر داد و گفت: روش 
Pipeline Current Mapping یکی از روش های مدرن بازرسی وضع 
سیستم حفاظت کاتدی و کیفیت پوشش خطوط لوله است و اساس این 
روش بر مبنای اســتفاده از جریان متناوب، تعقیب جهت و مقدار آن در 
داخل لوله است.به گفته وی، این روش با استفاده از جریان های متناوب 
و با فرکانس های مختلف قادر به تشــخیص تداخل جریان اســتاتیکی 
و دینامیکی در محیط های شــلوغ شــهری است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان هرمزگان تصریح کرد: واحد بازرسی فنی و نشت یابی این شرکت 
در برنامه ها و بازرســی های خود با اســتفاده از روزآمدترین روش ها و 
اســتانداردهای موجود، عملیات پایش را که ســبب کاهش آسیب های 
احتمالی و جلوگیری از هدر رفت ســرمایه های ملی کشــور می شــود، 

عملیاتی می کند.

وزیرنفتاطمینانداد:

گازخانگیدرزمستانقطعنمیشود،امامردمرا
دعوتبهصرفهجوییمیکنیم

وزیر نفت گفت: در هیچ شــرایطی 
اجازه قطعی گاز خانگی را در زمســتان 
پیش رو نخواهیــم داد، اما در عین حال 

مردم را دعوت به صرفه جویی می کنیم.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
خانه ملــت، بیژن زنگنــه درباره وضع 
گازرسانی به شهرها و روستا در آستانه 
فصل سرما، گفت: اگرچه ممکن است 
مشــکالتی در تامین گاز وجود داشته 
باشد، اما در هیچ شرایطی اجازه قطعی 
گاز خانگــی را در زمســتان پیــش رو 
نخواهیــم داد، در عین حــال مردم را 
زیرا  به صرفه جویــی می کنیم،  دعوت 
مصرف بی رویــه نادیده گرفتن حقوق 
دیگران اســت.وی درباره نحوه تامین 
گاز مــورد نیاز نیروگاه ها در زمســتان، 
افزود: نیروگاه هــا برای چرخاندن چرخ 
خود از تلفیق و ترکیبی از سوخت مایع 
و گاز طبیعی استفاده می کنند.وزیر نفت 
درباره تشــکیل پنجــره واحد صادرات 
نفت در برابر واردات کاال، تصریح کرد: 
تســهیل و تســریع امر واردات کاال و 
تهاتر کاال با نفــت اصلی ترین مزایای 

این طرح است.
تولید روزانه گاز در زمستان به ۸۰۰ 

میلیون مترمکعب می رسد
معــاون وزیر نفت در امور گاز هم 
اعالم کرد که با توســعه گازرسانی به 
شهرها، روستاها و صنایع کشور، تولید 
روزانه گاز طبیعی در زمســتان امسال 
بــه ۸۰۰ میلیون مترمکعب می رســد. 
حســن منتظرتربتی با حضور در برنامه 
تلویزیونــی شــبکه خبر بــا تاکید بر 
ضرورت صرفه جویــی در مصرف گاز 
طبیعی در کشور، گفت: ایران به عنوان 
دومین کشور دارنده گاز طبیعی در دنیا 
مطرح اســت و مخــازن زیادی هم در 
اختیار دارد اما به این معنا نیســت که 
هر مقدار بخواهیــم می توانیم مصرف 
کنیم.وی ادامــه داد: مخزنی همچون 
عسلویه در دنیا بی نظیر است اما ما یک 
عسلویه بیشتر نداریم و اکنون آن را به 
حداکثر تولید رساندیم؛ همه تالش های 
بعدی هم این است که تولید را در این 
ســطح نگه داریم با این حال شاهد با 
روند توســعه گازرسانی در کشور شاهد 

افزایش مصرف هم خواهیم بود.
»گاز« کاالیی ارزآور شده است

ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
تصریــح کرد: طرح های جهش ســوم 
پتروشــیمی، افزایش صــادرات گاز و 
توسعه صنایع عمده در دستور کار است 
که مصــرف گاز را افزایش خواهند داد 
بنابراین گاز فقط یک کاالی گرمایشی 
نیســت و امروزه کاالیی ارزآور شــده 
اســت بنابراین اگر بتوانیــم گاز را به 
پتروشیمی ها، صنایع  در  سمت مصرف 
و صادرات هدایــت کنیم، درآمدزایی و 
ارزش افزوده بیشــتری خواهد داشت.
تربتــی تاکید کــرد: هرچنــد اولویت 
مــا مصــرف گاز در بخــش خانگی و 
گرمایشی است اما هرچه بتوانیم در این 
حوزه صرفه جویی و بهینه ســازی کنیم 
در نتیجــه می توانیــم در ارزآوری این 
کاال هم فعال شــویم و استفاده بهتری 
از آن ببریــم.وی با بیــان اینکه عمده 
مصرف کنندگان کشــور در بخش های 
خانگی و تجاری هســتند، افــزود: از 
ابتــدای امســال تاکنون هزار روســتا 
گازرســانی شــدند و این تعداد تا پایان 

ســال به ۳ هزار روستا می رسد که این 
مقدار توســعه به طور معمول مصرف را 
حدود ۵ تــا ۱۰ درصد افزایش می دهد.
معــاون وزیر نفت در امور گاز همچنین 
اظهار کرد: نکته قابل توجه این اســت 
که امســال با شــیوع ویــروس کرونا 
مصــرف گاز از مقدار پیش بینی شــده 
بیشتر شد و میانگین مصرف در تابستان 
در بخــش خانگی تا ۱۲ درصد افزایش 
یافت که این روند در زمستان هم ادامه 
می کنیم  پیش بینی  گفــت:  دارد.تربتی 

تولید روزانه گاز در کشــور در زمستان 
امسال به ۸۰۰ میلیون مترمکعب برسد 
)این رقم در تابســتان بــه روزانه ۷۰۰ 
ملیلیون مترمکعب رســید(؛ اولویت ما 
هم گازرســانی بــه بخش های خانگی 
و تجاری اســت که امســال در فصول 
سرد مصرف این بخش به روزانه ۵۰۰ 

میلیون مترمکعب هم می رسد.
ایران ۴ برابر میانگین جهانی انرژی 

مصرف می کند
ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
با اشاره به ضرورت بهینه سازی مصرف 
انرژی در کشور، گفت: طبق آمار ایران 
در مجموع مصــرف )خانگی، صنایع و 
...( چهار برابر میانگیــن جهان انرژی 
مصــرف می کند و خانوارهــای ایرانی 
هم تقریبا ســه برابــر میانگین جهانی 
مصــرف انرژی )شــامل گاز، آب، برق 
و ...(  دارنــد به همیــن دلیل موضوع 
بهینه ســازی مصرف انــرژی بیش از 
هر زمان دیگر باید مورد توجه باشــد.
تربتی با اشــاره به ارائه طرح شــرکت 
ملی گاز ایران بــه دولت برای در نظر 
گرفتن سیستم تنبیهی و تشویقی برای 

مصرف کننــدگان گاز، اظهار کرد: این 
طرح هنوز در هیئت دولت نهایی نشده 
اما طبق آن برای مشــترکان پرمصرف 
هزینه باالتری در نظر گرفته شده است 
و برای مشــترکان کم مصرف نسب به 
دوره مشابه ســال قبل قیمت پایین تر.

وی همچنیــن به آغاز اجــرای طرح 
ملی بهینه ســازی موتورخانه واحدهای 
مسکونی و تجاری اشاره و تصریح کرد: 
با اجرای این طرح شــاهد صرفه جویی 
۱۰ درصدی در مصرف گاز خواهیم بود؛ 
مشــترکان  برای  هزینه ای  که  طرحی 
ندارد.معاون وزیر نفــت در امور گاز با 
بیــان اینکه برای اجــرای این طرح ۶ 
هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته 
شده است، گفت: منابع مالی پروژه های 
شــرکت ملی گاز از محــل جایگزینی 
و صرفه جویــی تأمین می شــود و این 
موضوع کمــک می کند کــه پروژه ها 
بدون تحمیل مالی به دولت پیش برود.

تربتی یادآور شد: با اختصاص و پرداخت 
هزینه های الزم توسط شرکت ملی گاز 
در  مشترکان  موتورخانه  سیستم  ایران، 
بخش های ســرویس و تنظیم مشعل، 
عایق کاری تأسیســات و نصب دستگاه 
ضدرســوب مغناطیسی ارزیابی، اصالح 
و بهینه سازی می شود و مشترکان واجد 
شرایط و شــرکت های دارای رتبه یک 
تا پنج تأسیســات از ســازمان برنامه و 
بودجه یا شرکت های معرفی شده توسط 
اتحادیــه شــوفاژکاران می توانند برای 
کسب اطالعات بیشــتر و تکمیل فرم 

ثبت نام از این سامانه استفاده کنند.

مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد در ديدار با فرمانده انتظامی شهرستان سرخس:
امنيت پايدار زمينه ساز توليد پايدار گاز و  سرمايه گذاری در منطقه خانگيران بوده است

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد گفت: امروز نیــروی انتظامی 
صرفا یک نیروی نظامی نیست بلکه پاسدار 

ارزشهای انقالب و اسالم است.
روابط عمومی شــرکت  گــزارش  به 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، مهندس سید 
محید منبتی در دیدار با ســرهنگ دماوندی 
فرمانده انتظامی شهرســتان مرزی سرخس 
ضمن گرامیداشــت هفته نیــروی انتظامی 
افزود: تمام یگان ها و نیروهای نظامی ایران 
برای پاســداری از  کیان مقدس جمهوری 
اســالمی، انقــالب، والیــت و حریم اهل 
بیــت دفاع در آمادگی کامــل قراردارند.وی 
اظهارداشت: هموطنان امروز شاهد برقراری 
نظم و امنیت کامل در کشور هستند و مقوله 
نظم و امنیت پایدار در این خطه مرزی سبب 
ورود ســرمایه گذاران به شهرستان سرخس 
شده است.این مقام مسئول تاکید کرد: سبز 
پوشــان نیروی انتظامــی و نیروهای هنگ 
مرزی با تــالش شــبانه روزی از مرزهای 
کشــور دفاع می کنند و با اهدای خون خود، 
شــهدای زیادی را تقدیم انقالب کرده اند.

منبتی خاطر نشــان کرد: مقولــه برقراری 
امنیــت کامل در منطقه مرزی شهرســتان 
سرخس زمینه ســاز تولید پایدار گاز طبیعی 

در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و 
همچنین حضور بخش خصوصی و سرمایه 
گذاری در حوزه محصوالت گوگردی شــده 
اســت.همچنین فرمانده انتظامی شهرستان 

ســرخس طی ســخنانی از تالش مدیران 
و کارکنان صنعت در تولیــد گاز طبیعی در 
منطقه شــمال و شرق کشــور  تشکر کرد 
و بیان داشــت: در ســال » جهش تولید » 

کارکنــان پاالیشــگاه خانگیــران با تالش 
شبانه روزی خود، تولید پایدار گاز طبیعی را 
رقــم زده اند و گاز طبیعی گرمابخش منازل 
هموطنان شــده است.گفتنی است: در پایان 

این دیدار مهندس منبتی مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد از سرهنگ 
دماوندی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 

سرخس با اهدای لوح سپاس، تقدیر کرد.  

درهیچشرایطیاجازه

قطعیگازخانگیرا

درزمستانپیشرو

نخواهیمداد،امادر

عینحالمردمرا

دعوتبهصرفهجویی

میکنیم

معاونوزیرنفتدر
امورگاز:باتوسعه
گازرسانیبهشهرها،
روستاهاوصنایع

کشور،تولیدروزانه
گازطبیعیدرزمستان
امسالبه8۰۰میلیون
مترمکعبمیرسد
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اخبار

درکمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمیرخداد؛

تصویبکلیاتطرحاصالحموادیازقانون
حمایتازتوسعهصنایعپاییندستی

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: کلیات طرح 
اصالح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و 
میعانات گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی، در کمیسیون انرژی 

تصویب شد.
حســین حســین زاده در گفت وگو با خبرنگار شــانا با اشاره به 
نشست کمیســیون انرژی مجلس، گفت: در این نشست کلیات طرح 
اصالح موادی از قانون حمایت از توســعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات گازی با استفاده از ســرمایه گذاری مردمی تصویب و مقرر 
شــد کارگروهی در کمیســیون انرژی با همکاری مرکز پژوهش های 
مجلس تشــکیل شود تا پیشنهادها در این باره بررسی و سپس درباره 
آن تصمیم گیری شود.وی اظهار کرد: در این نشست همچنین نصراهلل 
پژمان فر، رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با حضور در کمیســیون 
انرژی، پیشنهادهایی را برای همکاری با کمیسیون انرژی مطرح کرد.

مدیرکنترلتولیدشرکتملیصنایعپتروشیمیخبرداد:

افزایش8درصدیتولیدمحصوالتپتروشیمی
در7ماهسال99

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هشت 
درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در هفت ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه پارســال خبر داد و گفت: مجتمع های پتروشیمی تا پایان مهرماه 

امسال بیش از ۳۵ میلیون تن تولید داشته اند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
ســیدجالل میرهاشــمی با اعالم این خبــر اظهار کــرد: واحدهای 
پتروشــیمی با ظرفیت مطلوبی درحال تولید هســتند و با وجود برخی 
مشــکالت موجود، روند تولید و فروش محصوالت مختلف پتروشیمی 
در شــرایط قابل قبولی قرار دارد که با تالش صنعتگران پتروشــیمی 
کشورمان پیش بینی می شود جهش تولید امسال در صنعت پتروشیمی 
محقق شــود.مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید 
بــر اینکه صنعت پتروشــیمی ایران به عنوان یکــی از صنایع مادر از 
مهم ترین ارکان توســعه و موتور محرک بخش های گوناگون اقتصاد 
کشور اســت، گفت: رویکرد شــرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل 
زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوالت، تأمین خوراک صنایع داخلی 
و همچنین ارتقای ارزش ســبد محصوالت تولیدی این صنعت است.
میرهاشــمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های در 
حال انجام، شرایط و زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت 
پتروشــیمی فراهم شــده است و در این مســیر افزون بر راه اندازی و 
بهره بــرداری از طرح های جدید، با اقدام های انجام شــده بهره برداری 
 حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی موجود در دستور کار 

قرار دارد.
باهدفکاهشانتشارگازهایگلخانهای؛

واحدPSAدرپتروشیمیزاگرس
ساختهمیشود

پتروشــیمی زاگرس با هدف اســتقرار پروژه های بهبود و کاهش 
پیامدهای محیط زیســتی و به منظور کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 

واحد PSA می سازد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی زاگرس، 
براســاس طرح فرآیندی تولید متانول به عنــوان محصول نهایی این 
مجتمع، گاز هیدروژن یکی از ضرورت ها و پیش نیازهای تولید اســت، 
بنابرایــن مطالعات اجرای پــروژه PSA از ســال ۱۳۹۷ آغاز و تأثیر 
میزان هیدروژن در تولید محصول نهایی مجتمع بر اساس آزمون های 
آزمایشگاهی بررسی شد.در بررسی های انجام شده  با استقرار یک بسته 
PSA با ظرفیت ۱۵۰۰۰ اســتاندارد مترمکعب در ســاعت، حدود ۸۰ 
تا ۱۰۰ تن محصول متانول روزانه در مجموعه تولید می شــود. نتایج 
به دست آمده نشــان از آن دارد که بازیابی گازهای ارسالی به مشعل، 
کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای و بهبود 
شاخص های عملکرد محیط زیستی شــرکت را در پی خواهد داشت.
 PSA براساس مطالعات و آزمایش های انجام شده، پروژه  ساخت واحد

از تابستان ۱۳۹۸ در دستور کار پتروشیمی زاگرس قرار گرفته است. 
مدیرعاملپتروشیمیبندرامام:

صیانتازمحیطزیستهموارهدردستورکار
پتروشیمیبندراماماست

مدیرعامل پتروشــیمی بندر امام حوضچه دفن بهداشتی مواد زاید 
صنعتی این شــرکت را بزرگ ترین مرکز دفن بهداشتی کشور دانست و 
گفت: حفاظت و صیانت از محیط زیست همواره در دستور کار پتروشیمی 

بندرامام است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی بندرامام، 
محمدجواد اشــرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 
به همــراه هیئتی از پــروژه تصفیه خانه مرکزی و دیگــر پروژه های 
زیســت محیطی این مجتمع بازدید کرد.حمیدرضا رستمی، مدیرعامل 
پتروشــیمی بندرامام در ایــن بازدید از پروژه ها و اقدام های شــرکت 
در حوزه محیط زیســت همچون مرکز دفن بهداشــتی )لندفیل( که 
بزرگ ترین مرکز دفن بهداشــتی کشــور اســت، گزارش کاملی ارائه 
کــرد و گفت: این مجتمع از بزرگ تریــن تولیدکننده های محصوالت 
پتروشــیمیایی کشــور به شــمار می آید، اما در کنار تولید محصوالت 
مختلف، حفاظت و صیانت از محیط زیســت را همواره در دستور کار 
خود دارد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان خوزستان نیز در این 
بازدید از اقدام های پتروشــیمی بندرامام در حوزه محیط زیست چه در 
منطقه و چه در ســطح ملی قدردانی کرد.پــروژه تصفیه خانه مرکزی 
پتروشــیمی بندر امام از بزرگ ترین پروژه های زیست محیطی وزارت 

نفت و کشور به شمار می رود.

ازسویمدیرعاملپتروشیمیبندرامامانجامشد؛

قدردانیازمهارکنندگانحریقپتروشیمیبندرامام
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی 
بندرامام از تالش نیروهای آتش نشان، 
بهره بردار و دیگر مدیران و کارشناسان 
آتش سوزی  حادثه  مهار  دســت اندرکار 

این مجتمع قدردانی کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
پتروشیمی بندرامام، حمیدرضا رستمی، 
مدیرعامل شــرکت در پــی حادثه روز 
جمعه )دوم آبان ماه( در واحد آروماتیک 
و به دنبــال حضور به موقــع و واکنش 
کارشناسان  و  آتش نشــانان  مناســب 
اداره بهداشــت، ایمنی و محیط زیست 
)اچ اس یــی( و بهره بــرداری در مهــار 
و اطفــای حریــق، با حضــور در اداره 
اچ اس یی شرکت از زحمات آتش نشانان 
و کادر اچ اس یی قدردانی کرد.رســتمی 
در ایــن دیــدار گفت: خوشــبختانه با 
هماهنگی که در ســطح منطقه انجام 
شــده، چه در حوادث این چنینی و چه 
در حــوادث طبیعــی مانند ســیل و ... 
همدلی و هماهنگــی خوبی در منطقه 

فراهم شــده اســت و از ایــن بابت از 
همــه عزیزانی که در ایــن حادثه ما را 

همراهی کردند، قدردانی می کنم.وی به 
وضع خاص پتروشیمی بندرامام به دلیل 

تعدد واحدها و فرســودگی زیرساخت ها 
اشــاره کــرد و افزود: از ســال ۱۳۹۷ 

تاکنون همواره یکی از مدیران به عنوان 
کشــیک مدیر در روزهای تعطیل برای 
این  برنامه ریزی و  حضور در مجتمــع 
برنامه منظم اجرا شده است.مدیرعامل 
پتروشــیمی بندرامــام با بیــان اینکه 
شــواهد اولیه بررسی ها بیانگر رپچر در 
یکی از خطوط حامل هیدروژن اســت، 
ادامه داد: موقعیــت مکانی این حادثه 
به گونه ای بود که می توانســت عواقب 
جبران ناپذیری به همراه داشته باشد زیرا 
همه خطــوط این منطقه حــاوی نفتا، 
ریفرمیت و هیدروژن اســت اما سرعت 
عمــل همــکاران در اداره بهره برداری 
و آتش نشــانی منجر بــه کنترل دقیق 
این حادثه شــد کــه از یکایک آن ها 
واحــد  در  سپاسگزارم.آتش ســوزی 
آروماتیک پتروشــیمی بندرامام ساعت 
۱۵ و ۴۵ دقیقه روز جمعه )دوم آبان ماه( 
آغاز و با تــالش نیروهای اچ اس یی و 
بهره برداری در ســاعت ۱۸ و ۲۵ دقیقه 

همان روز خاموش شد. 

بررسی سياست های تشويقی کاهش مصرف انرژی در پژوهشگاه نفت

بسيج امکانات و نيروها برای پيشبرد يک طرح ملی؛
پيشرفت فاز نخست طرح انتقال نفت گوره به جاسک از ۷۶ درصد گذشت

تشویقی  سیاست های  اجرای  موضوع 
کاهــش مصرف انــرژی بــا بهره گیری از 
فناوری های نوظهور داده محور در پژوهشگاه 

صنعت نفت بررسی و ارزیابی شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پژوهشگاه صنعت نفت، در این نشست که با 
دستور وزیر نفت برای پیگیری پیشنهادهای 
ارائه شده از سوی شتاب دهنده آی تک درباره 
پلتفرم مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی 
و شــرکت دانش بنیــان ققنــوس پیرامون 
در  اپراتوری شرکت های خصوصی  خدمات 
حوزه مدیریت انرژی برگزار شــد، موضوع 
سیاست های تشویقی کاهش مصرف انرژی 
با فناوری های نوظهور بررســی و واکاوی 
شــد.در این نشست دو شتاب دهنده آی تک 
و ققنوس گزارشــی از نحــوه عملکرد خود 
در زمینه بهینه ســازی مصرف انرژی ارائه 
کردند تا ســرانجام دربــاره نحوه همکاری 
با هر یک از این دو شــرکت تصمیم گیری 
شود.در این میان پژوهشگاه صنعت نفت با 
راه اندازی مرکز نوآوری، درصدد پاسخگویی 
به نیازهــای صنعت با به کارگیری ایده های 
خالقانه و بهره گیری از الگوهای کسب وکار 
جدید و نوآورانه اســت و بــا توجه به اینکه 
یکی از چالش های مهم و اساســی کشــور 
که وزارت نفت همــواره با آن روبه رو بوده، 
موضوِع مصرف انرژی است، این موضوع در 
این مرکز نیز مورد تأکید قرار گرفته اســت.

بررسی تجربه های جدید در دنیای پیشرفته 

نشــان می دهد اســتفاده از ابزارهای نو و 
هوشــمند تحلیل اطالعات با بهره گیری از 
فناوری های نوظهور و بدون نیاز به تجهیزات 
ســخت افزاری ماننــد ادوات اندازه گیــری 
زیادی  هوشمند که هزینه ســرمایه گذاری 
را به همــراه دارد، موضوعــی ضروری در 
اســت. انرژی  مدیریت مصرف حامل های 

دانش بنیان  شــتاب دهنده  اساس  همین  بر 
آی تــک، یکــی از مجموعه های مســتقر 
در مرکــز نوآوری پژوهشــگاه صنعت نفت 
اســت که در یک ســال اخیر با شکل دهی 
هسته های فناور و بهره گیری از متخصصان 
در حــوزه فناوری هــای نوظهــور و انرژی 
توانســته اند »پلتفرم مدیریت بهینه ســازی 

مصرف انرژی« را توسعه بخشند.این پلتفرم 
قادر است با هوشمندسازی داده ها از محل 
فــرآورش و پردازش داده هــای موجود در 
بخش های مختلف زنجیــره تولید، توزیع و 
مصرف انرژی، امکان اجرای سیاســت های 
تشویقی کاهش مصرف را بدون استفاده از 
ابزارهای سخت افزازی اندازه گیری هوشمند 

فراهــم آورد. نماینده شــرکت ققنوس در 
این نشســت بــه معرفی ایــن مجموعه و 
بهینه سازی  با  مرتبط  فعالیت های  همچنین 
مصرف انــرژی که تاکنون از ســوی آنها 
انجام شده اســت، پرداخت.بر همین اساس 
روش های بهینه سازی انرژی و وضع موجود 
در کشــور در زمینه مصرف انرژی، زنجیره 
تأمین انرژی گاز، شــرایط کشورهای دیگر 
در زنجیره تأمین انــرژی، چالش ها و ارائه 
راهکارها نیز از مســائلی بود که ازســوی 
نماینده شــرکت ققنوس در این نشســت 
ارائه شــد.با توجه به اینکه این دو پیشنهاد 
نداشــتند و  با یکدیگر  هیچ گونه تداخلــی 
به طور مستقل قابل بررســی و اجرا بودند، 
پیشنهاد هر دو شــرکت مناسب تشخیص 
داده و مقرر شد هفته آینده جمع بندی الگوی 
پیشنهادی هر دو شــرکت ارائه و از سوی 
کارشناســان دقیق تر بررسی شــود.در این 
نشســت تخصصی، مدیرکل امور پژوهش 
وزارت نفت، مدیرعامل شرکت بهینه سازی 
برخــط(،  )به صــورت  مصــرف ســوخت 
نمایندگان مدیرکل نظــام فنی و اجرایی و 
ارزشــیابی طرح ها، مدیــرکل امور فناوری 
و سرپرســت مؤسســه مطالعات بین المللی 
انرژی و مدیــرکل برنامه ریزی راهبردی و 
مدیریت انرژی، رئیس پژوهشــگاه، معاون 
فناوری و روابــط بین الملل، مدیر راه اندازی 
مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت حضور 

داشتند. 

نفت  انتقال  نخست طرح  فاز  پیشرفت 
خام گوره به جاســک به ۷۶.۵ درصد رسیده 
و این طرح ملی با وجــود مصائب تحریم و 
همچنین شــیوع ویروس کرونا در کشور، با 
بســیج حداکثری امکانــات و نیروها مطابق 

برنامه در حال پیشروی است.
علی جعفــرزاده، قائم مقام طرح انتقال 
نفت خام گوره به جاسک در شرکت متن در 
گفت وگو با شانا درباره آخرین وضع پیشرفت 
این طرح توضیح داد: هم اکنون پیشرفت فاز 
نخست طرح به ۷۶.۵ درصد رسیده است و 
تمام امکانات و نیروها بســیج شده اند تا فاز 
نخست این طرح راهبردی تا پایان سال به 
بهره برداری برسد و انتقال بیش از ۳۰۰ هزار 
بشکه نفت خام از گوره به جاسک امکان پذیر 
شود.وی احداث خط لوله، تلمبه خانه های ۲ 
و ۴، ۲ ایستگاه توپکرانی و برق رسانی را از 
جمله اهداف فاز نخســت طرح ملی گوره-

جاســک عنوان کرد و گفت: تا پایان سال، 
۲ میلیون بشــکه از ظرفیت مخازن جاسک 
نیز به مدار خواهد آمد.قائم مقام طرح انتقال 
نفت خام گوره به جاســک بــا بیان اینکه 
هم اکنون پیشــرفت بخش احداث خط لوله 
طرح به بیش از ۶۲ درصد رســیده اســت، 
ادامه داد: تاکنــون نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر 
خط لوله به ســایت تحویل و بیش از ۳۰۰ 
کیلومتر لوله گذاری انجام شــده اســت که 
بر اســاس برنامه پیش رو، تمام گستره خط 
لوله که حدود هزار کیلومتر اســت تا پایان 
امســال تســت، نصب و عملیاتــی خواهد 
شــد.جعفرزاده با اشاره به استفاده حداکثری 
از کاالها و تجهیزات ســاخت داخل در این 
طرح ملی، به ورق ترش، لوله ها، شیرآالت 
۴۲ اینچــی، شــیرهای دســتی و کنترلی، 
سیستم کنترل و... به عنوان مصادیق اصلی 
ســاخت داخل در طرح اشاره و عنوان کرد: 

حــدود ۹۵ درصد کاالهای طــرح از محل 
تولیدات داخل تأمین شــده و به واســطه 
اجــرای این طرح برای حــدود ۸ هزار نفر 
به صورت مســتقیم و ۱۵ هزار نفر به صورت 
غیرمستقیم اشتغال زایی صورت گرفته است.

جعفرزاده با اشــاره به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در مسیر اجرای طرح انتقال نفت 
خام گوره به جاســک، گفــت: واقعیت این 
است که کرونا شرایط کار را بسیار سخت تر 
کرده و با وجود این، دســت اندرکاران طرح 
بدون هیچ تعطیلــی و بی وقفه برای به ثمر 
رســاندن این طرح در تالش هستند.طرح 
انتقــال نفت خام گوره به جاســک، طرحی 
ملی و راهبردی اســت که با حمایت دولت 
و راهبری شرکت ملی نفت ایران و با هدف 
ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت 
خام در روز، ذخیره ســازی و صادرات آن از 
طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار 

صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه های 
صادراتی و متنوع سازی آن و توسعه پایدار و 
اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا می شود. 
از اهم پروژه های این طرح ملی، می توان به 
تأمین و احــداث یک هزار کیلومتر خط لوله 
۴۲ اینچ ســازگار با نفت ترش، احداث پنج 
تلمبه خانه و سه ایستگاه بین راهی خط لوله 

و برق رســانی به آنها، احداث ایستگاه های 
دریافت و ارســال توپک و ترمینال پایانی، 
احداث مخازن ذخیره ســازی به ظرفیت ۱۰ 
میلیون بشــکه در منطقه جاسک و احداث 
تأسیسات دریایی شامل ســه گوی شناور، 
حوضچه آرامش و تأسیســات جانبی آن در 

سواحل مکران اشاره کرد.
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گزارش

بهمناسبتهفتمآبانماه؛

چاه۱47رگسفید؛ازفورانتامهار
دســتگاه حفاری ۹۵ فتح که ۳۱ تیرماه ســال ۹۶ در 
موقعیت چاه ۱۴۷ رگ سفید مستقر شده بود، در ساعت ۱۲ 
و ۵۷ دقیقه ظهر هفتم آبان ماه دچار انفجار و حریق شــد و 
در پــی این حادثه، فرزاد ارزانی و محمد ســلیمی، دو تن از 
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران )حفار و دکلبان( جان خود 

را از دست دادند.
همزمان با ســالروز فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید )هفتم 
آبان ماه(، شــامگاه سه شنبه )ششم آبان( ارائه ای با موضوع 
»کنترل فوران چــاه ۱۴۷ رگ ســفید و الگوی مدیریت 
یکپارچــه کنترل فــوران« از ســوی عبدالصمد رحمتی، 
تحلیلگر انرژی در گروه مجازی »متخصصان جوان صنعت 
نفت« انجام شد که شانا به منظور دسترسی عالقه مندان و 
مخاطبان به این ارائه، بخشــی از مطالب را در ادامه آورده 
اســت. رحمتی در این ارائه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
فرزاد ارزانی و محمد سلیمی، از همفکری محسن پاک نژاد، 
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، مهران 
مکوندی، معاون فنی و مهندسی شرکت ملی حفاری ایران 
و ســعید کوتی، مدیر تولید شــرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب در تهیه مطالب قدردانی کرد.
چرایی فوران و حریق چاه ها

در حیــن انجــام عملیات حفاری یــا حتی پس از 
آن، به دالیل بســیاری ممکن است فوران و حریق یک 
چاه اتفاق افتد کــه در »فوران و حریق هنگام حفاری« 
می توان به دالیلی از جمله برخورد با سازندهای پرفشار 
و مخــازن هیدروکربوری با فشــار غیرعادی، هرزروی 
کامــل گل حفاری، پــر نکردن فضای حلقــوی چاه با 
گل حفاری با وزن مناســب در حیــن عملیات لوله باال، 
شناسایی نشدن پدیده هایی مانند گسل ها و شکستگی ها 
در برنامه حفاری و توجه نکردن به فشــار ســازندی و 
فشــار هیدرواستاتیکی گل حفاری اشاره کرد.در »فوران 
و حریــق پس از عملیــات حفاری« نیــز عواملی مانند 
شکســتگی لوله جداری و نشت سیال هیدروکربوری به 
ســطح و اعمال خرابکارانه انسانی همانند بمب گذاری یا 
برخورد به تاج چاه و ... می توانند منشا حادثه باشند.فوران 
چاه از آن دســت اتفاق هایی است که در صنعت حفاری 
قابلیت تکرار شــدن دارد و هرچه توانمندی کارشناسان 
و اطالعات زمین شناسی بیشتر و برنامه حفاری دقیق تر 
باشــد، این حوادث کمتر رخ می دهد. در زمان های غلبه 
فشار سازند بر فشار ســتون سیال حفاری مقدمه فوران 
شکل می گیرد. کارشناسان با کمک شیرهای فوران گیر 
BOP، دهانه چاه را بســته و آغاز به ثبت فشار و دیگر 
اقدام ها می کنند ســپس با انجام محاســبات و انتخاب 
روش مناسب و آماده ســازی سیال حفاری و با توجه به 
دیگر مالحظات با پمپاژ ســیال جدید با وزن مخصوص 
مناســب و گردش در چند مرحله، چاه را کنترل می کنند 
و تعادل بین فشــار سازند و ســتون گل حفاری برقرار 
می شود. عملیات جریان یافتن سیال داخل سازند را زنده 
شــدن چاه و عملیات به تعادل رســاندن دو فشار و در 
نتیجه توقف جریان چاه را عملیات کشتن چاه می نامند.

اقدام های الزم پس از فوران یک چاه
به دنبال وقوع حادثه فوران پرفشار و غیرقابل کنترل 
ســیال مخزن در چاه های نفت و گاز )BlowOut(، ستاد 
بحــران و گروه های عملیاتی ویژه تشــکیل می شــوند و 
شــرایط منطقه از نظر ایمنی و زیرساخت ها برای فعالیت 
این گروه ها آماده می شــود. در این مرحله، نقش نیروهای 
حراستی و اچ اس یی در کنترل ورود و خروج و ایمن سازی 
محیط بســیار مؤثر خواهد بود.از ســوی دیگر، با توجه به 
اینکــه عمومًا موقعیت جغرافیایــی چاه های نفت و گاز در 
مناطق ســخت گذر و دور افتاده از شهرهاست، راه اندازی 
سیســتم های ارتباطــی و مخابراتی ماهــواره ای، ویدئو 
کنفرانس، خطوط تلفن و موبایل ضروری اســت و ایجاد 
زیرســاخت هایی همچون جاده های دسترسی و شناسایی 
منابع آب نزدیک به موقعیت حادثه، ســاخت ســد خاکی، 
اســتخر صحرایی ذخیره آب و خطــوط لوله جریانی برای 
تأمین آب مورد نیاز عملیات خنک سازی از دیگر الزام های 
کار در عملیات خاموش کردن آتش و مهار فوران چاه های 
نفت و گاز )Well Capping( به شمار می رود.در نخستین 
اقدام، ابعاد حادثه بررســی و از گســترش آتش ســوزی 
جلوگیری می شود؛ به همین منظور چنانچه مخزن سوختی 
در نزدیکی محل چاه وجود داشته و دسترسی به آن مقدور 
باشــد، آن را دور می کنند. در گام بعــدی، با به کارگیری 
روش هایی، آهن آالت و تجهیزات ســوخته آوار شده روی 
چــاه حادثه دیده را جابه جا می کنند تا دسترســی به دهانه 
چاه و اجرای عملیات مهار آتش آســان شــود. مهارگران 
برای اجرای عملیات حمله مســتقیم بــه آتش و به منظور 
ورود به چاه و مســدود کردن آن در ســطح، به پشتیبانی 
ســوپرآب پاش ها و پمپ تراک های پرقــدرت برای خنک 
کــردن )Cooling( محیط، تجهیــزات و موقعیت چاه نیاز 
دارند و گروه آتش نشــانی با پاشیدن پیوسته چند هزار لیتر 
آب در دقیقــه در محیط، چتر ایمن خنکی ایجاد می کند تا 
نزدیک شدن به دهانه چاه که به طور معمول دمای آتش در 
نزدیکی آن حتی به یک هزار درجه سانتیگراد هم می رسد، 

ممکن شود.
روش های متعارف مهار فوران

به طــور کلی روش هایــی که برای مهــار فوران و 

کنتــرل یک چــاه دچار حریق شــده به کار مــی رود را 
می توان به دو گروه تقســیم بندی کرد: کشــتن از سطح 
 Bottom Kill( و کشــتن از عمــق )Top Kill Method(
Method(. در روش T.K.M همه تالش برای مهار فوران 
و خاموش ســازی چاه دچار حریق از سطح انجام می شود 
که مراحل متداول کنترل فوران چاه در این روش شــامل 
خاموش کردن شــعله های آتش ناشــی از فوران، کنترل 
فوران و کشــتن چاه و مســدود کردن آن است. در روش 
B.K.M نیز به فاصله ۷۰۰ متری یا بیشــتر یک محل چاه 
Location )چاه امدادی( ســاخته می شــود و همزمان دو 
دکل مجهز به خدمات حفاری جهت دار با هدف رســیدن 
بــه چاه در حال حریق حفاری خــود را آغاز می کنند و در 
صورتی که بتوانند به چاه در حال حریق برســند، با پمپاژ 

سیمان و گل مناسب چاه را خاموش می کنند.
میدان نفتی رگ سفید

میدان نفتی رگ ســفید در جنوب غربی کشــور و 
۱۵۰ کیلومتری شرق اهواز و نزدیکی بندر دیلم واقع شده 
اســت. این میدان یکی از میدان های بزرگ نفتی اســت 
که از اطراف در میــان میدان های نفتی بی بی حکیمه )در 
جنوب شرق(، پازنان )در شمال شرق(، رامشیر )در شمال 
غــرب(، زاغه- هندیجان- بهرگانســر و تنگو )در جنوب 
غرب( محصور شــده است. مخزن آسماری این میدان در 
سال ۱۳۴۳ کشــف و تولید از آن از سال ۱۳۴۵ آغاز شد. 
بهره برداری از بخش غربی میدان )رگ سفید-۱( ازسوی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجــاری و بهره برداری 
از بخش شــرقی میدان )رگ ســفید-۲( ازسوی شرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز گچســاران انجام می شــود.این 
میــدان پس از میدان پازنان، دارای دومین حجم کالهک 
گازی در میان میدان های نفتی کشور است که حجم گاز 
درجای اولیه آن حــدود ۷.۷ تریلیون فوت مکعب برآورد 
شده است. مخزن آســماری میدان نفتی رگ سفید از دو 
برآمدگی با دو محور متفاوت تشکیل شده است که وجود 
کوه های خویز و بنگستان در جوار این میدان یک سیستم 
هیدرودینامیکی فعال در آن پدید آورده که در نتیجه، ۱۸۹ 
متر اختالف در ســطح تماس آب-نفت بین یال شــمالی 
و جنوبی پدیدار شــده است.رگ سفید در مرز فروافتادگی 

دزفول شمالی و جنوبی واقع شده و تقابل دو روند زاگرسی 
و عربی از لحاظ ســاختمان چین و گســل های جانبی و 
در نتیجه توزیع نامتقارن و نامتجانس شکستگی ها باعث 
پیچیدگی ساختاری میدان شــده است. با توجه به تعیین 
میزان شکستگی ها می توان ایـــن نتیجه را گرفت کـــه 
شــدت شکستگی ها در یال های شــمالی و جنوبی میدان 
رگ سفید از تعدد بیشــتری برخوردار است؛ به طوری که 
در یال جنوبی و بعـــد در یـال شـمالی و سپس در ناحیه 
لوالیی و ســرانجام در ناحیه دماغه ها به تدریج از شــدت 
شکستگی ها کاسته می شــود. بنابراین با توجه به ساختار 
مخازن شــکافدار ایران با حضور گاز محبوس شــده و یا 
آزاد در مخازنی همچون رگ ســفید، پازنان، گچســاران، 
بی بی حکیمه، بینک، بخش چهار آغاجاری، نفت شهر و ...، 
الزم اســت در زمان حفاری توجه ویژه ای به این شرایط 
ســاختاری شود. شکاف هایی که در باالترین نقطه مخزن 
رگ ســفید قرار دارد، سبب می شــود پوش سنگ مخزن 
آسماری و همچنین بنگستان شکسته شود و هیدروکربور 
مخزن بنگســتان به آســماری نیز راه پیدا کند. این رفتار 
شــکافی از بنگستان تا مخزن آســماری به طریقی عمل 
کرده که گاز همراه که در حدود scf/stb ۶۵۰  اســت به 
هم متصل شــده و از عمق ۲۶۰۰ متری خود را از طریق 
این شــکاف ها به پشــت لوله جداری )Casing( یا داخل 
چاه رســانده و به دلیل فرار بودن گاز و فشار باال به سطح 

زمین راه پیدا کند.

فوران چاه ۱۴۷
دســتگاه حفاری ۹۵ فتح که ۳۱ تیرماه سال ۹۶ در 
موقعیت چاه ۱۴۷ رگ سفید مستقر شده بود، در ساعت ۱۲ 
و ۵۷ دقیقه ظهر هفتم آبان ماه دچار انفجار و حریق شــد و 
در پی این حادثه، فرزاد ارزانی و محمد ســلیمی، دو تن از 
کارکنان شــرکت ملی حفاری ایران )حفار و دکلبان( جان 
خود را از دســت دادند.این حادثه با مخاطره های محیطی 
فراوانــی از جمله آلودگی گاز H۲S، تشعشــعات حرارتی، 
آلودگی صوتی و افزایش شدید دما همراه بود. دما در شعاع 
۳۰ متری دهانه چاه به ۷۰۰ درجه سلسیوس رسیده بود و 
آلودگی صوتی که در حال عادی برای هشــت ساعت کار 
۸۰ دســی بل است، در شــعاع ۳۰ متری به ۱۸۰ دسی بل 
افزایش یافته بود. تاثیرگذاری شــرایط محیطی فوران بر 
ضربان قلب و فشار خون کرکنان به دلیل ارتعاشات باالی 
ناشــی از ســرعت زیاد گاز را هم باید به این مخاطره ها 

اضافه کرد.
اقدام ها برای مهار فوران در رگ سفید

به دنبال این حادثه، کمیته مقابله با شرایط اضطراری 
و ســتاد مهار چاه در سایت رگ ســفید ایجاد و گروه های 
مجهز پزشــکی و امداد و تجات در رگ سفید مستقر شدند 
و طراحی و ســاخت جاده های دسترسی، ساخت دو استخر 
برای ذخیــره آب در مجموع با ظرفیت حــدود ۲۰۰ هزار 
بشکه، ایجاد مسیر دسترسی به ضلع غربی محل چاه برای 
تخلیه و پاکســازی محوطه چاه، ایجاد خطوط آبرســانی 

مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در پیامی ضمن پاسداشــت 
حماسه آفرینی های کارکنان صنعت نفت در مهار و کنترل فوران چاه ۱۴۷ 
رگ سفید، یاد و خاطره دو تن از کارکنان این شرکت را که در این حادثه 
شــهادت گونه جان باختند، گرامی داشت و گفت: رگ سفید ثابت کرد که 
باید در مســیر ایجاد محیطی ایمن، ارتقای استانداردهای کار، استفاده از 
تجهیزات مناسب، آموزش نیروی انسانی مجرب و توانمند و انگیزش آنان 

بیش از گذشته تالش مضاعف داشت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، در پیام 
سیدعبداهلل موسوی که به مناسبت هفتم آبان ماه، سالروز فوران چاه ۱۴۷ 
رگ سفید منتشر شده، آمده است: »ســپاس بیکران خداوند منان را که 

بار دیگر فرصتی دســت داد تا در ســالروز  فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید از 
حماسه سازان مهار این چاه تجلیل کنیم و یاد و خاطره دو تن از کارکنان 
عزیز این شرکت، زنده یاد فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را که شهادت گونه 
در راه انجام وظیفه جان باختند، گرامی بداریم.حماســه رگ سفید، برگ 
زرین و ماندگاری در کارنامه افتخارات مردان بلندهمت صنعت نفت است 
که در مســیر اقتدار، عزت و ســرافرازی کشور تا پای جان پیش رفتند و 
صحنه هایی با شــکوه از توکل، تدبیر و دانش فنی در مهار و کنترل چاه  
۱۴۷ رقــم زدند.لحظه لحظه عملیات مهــار چاه ۱۴۷ همراه با انبوهی از 
خاطرات ایثار، فداکاری، شــجاعت و شهامت تالشگرانی از جنس مردان 
دوران دفاع مقدس است که با تعهد، تخصص و تالش مداوم، سرسختانه 

برای حصول این موفقیت نقش آفرینی کردند.هم زمانی استفاده از روش ها 
و تکنیک های ابداعی، برنامه ریزی چاه های امدادی، حضور شــبانه روزی 
مدیران، متخصصان و کارشناســان عملیات حفاری، مهندســی، خدمات 
فنی، زمین شناســی، ســیاالت، ســازندگی، خدمات ایمنی و آتش نشانی 
شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری و سرعت عمل در 
پاکســازی محل چاه، آماده سازی موقعیت استقرار دستگاه های حفاری و 
تأمین و جابه جایی ســایر امکانات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان از یکسو 
و حضــور مقام عالی وزارت نفت در منطقه و پشــتیبانی مدیرعامل وقت 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع از سوی دیگر، زمینه دستیابی 
به عملیات موفق مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید را فراهم آورد.رگ سفید 

پيام مديرعامل شرکت ملی حفاری در پاسداشت حماسه مهار فوران چاه 1۴۷ رگ سفيد؛

رگ سفيد ثابت کرد ايجاد محيط ايمن در کار نيازمند تالش مضاعف است
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چاه۱47رگسفید؛ازفورانتامهار

مناســب برای تغذیه و ذخیره ســازی آب در استخر برای 
خنک ســازی گروه عملیــات مهار فوران چاه در دســتور 
کار قرار گرفت. اســتقرار و چیدمان ماشــین آالت، ادوات 
و خطــوط و چندراهه هــای سیســتم خنک کننده، نصب 
Header پناهگاه های اطفا حریق و سیســتم خنک کننده 
مســیرهای عملیاتی مهار چاه، آماده ســازی دو دســتگاه 
اتی واگن برای پاکســازی مسیر دســتیابی به دهانه چاه، 
طراحی و ســاحت ۹ مدل اســتینگر با ابعاد متفاوت برای 
ســناریوهای مختلف و آماده سازی دو دستگاه اتی واگن 
مجهز به استینگر، محوطه سازی و تامین و انتقال مخازن 
 blender سیال مخصوص کشتن چاه، استقرار دو دستگاه
و هشت دســتگاه پمپ ســیمان زنی، تامین دستگاه های 
کشــنده، بولدوزرها، لودرها و تریلرهای الزم و پاکسازی 
محوطه چاه از دیگر اقدام هایــی بود که در عملیات مهار 
فوران از ســطح اجرایی شــد. برای انجام عملیات نصب 
اســتینگر روی چــاه، ۹ مدل اســتینگر )۱۴ مرحله حمله 
به دهانه چاه( طراحی و ســاخته شده و طراحی و ساخت 
سیستم مسدود کننده ابداعی پیستونی با همکاری بخش 
خصوصی برای نخســتین بار ) ۳ مرحلــه حمله به دهانه 
چاه( انجام شد. در این میان، کج بودن شیرهای فوران گیر 
حدود ۳۰ درجه نسبت به قائم، نیمه بسته بودن رمز برشی 
و نبود امکان دســتیابی بــه T.H.S و نبود ثبات مجموعه 
ســرچاهی )Well Head( در اثر واژگونی و تخریب آوار 
 Top سازه و زیرسازه روی آن از عوامل موفق نبودن روش

Kill در رگ سفید به شــمار می رود.مهار از عمق با انجام 
اقدام هایی از جمله آماده ســازی محل چاه های امدادی به 
موازات اقدام های پاکســازی اطراف چــاه در حال فوران، 
انتقال و برپایی دو دستگاه حفاری در موقعیت عملیاتی چاه 
رگ سفید روی موقعیت های A و C، آغاز و ادامه حفاری 
چاه عمودی توسط دستگاه ۹۳ فتح تا عمق ۲۳۱۰ متری 
و راندن جداری در پوش ســنگ، آغاز و ادامه حفاری چاه 
جهت دار توسط دستگاه ۹۴ فتح، ورود به مخزن آسماری 
از ۲۳۳۲ متر تا ۲۳۴۲ متری از چاه محل دستگاه ۹۳ فتح 
و برقــراری ارتباط با چاه هدف دنبال شــد و پمپاژ ۱۳۰ 
بشــکه ای آب در هر دقیقه توسط پمپ های فشار قوی از 
طریــق چاه امدادی C تا مهار کامل فوران چاه ۱۴۷ ادامه 
یافت.در این عملیات، برای نخستین بار موقعیت چاه طی 
۱۴ روز ساخته شد؛ این در حالی است که ساخت موقعیت 
اســتقرار دکل حفاری و حفاری چــاه در مناطق نفت خیز 
جنوب به طــور میانگین پنج ماه زمــان می برد. همچنین 
برای نخستین بار، فرآیند حمل، برپایی و Spud  دکل در 
۱۰ روز انجام شــد که در حالت عادی به ۲ تا ۳ برابر این 
 C مــدت، زمان الزم بود. مهمتر از همه آنکه چاه موقعیت
در ۳۴ روز بــه نقطه مورد نظر رســید و به قدری طراحی 
متخصصان مهندسی حفاری و زمین شناسی دقیق بود که 
درست در همان محل پیش بینی شده، چاه به نقطه هدف 
برخــورد کرد. دکل ۹۵ فتح که پیــش از حادثه روی چاه 
۱۴۷ مشــغول حفاری بود، برای رســیدن به همین نقطه 

حدود ۹۰ روز در حال حفاری بود. 
الگوی مدیریتی و اجرایی کنترل فوران

 BOCIM در الگوی مدیریتی و اجرایی کنترل فوران
 Blowout Control Integrated Management یــا
بر پیشگیری، آمادگی و توانمندســازی، مقابله، بازسازی 
و بازتوانی تاکید می شود که در بخش پیشگیری، مواردی 
از جمله آمــوزش کنترل چاه و کنترل فوران، بازرســی 
دوره ای تجهیزات مربوط به فوران، شناسایی ریسک های 
چاه هــای تولیــدی و در حال حفاری، مستندســازی در 
راستای مدیریت دانش، استفاده از تجهیزات معتبر کنترل 
فوران در دستگاه حفاری، یکپارچه سازی مجموعه مقررات 
حفاری موجود، اســتفاده از  افــراد باصالحیت و خدمات 
تخصصی مناســب حائز اهمیت است. در بخش آمادگی 
و توانمندسازی باید به جمع آوری اطالعات، برنامه ریزی، 
مانور، ایجاد ســاختارهای مدیرتی آموزشــی، شناسایی 
افراد مجرب، تدوین دســتورعمل  کنتــرل فوران، تأمین 
تجهیزات و ماشــین آالت تخصصــی و عمومی، آموزش  
)بخش کنترل فوران( و توانمندســازی خدمات تخصصی 
توجــه کرد و در بخش اقدام های مقابله ای نیز، تشــکیل 
ســتاد بحران، انجام عملیات مقابله، پشــتیبانی و بررسی 
علــل و تعیین راهکارهای کنترل فوران ضروری اســت. 
بازســازی و بازتوانی هم با ایمن ســازی/ بازسازی چاه، 
تهیه گزارش فــوران و ذکر جزئیــات و دالیل مربوطه، 
تهیــه درس آموخته هــای فوران، بازســازی تجهیزات و 
ماشــین آالت صدمه دیده و بازگردانــدن وضع عادی به 

مناطق آسیب دیده امکانپذیر می شود.
ابالغ و پیگیری سه شیوه نامه

در همین راســتا پیشــنهادهایی که درباره مدیریت 
یکپارچــه کنترل فوران تاکنون مطرح شــده اســت؛ از 
جمله اســتفاده از افراد متخصــص دارای گواهینامه های 
مرتبــط IWCF در بخش های کارفرمایــی و پیمانکاری 
و اســتفاده از تجهیزات و خدمات تخصصی مناســب در 
دســتگاه حفاری در چارچوب دســتورعمل های موجود، 
همچنین تصویب و ابالغ آموزش ها و صالحیت های الزم 
درباره کارکنان پیمانــکاران حفاری در قالب قراردادهای 

حفــاری و اجرای هدفمند آمــوزش و بازآموزی کارکنان 
کارفرمایی بخش حفاری. شناســایی افــراد با صالحیت 
و پیگیــری اجرای آموزش هــای مورد نیــاز آنها دربره 
کنتــرل چــاه )WELL CONTROL( و کنترل فوران 
)BLOWOUT CONTROL ( در دو بخــش خشــکی 
و دریا، همچنین تأمین کســری تجهیزات، ماشین آالت 
و کاالی تخصصی/عمومــی مهار فــوران در دو بخش 
خشــکی و دریا در اســرع وقت و لزوم امضــای قرارداد 
Call Out با شــرکت های توانمند درباره کمبود خدمات 
حفاری در بخش دریا و تصویب و ابالغ ساختار ماتریسی 
کنترل فوران به شــرکت های تابع نیز از دیگر پیشنهادها 
مطرح شــده در این زمینه اســت که می توان گفت بیش 
از نیمی از پیشــنهادهایی که در ســال ۱۳۹۶ در حضور 
وزیر نفت و معاونان ایشــان و مدیران ارشد شرکت ملی 
نفت ایران ارائه شــد تاکنون اجرایی و سه شیوه نامه مهم 
در این حوزه برای نخســتین بار پس از ۱۲۰ ســال برای 
صنعت حفاری کشــور ابالغ شده اســت: شیوه نامه نحوه 
تایید صالحیت حرفــه ای افراد مرتبط با عملیات حفاری، 
شیوه نامه نحوه دریافت گواهی ایمنی/ تطابق با استاندارد 
برای ماشین آالت و تجهیزات حفاری و شیوه نامه تدوین 
مجموعه مقررات ایمنی حفاری شــرکت ملی نفت ایران.
رحمتــی در پایان ارائه خود، موفقیت صنعت نفت در مهار 
چاه ۱۴۷ رگ ســفید را مرهون عوامل متعددی از جمله 
تالش بی وقفه مهارگران ســرافراز صنعت نفت طی ۵۸ 
روز، حضور طوالنی مدت محســن پاک نژاد، معاون وقت 
امور تولید شرکت ملی نفت ایران در محل حادثه و نقش 
دلگرم کننده ایــن حضور در هماهنگ ســازی و همدلی 
کارکنان فعال در منطقه و تالش کارکنان متعهد شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و شــرکت ملی حفاری ایران 
با راهبری و حضور موثر بیژن عالی پور و ســپهر سپهری، 
مدیران عامل وقت این دو شرکت در منطقه عنوان کرد.

ثبت رکورد خوب در شرایط سخت
پــس از این ارائه، مهران مکونــدی، معاون فنی و 
مهندســی شــرکت ملی حفاری ایران نیز با گرامیداشت 
یاد مرحوم فرزاد ارزانی و محمد ســلیمی، به مقایسه مهار 

فوران چاه ۱۴۷ رگ ســفید با بعضی دیگر از فوران های 
صنعت نفت کشــور پرداخت و به طــور نمونه درباره مهار 
چــاه ۲۳ کنگان توضیح داد: برای مهــار فوران این چاه، 
طی چند ماه اقدام های انجام شــد امــا به دالیل فنی و 
نبود ارتباط با مخزن، کنترل نشــتی شدید گاز امکانپذیر 
نشــد بنابراین حفر دو چاه امدادی A و B در دســتور کار 
قرار گرفت که چاه امدادی A توســط دستگاه ۴۲ فتح و 
چاه امدادی B توسط دستگاه حفاری ۸۲ فتح حفاری شد. 
چاه کنگان B ســریعتر به مخزن رسید و با حفر ۵ شاخه 
 spud انحرافی، ســرانجام فــوران  ۱۴۵روز پس از زمان
دکل حفاری با تزریق آب مهار شــد. چند مرحله عملیات 
کشــتن چاه از ســطح )Top Kill( از طریق وصل کردن 
خطوط پرفشــار به تاج چاه انجام شــد اما به دلیل ارتباط 
نداشــتن تاچ چاه با مخزن موفقیت آمیز نبود. فشار مخزن 
 PSI ۲۲۰۰ کنگان در الیه های مختلف مخزنی ۱۸۰۰ تا
اســت.مکوندی درباره فوران چاه ۲۴ نفت شهر هم گفت: 
این چاه در عمق ۶۱۵ متری حین حفاری سازند گچساران 
با وزن گل PCF ۱۱۲ به دلیل روبه رو شدن با یک گسل 
و ارتباط با مخزن دچار هرزروی شــدید و کاهش فشــار 
هیدرو اســتاتیک فوران کرد و پس از پاکسازی محوطه 
چاه از ضایعات دستگاه حفاری، با استفاده از استینگرهای 
ابداعی، ارتباط با چاه از سطح برقرار و فوران چاه با پمپاژ 
گل ســنگین مهار شــد. با توجه به فشار مخزن آسماری 
نفت شهر )۱۶۵۰ پام( حداکثر فشــار پیش بینی در سطح 
)فشار بســته چاه در صورت بســتن ولو استینگر( حدود 
۹۰۰ پام بوده اســت و با تمهیدهای فنی خاص عملیات 
مهار موفقیت آمیز بود و به نتیجه رسید.وی سپس به دلیل 
فوران چاه ۱۴۷ رگ ســفید پرداخــت و افزود: با توجه به 
هرزوی های شــدید در مخزن )گاها بدون برگشت سیال 
حفاری به ســطح( پــس از پیمایــش و لوله باال از عمق 
۲۶۱۰ متــری بــرای تعویض مته، چــاه در عمق ۱۱۳۲ 
متری به دلیل کاهش فشــار هیدرواستاتیک سیال و غلبه 
فشار مخزن آسماری )با داشتن گنبد گازی( دچار جریان 
شــدید شد و با توجه به فشار و سرعت باالی جریان گاز، 
فوران و حریق رخ داد که کاهش فشــار هیدرواستاتیک 
چاه می تواند ناشــی از دو عامل »کم بودن دانسیته سیال 
حفــاری« و »عدم پر کردن چاه به میزان کافی« باشــد.

مکوندی با اشــاره به اینکه فشار مخزن در چاه ۱۴۷ رگ 
ســفید ۳۴۰۰ پام و فشار بسته چاه در سطح حدود ۲۴۰۰ 
پام پیش بینی می شــد، شرایط کنترل از سطح این چاه را 
ســخت توصیف کرد و ادامه داد: با ایــن حال، مهار چاه 
۱۴۷ رگ ســفید ۵۸ روز به طول انجامید که ۳۵ روز آن 
پــس از spud دکل ۹۳ فتح بــود و از این حیث رکورد 
بسیار خوبی ثبت شد. پس از برداشتن فوران گیرها و نصب 
تجهیزات ســرچاهی نیز با پمپاژ سیمان در حجم مناسب، 
 ۱۴۷B ۱۴۷ وC چاه ایمن سازی و متروک شد و چاه های
عملیاتی و تولیدی شدند.فوران چاه ۱۴۷ میدان رگ سفید 
پس از ۵۸ روز تالش طاقت فرسا، ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه 

پنجم دی ماه سال ۹۶ فروکش کرد.

برای حصول این موفقیت نقش آفرینی کردند.هم زمانی استفاده از روش ها 
و تکنیک های ابداعی، برنامه ریزی چاه های امدادی، حضور شــبانه روزی 
مدیران، متخصصان و کارشناســان عملیات حفاری، مهندســی، خدمات 
فنی، زمین شناســی، ســیاالت، ســازندگی، خدمات ایمنی و آتش نشانی 
شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری و سرعت عمل در 
پاکســازی محل چاه، آماده سازی موقعیت استقرار دستگاه های حفاری و 
تأمین و جابه جایی ســایر امکانات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان از یکسو 
و حضــور مقام عالی وزارت نفت در منطقه و پشــتیبانی مدیرعامل وقت 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع از سوی دیگر، زمینه دستیابی 
به عملیات موفق مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید را فراهم آورد.رگ سفید 

ثابت کرد که باید در مســیر ایجاد محیطی ایمن، ارتقای اســتانداردهای 
کار، استفاده از تجهیزات مناسب، آموزش نیروی انسانی مجرب و توانمند 
و انگیزش نیروی انســانی بیش از گذشته تالش مضاعف کرد.فرصت را 
مغتنم شــمرده از مهارگران سرافراز صنعت نفت که در ۵۸ روز دلهره آور 
بی محابا بارها و بارها در آوردگاه رگ ســفید در گرما و حرارت شعله های 
ســوزان آتش با چهره های ملتهب برای اعتالی صنعت نفت کشــور به 
دل آتش زدند، به ویژه مهندس محســن پاک نژاد معاون وقت مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران در امور تولید و مدیران عامل وقت شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران آقایان بیژن عالیپور و 

سپهر سپهری به نوبه خود قدردانی نمایم«.

مشــاور وزیر نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در پیامی سالروز فوران چاه ۱۴۷ میدان رگ سفید را گرامی داشت.

در پیام بیژن عالیپور آمده است:
»هفتم آبان ماه سال ۹۶ آغاز خلق حماسه ای است که قهرمانان آن 
کارکنان شریف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری 
ایران هستند.در چنین روزی چاه ۱۴۷ رگ سفید با فورانی سهمگین جان 
دو تــن از همکاران عزیز ما زنده یادان محمد ســلیمی و فرزاد ارزانی در 
شرکت ملی حفاری ایران را گرفت. خدایشان بیامرزد.به گواه متخصصان 
و کارشناســان مشخصات و شــرایط این فوران در مقایسه با فوران های 
پیشــین آن قدر سخت و دشوار بود که در ابتدا امکان مهار فوران در مدتی 
کمتر از ۸ تا ۱۰ ماه غیرممکن تلقی می شــد، اما نیروهای توانمند مناطق 
نفت خیز جنوب و ملی حفاری کمر همت بســتند و همه سختی های این 

کار بزرگ را به جان خریدند و ســرانجام پس از ۵۸ روز این اژدهای سر 
به فلک کشــیده را مهار کردند.اگرچه در این راه عده ای سعی کردند این 
همت بلند و عزم راســخ نیروهای عملیاتی مســتقر در صحنه را عاجز از 
انجام کار جلوه دهند، لیکن زمســتان رفت و روســیاهی به زغال ماند.با 
اعتمــاد و حمایت وزیر محترم نفت در کنار حضور مؤثر مدیریت ارشــد 
شــرکت ملی نفت در صحنه حادثه از یک ســو و به کارگیری روش های 
هوشــمندانه مهار فوران منطبق با اصول مهندسی مخزن و به کارگیری 
تدابیر هوشــمندانه در عملیات سطحی و زیرســطحی از سوی کارکنان 
شــریف مستقر در صحنه و با توکل به خداوند متعال رکوردی بی نظیر در 
مهــار فوران رقم خورد، تا بار دیگر شایســتگی ها و قابلیت های کارکنان 
صنعت نفت در انجام کارهای بزرگ نمایان شود. از همه دست اندرکاران 

این موفقیت ماندگار سپاسگزارم.«

پيام مديرعامل شرکت ملی حفاری در پاسداشت حماسه مهار فوران چاه 1۴۷ رگ سفيد؛

رگ سفيد ثابت کرد ايجاد محيط ايمن در کار نيازمند تالش مضاعف است
پیاممشاوروزیرنفتبهمناسبتسالروزفورانچاه۱47میدانرگسفید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

تودیعومعارفهدربهداشتودرمانصنعتنفتتهران
تودیــع و معارفه رییس ســابق و 
درمان  و  بهداشــت  جدید  سرپرســت 
صنعت نفت تهــران با حضور مدیرعامل 
ســازمان و تعدادی از مدیران و روسای 
ستادی و بهداشت و درمان صنعت نفت 

تهران برگزار شد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران،  
دکتر سمیع  مدیرعامل بهداشت ودرمان 
صنعــت نفــت ، روز  ۷ آبــان ماه  در 
نشســتی صمیمی  که  با رعایت  کلیه 
پروتــکل ها و رعایت  فاصله  اجتماعی 
، به مناسبت بازنشســتگی  دکتر علی 
بهزادی رییس پیشــین  و معرفی  دکتر 
فعلی  سرپرســت   یــاوری  محمدرضا 
بهداشــت ودرمان صنعــت نفت تهران 
برگزار شده بود، گفت: به گواه مدیریت 
صنعت نفت ، مدیریت وزارت بهداشت 
و مراجعه کنندگان ، ســازمان بهداشت 
ودرمان صنعــت نفت، در ایــام کرونا 

کارنامه موفقی داشته است.
وی با اشــاره به  اینکه ، شــرایط 
اپیدمی کرونا در کشور به گونه ای است  
که متاســفانه، بســیاری از بیمارستان 
ها بــرای پذیرش بیماران  با مشــکل 
مواجه هستند،  هیچ بیماری  پشت  در 
بیمارستان های صنعت نفت نمانده است 

، افزود: با تغییر وتحوالت خوبی که در 
ایجــاد اورژانس خاکســتری،جابجایی 
بخش ها ، تامین دارو ، تامین تجهیزات  
در بیمارســتان نفت تهران  انجام شد، 
خدمــات دهی به  کارکنان صنعت نفت 

وخانواده  آنها به خوبی صورت گرفت.
دکترســمیع با اشاره به نقش موثر 
دکتــر  بهزادی در مدیریت  بهداشــت 

ودرمــان صنعــت نفت تهــران گفت: 
همفکــری ومدیریت   سیســتمی  در  
بیمارســتان صنعــت نفت تهــران  در  
چندســال گذشــته  موجب شــد  این 
بیمارســتان  در شــرایط مناسبی قرار 

بگیرد.
 وی بــا اشــاره به بازنشســتگی 
دکتــر بهزادی گفت: با شــرایط خاص 

اپیدمی کرونا، ریاست بهداشت ودرمان 
صنعت نفــت تهران  با ســختی های 
فراوانی مواجه اســت، ازاین رو شهامت  
ومســولیت پذیری  دکتر یاوری  برای  

پذیرش این سمت، جای تقدیر دارد.   
در ادامه  دکتر علی بهزادی  گفت: 
اگرموفقیتی در خدمات دهی بیمارستان 
نفت تهــران در بحران کرونا و پیش از 

آن بدســت  آمده ، حاصل تالش  همه 
کارکنان در بخش درمانی و پشــتیبانی 

اداری در این مرکز است.
وی با اشاره به شرایط سخت کاری  
در ایــام  اپیدمی کرونا در  بیمارســتان 
نفت تهران گفت: تالش کردم   تا جایی 
که مقــررات اجازه می داد، پیگیر منافع 
ومطالبات نیروی انســانی باشم  که  با 
توجه به  شــرایط  خاص  کشــور  در 
صورتی که  این خواسته ها محقق نشد 

از همکارانم حاللیت می طلبم.
 بهزادی  ارتقا سیســتم   درمانی، 
تجهیزاتی،  وخدمات کیفی  بیمارستان 
نفــت  تهران رامناســب ارزیابی کرد و 
گفــت : در این خصــوص تالش های 
موثری  شــد وتقریبا نوســازی  قابل 
بیمارســتان صورت  در  ای  مالحظــه 

گرفت .
  در پایان  دکتر محمد رضا یاوری  
سرپرست بهداشت ودرمان صنعت نفت 
تهران با اشاره به سوابق  کاری خود  در 
صنعت نفت،مناطق عملیاتی و بهداشت 
ودرمان صنعت نفــت تهران  گفت:  با  
توجه به شــرایط فعلی کشــوروبیماری 
کرونا ، همکاری همه جانبه همکاران و 
استفاده از  تجربیات مدیران با تجربه  از 

جمله دکتربهزادی مدنظر قراردارد.

اختصاص تخت های بيشتر در بخش های کرونا 

کاردرمانی نقش مهمی در بهبود بيماران دارد 

معاون بیمارستان صنعت نفت تهران 
از افزایش ظرفیت پذیرش بیماران کرونایی 

در این بیمارستان خبر داد. 
 به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفــت تهران 
دکترعلی شــاه آبادی با بیان این مطلب 
افزود: با توجه به موج ســوم  کرونا، تعداد 
ورودی های تنفسی  و بیماران مشکوک 
و قطعی کرونا در دو هفته گذشته افزایش 
یافته اســت بــه همین دلیل  براســاس  
تصمیمات  کمیته بحران، ظرفیت  پذیرش  
بیماران  کرونایــی  در بخش  مربوطه از  

۵۰ تخت به ۷۱ تخت رسیده است.

  همچنیــن  ۶ تخت دیگر به بخش 
مراقبــت های ویــژه  بیمــاران کرونایی  
اختصــاص یافت تا تعداد  تخت ها در این 

بخش به  ۱۸ تخت برسد.
وی ادامــه داد:  در حــال تجهیــز 
واحد تصویر برداری بیمارســتان در حوزه  
رادیوگرافی  دیجیتال  و ســی تی اسکن 
هســتیم  تا امکان جدا ســازی  بیماران  
مشکوک به  کرونا و بیماران عادی  فراهم  
شــود، به همین منظور دستگاه خریداری 
شــده است و به زودی با  اخذ مجوز های 

الزم راه اندازی می شود.
 همچنین فضای مجزایی با امکانات 

  ”pcr“  حفاظتی  کامل برای نمونه گیری
پیش بینی شده اســت  که  این واحد نیز 
به دلیل افزایش مراجعات بیماران کرونایی 
۲۴ ســاعته فعال اســت و پاسخ دهی  در 
فاصله  ۲۴ ســاعت  تا ۴۸ ســاعت انجام 
می شود که براساس تعداد بیماران بستری 
ومراجعین است .  شاه آبادی درباره تامین 
دارو  بــرای بیماران کرونایی گفت:  برای 
تهیه دارو براساس  پروتکل های  درمانی 
وزارت بهداشــت و درمان  در بیمارستان 

نفت تهران مشکلی وجود ندارد.
  وی با بیان اینکه  متاســفانه  آمار 
فعلی  بیماران کرونا رو به  افزایش اســت 

و هنوز در پیک افزایشــی است و به پیک 
ثابت نرسیده ایم  و تا این  شرایط کنترل 

نشود، تعداد مراجعین  کم نمی شود.
 وی تصریح کرد: درصورت  افزایش  
بیماران کرونایــی،  پیش بینی های الزم 
بــرای افزایش ظرفیت بخــش کرونا  و 
پشتیبانی های الزم  انجام شده است ، اما 
امیدواریم  به این مرحله نرسیم و درهمین 

سطح پاسخگو باشیم.
 معــاون بیمارســتان نفــت تهران 
خاطر نشــان کرد:  با توجــه به پروتکل 
های وزارت بهداشــت اعمال جراحی غیر 
اورژانســی محدود شده است، عمل های 

الکتیو نیز با هماهنگی بیماران ، به تعویق 
افتاده اســت  و به هفته های بعد موکول 

شده است.
 شــاه آبــادی درادامــه  از افزایش 
ظرفیــت نیــروی انســانی در  اورژانس 
بیمارستان نفت تهران  خبر داد و با تاکید 
بر اینکه  اورژانس ســفید و خاکســتری) 
اورژانس بیمــاران کرونایی(  کامال از هم 
مجزا شــده است تا زنجیره انتقال بیماری 
در بیمارســتان قطع شــود گفــت: تعداد 
پزشکان، پرستاران و نیروهای خدماتی  در 
اورژانس خاکستری افزایش یافته است تا 

خدمات دهی با  مشکل مواجه نشود.

بعثت  بیمارستان  کاردرمانی  کارشناس 
صنعت نفت گچساران گفت: کاردرمانی نقش 
مهم و موثری در توانبخشی بیماران و بازگشت 
آنها به شرایطی که بتوانند فعالیت های مطلوب 
قبل از ابتال به بیماری را داشته باشد، ایفا می 

کنند. 
زهرا مبارکی به مناسبت گرامیداشت 
۲۷ اکتبــر )ششــم آبان مــاه( روز جهانی 
کاردرمانــی در گفتگو با خبرنــگار پایگاه 
روابط عمومی بهداشــت و درمان صنعت 
نفت گچســاران به نقش موثر کاردرمانگر 
در بازتوانی بیماران کرونایی به زندگی اشاره 
کرد و گفت: نقش کاردرمانگران در بازتوانی 
بیماران مبتال به کرونــا در ایجاد عملکرد 
مطلوب فردی و اجتماعی و بازگشت آنها به 
زندگی عادی و مستقل بسیار موثر است.این 
کاردرمانگــر در ادامه به درگیری اندام های 
مختلف بدن بیمــاران در اثر بیماری کووید 
۱۹ و ناتوانی های حاصــل از این بیماری 
خاطرنشــان کرد: کاردرمانگــران گروهی 
هستند که در حیطه های مختلف سالمت 
روانی و فیزیکی به بیماران خدمت رســانی 
کرده و به توانبخشــی جسمی و روانی آنان 

می پردازند.
به گفتــه وی کاردرمانگــر در حوزه 
ســالمت روان به بیمار  کمک می کند تا 
بر استرس و اضطراب ناشی از این بیماری 
فایق آمده و سالمت روحی و روانی خود را 
بازیابد. در بعد فیزیکی نیز سعی می کند با 
انجام اقدامات توانبخشی حرکتی و عملکرد 
ریوی بیمار کرونایی که دچار درگیری ریوی 
شده اســت را بهبود بخشــیده تا بتواند به 

فعالیت های روزمره برگردد.
مبارکی یادآور شد: کاردرمانگران در دو 
جنبه جسمانی و روانی مشغول ارایه خدمت 

به بیماران هستند.
هــای  بیمــاری  داد:  ادامــه  وی 
نورولوژی مانند ســکته و  ضربه ی مغزی، 
پارکینسون، MS، ضایعات نخاعی و اعصاب 
محیطــی)CTS(، بیمــاران ارتوپدی مانند 
شکستگی ها، پارگی تاندون عضالت دست 
و رباطهــای مفصلی، آرتریــت روماتوئید، 
بیماری های کودکان مانند ناهنجاری های 
مادرزادی، فلج زایمانی، بیماریها و اختالالت 
ذهنی و روانپزشــکی کودکان مانند بیش 
فعالی و نقص توجه ، اوتیســم، اختالالت 

نافذ رشــد )P.D.D( و بیماری های مرتبط 
با حوزه ی سالمندی نظیر آلزایمر و دمانس، 
مشــکالت تعادلی برخــی از بیماری های 

هستند که نیاز به کاردرمانی دارند.
وی تصریح کرد: متخصصین  ارتوپدی 
یا فوق تخصصیــن ارتوپدی، متخصصین 
کــودکان یا فوق تخصــص مغز و اعصاب 
کودکان، متخصصین داخلی مغز و اعصاب 
یا جراحان مغز و اعصاب، متخصصین طب 
فیزیکی و توانبخشــی و جراحان عمومی 

بیمار را به کاردرمانی ارجع می دهند.
ی  دامنــه  افزایــش  مبارکــی 
حرکتی)ROM(، تقویت عضالت، جلوگیری 
یا برطرف کردن چســبندگی های ناشی از 

جراحی، بازآموزی حس های از دست رفته و 
استقالل در فعالیت های روزمره ی زندگی 
را از اهداف کاردرمانی در بیماران جســمی 

ارتوپدی عنوان کرد.
کارشناس کاردرمانی بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچساران همچنین بهبود توان 
عضالنی، افزایش قدرت عضالنی، اصالح 
بد شکلی های ایجاد شده در بدن، کاهش 
محدودیت های حرکتی و عملکردی اندام و 
افزایش آگاهی از الگوهای حرکات طبیعی 
بدن را برخی از اهداف کاردرمانی در بیماران 

جسمی نورولوژی برشمرد.
مبارکی عنوان کــرد: افزایش توجه و 
تمرکز، کاهش بیش فعالی، بازی درمانی و 

تخلیه ی انرژی و هیجان، افزایش یادگیری 
و حافظه کوتــاه مدت و بلند مدت، کاهش 
اضطراب و بی قــراری و کاهش رفتارهای 
نابهنجار اهداف کاردرمانی در کودکان دچار 
کم توانی ذهنی و اختالالت یادگیری است.

وی تاکیــد کرد: خانواده ها با مشــاهده ی 
رفتارهای غیر معمول در کودک یا مقایسه 
ی مهــارت های کودک با ســایر کودکان 
هم سن او )از نظر گفتاری، ذهنی، حرکتی، 
خلقی و رفتاری( موضوعات را بالفاصله با 

متخصصین مربوطه در میان بگذارند.
مبارکی ادامــه داد: همچنین مدارس، 
مراکــز آموزشــی و پیش دبســتانی ها با 
مشاهده مشــکالت یادگیری و رفتاری در 
فرزنــدان، باید خانواده های آن ها را جهت 
پیگیری و درمان زودهنگام راهنمایی کرده 
تا خللی در مراحل آموزشی و زندگی آن ها 

ایجاد نشود.
۶ مهرمــاه مصادف بــا ۲۷ اکتبر به 
عنوان روز جهانی کاردرمانی نامگذاری شده 
است، شعار امسال روز جهانی »کاردرمانی« 
با عنوان »باز تصور فعالیت های هدفمند«  
Reimagine doing برگزیده شــده است. 
روز کاردرمانی به عنــوان یک رویداد مهم 
بین المللــی و با هدف ارتقــای حرفه ها و 
مشــاغل در ســطح جهانی به ثبت رسیده 

است.
این روز فرصتی برای معرفی رشــته 
کاردرمانی و آشــنایی بیشــتر مردم به این 
دســتاورد و نیز بهانه ای بــرای قدردانی از 

فعاالن این حوزه است.

اخبار

مدیریتبهینهونظارتبرانباردارویي

جداسازیداروخانهبیمارستانی
ازداروخانهبستری

رییس امور دارویی بهداشــت و درمان صنعت نفت آبادان : برای مدیریت 
بهینه و نظارت بر انبار دارویی و اســتفاده مناســب ، داروخانه بیمارستانی را از  

داروخانه بستری جدا کردیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومی بهداشت ودرمان صنعت 
نفت آبادان- دکتر گلبن صفوی رییس امور دارویی این مرکز گفت : مدیریت 
بهینــه انبار دارویی و جلوگیری از انقضــای تاریخ مصرف داروها از مهمترین 
دالیلی بود که با کمبود جدی دارو مواجه نشــدیم و داروهای مورد نیاز برای 

بیماران بستری و سرپایی را داشتیم .
وی عنوان کرد : ساماندهی انبارها دارویی و تجهیزات، استاندارد نمودن 
تعداد زیادی از اقالم موجود و ثبت در سیستم جامع، استفاده از کلیه فرم های 
استاندارد مطابق قوانین ســازمان، اخذ امضاهای مجاز هر فرم، اضافه کردن 
سیســتم his در انبار، ارتباط با سایر مناطق جهت تبادل داروهای مورد نیاز دو 
طرف، تامین بسیاری از داروهای موجود در فارماکوپه دارویی جهت رفاه حال 
بیماران، اتصال بــهhix و ثبت داروهای مخدر مورد مصرف، اصالح روند رای 
کمیسیون ها و ارجاعات مربوطه در بحث داروهای کمیسیونی مورد نیاز بیماران 

از جمله دیگر اقدامات امور دارویی بوده است .
دکتر گلبن صفوی تصریح کــرد: با ایجاد انبارهای فرعی و جمع آوری 
استاک دارویی و سرم موجود در بخش های درمانی، تفکیک داروخانه بستری 
از سرپایی، اجرای پروتکل های دارویی و کنترل میزان مصرف داروها توانستیم 
هزینه های دارویی را کاهش دهیم. وی اظهار داشــت : در این مدت ســعی 
شــده اقالم دارویی بر اساس نیاز واقعی و با توجه به موجودی ، میزان مصرف 
و نظارت دقیق بر ســفارش ها درخواست شود.دکتر صفوی افزود : ما در این 
مدت توانستیم آفرهای دارویی را افزایش دهیم و همچنین با کنترل ثبت داروها 
و تجهیزات در واحدهای دیگر ،توســعه سیستم his در واحدهای زیرمجموعه 
کنترل و نظارت بیشتری بر نحوه استفاده داروها، آمارمصرف و محاسبه هزینه 
ها را داشــته باشیم.در طی چند ماه گذشــته که بیماری کووید۱۹ شیوع پیدا 
کرده است، ما توانستیم در این واحد با تهیه و تولید مواد محلول های مختلف 
ضدعفونی و بویژه محلول های ضدعفونی دست، بیش از ۶۰۰۰ لیتر الکل ۷۰ 

درجه تهیه کرده و در اختیار همکاران واحدهای مختلف قرار دهیم.

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 
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گزارش

درراستایانجاممسئولیتاجتماعیصورتگرفت:

حمایتهلدینگخلیجفارسازورزشمحالتبندرماهشهر
اهداءالبسهورزشیبهتیمهایورزشیمحالتبندرماهشهرازسویکمیتهمسئولیتاجتماعیهلدینگ

مراسم اهدا البســه ورزشی به تیم های 
فوتبال محالت بندرماهشــهر در سالن بعثت 

شرکت عملیات غیرصنعتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات 
غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشــیمی، در 
این مراســم که اجرای آن را محمدحســین 
میثاقــی مجری برنامه فوتبــال برتر برعهده 
داشت، نمایندگانی از ۵۳ تیم فوتبال محالت، 
مدیرعامــل شــرکت عملیــات غیرصنعتی، 
فرمانده منطقه ســوم ندســا، فرماندار، ائمعه 
جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و رئیس 
اداره ورزش و جوانان بندرماهشهر نیز حضور 

داشتند، پکیج کامل البســه ورزشی به تعداد 
فوتبالیســت های تیم های محالت شهرستان 

به آن ها اهدا شد.
مدیرعامل شــرکت عملیات غیرصنعتی 
در ابتدای این مراســم با اشــاره به ظرفیت 
در  محــالت  فوتبــال  تیم هــای  بــاالی 
بندرماهشهر اظهار کرد: شوق و شور جوانان 
و نوجوانان برای ورزش در این منطقه بسیار 
چشــمگیر است و بســیاری از مراجعاتی که 
به ما و مجموعه صنعت پتروشــیمی صورت 
می گیرد از ســوی همین عزیزان ورزشــکار 
در محالت و فوتبالیست است که توقع دارند 

امکانات انجام مســابقات ورزشی در محالت 
از جملــه فوتبال در منطقه برای آن ها فراهم 

باشد که درخواست به حقی هم است.
محســن آتش زمزم با تشــکر از توجه 
مدیریت شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس به موضوعات ورزشی، گفت: هلدینگ 
خلیج فــارس در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی خود مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را عالوه 
بر اعتبارات شــورای راهبردی، جهت اجرای 
طرح هــای خرسندســاز در منطقه اختصاص 
داده است که یکی از طرح ها مربوط به ورزش 
اســت و تهیه و اهدا این البسه ورزشی نیز در 

همین راستا صورت می گیرد.
مدیرعامل شــرکت عملیات غیرصنعتی 
پتروشــیمی همچنین به اهمیت تســریع در 
اجرای پروژه های مصوب در شورای راهبردی 
شرکت های پتروشیمی در حوزه ورزش اشاره 
کرد و گفت:اعتبارات تمام پروژه های ورزشی 
مصوب در شــورای راهبردی که کلنگ آن 
در ســال های اخیر به زمین زده شــده است، 
از سوی شرکت های پتروشیمی منطقه تامین 
شــده و نیازمند این است که عملیات اجرایی 
آن از ســوی اداره کل ورزش و جوانــان با 

سرعت و قوت بیشتری آغاز شود.

در ادامه آیین اهدا البسه ورزشی به تیم 
های فوتبال محالت بندرماهشهر از تعدادی 
از پیشکســوتان فوتبال شهرستان که سابقه 
طوالنی درعرصه های اســتانی و ملی داشتند 
تقدیر شد و سرپرستان تیم های مختلف نیز به 
تعداد بازیکنان خود البســه ورزشی را دریافت 

کردند.
گفتنی اســت، در این مراســم بالغ بر 
۱۲۰۰ البســه ورزشــی از محل اعتبار سی 
میلیــارد ریالی طرح ورزشــی خرسندســاز 
هلدینــگ خلیج فارس، به این ورزشــکاران 

اهدا شد. 

هلدینگخلیجفارسدر
راستایمسئولیتهای

اجتماعیخودمبلغ3۰۰
میلیاردریالراعالوه
براعتباراتشورای

راهبردی،جهتاجرای
طرحهایخرسندسازدر
منطقهاختصاصداده

است



شنبه 10 آبان ماه 1399 
 شماره 743

12
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

Oil

Oil

Iran Minister Shrugs off 
US Sanctions on Key

 Energy Officials
Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh played down the US Treasury’s 
move to impose sanctions on him and a 
number of key Iranian oil and energy of-
ficials, saying, “I have no assets or wealth 
outside of Iran to be subject to the sanc-
tions.”
In a tweet on Monday evening, Mr. Zan-
geneh said the move was a passive reaction 
to Washington’s failed policy of bring-
ing Iran’s oil exports to zero.“Imposition 
of sanctions on me and my colleagues 
is a passive reaction to the failure of 
Washington›s policy of reducing [Iran›s] 
crude oil exports to zero,” he tweeted.
Zangeneh further said in his tweet: “The 
era of unilateralism is over in the world. 
Iran›s oil industry will not be hamstrung. 
I have no assets or wealth outside of Iran 
to be subject to the sanctions.”“I would 
sacrifice my life, belongings and reputation 
for Iran,” he said.

South Zagros Ready for 
Sustainable Gas 

 Production in Winter
South Zagros Oil and Gas Production 
Company is ready for sustainable gas 
production in the winter after the comple-
tion of annual repairs of its facilities and 
pipelines for gas transmission and gas 
condensate.
According to the Central Iranian Oil Fields 
Company, Hamid Izadi, CEO of the South 
Zagros Oil and Gas Production Com-
pany, said: «With the safe and successful 
completion of the repairs of transmission 
pipelines as well as natural gas and gas 
condensate processing facilities in Parsian, 
Agar and Dalan operational districts this 
week, the company is fully prepared for 
sustainable production and supply of gas 
in the winter.”South Zagros Oil and Gas 
Production Company is the largest oil and 
gas exploitation company affiliated to the 
Central Iranian Oil Fields Company, which 
after South Pars, as the second gas hub in 
the country, plays an important role in the 
sustainable production of gas in Iran.

Zagros Petchem Plant to 
Build PSA Unit

Zagros Petrochemical Company has 
planned to build a pressure swing adsorp-
tion (PSA) unit with the aim of estab-
lishing projects to improve and reduce 
environmental pollutions and to reduce 
greenhouse gas emissions.
According to Zagros Petrochemical Com-
pany, based on the process plan of metha-
nol production as the final product of this 
complex, hydrogen gas is one of the neces-
sities and prerequisites of production, so 
PSA project implementation studies began 
in 2018 and the effect of hydrogen on the 
final product of the complex on the basis 
of laboratory tests was reviewed.In studies 
conducted with the installation of a PSA 
package with a capacity of 15,000 standard 
cubic meters per hour, about 80 to 100 tons 
of methanol will be produced in the com-
plex on a daily basis. The obtained results 
show that the recovery of gases sent to the 
flare stack will reduce energy consump-
tion and greenhouse gas emissions while 
improving the environmental performance 
indexes of the company.

 Zangeneh Announces Opening Single
Channel for Importing Goods thru Oil Exports

Iranian Minister of Pe-
troleum Bijan Zangeneh 
said President Rouhani 
had signed off on the 
Iranian Ministry of 
Petroleum›s proposal to 
create a single window 
for the import of goods 
through oil exports with 
the aim of speeding up 
the work.
According to the Is-
lamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB), 
Zangeneh on Wednesday 
evening said, «With the 
consent of the President 
at the suggestion of the 

Ministry of Petroleum, 
we need to create a 

single window so that 
things can be done 

quickly and people do 
not waste time moving 

between government 
bodies.”He added the 
result of the proceedings 
should be announced to 
the applicant immediate-
ly so that the task can be 
determined.»We have to 
decide on the framework 
for the formation of this 
single window, and the 
applicant agencies and 
bodies that have to carry 
out the operations to 
start importing goods 
through oil exports, and 
God willing, the op-
erational work will start 
next week.»

8% Rise in Iran 7-Month Petchem Output

WOGPC Expert Builds Electronic Control Valve

NDFI Dipped for €150m for Dena Petchem Project

Iran’s petrochemical output 
rose by 8 percent year-on-year 
in the first 7 months of the cur-
rent calendar year, which began 
on March 21.
According to the National Pet-
rochemical Company (NPC), 
the director of production con-
trol at NPC said petrochemi-
cal companies were operating 
at an acceptable capacity in 
the country despite the prob-
lems they are faced with.
Jalal Mirhashemi said given 
the performance of the plants, 
the petrochemical sector was 
expected to realize the year’s 

motto, i.e. production leap.The 
Director of Production Con-
trol at NPC, emphasizing that 

Iran›s petrochemical industry 
as one of the parent industries 
is one of the most important 

pillars of development and the 
driving force of various sectors 
of the economy, said: “National 
Petrochemical Company›s 
approach to completing the 
production chain, diversify-
ing output, feeding domestic 
industries as well as enhanc-
ing the value of the product 
portfolio of the petrochemical 
industry.”Mirhashemi stated: 
«Considering the existing ca-
pacities and ongoing measures, 
conditions and infrastructure 
have been provided to achieve 
a leap in production in the pet-
rochemical industry.”

The electronic board of control 
valves was designed and built 

by one of the employees of the 
instrumentation department of 

Dehloran operational district in 
an innovative way.
According to the West Oil 
and Gas Production Com-
pany (WOGPC), Abouzar 
Abdsheikhi said positioner is 
one of the most widely used 
parts in the oil industry. The 
item has two electronic and 
electro-pneumatic parts, but 
its electronic part often hits 
a problem, while the electro-
pneumatic part remains in-
tact and due to the lack of an 
alternative electronic board, the 
positioner is inevitably unus-
able and a new positioner must 
be purchased and replaced.This 

imposes a heavy financial bur-
den on the company but given 
the international sanctions, it 
is not possible to purchase the 
part.Referring to the application 
of this tool in the oil industry, 
he added: «In the oil and gas in-
dustry, control valves are most 
used in controlling the produc-
tion process, and therefore to 
determine the position of these 
control valves, a positioner 
is needed. A new method has 
been designed so that it can 
easily replace the main board, 
which fortunately with the new 
design, this problem was com-
pletely solved.”

The CEO of Dena Petrochemi-
cal Project said: «Receiving 150 
million Euros of resources from 
the National Development Fund 
of Iran is on the agenda, and by 
providing this amount, the proj-
ect will be ready for operation 
by March 20 2023.»
According to the National 

Petrochemical Company, 
Abolghasem Sharifi said the 
project’s construction reached 
64.83% completion in the first 6 
months of the current calendar 
year, which began on March 21, 
adding despite the coronavirus 
outbreak, the project has been 
able to gain valuable achieve-

ments such as renewal of its 
feedstock supply agreement, 
receiving the letter announcing 
Dena project to be at the top of 
the list of priority projects of 
the Ministry of Petroleum.He 
added: «According to the plans, 
150 million Euros is needed to 
complete the project, the receipt 

of which from the facilities of 
the National Development Fund 
of Iran is on the agenda.»The 
Dena methanol project is being 
built on a 7-hectare land in the 
second phase of the Pars Special 
Economic Zone (Assaluyeh) to 
produce 1,650 tons of AA grade 
methanol.
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ایدرو

انعقادتفاهمنامههمکاریمیانسازمانمدیریتصنعتی
وشورایعالیصنایعدریاییکشور

پژوهشــی  آموزشــی،  تفاهم نامه 
و مشــاوره ای میان ســازمان مدیریت 
صنعتی و شــورای عالی صنایع دریایی 
کشور با امضای ابوالفضل کیانی بختیاری 
و  صنعتی  مدیریت  ســازمان  مدیرعامل 
ســیامک ســیدمرندی رییس دبیرخانه 
شورای عالی صنایع دریایی کشور، منعقد 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
مدیریــت صنعتــی، کیانــی بختیاری 
در  مدیریت صنعتی  سازمان  مدیرعامل 
این جلســه گفت: با توجه به مطالعات 
خوبی که ســازمان مدیریــت صنعتی 

در خصــوص صنایع دریایــی و حوزه 
دریایــی کشــور انجام داده اســت، با 
داریم  آمادگی  تفاهم نامــه  این  امضای 
تصمیم سازی  برای  مشترک  به صورت 
در سطح سیاســت های کالن کشوری، 

پیشنهادهایی ارایه نماییم.
وی ابراز امیــدواری نمود که این 
پیشــنهادها بصورت تصمیم سازی های 
اثربخش در تدوین برنامه هفتم توسعه 
کشور منظور شــود. مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتی، در ادامه خاطرنشــان 
کرد این ســازمان در ۲۰ ســال گذشته 
همواره ارتباطات نزدیکی با دانشگاه ها 

و مجامع علمی بین المللی داشته است.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت 
صنعتی از دو سال و نیم گذشته تمرکز 
بر اقتصــاد دریا محــور را آغاز کرده و 
آمــوزش هــای حرفــه ای، مهارتی و 
مدیریتی را در تراز جهانی توســعه داده 

است.
اعالم  ضمــن  بختیاری  کیانــی 
آمادگی ســازمان مدیریت صنعتی برای 
طراحی و برگزاری مشــترک دوره های 
دریایــی  صنایــع    DBA و   MBA
خاطرنشان کرد: در زمینه فرهنگ سازی 
و ادبیات ســازی مباحث صنایع دریایی 

می توانیــم از امکانات خانــه مدیران 
ســازمان مدیریــت صنعتــی، ماهنامه 
تخصصــی تدبیر، نشــریه مســئولیت 
اجتماعی و انتشارات ســازمان استفاده 

نماییم.
وی افزود: در حوزه مشاوره صنعتی 
نیز آمادگی داریم در امور صنایع دریایی، 

یک گروه تخصصی راه اندازی کنیم.
در این جلسه، سیامک سیدمرندی 
رییــس دبیرخانه شــورای عالی صنایع 
دریایی کشور، نیز ضمن بیان مطالبی در 
خصوص اهمیت نگاه تخصصی به حوزه 
دریــا و صنایع دریایی و به روز بودن در 

این زمینــه گفت: امیدواریم با همکاری 
سازمان مدیریت صنعتی نگاه تخصصی 
به حــوزه دریا و صنایع دریایی و به روز 
بودن دانــش مدیریتــی در این حوزه 
تسریع شود. وی تاکید کرد: توجه ویژه 
سیاســت های کلی برنامه های توسعه 
به مقوله اقتصاد دریــا محور در تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند 
در جهت ارتقاء دانش مدیریت در صنایع 
دریایی و دریانوردی کشور حرکت کنیم 
و امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت 
صنعتــی این مهم در راســتای اجرایی 

شدن سیاست های ابالغی میسر شود.

ضرورت توجه به ديپلماسی اقتصادی برای رفع موانع تحريم

اصغر پیرعلی
از سال های گذشته مسائل به هم مرتبط 
دیپلماسی اقتصادی و امنیت اقتصادی در صدر 
برنامه ها و طرح های سیاست بین المللی قرار 

گرفته است.
در گذشــته دو گــروه اقتصاددانــان و 
دیپلمات ها از وجود یکدیگر غافل شده بودند و 
معموال دولتمردان و دیپلمات ها، سیاست های 
اقتصــادی و بازرگانی را سیاســت های کم 

اهمیت عنوان می کردند.
گســترش بازارهای جهانــی و ارتباط 
روزافزون بین کشــورهای مختلف در عصر 
جدید، موجبــات تغییر و تحــوالت فزاینده 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی در محیط 

تجاری را فراهم آورده است.
در ایــن شــرایط مفاهیم دیپلماســی 
اقتصادی از اهمیت بســزایی برخوردار است. 
اســاس شــکل گیری دیپلماســی اقتصادی 
مبتنی بر کاستی های دیپلماسی سنتی برای 
تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع 
بازیگران دولتی و غیردولتی عرصه بین الملل 
در چارچوب تعامــالت فزاینده و چند وجهی 
اقتصاد جهانی اســت. دیپلماسی سنتی اساسا 
قائل به برتری سیاســت بر اقتصــاد بوده و 
عمدتا بر پایه روابط چنــد جانبه دولت ها در 

سازمان های بین المللی عمل می کند.

به نظر می رســد در فضای موسوم به 
جهانی شــدن که عمدتا ناظر به جریان های 
اقتصــادی و تجاری بین المللی اســت، اتکا 
به دیپلماســی ســنتی تامین کننــده منافع 
دســت اندرکاران حوزه بین الملل نیســت. در 
این عصر اقتصاد اهمیــت فزاینده ای یافته و 
بازیگران متعــدد دولتی وغیردولتی به عرصه 
دیپلماســی اقتصادی ورود پیــدا کرده اند؛ در 
چنین فضایی، کشورها تالش می کنند جایگاه 
خود را در اقتصــاد جهانی ارتقا دهند که این 
امر، خود مســتلزم بهره گیــری حداکثری از 

هنر دیپلماســی برای افزایــش فرصت ها در 
انتقال  زمینه جذب ســرمایه های خارجــی، 
فنــاوری، افزایش صادرات و دسترســی به 
بازارهای جهانی و نظایر آن اســت.جمهوری 
اســالمی ایران از جمله کشورهایی است که 
در سه دهه اخیر بیشــترین و گسترده ترین 
تحریم ها را متحمل شده است. بدیهی است 
سیاســت هاي کالن اقتصادي کشــوری که 
همواره بــا چالش تحریم اقتصــادي مواجه 
بوده متفاوت از کشــورهایی است که با این 
تهدید روبرو نیستند. کشورهاي دچار تحریم 

عموماً به سیاست هاي خوداتکایي و خودکفایي 
درونزا نیاز دارند. تولید دانش اقتصادی مبتني 
بر شرایط تحریم، از الزامات اداره کشورهاي 
تحریم شــده اســت. تبیین اقتصاد تحریم، 
نیازي جهاني اســت که مي تواند در شــرایط 
خاص معادالت سیاســي و اقتصادي جهان 
نقش آفرین باشــد. از طرفی، با توجه به تاکید 
بند ۱۲ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی؛ 
مبنــی بر افزایش قــدرت مقاومت و کاهش 
آسیب پذیری اقتصاد کشور ضرورت بازخوانی 
و ساماندهی دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش 

احساس می شود.
افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهش 
آســیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه 
پیوندهــای راهبردی و گســترش همکاری 
و مشــارکت با کشــورهای منطقه و جهان، 
به ویژه همســایگان، اســتفاده از دیپلماسی 
در راســتای حمایت از اهــداف اقتصادی و 
استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی 
و منطقــه ای قابــل انجام اســت.با توجه به 
پیچیدگی و جهانی شــدن چهره دیپلماسی 
در قــرن ۲۱، کشــور باید نوع نــگاه خود به 
پیرامون را به سمت شــکل گیری اتحاد ها و 
ائتالف ها ســوق دهد. به واسطه پیشرو بودن 
نظام جمهوری اســالمی ایران در تعامالت 
ضداستعماری و غیرعادالنه، در روابط خارجی 
این کشور با کشورهای ســلطه گر، درجه ای 
از تنش وجود دارد. در دیپلماســی اقتصادی، 
کشورها باید نگاه ائتالف جو با در نظر گرفتن 
مواضع و منافع خود داشته باشند تا بتوانند در 
شرایط تحریم با تمرکز بر این نگاه، تعامالت 
خود را با کشورهای دیگر ادامه دهند و فشار 
تحریم، آنها را در انزوا قرار ندهد.دیپلماســی 
اقتصــادی می توانــد با اســتفاده از ظرفیت 
ایران  واقعی  تجاری  توانمندی های  رسانه ای 
را به دنیا نشــان داده، با برندسازی کاالهای 
ایرانی در خارج و رفع تبلیغات استکباری علیه 
ایران، چهره واقعی جمهوری اسالمی ایران را 
نشــان دهد و از این طریق به ایجاد بازارهای 
جدید و ثبات آنها در کشورهای هدف کمک 
کنــد و ذهنیت های موجــود علیه جمهوری 
اسالمی ایران را که با تبلیغات سوء در اذهان 
عمومی نقش بســته اند تا تحریم های اعمال 
شده خود را مشروع جلوه دهند، تصحیح کند 
و به این شکل، آثار مخرب ناشی از تحریم ها 

را کاهش دهد.

اخباربین امللل

مذاکراتبغدادوتوتالبرایسرمایهگذاریدر
پروژههایگازعراق

وزیر نفت عراق اعالم کرد که بغداد در حال مذاکره با توتال فرانسه 
برای سرمایه گذاری در دو پروژه گازی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، احسان عبدالجبار اعالم کرد 
که بغداد در حال مذاکره با شرکت فرانسوی توتال برای سرمایه گذاری 
در دو پروژه گازی اســت، زیرا دومین تولیدکننده بزرگ نفت ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( به دنبال تقویت تولید گاز طبیعی 
اســت.وی در بیانیه ای که ازسوی وزارت نفت عراق منتشر شده است، 
گفت: گفت وگوها پیرامون سرمایه گذاری در یک پروژه گازی در غرب 
بغداد و دیگری در جنوب شــهر بصره اســت.وزیر نفت عراق جزئیات 
بیشتری در این باره ارائه نکرد.توتال اکنون از ۲۲.۵ درصد میدان نفتی 
حلفایه در اســتان میســان در جنوب عراق بهره می برد، همچنین این 
شرکت ۱۸ درصد سهام بلوک اکتشافی سرسنگ واقع در منطقه اقلیم 

کردستان عراق را در اختیار دارد.
برزیلسومینتأمینکنندهنفتخامچینشد

برزیل در ماه سپتامبر مقام ســوم صادرات نفت خام به چین را به 
خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن و سنگاپور، داده های واردات 
چین نشان داد برزیل در ماه سپتامبر سومین تأمین کننده بزرگ نفت خام 
چین بود، زیرا پاالیشگاه های مستقل چین خرید نفت خام ارزان قیمت و 
با کیفیت نسبتًا عالی این صادرکننده آمریکای جنوبی را افزایش دادند.
داده های اداره کل گمرک چین نشــان داد واردات نفت چین از برزیل 
در ماه ســپتامبر به ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تن رسیده است، در حالی که 
این رقم پارســال ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن بود.برزیل در صاردات نفت 
خــام به چین از عراق پیشــی گرفت و بغداد بــه پنجمین تأمین کننده 
بزرگ نفت چین تبدیل شــد.واردات چین از برزیل از ژانویه تا سپتامبر 
۳۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تن بوده که ۱۵.۶ درصد بیشتر از پارسال است. 
شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل در ماه ژوئیه اعالم کرده بود چین 
۷۰ درصد از صادرات نفــت برزیل را به خود اختصاص می دهد.داده ها 
نشان داد که عربستان سعودی ماه گذشته میالدی دوباره رتبه نخست 
صــادرات نفت به چین را به خود اختصــاص داد. واردات نفت چین از 
ریاض ۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تن معادل یک میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه 
در روز بود.روسیه که دومین صادرکننده نفت خام به چین در ماه گذشته 
بود، در این مــاه ۷ میلیون و ۴۸۰ هزار تن یا یک میلیون و ۸۲۰ هزار 
بشــکه در روز از نفت خام چین را تأمیــن کرد.صادرات ایاالت متحده 
آمریکا به چین در ماه ســپتامبر به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید.چین 
در ۹ ماه نخست ۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال نفت خام وارد 
کرد، زیرا پاالیشگاه ها با بهبود تقاضای سریع پس از همه گیری ویروس 
کرونا تولید را افزایش دادند و با قیمت های بی  سابقه پایین نفت، مقدار 

هنگفتی از نفت ارزان قیمت را ذخیره سازی کردند.
درسال۲۰۲۰؛

صادراتنفتروسیه۱6.4درصد
کاهشمییابد

وزیر انرژی روســیه اعالم کرد که صادرات نفت روســیه در سال 
۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۴ درصد کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، الکساندر نواک، روز جمعه 
)دوم آبان ماه( به مجلس ســفالی پارلمان روسیه گفت: انتظار می رود 
صادرات نفت روسیه در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶.۴ درصدی نسبت به 
مدت مشابه پارسال به مجموع ۲۲۵ میلیون تن برسد.وی گفت: مقدار 
تولید نفت روسیه امسال ۵۰۷ میلیون تن است، این رقم نسبت به تولید 
برنامه ریزی شده این کشور که ۵۵۸ تا ۵۶۰ میلیون تن بود، کمتر است. 
خبرگزاری اینترفکس براساس داده های رسمی روز جمعه )۲۵ مهرماه( 
اعالم کرده بود که تولید نفت و میعانات گازی روســیه در نیمه نخست 

ماه اکتبر ۰.۲ درصد نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافته است.
افزایشابتالبهکرونابهبودبازارنفترابه

تأخیرمیاندازد
دبیرکل اوپک اعالم کرد که افزایش مــوارد ابتال به ویروس کرونا 
ممکن است سبب به تأخیر افتادن بهبود بازارهای جهانی نفت خام شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، محمد سانوســی بارکیندو 
اعالم کرد که مدت زمان بهبود بازار نفت ممکن اســت بیش از آنچه 
انتظار می رود با افزایش ویروس کرونا در سراســر جهان طول بکشد و 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش روند خود برای 
برقــراری توازن در بازار را حفــظ می کنند.ائتالف اوپک پالس در ماه 
آوریل توافق کردند که به دلیل تضعیف تقاضا در پی همه گیری ویروس 
کرونا، تولید خود را به طور بی ســابقه ای کاهش دهند. این ائتالف قرار 
است بر اســاس توافق کاهش تولید، بخشی از محدودیت های عرضه 
خود را از ماه ژانویه تسهیل کند.دبیرکل اوپک در مجمع انرژی مجازی 
ســراویک )CERAWeek( هند، درباره اینکــه آیا موج دوم ویروس، 
اوپک پالس را ملــزم به تغییر راهبرد خود می کنــد، گفت: امیدهایی 
که برای بازگشــت تقاضا در اوایل ســال جاری بود از بین رفته است.

بارکیندو افزود: امیدوار بودیم که نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ شــاهد بهبود 
باشیم، اما متأســفانه هم رشد اقتصادی و هم بهبود تقاضا هم اکنون و 
بیشــتر به دلیل همه گیری ویروس کرونا ضعیف باقی مانده اســت.وی 
تصریح کرد: با احتیاط خوش بین هستیم که بهبود ادامه می یابد، ممکن 
است بیشتر طول بکشد، شاید در سطوح پایین تر، اما ما مصمم هستیم 
که مســیر خود را ادامه دهیم.دبیرکل اوپک اظهار کرد: تولیدکنندگان 
انتظار ندارند که قیمت ها مانند ســه ماه دوم امسال به طور بی سابقه ای 
ســقوط کند.بارکیندو گفت: تولیدکنندگان اوپک پالس به طور میانگین 
بــه ۱۰۰ درصد تعهدهای خود در زمینه کاهش عرضه پایبند بوده اند و 
همچنان به کاهش تولید ادامه می دهند تا ذخیره سازی ها بیشتر کاهش 
یابد.وی افزود: مصمم هســتیم که با اطمینان از ادامه روند برداشت از 

ذخیره سازی ها، به بازگرداندن ثبات به بازار کمک کنیم.
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عیبیابیخطوطتغذیهگازهرمزگانبا
تازهترینروشروزدنیا

مدیرعامل شرکت گاز اســتان هرمزگان از عیب یابی خطوط تغذیه 
گاز در این استان با تازه ترین روش روز دنیا خبر داد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، فواد 
PCM- حمزوی از انجام عملیات عیب یابی خطوط تغذیه گاز به روش

ACVG برای نخســتین  بار در استان هرمزگان خبر داد و گفت: روش 
Pipeline Current Mapping یکی از روش های مدرن بازرسی وضع 
سیســتم حفاظت کاتدی و کیفیت پوشــش خطوط لوله است و اساس 
این روش بر مبنای استفاده از جریان متناوب، تعقیب جهت و مقدار آن 
در داخل لوله اســت. به گفته وی، این روش با اســتفاده از جریان های 
متناوب و بــا فرکانس های مختلف قادر به تشــخیص تداخل جریان 
اســتاتیکی و دینامیکی در محیط های شــلوغ شهری است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان هرمزگان تصریح کرد: واحد بازرسی فنی و نشت یابی 
این شرکت در برنامه ها و بازرســی های خود با استفاده از روزآمدترین 
روش ها و اســتانداردهای موجود، عملیات پایش را که ســبب کاهش 
آســیب های احتمالی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی کشور 

می شود، عملیاتی می کند.
اجرایعملیاتقطعووصل4کیلومترازخط

لولهپلبابا-رازان
عملیات قطع و وصل ۴۰۰۰ متر خط لوله ۱۶ اینچ پل بابا - رازان با 

توجه به نتایج آخرین مرحله توپکرانی هوشمند انجام شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران - منطقه لرستان، سعید میر، رئیس واحد مهندسی، نگهداری 
و تعمیرات خط منطقه هدف از اجرای این عملیات را تعمیر اساسی خط 
لوله با تعویض آن به دلیل وجود خوردگی های گســترده و متعدد عنوان 
کرد و گفت: تخلیه اســتاتیک و دینامیک خط، انتقال معکوس خط به 
ســمت مرکز انتقال نفت شهید قلندری )پل باباحســین( و بدرآباد به 
میزان حدود ۵۶۰ هزار لیتر نفت گاز، نصب و جوشکاری فنس ولو جدید 
روی قطعه تعویضی در نزدیکی حصار پیرامونی مرکز، ساخت و جوش 
تراپ موقت، پیگرانی، جوشــکاری پنج سر قطع و وصل و راه اندازی و 
هواگیــری خط پس از عملیات برای بهره بــرداری از قطعه تعویضی از 
جمله اقدام هایی اســت که برای این عملیات انجام شــد.وی افزود: با 
انجام این عملیات خط لوله ۱۶ اینچ که یکی از خطوط فرسوده منطقه 
به شمار می آید ایمن سازی شــد تا ضریب ایمنی، عملکرد و پایداری 
آن بهبود یابد.رئیس واحد مهندســی، نگهداری و تعمیرات خط منطقه 
لرســتان به شرایط ایمن و بدون آلودگی زیست محیطی در اجرای این 
عملیات اشــاره و اظهار کرد: تعویض ۵۰۰۰ متر دیگر از این خط لوله 
در دســتور کار قرار دارد که امید می رود در آینده ای نزدیک ایمن سازی 
خط لوله ۱۶ اینچ پل باباحسین - رازان در منطقه لرستان تکمیل شود.

رئیس واحد مهندســی، نگهداری و تعمیرات خط منطقه لرستان گفت: 
این عملیات با مشــارکت گروه های مختلف منطقه لرســتان از جمله 
مرکز انتقال نفت شــهید قلندری )پل باباحســین(، واحدهای تعمیرات 
خط، خوردگی، مکانیک، بازرسی فنی، اچ اس یی، حراست و امور اداری 

با موفقیت پایان یافت. 
مدیربرنامهریزیشرکتملیپخش

فرآوردههاینفتیمنصوبشد
مدیرعامــل شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی ایران طی 
حکمی، فائزه منتظری را به عنوان مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منصوب کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی، در حکم کرامت ویس کرمی به منتظری آمده است:
»پیرو حکم سرپرستی شماره ۱,۶۰۰۸ مورخ ۹۹.۰۱.۲۳، به موجب 
این حکم به عنوان مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منصوب می شــوید. توفیق جنابعالــی را در انجام وظایف محوله 
از خداوند سبحان مســئلت می نماید.« منتظری پیش از این به عنوان 
سرپرســت مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منصوب شده بود.
پاالیشنفتهندبهباالترینرقم

در6ماهاخیررسید
مقدار نفت خام فرآوری شــده در پاالیشگاه های نفت خام هند به 

باالترین سطح در شش ماه اخیر رسید.
بــه گزارش خبرگزاری رویترز، نفت خام فرآوری شــده توســط 
پاالیشــگران هندی در ماه ســپتامبر به باالترین ســطح در شش ماه 
گذشــته رسید، این مســئله نشانه دیگری اســت که تقاضای سوخت 
تضعیف شده به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و حمل و نقل در پی 
همه گیری ویروس کرونا، در حال بهبود اســت.مقدار نفت خام فرآوری 
شــده در سپتامبر نسبت به ماه پیش از آن ۱۳.۴ درصد افزایش یافت و 
مجموع  آن به ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز )۱۷ میلیون و ۷۷۰ 
هزار تن( رســید.این مقدار باالترین رقــم از زمان آغاز محدودیت های 
اعمال شــده برای مهــار ویروس کرونا در هند یعنــی ماه مارس بود. 
پاالیشگاه ها در آن زمان ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام 
پاالیش می کردند.داده ها پیش از این نشان داده بودند که در ماه گذشته 
تقاضای ســوخت نیز برای نخستین بار از ماه ژوئن افزایش یافته است.

داده های اولیه نشان داد که فروش گازوئیل در ماه اکتبر نخستین بار از 
ماه مارس تاکنون افزایش یافته و این نشان دهنده افزایش فعالیت های 
صنعتی در آستانه جشــنواره های مهم هند است.داده ها نشان می دهد 
که مقدار بهره گیری پاالیشــگاه های هند از ظرفیت تولید خود در ماه 
سپتامبر حدود ۸۶.۲۲ درصد بوده است، در حالی که این رقم در ماه اوت  
۷۶.۱۰  درصد بود.مقدار پاالیش نفت خام هند در ماه سپتامبر باالترین 
رقم از ماه مارس تا کنون بود.گزارش ماهانه هند نشــان داد که تولید 
نفت خام هند نسبت به پارسال ۶ درصد کاهش یافته و به ۲ میلیون و 

۴۹۰ هزار تن )۶۰۸ هزار بشکه در روز( رسیده است.

یککارشناسبررسیکرد؛

ارتباطصادراتبنزینباتحریمزنگنهچهبود؟
ایران  بنزین  رکورد شکنی صادرات 
بار دیگر آمریکا را شــگفت زده کرد و با 
وزیر  تحریم  و  ترامپ  نمایشــی  واکنش 
نفــت و برخی مدیران نفتی روبرو شــد، 
اقدامی که به گفته کارشناسان تاثیری بر 
پیشبرد اهداف صنعت نفت ایران ندارد و 
تنها یک خودنمایی از سوی آمریکا است.

امروز ایــران با گــذر از مرحله ای 
کــه در آن وارد کننــده بنزیــن بود، به 
یکی از فعــال ترین کشــورهای منطقه 
در خصوص صادرات بنزین تبدیل شــده 
اســت و برای نخســتین بار این کاال در 
است  توانســته  غیرنفتی،  کاالهای  میان 
بر سکوی نخست صادرات بایستد. بدین 
ترتیب برای تقویــت صادرات غیرنفتی و 
دوری از خام فروشــی، خط صادراتی این 
سوخت اســتراتژیک فعال شد و با هدف 
گذاری در رونق صــادرات فرآورده های 
نفتــی و ظرفیت تولید روزانه ۱۱۵ میلیون 
لیتــر بنزین برای نخســتین بار صادرات 
محموله های بنزین از ســایر فرآورده ها 
آمارهای صادراتی  گرفت.همچنین  پیشی 
کشور از این امر حکایت دارند که در شش 
ماهه نخست سال جاری علی رغم تحریم 
ها، ۳۰ میلیــارد و ۳۴۹ میلیون دالر کاال 
به کشــورهای خارجی صادر شده است. 
باتوجه به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون 
نفتی در  دالری صادرات کاالهــای غیر 
نیمه نخست سال جاری باید گفت بنزین 
در صدر این کاالهای صادراتی توانســته 

است در ارزآوری کشور نقش قابل توجهی 
را ایفا کند. عالوه بر این، شش روز پیش 
بیش از ۲۸ میلیون بشکه بنزین از طریق 
رینگ بین الملل بورس انرژی معامله شد 
تا رکورد معامالت روزانــه بورس انرژی 
رقم بخوردبه نظر می رســد که به اعتقاد 
تحلیلگران این مســاله ترامپ را وادار به 
یک حرکت نمایشــی کرده است، اقدامی 

کــه نمی توانــد نقش قابــل توجهی در 
صنعت نفت ایران داشــته باشــد.در این 
رابطــه مرتضی بهروزی فر- کارشــناس 
ارشــد حوزه انرژی -به ایســنا گفت: روز 
گذشته مشــاور امنیت ملی آمریکا اعالم 
کرد که عمال دیگر بخشــی برای تحریم 
باقی نمانده اســت به همیــن دلیل باید 
گفت اقــدام ترامپ تنها به این دلیل بوده 

تا در این شــرایط بگوید کاری انجام داده 
اســت.وی افزود: اینکه گفته می شود به 
دلیل افزایش حجم صــادرات بنزین این 
تحریم هــا صورت گرفته اســت به نظر 
من خیلی منطقی نیســت و ترامپ نهایتا 
خواسته اعالم کند که هر کاری که بتوانم 
انجام می دهــم، حتی اگر آن کار تاثیری 
نداشته باشد.این کارشناس حوزه انرژی با 

بیــان اینکه تحریم وزیر نفت تاثیری 
در میــزان فروش ندارد، تصریح کرد: کل 
صنعت نفت در تحریم است و تحریم افراد 
تاثیــر چندانی در پیشــبرد اهداف صنعت 
نفــت ندارد.بهروزی فر اظهار کرد: ترامپ 
در نزدیکی انتخابــات یک نمایش به راه 
انداخته اســت، تنها توجیهــی که میتوان 
برای این مســاله بیان کــرد خودنمایی و 
نمایش جدید ترامپ اســت و بنده توجیه 
دیگــری برای آن ندارم.وی بــا تاکید بر 
اینکه زمانی که صنعت نفت به طور کامل 
تحریم است تحریم مدیران نفتی یک کار 
بیهوده به حســاب می آید، تصریح کرد: 
در ادبیات تحریم بین الملل مطرح شــده 
که گاهی اوقات تحریم انجام می شــود 
تا صرفا به دیگران اعالم شــود یک کار 

انجام شده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا به مهر خبر داد؛
ساخت پتروپااليشگاه کنار پااليشگاه ستاره خليج فارس

مديرعامل شرکت آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک:
امکان صادرات ساالنه ۴ ميليون تن قير در کشور را داريم

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا گفت: فاز ۴ 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با مالکیت، ساخت و تامین 
مالی این قرارگاه در قالب پتروپاالیشــگاه تمام ایرانی با 

سرمایه ۴۶۰ میلیون یورو اجرا می شود.
سردار ســعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتــم االنبیا )ص( در گفتگو با خبرنــگار مهر درباره 
آخرین وضعیت فاز ۴ پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس گفــت: یکی از دغدغه های رهبر انقالب 
جلوگیری از خام فروشــی نفت است و ایشان بارها بر 
پاالیشگاه ســازی تاکید کرده اند و به تازگی تأکیدات 
مقام معظم رهبری بر پتروپاالیشــگاه ها متمرکز شده 
است. در همین راستا برای اجرایی کردن این سیاست 
از ســال گذشته برنامه ریزی کردیم.وی افزود: سه فاز 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا احداث کرده است. ساخت فاز ۴ این پاالیشگاه 
نیز از ۲ ســال قبل توسط این قرارگاه شروع شده بود 
که به دالیلی متوقف شد. در ادامه برنامه ریزی کردیم 
و بر اســاس موافقت نامه ای کــه با وزارت نفت امضا 
کردیم قرار شد مالکیت و تأمین مالی فاز ۴ پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس برای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
باشد. هزینه احداث این فاز ۴۶۰ میلیون یورو است.به 
گفته این مقام مسؤول سیاست گذاری احداث این فاز 
ضد تحریمی طراحی شــده است. محصوالت تولیدی 

این پاالیشگاه را نیز محدود به تولید بنزین، گازوئیل، 
ســوخت و… نکرده ایم بلکــه طراحی آن به صورت 
پتروپاالیشــگاه و مواد اولیه صنایع نساجی، شوینده، 
پت که ســهم عمده واردات و ارزبری کشور است، را 
در سبد تولیدات خود دارد. با احداث این پتروپاالیشگاه 

عالوه بر تأمین نیاز داخلی امکان صادرات آن نیز فراهم 
می شود.سردار محمد با اعالم اینکه این پتروپاالیشگاه 
یک ماه پیش کلنگ خورده اســت و طی ۲ ســال نیز 
بهره برداری می شود، اظهار داشت: این فاز دارای مجوز 
خوراک جداگانه از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به 

میزان ۱۲۰ هزار بشــکه میعانات گازی در روز است که 
از خط خوراک ستاره خلیج فارس که ظرفیت مازاد دارد، 
تأمین می شــود. این خط لوله به طول ۳۸۰ کیلومتر از 
عسلویه تا بندرعباس اســت. فاز ۴ ستاره خلیج فارس 
که تحت مالکیت شرکت جداگانه ای به مالکیت قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( از یوتیلیتی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فــارس که ظرفیت مازاد دارد، اســتفاده می کند.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( ادامه داد: 
این پتروپاالیشگاه تمام ایرانی است و برای ساخت آن 
با ســازندگان ایرانی به طور گسترده ای ارتباط گرفتیم 
تــا تجهیزات را ســفارش گــذاری کنیــم و به جرأت 
می توان گفت این پتروپاالیشــگاه به طور ۱۰۰ درصد 
داخلی اســت.وی درباره پاالیشــگاه آناهیتا نیز توضیح 
داد: روند احداث این پاالیشگاه سال هاست که متوقف 
اســت. پس از بررســی های الزم این پاالیشگاه را به 
پتروپاالیشــگاه تبدیل می کنیم. طراحی ها و منابع مالی 
آن در حال بررســی اســت. البته تالش داریم تا تأمین 
مالی این پروژه ها که سودآوری آن قابل توجه است را از 
طریق پذیره نویسی در فرابورس و سرمایه های مردمی 
تأمین کنیم تا راهکاری برای جذب نقدینگی سرگردان 
به بخش تولید باشــد. به دلیــل محدودیت منابع مالی 
پتروپاالیشگاه آناهیتا را فاز بندی کردیم که پیش بینی 

می کنیم فاز نخست آن ۴ ساله اجرایی شود.

مدیرعامل شــرکت آزمایشگاه فنی و 
مکانیک خاک گفت: ســاالنه ۱۴۰ میلیون 
تن قیــر در دنیا تولید می شــود که از این 
میزان، ۱۰۰ میلیون تن در خود کشــورها 
تولید شده و ۴۰ ملیون تن نیز کشورها وارد 

می کنند.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
وزارت راه و شهرســازی، مجیــد کیانپور 
در دوازدهمین همایش ملی و نمایشــگاه 
قیر، آسفالت و ماشــین آالت با بیان اینکه 
ســاالنه ۱۴۰ میلیون تن قیر در دنیا تولید 
می شود، گفت: از این میزان، ۱۰۰ میلیون 
تن در خود کشــورها تولید می شــود و ۴۰ 
ملیــون تن نیز میــزان قیری اســت که 

کشــورهای مختلــف وارد می کنند.وی با 
بیــان اینکه ایران هفتمیــن تولیدکننده و 
چهارمین صادرکننده قیر دنیا است، افزود: 
ما می توانیم عالوه بر نیاز داخلی تا سه برابر 
ظرفیت داخل را به عنوان ظرفیت صادراتی 
تولیــد کنیم. هم اکنــون ۶ میلیون تن قیر 
در کشور تولید می شــود که می توانیم این 
میــزان را تا ۹ میلیون تــن افزایش دهیم 
و بر این اســاس ظرفیت چهار میلیون تن 
قیر صادراتی را خواهیم داشــت.کیانپور با 
اشــاره به اینکه قیرهای تولیدی در حوزه 
خلیج فارس تــا مدت ها بر اســاس درجه 
نفوذ رده بندی می شد، یکی از اساسی ترین 
اتفاقاتی که در حوزه قیر انجام شد را تغییر 

و روی کار آمــدن رده بندی جدیدی به نام 
Performance Griding بود که نسبت به 
سیســتم های پیش از خود، دقیق تر عمل 
می کرد. این کار از سال ۹۰ در کشور مورد 
توجه قرار گرفت و اکنون ضروری است که 
یک روش مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل 
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با 
بیان اینکه سیســتم رده بندی PG را باید 
در کشــور گســترش دهیم بر بازنگری و 
جایگزینی این سیســتم با روش های قبلی 
در نشــریه های ۲۳۴ و ۱۰۱ تاکید و عنوان 
کرد: با روی کار آمدن سیســتم رده بندی 
PG می توانیم، مباحث چســبندگی، سن، 
دمــا و … را لحاظ و قیری متناســب با 

شــرایط پروژه تولید و اســتفاده کنیم و به 
سمت جایگزینی پالستیک ها با االستومرها 
دادن  قــرار  مدنظر  برویــم.وی همچنین 
مشــخصات فنی و شیمیایی قیر را از دیگر 
ضروریات این حوزه برشمرد و عنوان کرد: 
باید با لحاظ روش های نوین، یک آسفالت 
پلیمری را توســعه دهیــم و تالش کنیم 
که این محصول نهایــی، افزون بر صرفه 
اقتصادی از بهترین مشخصات فنی پیروی 
کنــد و کار را به یک ســرانجام مناســب 
برســاند.کیانپور گفت در ادامــه به تجربه 
دیگر کشورها اشــاره کرد و گفت: دنیا در 
اجرای آســفالت های روکــش و حفاظتی 
به ســمت SMI رفته اســت و ما نیز باید از 

آســفالت HMR به ســمت SMI حرکت 
کنیم.مدیرعامل شــرکت آزمایشگاه فنی و 
مکانیک خــاک، قیمت کنونی یک تن قیر 
در بازارهــای جهانی را افزون بر ۳۳۰ دالر 
ذکر کــرد و افزود: قیر حداقــل ۱۶۰ نوع 
مصرف در دنیا دارد و در صنایع رنگ سازی، 
نفت، پتروشیمی و … مصرف ویژه ای دارد 
و با توجه به اینکه ما چهارمین صادرکننده 
قیر فرآوری شــده خالص در دنیا به شــمار 
می رویم باید از دانش ســایر بازیگران این 
حوزه اســتفاده کنیم و به سمتی برویم که 
طول عمر مفید روکش آســفالت راه های 
کشــور افزایش به بیش از ۵ سال افزایش 

یابد. 

رکوردشکنیصادراتبنزین
ایرانباردیگرآمریکارا
شگفتزدهکردوباواکنش
نمایشیترامپوتحریموزیر
نفتوبرخیمدیراننفتی

روبروشد،اقدامیکهبهگفته
کارشناسانتاثیریبرپیشبرد
اهدافصنعتنفتایران

نداردوتنهایکخودنماییاز
سویآمریکااست
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افزایشمالیاتراهیبرایهمراهی
تولیدکنندگاننفتروسیهاوپکپالس

افزایش مالیات می تواند راه را برای همراهی شــرکت های بزرگ 
نفتی روسیه با توافق کاهش عرضه ائتالف اوپک همراه کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مســکو، مالیات های باالی وضع 
شده بر بخش انرژی روســیه می تواند کاهش تولید بلندمدت سازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپــک( و متحدانش )اوپک پالس( را 
برای شرکت های بزرگ انرژی روس آسان کند.سیستم جدید مالیاتی 
روسیه که در اوایل ماه جاری توسط والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه برای کمک به روسیه در برابر بحران اقتصادی ناشی از بیماری 
همه گیر کرونا، تصویب شــد، افزایش تولید میدان های نفتی توســعه 
یافتــه و تولید نفت خام ســنگین را برای شــرکت های انرژی گران 
می کند.تحلیلگران معتقدند که این مســئله می تواند سبب شود بخش 
انرژی روســیه تمایل بیشتری به پذیرش سیاســت های سختگیرانه 
ائتالف اوپک پالس پیدا کند و دیگر با دیگر کشــورهای تولیدکننده 
نفت مانند عربســتان بر سر ســهم بازار نفت درگیر نمی شود.ائتالف 
اوپک پالس برای کمک به رکود بازار نفت، هم اکنون روزانه ۷ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بشــکه در روز - بیش از ۸.۵ درصد مصرف جهانی نفت  
از عرضــه خود می کاهد.اصالحات مالیاتی روســیه پیچیده و با توجه 
به منطقه و انواع نفت تولیدی متفاوت اســت و بعضی از تخفیف های 
مالیاتی را که به برداشت از میدان های نفتی قدیمی و نفت با گرانروی 
باال تعلق می گرفت حذف می کند.تحلیلگران معتقدند بســته های مالی 
برای تولید کمتر می تواند راه را برای تداوم کاهش تولید شــرکت های 
انرژی روسیه همگام با توافق کاهش عرضه اوپک پالس، هموار کند.
لزومتوجهجهانبههمهگزینههابرایکاهش

آالیندگی
وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که جهان باید به همه گزینه های 

موجود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توجه کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ســنگاپور، عبدالعزیز بن سلمان 
در همایش انرژی ســنگاپور اعالم کرد که جهان باید در تالش برای 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای با تغییرات آب و هوایی مبارزه کند، 
اما خالص شدن از شر نفت و گاز دور از ذهن و غیرواقعی خواهد بود.
وی گفت: بیایید روی سوخت منتخب تمرکز نکنیم بلکه به این مسئله 
بپردازیم کــه چگونه می توانیم بدون هیچ اولویتــی این واقعیت ها را 
کاهش دهیم و با آنها سازگار شویم.وزیر انرژی عربستان تصریح کرد 
از فناوری هایی که به کشوری که بزرگ ترین ذخایر هیدروکربن جهان 
را داراســت، اجازه می دهد از منابع خود اســتفاده کامل کند، استقبال 
می کند.برای نمونه، عربســتان ســعودی در حال ساخت نیروگاه های 
خورشیدی اســت تا نفت و گاز بیشتری صادر کند.عبدالعزیز در پاسخ 
به پرسشــی درباره چگونگــی اطمینان از پایبندی اعضای ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( به سهمیه های تولید خود گفت: 
با برخورد یکســان با اعضا و اطمینان از اینکه آنها درک می کنند که 
پایبند نبودن به سهمیه شــان ســبب از بین رفتن اعتبار این توافق در 
بازار می شــود.وی افزود: بنابراین هنگامی که بــازار، به جای پاداش 
دادن به ما، در واقع ما را جریمه می کند، هرچه این جریمه بیشتر شود، 
اعضایی که به ســهمیه خود پایبند هستند کمتر این پایبندی را مفید 
می دانند و ســپس همه این تالش ها بی فایــده خواهد بود.وزیر انرژی 
عربستان در پاسخ به سؤالی درباره بازار جهانی نفت گفت: اکنون ترس 
از وقوع دوباره موج دوم ویروس کرونا وجود دارد.عبدالعزیز افزود: آنچه 
بایــد انجام دهیم ادامه کار و توجه بــه بهبود اقتصاد جهانی و اقتصاد 
محلی است و در عین حال اطمینان حاصل می کنیم که فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت می کنیم.
مصرفانرژیتجدیدپذیردرآمریکارکوردزد

مصرف انــرژی تجدیدپذیــر در آمریکا در ســال ۲۰۱۹ برای 
چهارمین ســال متوالی رشــد کرد و انرژی بــادی و چوبی و انرژی 
ضایعات هر یک ســهم ۲۴ درصدی از کل مصرف انرژی تجدیدپذیر 

در این کشور داشتند.
اداره اطالعــات انــرژی آمریکا بــرآورد کرد مصــرف انرژی 
تجدیدپذیر در آمریکا سال میالدی گذشته به رکورد ۱۱.۵ کوادریلیون 
واحد گرمایی انگلیســی )Btu( معادل ۱۱ درصــد مصرف انرژی این 
کشور رسید.از انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده، انرژی بادی که انحصارا 
برای تولید برق مورد استفاده قرار گرفت، سهم ۲۴ درصدی از مصرف 
انرژیهای تجدیدپذیر در آمریکا داشــت. انرژی بادی ســال گذشــته 
انرژی آبی را مغلوب کرد و پرمصرف ترین منبع تولید برق تجدیدپذیر 
شــد.انرژی چوب و ضایعات هم در مصرف انرژی تجدیدپذیر در سال 
۲۰۱۹ به میزان ۲۴ درصد ســهم داشــتند در حالی که ســهم نیروی 
برق آبی ۲۲ درصد بود. ســوختهای زیســتی هم از مصرف انرژیهای 
تجدیدپذیر ۲۰ درصد ســهم داشتند و ســهم انرژی خورشیدی تنها 
۹ درصد بود با این حال انرژی خورشــیدی بزرگترین رشــد را از نظر 
درصدی در میان انرژیهای تجدیدپذیر داشــت.اداره اطالعات انرژی 
آمریکا اوایل امســال اعالم کرده بود که رشد تجدیدپذیرها و کاهش 
تولید برق با استفاده از سوزاندن زغال سنگ باعث خواهد شد مصرف 
انرژی تجدیدپذیرها در آمریکا از مصرف زغال ســنگ در سال ۲۰۱۹ 
فراتر رود.مجموع مصرف تجدیدپذیرها در آمریکا سال میالدی گذشته 
یک درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۸ رشد کرد و در مقابل مصرف زغال 
ســنگ ۱۵ درصد کاهش ساالنه داشــت.طبق برآورد اداره اطالعات 
انــرژی آمریکا، در ســال ۲۰۱۹ مصرف انرژی از زغال ســنگ برای 
ششــمین ســال پیاپی کاهش پیدا کرد و به پایینترین میزان از سال 
۱۹۶۴ رسید.بر اساس گزارش اویل پرایس، به دلیل افزایش تولید گاز 
طبیعی و افزایش تولید برق با استفاده از گاز طبیعی، ظرفیت تولید برق 
با اســتفاده از زغال سنگ در آمریکا رو به کاهش است و تولید برق با 
مصرف زغال سنگ در یک دهه گذشته به میزان قابل توجهی کاهش 
پیدا کرده و در سال ۲۰۱۹ به پایینترین میزان در ۴۲ سال اخیر رسید.

وعدهاوپکپالسبرایتثبیتبازارنفت؛

جلویسقوطقیمتنفترابهموقعمیگیریم
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
و غیراوپک با اذعان به کندی روند احیای 
بازار نفت، وعده داد در جلوگیری از ریزش 
قیمتهای نفت، به موقع اقدام خواهد کرد.

در حالی که شــش هفتــه به زمان 
برگزاری نشســت وزیــران اوپک پالس 
برای بررســی سیاســت تولید این گروه 
در ســال ۲۰۲۱ زمان باقی مانده اســت، 
کمیتــه نظارتی مشــترک وزیران اوپک 
و غیراوپــک در دیدار روز دوشــنبه خود 
اعالم کــرد به دقت اوضاع بــازار را زیر 
نظر دارد و اگر ضرورت ایجاب کند، برای 
طرح پیشــنهاد محدودیت بیشتر عرضه 
تردید نخواهد کرد.شاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در 
سخنرانی آغازین این نشست گفت: ما هر 
آنچه در جهت منافعمان ضروری باشــد، 
انجــام خواهیم داد. بــازار نفت پیامهای 
متضادی زیادی را در ماه گذشــته ارسال 
کرد اما هیچ کس در بازار نباید نسبت به 
عزم و نیت ما تردیدی داشــته باشد.گروه 
اوپک پالس که متشــکل از ۲۳ کشــور 
اســت، از اوت حدود دو میلیون بشکه در 
روز به تولیدش اضافه کرده و قرار اســت 
در ژانویه ۱.۹ میلیون بشکه در روز دیگر 
به تولیدش اضافه کند. اما با ضعیف شدن 
احیای تقاضا و همزمــان، افزایش تولید 
لیبی روبرو شــده که مسیر بهبود مستمر 
قیمت نفت را ناهموار کرده اند. نفت برنت 
به مدت چندیــن هفته در حدود ۴۰ دالر 
در هر بشکه حبس شده است.نمایندگان 
این گروه به »اس اند پی گلوبال پالتس« 
گفته اند که اوپک پالس ممکن اســت 
تمدید کاهش عرضه بــه میزان فعلی را 
مورد بررسی قرار دهد اما هر گونه توافق 
جدیدی مستلزم مذاکرات سیاسی ظریف 
و احتماال امتیازات به کشــورهایی خواهد 
بود که نگران محدود کردن تولیدشــان 
وزیران  مشترک  نظارتی  هســتند.کمیته 
اوپک و غیراوپک به ریاســت مشــترک 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
نواک،  الکســاندر  و  عربستان ســعودی 
همتای روســی وی به ایــن گروه درباره 
سیاســت تولید توصیه ارایه می کند و هر 
گونه موافقت یا تغییر سیاســت تولید در 
نشســت آینده وزیــران اوپک پالس که 
روزهای ۳۰ نوامبر و اول دســامبر )۱۰ و 
۱۱ آذر( برگزار می شــود، تصمیم گیری 
خواهد شــد.این کمیته دو هفته دیگر در 
۱۷ نوامبر یک نشست مجازی برگزار می 
کند.در نشســت روز دوشنبه، دورنماهای 
مختلف بازار نفت در سال ۲۰۲۱ از جمله 
برای  تقاضای ضعیفتر  ســناریوهایی که 
نفــت و تولید باالتر لیبــی را پیش بینی 
کــرده بودند، مورد بررســی قرار گرفتند. 
تحقق چنین ســناریویی به معنای اشباع 
عرضه بازار نفت خواهد بود که هم اکنون 
با ســطح باالی ذخایر مواجه است.نواک 
در ســخنرانی آغازین خود گفت: با وضع 
مجدد قرنطینه در بســیاری از کشــورها 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا، بازار 
نفت شاهد کندی روند احیای تقاضاست. 
اما موج دوم شیوع ویروس کرونا احتماال 
به شــدت بحران اولیه در بهار امســال، 
به اقتصــاد جهانی آســیب نمی زند.وی 
خاطرنشــان کرد برخی پیــش بینی می 
کنند ســرمایه گذاری باالدستی در سال 
۲۰۲۰ حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد در مقایســه 
با سطح ســال ۲۰۱۹ کاهش نشان می 
دهد که به میــزان قابل توجهی باالتر از 
افت تقاضایی است که مشاهده می شود.
نواک گفت: روشن اســت که بازار بسیار 
نوسانی تر از آنچه به نظر می رسد، است. 
ما شاهد این هستیم که چقدر ادامه روند 
احیا در مواجهه با ابهامات بیشــمار برای 

بازار دشوار شده است.
تاکید دوباره بر پایبندی به تعهدات

اعضای اوپک پالس که در ماههای 
پیش باالتر از ســهمیه شــان نفت تولید 
کرده بودند، با اجرای کاهش تولید جبرانی 

مــی توانند به هدف گــروه کمک کنند.
تحت این توافق، کشــورهایی که باالتر 
از ســهمیه خود نفت تولید مــی کنند، با 
کاهش بیشــتر تولید در ماههای بعد باید 
به جبران بپردازند. ســند داخلی که برای 
کمیته نظارتی تهیه شده بود، نشان داد که 
۱۳ کشــور عضو این گروه ۲.۳۳ میلیون 
بشــکه در روز باید کاهش تولید جبرانی 
انجام دهند.شاهزاده عبدالعزیز که پایبندی 
به توافق را بــه عنوان اولویت اصلی قرار 
داده است، اظهار کرد که امیدوار است این 
کشــورها کاهش تولید جبرانی خود را تا 
پایان ســال انجام دهند.نواک و شاهزاده 
عبدالعزیز اعالم کردند کشورهایشــان که 
بزرگترین اعضای اوپک پالس هســتند، 
بر حفظ همــکاری در بازار نفت از طریق 
گــروه اوپک پالس متعهد شــده اند.این 
دو کشــور درباره سیاســت اوپک پالس 
همواره هم عقیــده نبوده اند به خصوص 
زمانی که در مارس مذاکراتشــان درباره 
واکنش به شیوع ویروس کرونا بی نتیجه 
خاتمــه یافــت و به جنگ قیمــت کوتاه 
مدت منتهی شــد. روســیه که شراکتش 
بــرای اعتبار توافق اوپــک پالس حیاتی 
محسوب می شــود، در آن زمان تمایلی 
بــرای کاهش بیشــتر تولید نداشــت و 
پایبندی به توافق را به اندازه عربســتان 
ســعودی دنبال نمی کرد.امــا والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه و محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در مدت 
یک هفته گذشــته دو بــار مکالمه تلفنی 
داشــته و درباره وضعیت بازار نفت گفت 
و گو کرده اند و وزیــران انرژی آنها هم 
اعالم کرده اند که در هدفشان متحد شده 
اند.نواک گفت: روسیه متعهد بوده و قصد 
دارد همکاری با اوپک پالس را در جهت 
منافع تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
تقویت کند.شاهزاده عبدالعزیز گفت: بازار 
باید مطمئن شود که دو تولیدکننده بزرگ 
در تماس دائمی هســتند. هر دو کشــور 
از فناوریهای پیشــرفته و رابطه خوب در 
سطح رهبری برخوردار هستند که امکان 
مذاکرات مرتب با یکدیگر را میســر می 
کند.بر اســاس گزارش پالتس، شاهزاده 
عبدالعزیز که بــرادر نیمه تنی محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است در 
ســخنرانی آغازین خود دوباره سفته بازان 
و معامله گــران کاغذی را کــه به گفته 
وی، عوامل بنیادیــن را مختل می کنند، 
مخاطب قرار داد و به آنها هشدار داد علیه 
عــزم اوپک پالس بــرای متعادل کردن 

مجدد بازار حساب باز نکنند.
پیش بینی بانک جهانی از قیمت نفت 

در سال آینده
بانــک جهانی در  در همین حال، 
بازارهای  نیم ساالنه »دورنمای  گزارش 
کاال« اعــالم کرد قیمتهــای انرژی به 
خصــوص قیمت نفت در دوران شــیوع 

کرونا بیشترین آسیب را در میان کاالها 
دیده و قیمت نفت در ســال آینده رشد 
چندانی نمــی کند و به طــور میانگین 
۴۴ دالر در هر بشــکه خواهد بود. بانک 
جهانــی اعالم کــرد اگرچــه قیمتهای 
کاالهای کشــاورزی و فلزات بخشی از 
افتی که بر اثر شیوع ویروس کرونا پیدا 
کرده بودند را جبران کرده اند اما قیمت 
نفت حداقل تا سال ۲۰۲۲ به سطح پیش 
از شیوع ویروس کرونا بازنخواهد گشت.
در گــزارش بانک جهانی آمده اســت: 
علیرغم کاهش چشــمگیر تولید، احیای 
قیمــت نفت اخیرا تحــت تاثیر نگرانیها 
نســبت به افزایش موارد ابتال به کووید 
۱۹ و تاثیر آن بــر مصرف نفت، متوقف 
شــده اســت.تقاضا برای نفت در سال 
آینده تقریبا در همه کشــورها بجز چین 
پایینتر از ســطح مصرف ســال ۲۰۱۹ 
خواهــد بود و در نتیجه قیمتهای نفت از 
سطح فعلی حدود ۴۰ دالر رشد چندانی 
پیدا نمی کند.بانــک جهانی انتظار دارد 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت در سال 
۲۰۲۱ به ۴۴ دالر بالغ شــود که اندکی 
باالتر از میانگین قیمت پیش بینی شده 

۴۱ دالر در ســال جاری است. میانگین 
قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان قابل 
توجهی کمتر از میانگین قیمت ۶۱ دالر 
نفت در ســال ۲۰۱۹ خواهد بود. سطح 
باالی ذخایر نفت باعث می شود قیمتها 
تا ســال ۲۰۲۲ پاییــن ۵۰ دالر بماند.

اوپک پالس  بعالوه، کشــورهای گروه 
ســطح قابل توجهی ظرفیت مازاد تولید 
دارند که احتمال رشــد چشمگیر قیمت 
نفــت در کوتاه مدت را کاهش می دهد.
اما قیمــت گاز طبیعی در ســال ۲۰۲۱ 
به دلیل بهبود مصرف همســو با احیای 
اقتصاد جهانی افزایش پیدا می کند.بانک 
جهانی مانند بسیاری دیگر از پیش بینی 
نفت  قیمت  متوجه  ریسکهای  کنندگان، 
را نزولی می بینــد. برای تقاضا، پاندمی 
کوویــد ۱۹ بزرگترین ریســک و برای 
عرضه، بازگشــت نفت لیبی بــه بازار، 
ریســک جدی برای بهبود قیمتهاست.
بر اســاس گزارش اویــل پرایس، بانک 

جهانی در این گــزارش پیش بینی کرد 
اگر اوپک پالس محدودیت عرضه خود 
را در ژانویه تسهیل نکند، نفت پتانسیل 
صعــودی پیدا می کند اما دســتیابی به 
توافق برای کاهش تولید در سطح فعلی 
از نظر سیاســی دشــوار خواهد بود زیرا 
فاینانس بســیاری از تولیدکنندگان نفت 
کــه در این پیمان مشــارکت کرده اند، 
از ســقوط قیمتها و شیوع پاندمی آسیب 

دیده و آنها به درآمد بیشتر نیاز دارند.
دنبال خالصی از شر نفت و گاز نباشید!

وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم 
کــرد دنیا در مبارزه با تغییرات جوی، برای 
خنثی کردن انتشار گازهای گلخانه ای باید 
همه گزینه ها را بررســی کند اما این که 
بخواهیم نفت و گاز را کنار بگذاریم، درست 
و واقع گرایانه نیســت. شاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان در نشســت انرژی سنگاپور 
گفت: بگذارید به جای متمرکز شدن روی 
سوخت منتخب، روی این موضوع متمرکز 
شــویم که چگونه می توانیم خود را با این 
واقعیتهــا وفق دهیم بــدون این که هیچ 
ترجیحی نشان دهیم.وزیر انرژی عربستان 
سعودی گفت: از فناوریهایی که اجازه می 
دهند کشــورش از منابعش به طور کامل 
بهره بــرداری کند، اســتقبال می کند. به 
عنوان مثال عربستان سعودی که صاحب 
بزرگترین ذخایر هیدروکربن است، در حال 
ســاخت نیروگاههای خورشیدی برای آزاد 
کردن نفت و گاز بیشتر برای صادرات است.

شــاهزاده عبدالعزیز در پاســخ به پرسشی 
درباره این که چگونه اوپک پالس پایبندی 
باال به سهمیه کاهش تولید را تضمین می 
کند، گفت: مشــارکت دادن افراد به طور 
یکســان و اطمینان از این که افراد درک 
مــی کنند عدم پایبندی و عدم تعهد اعتبار 
ایــن توافق را در بازار تضعیف خواهد کرد. 
وی در ادامه افــزود: بنابراین بازار به جای 
این که از مــا تقدیر کند، در واقع مجازات 
خواهد کرد و هر چه این تاوان بیشتر باشد، 
ســایرینی که پایبندی دارند، فایده ای در 
ادامــه کنترل عرضه نمی بینند و در نتیجه 
همه این تالشها به هیچ می انجامد.اوپک 
و متحدانش در قالــب گروه اوپک پالس 
در حال حاضر ســرگرم اجرای محدودیت 
عرضه به میزان ۷.۷ میلیون بشکه در روز 
بازارهای نفت هستند  برای متعادل کردن 
که از شیوع پاندمی ویروس کرونا و سقوط 
تقاضا آســیب دیده اند.کاهــش عرضه از 
سوی اوپک پالس به بهبود قیمت نفت و 
بازگشــت آن به باالی مرز ۴۰ دالر در هر 
بشکه کمک کرده است اما رشد موارد ابتال 
به کووید ۱۹ مانع صعود بیشتر قیمت نفت 
شده است. شاهزاده عبدالعزیز در پاسخ به 
سوالی درباره بازار جهانی نفت، گفت: ترس 
فعلی تکرار مجدد موج دوم شیوع ویروس 
کروناســت. با این حال مــن خوش بین 
هستم که همه درسهای سخت و دشواری 

از موج اول آموخته اند. آنچه که باید انجام 
دهیم، ادامه همکاری و تالش برای بهبود 
اقتصــاد جهان و اقتصادهای ملی اســت.

انرژی  بر اســاس گزارش رویترز، وزیــر 
عربستان ســعودی درباره وضعیت احیای 
بازار نفت گفت: بدترین مقطع بحران برای 
بازار نفت تمام شــده اســت. ما همچنان 
مراقب هستیم. تصور می کنم تغییر بزرگی 
از نظر وضعیتی که در ماههای آوریل و مه 
در آن بودیم بــا وضعیتی که اکنون در آن 

بسر می بریم، وجود داشته است.
پوتین: امکان تمدید توافق کاهش تولید 

نفت وجود دارد
رئیس جمهوری روســیه هم اعالم 
کرد کــه امــکان تمدید توافــق جهانی 
کاهــش تولید نفــت خام یــا تعمیق آن 
وجود دارد.به گــزارش خبرگزاری رویترز 
از مســکو، والدیمیــر پوتیــن اعالم کرد 
که روســیه دیگر نیازی بــه تغییر توافق 
کنونی کاهــش عرضه نفت تولیدکنندگان 
جهــان نمی بیند و در عین حــال تعمیق 
کاهش تولیــد نفت برای مدتی طوالنی تر 
در صورت تضمین شــرایط بازار را نیز رد 
روســیه  جمهوری  رئیس  نکرد.گفته های 
صریح ترین نشانه از ســوی مسکو مبنی 
بر آمادگی اش برای ادامه کاهش بی سابقه 
تولید نفت در شــرایط تضعیف بازار تحت 
تأثیر  شــیوع ویــروس همه گیری جهانی 
کروناست.ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش از جمله روســیه 
)اوپک پالس( مطابق توافق کاهش تولید 
این ائتــالف برای کاهش مــازاد عرضه 
موجــود در بازار در پی همه گیری ویروس 
کرونــا، هم اکنون ۷ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
بشکه از تولید خود کاسته اند.قرار است این 
ائتالف از مــاه ژانویه کاهش تولید خود را 
دو میلیون بشکه در روز تسهیل کند، این 
در حالی است که بعضی از تولیدکنندگان 
ابراز نگرانــی می کنند که ممکن اســت 
تقاضــای کافی برای جــذب این عرضه 
اضافی نباشــد.پوتین گفت: با عربستان و 
همچنیــن ایاالت متحده آمریکا در تماس 
بــوده اســت.وی تصریح کــرد: معتقدیم 
نیازی به هیچ تغییــری در توافق جهانی 
کاهش عرضه نیســت و از نزدیک نحوه 
بهبود شرایط بازار را بررسی خواهیم کرد، 
اکنون مصرف در حال افزایش است.رئیس 
جمهوری روسیه افزود: با این حال، ممکن 
اســت بتوانیم محدودیت هــای موجود در 
تولید را حفظ کنیم و آنها را با سرعتی که 
برنداریم. بودیم  برنامه ریزی کرده  پیش تر 

پوتیــن اظهار کرد: در صورت نیاز، شــاید 
بتوانیم تصمیم های دیگری درباره کاهش 
بیشتر بگیریم اما اکنون چنین ضرورتی را 
نمی بینیم.وی گفت: روســیه نه به جهش 
قیمــت )نفــت( عالقه مند اســت و نه به 
ســقوط آن و در این صــورت، منافع ما با 

منافع شریکان آمریکایی  منطبق است. 

بانکجهانیدرگزارشنیم
ساالنه»دورنمایبازارهای
کاال«اعالمکردقیمتهای
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صنعتنفتایرانازپانخواهدنشست
وزارت خزانه داری آمریکا شــامگاه 
دوشنبه )پنجم آبان ماه( بیژن زنگنه، وزیر 
نفت، وزارت نفت و سازمان های مرتبط با 

آن را تحریم کرد.
خارجی  دارایی های  کنتــرل  دفتر 
وزارت خزانــه داری آمریــکا چند نهاد و 
شــخص مرتبط با وزارت نفــت ایران 
را در فهرســت تحریم هــا قــرار داده 
است.شــرکت های تابــع وزارت نفــت 
ایران، شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
ملی  ایران، شــرکت  نفتی  فرآورده های 
شرکت  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش 
خطوط لولــه و ارتباطات نفتــی ایران، 
شــرکت ملی مهندســی و ساخت نفت 
ایــران، شــرکت پاالیش نفــت آبادان، 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند 
و شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی از 
شــرکت هایی هستند که تحریم شده اند.
بیژن زنگنــه وزیر نفت ایران، مســعود 
کرباســیان مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران، نصــراهلل سردشــتی، مدیرعامل 
ایــران، علیرضا  نفتکش  شــرکت ملی 
صادق آبادی، مدیرعامل پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، بهزاد محمدی، 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و  علی اکبــر پورابراهیــم، مدیــر عامل 
شــرکت نیکو در فهرســت تحریم های 

جدید آمریکا قرار گرفتند.

واکنش زنگنه به تحریم  مدیران نفتی از 
سوی آمریکا

وزیــر نفت پــس از تحریم وزارت 
نفت و مدیــران نفتی از ســوی وزارت 
پایــان دوران  از  خزانــه داری آمریــکا 
یکجانبه گرایــی آمریکا نوشــت و تأکید 
کــرد: صنعت نفت ایــران از پا نخواهد 
نشســت. بیژن زنگنه شــامگاه دوشنبه 
)پنجم آبان ماه( پس از تحریم از ســوی 

وزارت خزانــه داری آمریکا در حســاب 
کاربری خود در شــبکه مجــازی توئیتر 
نوشت: »تحریم من و همکارانم واکنش 
منفعالنه به شکســت سیاست واشنگتن 
برای به صفر رســاندن صــادرات نفت 
است. دوران یکجانبه گرایی در جهان به 
پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از 
پا نخواهد نشســت. هیچ دارایی هم در 
خــارج از ایران ندارم که شــامل تحریم 

شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران.«
زنگنه: تحریم آمریکا ما را مصمم تر کرد

وزیر نفت با بی تأثیر خواندن تحریم 
شامگاه دوشــنبه )پنجم آبان ماه( آمریکا 
تأکید کرد: این اقــدام آمریکایی ها تنها 
مــن و همکارانم را در پیمودن اهدافمان 
مصمم تر کرد. بیژن زنگنه روز سه شنبه، 
ششــم آبان مــاه پس از پایان نشســت 
با کمیســیون عمران مجلس شــورای 

اســالمی در جمع خبرنــگاران در 
واکنش به تحریم خود از ســوی وزارت 
خزانه داری آمریکا اظهار کرد: دســتگاه 
اطالعاتــی آمریکا پس از هفت ســال 
کشــف کردند کــه بیژن زنگنــه، وزیر 
نفت به دلیــل ارتباط با وزارت نفت باید 
تحریم شــود، این مســئله بسیار ّسری 
بــود و به این دلیل من را تحریم کردند! 
واقعــا به خاطر این هوشــمندی باید به 
آمریکایی هــا تبریک گفــت! وی درباره 
تأثیر اقدام شــامگاه دوشــنبه آمریکا با 
تأکید بــر اینکه این تحریم هیچ تأثیری 
ندارد و ما تحریم بودیم، تصریح کرد: من 
ســرمایه ای در بیرون از ایران ندارم. این 
اقدام آمریکایی ها تنها من و همکارانم را 

در پیمودن اهدافمان مصمم ترکرد.

رئيس جمهوری:
تحريم وزير نفت نشانه موفقيت ايران و استيصال آمريکاست

سخنگوی دولت:
تحريم وزارت نفت را ظلم جديد آمريکا عليه ايران می دانيم

رئیس جمهوری گفت: اینکه می بینید 
آمریکا  در سیاست خارجی موفق هستیم، 
را  امور خارجه  و وزیر  عصبانی می شــود 
تحریــم می کند، در فــروش نفت موفق 
آمریکا عصبانی می شود وزیر  می شــویم 
نفت را تحریم می کند این نشان موفقیت 

ایران و استیصال آمریکاست.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
دکتر حســن روحانی، امروز )چهارشنبه، 
هفتم آبان ماه( در نشســت هیئت دولت 
گفت: در هشــت ماه گذشته اقدام های 
بســیار بزرگی در زمینــه مقابله با کرونا 
انجام شده و کادر درمانی کشور با همه 
تالش و دانش خود بــه صحنه آمده و 
با فداکاری خود ســبب حفظ جان ده ها 
هزار نفر از مردم کشــور شــدند که از 
تــالش همه آنها و همه دســتگاه هایی 
که تالش کردند تا از این دوران سخت 
عبور کنیم، سپاســگزاری می کنم.وی با 
بیــان اینکه نقد الزم و ضروری اســت 
منتهــا مهم این اســت که نقــد به چه 
منظور انجام می شــود، افــزود: اگر نقد 
برای این باشــد که افکار مردم مشوش 

شــود و میان گروه های مختلف فاصله 
ایجاد شــود، دیگر نقد و نقادی نیست. 
نقد باید نقاط قــوت و ضعف را در کنار 
هم عنــوان کند و راهــکار ارائه دهد و 
اینکه نقاط قوت را نمی بینند و تنها نقاط 
ضعف را می بینند، روش صحیحی برای 
اینکه  با بیان  نقد نیست.رئیس جمهوری 
همه مسئوالن می توانند مورد انتقاد قرار 
گیرنــد، تصریح کرد: نقد در اســالم به 
معنای نصیحت بــوده و یکی از معانی 
ریشــه ای نصیحت، تقویت اســت و در 
حقیقــت نصیحت چیزی جز خیرخواهی 
دلســوزانه نیســت و همه وظیفه داریم 
که همدیگر را نصیحت کنیم، اما هتک 
نسبت  لجن پراکنی،  اشــخاص،  حرمت 
دروغ بــه هم دادن، همدیگــر را متهم 
کردن و ســخنان نــاروا زدن ربطی به 
نقد ندارد.روحانی عنوان کرد: مجلس و 
دولت هر دو نماینده مردم هستند و مهم 
این است که در کنار یکدیگر منافع مردم 
و رفــع گرفتاری و مشــکالت جامعه را 
پیگیری کنیم، زیرا مردم این مسئولیت 
را بر دوش ما گذاشتند تا خدمت بیشتری 

به آنها ارائه دهیم.

مجلس شورای اسالمی، دولت را در این 
شرایط سخت یاری کند

وی با بیان اینکه از مجلس شورای 
اســالمی تقاضا می کنم که دولت را در 
شرایط ســخت کنونی یاری کنند، گفت: 
بزرگ ترین یــاری و کمکی که مجلس 
می تواند انجام دهد این اســت که لوایح 
دولــت را تصویب کند، هــم اکنون ۶۷ 
الیحــه مهم تقدیــم مجلس شــده و 
قوه  به عنوان  مهم ترین وظیفه مجلــس 
مقننه این اســت که قوانین و لوایح مورد 
نیاز را تصویب کند.رئیس جمهوری افزود: 
پیش تر که شــرایط تحریم نبود، اقتصاد 
ما به طور عمده متکی به نفت بود. امروز 
اتکا بودجه به نفت ۵۰ درصد نیست، بلکه 
۱۰ درصد است. یکی از مشکالت ما این 
است که در مسیر عبور از اقتصاد نفتی به 
اقتصاد غیرنفتی هستیم که مسیر سختی 
اســت، تحریم و کرونا هم هست و همه 
اینها کار ما را سخت کرده است که باید 

با تدبیر مشکالت را حل کنیم.
اعمال تحریم های اخیر دال بر موفقیت 

ایران و استیصال آمریکاست
روحانــی تصریــح کــرد: این که 

می بینیــد در سیاســت خارجــی موفق 
هستیم، آمریکا عصبانی می شود و وزیر 
امور خارجه را تحریم می کند، در فروش 
آمریکا عصبانی  می شــویم  موفق  نفت 
می شــود وزیر نفــت را تحریم می کند، 
این نشــان موفقیت ایران و اســتیصال 
می بینید  مناظره هایشان  در  آمریکاست. 
چــه می گوینــد و در سیاســت خارجی 
هیچ چیز ندارنــد و در روابط خارجی با 
دوســتان خود هم دچار مشکل هستند.

رئیس جمهوری عنوان کرد: در نشســت 

ستاد اقتصادی دولت به دنبال هماهنگی 
میان وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
وزارت نفــت، وزارت جهاد کشــاورزی 
و بانک مرکــزی بودیم و به جمع بندی 
خوبی دســت یافتیم که بر اســاس آن 
منابع بانک مرکــزی عمدتًا از نفت، گاز 
و پتروشــیمی و مشــتقات نفتی تأمین 
می شــود و وزارت صمت تالش می کند 
در بقیه بخش ها ارز را به کشور برگرداند 
و صــادرات و واردات را بــه هم متصل 

کند.

 ســخنگوی دولــت در خصوص 
تحریم وزارت نفت گفت: ما این موضوع 
را ظلم جدید آمریکا علیه ایران می دانیم 
و در عین حال این تأثیری بر ما نخواهد 

داشت.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
ربیعی،  دولت، علی  اطالع رسانی  پایگاه 
امــروز )سه شــنبه، ششــم آبان ماه( در 
نشست خبری با بیان اینکه در هفته های 
اخیر شــاهد هجمه های غیرمنصفانه به 
دولت بودیم کــه اگر این رویه ناصواب 
ادامــه می یافــت و به جامعه تســری 
می یافت بی شــک آســیب های جبران 
ناپذیــری را متحمل می شــدیم، گفت: 
آســیب هایی که وحــدت و یکپارچگی 
کشــور را نشانه گرفته بود اگر با هشدار 
ســریع رهبری متوقف نمی شد تضعیف 
ما را در مســائل جهانــی و منطقه ای 

مقام  کــه  همان طور  می شــد.  موجب 
معظم رهبــری فرمودند باید بین نقد و 
اهانت تفکیک قائل شویم.وی در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بــر اینکه در صورت 

ریاســت  انتخابات   در  بایــدن  انتخاب 
جمهوری آمریکا و بازگشت او به برجام، 
ایــران چه رویه ای در پیــش می گیرد، 
افــزود: شــرایط ما برای انجــام کامل 

تعهدها در برجام روشن است.سخنگوی 
دولت تصریح کرد: ما با خروج ترامپ از 
برجام ما از آن خارج نشدیم. تصور آنها 
این بود که ما از برجام خارج می شــویم 
و شــورای امنیــت و کل کشــورهای 
جهان در کنار آمریــکا قرار می گیرند و 
تحریم ها بــا حمایت جهانی علیه ایران 
اعمال می شــود، اما ما بنا بر سیاســت 
روشن خودمان از برجام خارج نشدیم و 
امروز هم آثار آن را مشــاهده می کنیم.

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره تحریم 
بیــژن زنگنه و وزارت نفت، عنوان کرد: 
تاکنــون که آقــای زنگنه اســمش در 
نبود، مگر گشایشی کردند که  فهرست 
بدهند،  انجام  باشــد  اسمش  هم اکنون 
ما ایــن را ظلم جدید آمریکا علیه ایران 
می دانیــم و در عین حــال این تأثیری 
بر ما نخواهد داشــت.وی درباره حساب 

خاص رئیس جمهوری گفت: اصل ماجرا 
این است که ما در ابتدای امسال مبالغی 
را در بودجه ۹۹ ندیده بودیم. براســاس 
عملکرد ۹۸ درآمدهایی حاصل نشده بود 
و این درآمدها در ســال ۹۹ به حساب 
افزود:  واریز شد.سخنگوی دولت  خزانه 
این درآمدها از محــل فروش نفت بود 
که در سال ۹۸ صورت گرفته و عملیات 
آن در ســال ۹۸ به پایان نرسیده بود و 
در ســال ۹۹ بخشی از این پول ها آماده 
شد که هنوز هم بخشی از این مطالبات 
در میانه راه قرار دارد.ربیعی اظهار کرد: 
ما طبق قانون در سال ۹۹ اجازه گرفتیم 
۲۰ درصــد از پول هدفمنــدی را برای 
طرح های عمرانی و جاری هزینه کنیم. 
این یک اجازه قانونی بود که ما در سال 
۹۹ گرفتیم و این منابــع نیز متعلق به 

هدفمندی یارانه بود. 

یادداشت

اخبار

آمریکاچرامدیراننفتیراتحریمکرد؟
علیرضا سلطانی 

روزنامه نگار و کارشناس اقتصاد انرژی
وزارت خزانــه داری آمریــکا در اقدامی 
که چنــدان غیرمنتظــره نبــود، وزارت نفت، 
شــرکت های تابعه و برخی مدیران ارشد این 
صنعت ازجمله وزیر نفت را در زمره تحریم های 
ثانویــه خود قرار داد. این اقدام از ۲ زاویه قابل 

بحث و تحلیل اســت.زاویه نخست، سیاسی اســت. دولت ترامپ در 
روزهای آخر منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که به 
پیروزی در این انتخابات و ماندن دوباره در کاخ ســفید مطمئن نیست، 
مجموعــه ای از اقدام ها برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات و کمک به 
پیــروزی خود را دنبال می کند که یکــی از این اقدام ها بازی با کارت 
ایران در افــکار عمومی آمریکا و به ویــژه البی های عربی - یهودی 
آمریکاست. از سوی دیگر چنان که در سال های اخیر ثابت شده، ترامپ 
از سیاســت تحریم بیشــتر به دنبال بهره برداری از بار روانی آن چه در 
داخل ایران و چه در ســطح منطقه است.واقعیت این است که قدرت 
مانور کاخ سفید برای ادامه این شرایط به دلیل استفاده از همه ابزارهای 
واقعی تحریم ایران به شــدت کاهش یافته است بنابراین به ابزارهای 
تبلیغی و روانی متوسل شده است. اثربخشی واقعی تحریم های آمریکا 
با خروج این کشــور از برجام در اردیبهشــت ماه ۹۷ و تحریم نفتی و 
بانکی ایران انجام شــد اما دولت آمریکا با هدف فشــار حداکثری به 
شــیوه قطره چکانی و با اســتفاده از عامل روانی سعی در ملتهب نگه 
داشــتن فضای اقتصادی و سیاســی ایران دارد که بعضا در این زمینه 
هم بی بهره نبوده اســت.آنچه برای دست اندرکاران میز ایران در دولت 
ترامپ اهمیت دارد روشــن نگه داشتن شــعله روانی تحریم است که 
به صورت مقطعی و برنامه ریزی شــده هرازگاهی افرادی یا بخشی در 
داخل ایران هدف تحریم های اعالمی آمریکا قرار می گیرند. این تحلیل 
از گفته های اخیر اوبراین، مسئول مستقیم تحریم های ایران در آمریکا 
هم کامال مشــخص است. همراه نگه داشتن کشورهای عربی منطقه 
و ایجاد اطمینان به آنها برای اعمال فشــار حداکثری به ایران به ویژه 
با اجرای طرح عادی سازی  رابطه با اسرائیل، دیگر هدف سیاسی است 
کــه ترامپ از زمان روی کار آمدن دنبال می کند و اقدام های تحریمی 
اخیر نیز همســو با این هدف ارزیابی می شــود.زاویه دیگر قابل بحث 
در این زمینه، نفت و مســائل مربوط به تحریم نفتی ایران است. این 
سؤال شاید مطرح شود که با وجود تحریم همه جانبه خرید نفت ایران 
از ســوی آمریکا، تحریم مقامات و مدیــران نفتی خصوصا وزیر نفت 
ایران از چه توجیه قابل دفاعی توســط دولت آمریکا برخوردار اســت؟ 
فارغ از بحث های روانی و سیاســی که در سطور باال بیان شد، تمرکز 
دوباره سیاست تحریم های آمریکا بر صنعت نفت ایران می تواند به طور 
مســتقیم حاوی این پیام باشد که سیاســت به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران به عنوان شــعار محوری ترامــپ در راهبرد تقابلی با ایران، 
عمال با شکست مواجه شــده و یا اینکه کنترل آن به مانند گذشته از 
دست آمریکا خارج شده است.هرچند آمار دقیقی از میزان صادرات نفت 
ایران منتشر نشده اما شــواهدی وجود دارد که ایران در ماه های اخیر 
به دســتاوردهای خوبی در دورزدن تحریم ها و افزایش صادرات نفت 
خود به کشــورهای مختلف ازجمله شرق آسیا رسیده و این شرایط در 
ماه هــای آینده بهبود هم خواهد یافت. بر این مبنا اگرچه نقل و انتقال 
وجوه حاصل از صــادرات همچنان با محدودیت هایــی روبه رو کرده 
اما امکان صادرات نفت تســهیل شده اســت. اقدام آمریکا در تحریم 
مقام های نفتی ایران در واقع با هدف متوقف ســاختن این شــرایط از 
طریق تهدید روانی عوامل خرید و فروش نفت ایران است هرچند این 
تحریم ها حاوی اثرات عملی و عینی بر عملکرد مدیران نفتی در ادامه 
این مســیر و رایزنی ها و مشــارکت آنها در مجامع بین المللی نخواهد 
بود چه اینکه درباره تحریــم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم 
این مسئله مصداق داشــت.اما نکته قابل توجه درباره مدیران صنعت 
نفت این اســت که اقدام آمریکا در تحریم آنها، به نوعی حقانیت آنها 
را حداقــل برای برخی منتقدان داخلی کــه کمر به تخریب و تحریف 
صنعت نفت در شــرایطی که این صنعت در خط مقدم جنگ اقتصادی 
با آمریکا قرار داشت بســته بودند، به اثبات رساند. منتقدانی که بدون 
توجه به منافع ملی و شــرایطی که کشور در آن قرار داشته و دارد تنها 

منافع جناحی و سیاسی خود را دنبال می کنند.

بلومبرگ:کهنهسربازصنعتنفتوتکنوکرات
ماهرتحریمشد

خبرگزاری بلومبرگ در واکنش به تحریم زنگنه او را تکنوکراتی 
ماهر و کهنه سرباز صنعت ایران نامید.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشــی که دقایقی پس از تحریم وزیر 
نفت جمهوری اسالمی ایران منتشــر کرد، زنگنه را تکنوکراتی ماهر 
و کهنه ســرباز صنعت ایــران نامید و اعالم کرد ایــن تحریم تأثیری 
بر قیمت نفت نخواهد داشــت.در این گــزارش پس از اعالم جزئیات 
تحریم هــای وارد شــده به صنعت نفت ایران و وزیــر نفت و مدیران 
نفتی، اعالم کرد: زنگنه یکی از پیشکســوتان صنعت نفت ایران است 
و به عنوان یک تکنوکرات ماهر پس از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ 
احیاگر جمهوری اســالمی ایران در اوپــک بود. وی همچنین یکی از 
میانه روترین مشــاوران حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران است.
بلومبــرگ همچنین زنگنه را معمار بهبود صنعــت نفت ایران پس از 
تحریم هــا نامید که پیــش از دوران ترامپ به طــور ناگهانی به بهبود 
موقتی اقتصاد ایران کمک کرد و چند ســرمایه گذاری مشــترک چند 
میلیارد دالری با ســرمایه گذاران خارجی از جمله توتال و شرکت ملی 

نفت چین منعقد کرد. 

بیژنزنگنهوزیرنفتایران،
مسعودکرباسیانمدیرعامل

شرکتملینفتایران،نصراهلل
سردشتی،مدیرعاملشرکت
ملینفتکشایران،علیرضا

صادقآبادی،مدیرعاملپاالیشو
پخشفرآوردههاینفتیایران،
بهزادمحمدی،مدیرعاملشرکت
ملیصنایعپتروشیمیوعلیاکبر
پورابراهیم،مدیرعاملشرکت
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