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تقاضا در بدترین شرایط تاریخ، عرضه در باالترین سطح؛

طالی سیاه و 
انتخابات آمریکا
احتمال خروج ۵۰ درصد نفت شیل از بازار

مديرعامل شرکت بهينه سازی مصرف سوخت تأکيد کرد:

ضرورت تشکيل
 بازار بهينه سازی

 مصرف سوخت در کشور
در طول 10 سال آينده شدت مصرف انرژی در کشور بايد به نصف 

ميزان فعلی برسد. در سال 9۶، ميزان مصرف انرژی رقمی معادل ۶.3 
ميليون بشکه نفت خام در روز بوده است که در صورت تداوم روند 
کنونی، براساس رشد 3.3 درصد در سال پيش بينی می شود تا پايان 

سال 1۴10 به رقمی حدود ۸.3 ميليون بشکه در روز برسد

کامران سياحی، مدير کنترل کيفيت و بازرسی فنی شرکت لوله 
سازی اهواز مطرح کرد؛

دستيابی لوله سازی 
اهواز به فن آوری 
توليد ورق های 
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چرا مردان 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری:

طرح انتقال نفت گوره به جاسک
 تا اوایل 14۰۰ تکمیل می شود

طرح های  گفــت:  رئیس جمهوری 
احیای دریاچه ارومیه و انتقال نفت از گوره 
به جاسک تا پایان امســال و اوایل سال 

آینده به بهره برداری می رسند.
به گزارش دانش نفت به نقل پایگاه 
حسن  ریاســت جمهوری،  اطالع رسانی 
روحانی امروز )پنجشنبه، ۱۵ آبان ماه( در 
آیین بهره برداری از مرحله نخست طرح 
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی 
ایران و ســه طرح مرتبط با آن این طرح 
را یکی از طرح های بسیار عظیم و بزرگ 
دانســت و گفت: البته پروژه های بسیار 
مهــم و تاریخی تا پایان ســال و اوایل 
ســال آینده به بهره برداری می رسند که 
می تــوان به طرح بی نظیر احیای دریاچه 
ارومیه و طرح عظیم انتقال نفت از گوره 
به جاسک اشــاره کرد.وی تصریح کرد: 
این طرح های عظیم توســعه ای با وجود 
تحریم و فشــار یک دولت تروریســت 
در آمریــکا و بــه کوری چشــم آنها به 
بهره برداری می رســد و نشــان می دهد 
این فشارها قادر نبوده مانع اجرای طرح 

در کشــور شود.رئیس  توسعه ای  عظیم 
جمهوری با اشــاره بــه جنگ اقتصادی 
ســه ساله آمریکا علیه ملت ایران، اظهار 

کرد: من نظیر فشــاری که در این ســه 
ســال بر این دولت و مردم تحمیل شد 
در تاریخ ایران سراغ ندارم؛ همیشه فشار 

و تحریــم بوده اما جنــگ اقتصادی آن 
هم در شــرایط کرونا و در شرایطی که 
مردم ما نیاز به دارو و امکانات بهداشتی 

داشتند، نبود.روحانی افزود: در این دوره 
آقایی در کاخ ســفید بود که بی رحمانه 
حتی در دوران کرونا تحریم ها و جنگ را 
تشدید کرد. اینها به هیچ اصول انسانی، 
حقوق بشر و قوانین و مقررات بین المللی 
پایبند نبودند امــا در عین حال مطمئنم 
ملت ایران در نهایــت پیروز خواهد بود.

وی تاکید کرد: نتیجه انتخابات آمریکا و 
اینکه چه کســی رئیس جمهور شود مهم 
نیست و هر کســی که می خواهد باشد، 
چرا که دولت بعدی شــان بی  تردید در 
برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد و راهی 
ندارند جز اینکه در برابر قانون، مقررات 
و فشــار افکار عمومی و در برابر صبر و 
مقاومت این ملت بزرگ، تســلیم شود.

رئیس جمهــوری گفت: افتتــاح پروژه ها 
دلیلی روشــن و واضح است که ملت ما 
در برابر این فشــارها کمر خم نمی کند و 
بی تردید می توانیم در برابر دشمنان خود 
موفق باشــیم و آنها را وادار کنیم روزی 
باز بیایند و قانون، مقــررات و پیمان را 

اجرا و پیاده کنند.

یادداشت

چرا مردان پتروشیمی تحریم شدند؟
حمیدرضا شکوهی

پــس از خروج آمریکا از برجام، کاهش 
صادرات نفــت ایران، درآمدهــای ارزی را 
به شــدت کاهش داد و در این بین، آنچه به 
کمک اقتصاد کشــور آمد، ارزهای حاصل از 
فروش محصوالت پتروشیمی بود. در واقع، 

پتروشیمی، خط شکن تحریم شد.
اگرچه صادرات نفــت و حتی بنزین از 
ســوی ایران، در دوران تحریم های یکجانبه 

آمریکا بر ضد جمهوری اسالمی بســیار حساسیت برانگیز شده، اما 
مــروری بر فهرســت تحریم های اخیر آمریــکا علیه بخش انرژی 
ایران، نشــان می دهد آمریکا نقطــه ای را هدف گرفته که می تواند 
اثــری متفاوت از کاهش صادرات نفــت و فرآورده های نفتی ایران 
داشته باشد.روز پنجشنبه هشــتم مهرماه، دفتر کنترل سرمایه های 
خارجی وزارت خزانه داری ایاالت متحده )OFAC( هشــت شرکت 
و برخی اشــخاص حقیقــی را برای مشــارکت در خرید و فروش 
محصوالت پتروشــیمی ایران تحریم کــرد. دو روز پیش از آن هم 
آمریکا فهرســتی از مقام های بخش انرژی ایران را منتشر کرد که 
مشمول تحریم قرار گرفته اند. در این فهرست افزون بر بیژن زنگنه 
وزیر نفت ایران، نام بهزاد محمدی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران هم قرار داشت. قرار گرفتن نام مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در این فهرست، در شرایطی که در عرصه 
بین المللی بیشتر شاهد جنجال رسانه ای بر سر کاهش صادرات نفت 
ایران و همچنین حواشــی صادرات بنزین ایران بودیم، شاید برای 
برخی تعجب برانگیز بود، اما مروری بر برخی واقعیات موجود نشان 
می دهد که آمریکا، کدهای مهم و هشــداردهنده ای از روند کنونی 
صنعت پتروشیمی دریافت کرده که برای تحریم صنعت پتروشیمی 
ایران، حتی مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی را هم از قلم 

نینداخته است.
۱- تحریم های آمریکا ضد شرکت هایی که در خرید و فروش 
محصوالت پتروشــیمی ایران نقش داشــته اند، نشان می دهد که 
آمریکا دریافته پتروشیمی ایران همچنان حضور فعالی در بازارهای 
جهانــی دارد و تحریم پتروشــیمی، با وجود موانعی که در مســیر 
فروش محصوالت پتروشــیمی ایران ایجاد کرده، به  اندازه تحریم 
نفت و فرآورده های نفتی ایران موفق نبوده اســت، به همین دلیل 
تحریم های صنعت پتروشــیمی ایران را افزایش داده و بعید نیست 
این روند، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باقی نماند، 

تا زمانی که او کاخ سفید را به جو بایدن تحویل دهد ادامه یابد.
۲- آنچه در پسابرجام سبب افزایش درآمدهای ارزی و افزایش 
کم نظیر رشــد اقتصادی ایران شد، افزایش صادرات نفت بود. در دو 
سال پســابرجام و پیش از خروج ترامپ از برجام، حتی بخش هایی 
همچون بخش کشــاورزی، رشد اقتصادی منفی داشتند، اما به مدد 
رشد صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ایران بسیار باال بود. پس از 
خروج آمریکا از برجام، کاهش صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی 
را به شــدت کاهش داد و در این بین، آنچه به کمک اقتصاد کشور 
آمد، ارزهای حاصل از فروش محصوالت پتروشــیمی بود. در واقع، 
پتروشــیمی، خط شکن تحریم شــد تا هدف مهم آمریکا که ایجاد 
دیوار در مقابل درآمدهای ارزی ایران بود، به طور کامل تحقق نیابد. 
طبیعی اســت که آمریکا چنین تأثیرگذاری را از صنعت پتروشیمی 
ایران پیش بینی نمی کرد و دیر یا زود درصدد مقابله با آن برمی آمد.
۳- اجرای طرح های جدید پتروشیمی که تولید ۵۰ میلیون تنی 
ایران را به ترتیب به ۱۰۰ و ســپس به ۱۳۰ میلیون تن می رســاند، 
به عنوان جهش های دوم و ســوم صنعت پتروشیمی، آن قدر اهمیت 
داشــت که حتی رهبر انقالب نیز چندی پیش در سخنانشــان به 
این موضــوع پرداختند و آن را رویدادی مهم توصیف کردند. چنین 
موضوعی نشانه اهمیت شتاب توســعه صنعت پتروشیمی در ایران 
اســت که نه تنها نقش صنعت پتروشــیمی ایران را در جامه عمل 
پوشاندن به هدف تقویت فروش فرآورده و محصول در کنار فروش 
نفت خام نشــان می دهد، بلکه آینــده ای امیدبخش تر برای تقویت 
درآمدهای ارزی کشــور از طریق مهم ترین محور جذب درآمدهای 

ارزی یعنی پتروشیمی نوید می دهد.
۴- نکتــه آخر، تحریم بهزاد محمدی مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی اســت. از یک منظر می توان تحریم او را به عنوان 
شخص اول شــرکت ملی صنایع پتروشیمی تحریمی نمادین دانست 
که در پی تحریم پتروشیمی رخ داده است، اما از منظری دیگر، وقتی 
برنامه های گسترده صنعت پتروشــیمی را مرور کنیم، نقشی متفاوت 
از بهــزاد محمدی را می توانیم دریابیم. من این امکان را داشــتم که 
در ســفرها و برنامه هایی از نزدیک عملکرد مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی را رصد کنم. زمانی که محمدی از رأس شــرکت 
اویک به عنوان یک شرکت عملیاتی، به پتروشیمی آمد، تصویر ذهنی 
روشــن و حتی خوش بینانه ای از انتخاب مدیــری عملیاتی و اجرایی 
برای شــرکتی همچون پتروشــیمی که قرار بود مهم ترین نقشــش 
رگالتوری باشد، نداشــتم. اما از زمانی که بهزاد محمدی مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی شــده، به دلیل بازدیدهای میدانی 
گســترده و پیگیری های مکرر او از وضع مجتمع های پتروشیمی در 
حال احداثی که قرار است جهش دوم پتروشیمی را رقم بزنند، دوباره 
چتر شــرکت ملی صنایع پتروشیمی روی این صنعت وسیع تر شده و 
ایــن مهم ترین حاصل حضور مدیری عملیاتی در رأس پتروشــیمی، 
پس از خصوصی سازی های گذشته بوده است. در واقع نقش محمدی 
در گســتراندن این چتر، موجب می شود قرار گرفتن نام او در فهرست 
تحریم هــا را نه صرفًا یک نام گذاری نمادیــن تحریمی، بلکه برآمده 
از عملکرد او در دو محور )الف( توســعه صنعت پتروشــیمی در مسیر 
جهش دوم این صنعت و )ب( جذب منابع ارزی هر چه بیشــتر برای 

کشور در شرایط تحریم می توان ارزیابی کرد.

مدير نصب تأسيسات شرکت نفت فالت قاره ايران:
روند توليد نفت در ميدان فروزان بهبود می يابد

رئيس منطقه عملياتی الوان:
متخصصان نفت فالت قاره با همه توان برای سرافرازی صنعت نفت تالش می کنند

نفت  تأسیســات شرکت  نصب  مدیر 
فالت قــاره ایران گفت: با نصب ســکوی 
مسکونی و زیســتی جدید میدان فروزان، 
ریگ حفاری می تواند کنار سکوی حفاری 
قرار گیرد و بــه این ترتیب با ایجاد قابلیت 
تعمیرات و حفاری، شاهد روند بهبود تولید 

در این میدان مشترک خواهیم بود.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
نشریه مشعل، محمدحسین کریمی ها گفت: 
سکوی مســکونی قبلی فروزان از ۱۲ سال 
پیش به دلیل فرســودگی بــه تعویض نیاز 
داشــت و از این رو سکوی زیست جدیدی 
ساخته شــد تا روی پایه های سکوی قبلی 
نصب شود. این سکوی زیستی جدید سال 
۹۱ ســاخته و ســال ۹۴ پس از ساخت آن 
طبق برنامه سکوی قبلی از جکت مربوطه 
جدا شد، اما به دلیل قدمت سازه پایه آن و 
همچنین وزن ســکوی جدید امکان نصب 
سکوی زیستی جدید روی پایه های سکوی 
قبل وجود نداشــت، به همین دلیل سکوی 
جدید به یارد بوشــهر منتقل شد تا ساخت 
پایه هــای جدید و همچنین واســط و پل 
دسترســی انجام شــود. پل ارتباط سکوی 
مســکونی با ســکوی تولیدی هم انجام و 
ســال ۹۷ نصب شــده بود و حاال سکوی 
مسکونی جدید روی آن نصب شده است.بر 
اساس این گزارش، سکوی جدید مسکونی 
فروزان ۶۸۰ تن وزن دارد. ۴ طبقه است و 
با ابعاد ۲۰ در ۱۴ دارای ۱۶ اتاق است و به 
گفته کریمی ها، مطابق اســتاندارد روز دنیا 
و با کیفیت مناسب ساخته شده و همچون 
سایر سکوهای مسکونی دارای اتاق کنترل، 
رســتوران، اتاق بیلیارد، باشــگاه، سرویس 

بهداشــتی و هر آنچه یــک خانه نیاز دارد، 
است.

ایمنی باال در پایه ها و سازه های سکوی 
مسکونی جدید

مدیر نصب تأسیســات شرکت نفت 
فالت قاره ایــران افزود: از نکات مهم در 
این سکوی مسکونی جدید در نظر گرفتن 
ایمنی باال به ویژه در پایه ها و ســازه های 
آن است. این ســکوی مسکونی در یارد 
شرکت ناردیس در دوبی ساخته و در سال 
۹۴ به بوشهر حمل شــد. پیمانکار اصلی 
ساخت ســکوی جدید مسکونی، شرکت 
ناردیــس و پیمانکار نصب هم شــرکت 
صدرا اســت کــه با توجه بــه تجهیزات 
مناسب شــرکت صدرا، این سازه سنگین 
با دو کشــنده و با روش های مهندســی 
خاص پای اسکله منتقل شد.نکته مهم در 
توضیحات مدیر نصب تأسیســات شرکت 
نفت فالت قاره ایران، اشاره به این نکته 
اســت که با نصب ســکوی مسکونی و 
زیســتی جدید، شاهد روند بهبود تولید در 
میدان مشــترک فروزان خواهیم بود. چه 
آنکه با وجود جک آپ فعلی امکان حفاری 
و افزایــش تولید از یــک حلقه چاه وجود 
نداشــته و با آمدن این خانه جدید ریگ 
حفــاری می تواند کنار ســکوی حفاری 
قــرار گیرد و قابلیت تعمیــرات و حفاری 
هم فراهم شود.قدمت ساخت دو سکوی 
نفتی و مســکونی فروزان بــه حدود ۱۰ 
ســال پیش از انقالب بازمی گردد که در 
آن مقطع از سوی شرکت آی پک ساخته 
شــده و در اختیار شرکت نفت فالت قاره 
است. سازه این سکو عمری طوالنی دارد 

و سکوی مســکونی آن از ۱۲ سال قبل 
به تعویض نیاز داشــته اســت، از این رو 
از همان مقطع دســت اندرکاران دست به 
کار شدند تا طرحی نو ایجاد کنند. پس از 
جداسازی سکوی زیست قدیمی قبلی، از 
امکانات یک دکل حفاری مشابه جک آپ 
بارج به شــکل موقت در این منطقه برای 
اسکان کارکنان استفاده شد و در مجاورت 
سکوی حفاری F۱۶ قرار گرفت، اما عمر 
حضــور آن در این منطقــه طوالنی و تا 
امروز ماندگار شد. جک آپ بارج یادشده، از 
امکانات مناسبی برخوردار نبود و کارکنان 
روزگار خوبی روی آن نداشــتند و شرایط 
سختی را سپری می کردند، بنابراین امروز 
بیــش از همه، ۹۰ نفــر از کارکنان فعال 
روی آن سکو که روزگار نه چندان مناسبی 
را روی بارج ســپری کردند، خرســند از 
آمدن یک خانه جدید هســتند که البته با 
نصب آن باز هم باید حدود یک ماه منتظر 
باشــند تا تأسیسات برق و سایر ملزومات 
آن تکمیــل شــود و پــس از آن به این 

سکوی نو اسباب کشی کنند.

طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت
نفتی مشــترک  میدان  توســعه  طرح 
فــروزان در زمــره طرح های نگهداشــت و 
افزایــش تولید نفت اســت کــه در بخش 
زیرسطحی شــامل ۱۲ حلقه چاه جدید، ۱۱ 
RE- حلقــه چاه تعمیری، ســه حلقــه چاه

INTRY و در بخــش روســطحی شــامل 
احداث ســه خط لوله دریایــی به طول ۲۷ 
کیلومتر، ســاخت و نصب دو ســکوی جدید 
و کابل کشــی چهار رشــته فیبر نوری است 
که قــرارداد آن به ارزش حدود ۲۹۰ میلیون 
یورو میان شــرکت نفت فالت قاره به عنوان 
کارفرما بــا پیمانکاران ایرانــی پتروپارس و 
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
منعقد شده است.به گفته ابوالقاسم خدابخش، 
مجری طرح توسعه میدان فروزان، این طرح 
اکنون در مرحله فنی مهندســی و همچنین 
انجام مناقصــات خدمات حفــاری و خرید 
کاالی حفاری از ســوی پیمانکار طرح قرار 
دارد و در حــال انجــام مناقصــات انتخاب 
دکل حفاری، ســرویس های حفاری و خرید 
کاالهای این بخش اســت تا حفاری آن در 

آینده نزدیک آغاز شود.
مطالعه ازدیاد برداشت

قرارداد طرح مطالعات ازدیاد برداشت 
میدان فروزان نیز اخیراً میان شــرکت ملی 
نفــت ایران به عنــوان کارفرما و شــرکت 
نفت فالت قاره به عنــوان مجری طرح با 
دانشــگاه صنعت نفت امضا شده که طبق 
اعالم دانشــگاه صنعت نفت، کلیات برنامه 
با مطالعــه جامع  پیشــنهادی در رابطــه 
میدان فــروزان برای بهبود و افزایش تولید 
مشتمل بر پنج بسته شناخت میدان، تبدیل 
چالش هــای میدان بــه موضوع های قابل 
تحقیق و غربالگری همه روش های ازدیاد 
برداشت و بهبود تولید، ساخت، به روزرسانی 
مدل شبیه ســاز مخزن و شبیه سازی نتایج 
غربالگــری، اجرای پایلوت آزمایشــگاهی 
روش های منتخب ازدیاد برداشــت و بهبود 
تولیــد، اصالح مــدل شبیه ســاز مخزن با 
اســتفاده از نتایج آزمایش های بسته سوم و 
طراحی پایلوت میدانی و ارزیابی اقتصادی، 
نظارت بر اجــرای پایلــوت میدانی ازدیاد 
برداشــت و برنامه پایش نتایج و تهیه طرح 
جامع توسعه میدان )MDP( براساس روش 
بهینه ازدیاد برداشــت اســت.میدان نفتی 
فروزان که سال ۱۳۴۵ با ذخیره نفت درجای 
به میزان ۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون بشــکه 
کشف شده است، در گذشته با اسم فریدون 
شناخته می شــد. نفت این میدان به وسیله 
خط لولــه ۲۰ اینچ زیر دریا به تأسیســات 
خشکی برای فرآورش و ذخیره سازی ارسال 
می شود. این میدان نفتی در ۱۰۰ کیلومتری 
جنوب شــرقی جزیره خارک قــرار دارد و 

دارای ۵۳ حلقه چاه است.

در  عملیاتــی الوان  منطقــه  رئیس 
انرژی  نمایندگان کمیسیون  بازدید  جریان 
این منطقــه گفت: متخصصان  از  مجلس 
با همه  ایــران  قاره  شــرکت نفت فالت 
توان برای ســرافرازی صنعت نفت تالش 

می کنند.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت نفت فالت قاره ایــران، بهروز 
علی آبادی دیروز )سه شــنبه، ۱۳ آبان ماه( 

در بازدید رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی و تعدادی از نمایندگان 
تأسیســات منطقه  از  ایــن کمیســیون 
عملیاتی الوان، با اشــاره به مرغوبیت و 
کیفیــت باالی نفت خــام تولیدی در این 
منطقه گفت: با همه مســائل و مشکالت 
پیش رو در مسیر تولید نفت، بنده و همه 
همه  همواره  منطقــه الوان  متخصصان 
تالشمان را به کار گرفته ایم که چرخ این 

صنعت عظیم در گردش باشــد تا بهترین 
نفــت را تولید و طبــق برنامه ریزی های 
وزارت نفت به مراکز معرفی شــده ارسال 
کنیم.وی افزود: بخشــی از تولیدات ما در 
اختیار شــرکت پاالیش نفت الوان قرار 
می گیرد کــه آنها نیز مشــتقات نفتی از 
قبیل بنزیــن، گازوئیل، نفت کوره و دیگر 
محصــوالت را برای مصرف داخلی تولید 
می کنند.علی آبادی گفت: همه متخصصان 

شــرکت نفت فالت قاره منطقه الوان با 
همه قوا و مانند ســربازی قدرتمند برای 
نیل به اهــداف واالی میهــن عزیزمان 
تــالش می کنند.بر اســاس این گزارش، 
انرژی  کمیســیون  نمایندگان  از  تعدادی 
مجلس شــورای اسالمی با همراهی فرخ 
علیخانی، معاون تولید شــرکت ملی نفت 
و علیرضا ســلمان زاده، مدیرعامل  ایران 
شرکت نفت فالت قاره ایران، دیروز )۱۳ 

آبان ماه( از پایانه شناور فرآورشی کوروش 
و همینطور تاسیسات منطقه الوان بازدید 
کردند که در این بازدید، توضیحات کاملی 
در زمینه رونــد و مراحل تولید و فراورش 
نفت خــام، انجــام اقدام هایــی عملیاتی، 
مســئولیت ها و وظایــف مناطق الوان و 
تولید نفت، مسئولیت های  کیش در قبال 
اجتماعی و چالش های عملیاتی به ایشان 

ارائه شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

به بهانه تولیدی شدن دومین چاه؛

تولید نفت در سوالبدر
صادق فتح اللهی
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

میدان نفتی ســوالبدر، تاقدیسی 
نســبتًا نامتقارن به طول ۲۲ کیلومتر و 
به عــرض ۵ کیلومتر روی افق داریان 
واقــع در شهرســتان ممســنی و در 
جنوب شــرق میدان گچساران است و 
گروه خامی در میدان ســوالبدر دارای 
دو قســمت باالیــی و پایینی بوده که 
خامی باالیی شامل سازندهای داریان، 
گدوان و فهلیان و خامی پایینی شامل 

سازندهای هیث و سورمه است.
اگر بخواهید از قدمت و ســابقه حفــاری در این میدان قدیمی 
بدانید، شــروع حفاری در این میدان برای نخستین بار در سال ۱۳۰۳ 
هجری شمسی و با حفر چاه های سوالبدر-۱ و سوالبدر-۲ انجام شده 
است. این چاه ها غیراقتصادی تشخیص داده شده و متروکه شدند که 
البته این به معنای بسته شدن پرونده نفتی میدان سوالبدر نبود.وجود 
نفت در میدان ســوالبدر، برای نخســتین بار در سال ۱۳۵۰ و با حفر 
چاه ســوالبدر ۳ در مخزن خامی باالیی به اثبات رسید. چاه سوالبدر 
۴ نیز با هدف توصیف و ارزیابی مخازن بنگســتان و خامی در ســال 
۱۳۵۷ حفاری شــد که به دلیل اعتصــاب کارکنان، چاه معلق ماند.در 
ســال ۱۳۷۲ حفاری چاه ادامه یافت که با مشکالت متعددی از جمله 
هرزروی های شدید و مانده گذاری مواجه شد و در نهایت چاه در سازند 
خامی باالیی تکمیل و به دلیل فقدان رشــته تکمیلی، چاه معلق شد. 
دوباره در ســال ۱۳۷۴ چاه تعمیر و در سازند خامی باالیی تکمیل شد 
که ســیال خروجی گاز بود و چاه بسته شد.حفاری چاه سوالبدر ۵ در 
ســال ۱۳۷۵ شروع شــد که به دلیل پایین افتادن سر سازندها و عدم 
دســتیابی به عمق مطلوب چاه به حالت تعلیق درآمد. چاه سوالبدر ۴ 
دوباره در ســال ۱۳۸۰ تعمیر و با هــدف توصیف مخزن خامی پایینی 
در سازند ســورمه تکمیل شد که پس از تمیزســازی، سیال خروجی 
نفــت با برش آب باال بود کــه در نهایت چاه به دلیل برش آب باالی 
۹۰ درصد بسته شــد.با وجود ابهام های زمین شناسی و پیچیدگی های 
مخزنی ذکرشده در ســال ۱۳۹۶ و پس از بررسی های انجام شده و با 
هدف توصیف بخش تحتانی سازند فهلیان، مسدودسازی خامی پایینی 
و مشــبک کاری سازند فهلیان برنامه شــد که به تازگی این عملیات با 
موفقیت انجام و پس از تمیزســازی و اسیدکاری، چاه با فشار جریانی 
ســرچاهی ۸۷۰ پام و دبــی ۱۰۰۰ بشــکه در روز آزمایش و تولیدی 
شــده است.نفت میدان ســوالبدر از نوع سبک و با درجه سنگینی ۴۱ 
درجه API اســت. بر اســاس داده های فعلی، میزان ذخیره فعلی نفت 
مخزن حدود ۱۴۱ میلیون بشــکه و تغییر در این مقدار محتمل است. 
برنامه ریزی برای تولید روزانه ۵ هزار بشــکه نفت از این میدان انجام 
شده اســت.میدان سوالبدر در طرح توســعه و نگهداشت ۲۸ مخزن 
قرار دارد و چهار موقعیت در بســته سوالبدر برای حفاری برنامه ریزی 
شــده است که نتایج به دست آمده از چاه ســوالبدر ۴، کمک شایانی 
به شــناخت هرچه بهتر میدان و کاهش ریسک ها و انجام برنامه های 

مدنظر خواهد کرد.

4 سکوی فاز 14 پارس جنوبی در مدار تولید؛

واحدهای جانبی پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی
 امسال راه اندازی می شوند

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
گفــت:  واحدهای جانبی پاالیشــگاه فاز 
۱۴ پارس جنوبی به منظــور بهره برداری 
از نخســتین ردیف فرآورش گاز، تا پایان 

امسال راه اندازی می شوند.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت نفــت و گاز پــارس، محمد 
مشکین فام در حاشــیه بازدید هفتگی از 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و نشست 
اظهار  پیمانکار  مدیران شــرکت های  با 
کرد: با توجه به آماده ســازی پاالیشگاه 
این فــاز به منظور راه انــدازی واحدهای 
یوتیلیتــی و احتمــال بهره بــرداری از 
پایان  تا  شیرین ســازی  ردیف  نخستین 
ســال ۱۳۹۹، در نشســت با پیمانکاران 
بــر ضرورت انجام اقدام هــای مدیریتی 
الزم، تأمین کاالهای باقی مانده و تشدید 
جبهه های کاری به منظور دستیابی به این 
سنگ نشانه ها تأکید شد.وی با بیان اینکه 
بخش فراساحل فاز ۱۴ با امکان برداشت 
روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از چهار 
سکوی تولیدی، در مدار بهره برداری قرار 
دارد، تصریح کرد: همانند دیگر سکوهای 
عملیاتی پارس جنوبی، چهار سکوی این 
طرح در فصل زمستان با حداکثر ظرفیت 
عملیاتی می شوند و بر اساس برنامه های 
تراز گاز کشــور، هیچ کمبــودی در این 

زمینه وجود ندارد.
تحویل ۱۲ پاالیشگاه پارس جنوبی به 

شرکت بهره بردار
گاز  نفــت و  مدیرعامل شــرکت 
پــارس  با اشــاره به اینکــه از مجموع 
 ۱۲ جنوبــی،  پــارس  پاالیشــگاه   ۱۳
پاالیشــگاه تحویل شــرکت بهره بردار 
شده  اســت، گفت: پاالیشــگاه فاز ۱۴، 

است  پارس جنوبی  پاالیشــگاه  آخرین 
کــه مطابــق برنامه ریزی، بــا توجه به 
کمبود منابع مالی در اولویت آخر توسعه 
قرار گرفته بود و با تکمیل پاالیشــگاه 
طرح های اولویت دار، فعالیت های توسعه 
در این بخش آغاز شد و هم اکنون طبق 
برنامه درحال اجراست. افزون بر این، با 
توجه به تقدم توســعه و بهره برداری از 
بخش فراســاحل، گاز تولیدی این طرح 
از ســال ۱۳۹۷ تحویل فاز ۱۲ شــده و 
بخشی از کمبود خوراک پاالیشگاه های 
ســایت ۲ پارس جنوبی را جبران کرده 
است.مشــکین فام افزود: وضع توســعه 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان 
آخرین مجموعه پاالیشــگاهی با حدود 
۸۵ درصد پیشــرفت مطلوب اســت و 

برنامه های توسعه و تکمیل این طرح با 
تمرکز بر راه اندازی سرویس های جانبی 
و نخســتین ردیف فرأورشی، به صورت 
پیمانــکاران رصد  با  جلســات هفتگی 
بهره برداری  زمان  درباره  می شــود.وی 
از نخســتین ردیف شیرین سازی فاز ۱۴ 
پارس جنوبی گفت: با توجه به شــرایط 
و محدودیت های ناشی از کرونا، ممکن 
است نخســتین ردیف شیرین سازی گاز 
این فاز با یک ماه تأخیر، اواخر امســال 
یا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.
بهره برداری از تأسیسات انبارش گوگرد 

بندر خدماتی، صادراتی تمبک
و  نفــت  شــرکت  مدیرعامــل 
گاز پــارس از امکان بهره بــرداری از 
تأسیسات انبارش گوگرد بندر خدماتی، 

صادراتی تمبک با ظرفیت ۴۴ هزار تن 
و یک پست اســکله مکانیزه صادرات 
گوگــرد این بندر تا پایان امســال خبر 
داد و گفت: با بهره برداری از این پست، 
امکان بارگیری گوگرد برای شناورهای 
۵ هزار تا ۵۰ هزار تن )DWT( فراهم 
می شود.مشــکین فــام همچنیــن به 
برنامه ریــزی و اولویت گذاری به منظور 
بهره بــرداری از یک پســت اســکله 
صادراتــی گاز مایع با تــوان پهلودهی 
به کشتی هایی با ظرفیت بارگیری ۵۰ 
هزار تن LPG اشاره کرد و یادآور شد: 
با توجه به پیشــرفت بسیار مطلوبی که 
در بندر شاهد آن هستیم، انتظار داریم 
این پســت اســکله تا پایان دی ماه به 

بهره برداری برسد.

استقرار دکل حفاری در بلوک مخزنی فاز 
۱۱ پارس جنوبی

وی دربــاره حفــاری در موقعیت 
مخزن آخرین فاز در حال توســعه پارس 
جنوبــی گفت: پــس از نصــب جکت 
نخســتین ســکوی فاز ۱۱ در خردادماه 
امسال، دســتگاه حفاری به سمت بلوک 
گازی این طرح حرکت کرد و با استقرار 
کامل در موقعیــت ۱۱B، برنامه حفاری 
پنج حلقه چاه آغاز می شــود.مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پارس با اشــاره به 
اینکه پس از نصب عرشــه و برداشــت 
اولیه گاز از این پنــج حلقه چاه، حفاری 
هفت حلقه چاه دیگر هم تکمیل می شود، 
افزود: ظرفیت برداشت گاز از این بلوک، 
یــک میلیارد فوت مکعب در روز اســت 
که معادل این میــزان، با بهره برداری از 

چاه های موقعیت ۱۱B محقق می شود.
امضای قرارداد مقدماتی میدان فرزاد 

B؛ به زودی
مشکین فام از امضای قرارداد مقدماتی 
توســعه میدان فرزاد B با شرکت پتروپارس 
خبر داد و گفت: بخش اولیه قرارداد شــامل 
مطالعات مهندسی انجام شده و فعالیت های 
مقدماتی هم اکنون در حال اجرا اســت.وی 
با بیان اینکه قرارداد اصلی توســعه میدان 
فرزاد B به زودی منعقد می شــود، افزود: با 
بهره برداری از این طــرح، گاز میدان فرزاد 
بی به پاالیشگاه های سایت ۲ پارس جنوبی 
منتقل و در پنج پاالیشگاه این منطقه توزیع 
خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
پارس درباره جزئیات و مبلغ قرارداد توسعه 
این میدان نیز گفت: اطالعات تکمیلی این 
طــرح در زمان امضای رســمی قرارداد به 

اطالع می رسد.

توليد 5 فرآورده اصلی نفتی در سال 97 چقدر بوده است؟
تولید بنزین موتور و نفت گاز در ســال ۱۳۹۷ به ترتیب ۸۱.۴ و ۹۷.۲ 
میلیون لیتر در روز و حدود ۳ درصد کمتر از هدف کمی درنظر گرفته شــده 
برای آنها در بودجه مصوب شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران بوده است.
یکی از بخش هایی که در قالب یادداشــت هــای توضیحی گزارش 
صورت مالی شــرکت هــای دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شــود، 
مقایسه اهداف کمی و عملکرد شرکت هاست.براساس صورت مالی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های ایران در سال ۱۳۹۷، میزان تولید بنزین 
موتور )با اکتان ۸۷ و ۹۵(، نفت ســفید، نفت گاز و گاز مایع کمتر از اهداف 
کمی درنظر گرفته شــده در بودجه مصوب این شرکت و میزان تولید نفت 
کوره بیشتر از هدف کمی درنظر گرفته شده در این بودجه بوده است. میزان 
عدم تحقق تولید نفت ســفید بالغ بر ۲۰ درصد، گاز مایع ۱۳ درصد و بنزین 
موتور و نفت گاز )گازوئیل( حدود ۳ درصد بوده اســت. همچنین تولید نفت 
کوره هم بالغ بر ۲ درصد بیشــتر از هدف کمی درنظر گرفته شده در بودجه 
مصوب شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران بوده است. 

تفاوت اندک میزان تولید 5 فرآورده اصلی نفتی در صورت مالی با آمارنامه 
مصرف

براســاس جدول فوق، میزان تولید گاز مایع در سال ۱۳۹۷ بالغ 
بر ۱۰.۹ میلیــون لیتر در روز، بنزین موتور )صرفــا اکتان ۸۷( ۸۱.۴ 
میلیون لیتــر در روز، تولید بنزین موتور )اکتان ۸۷ و ۹۵( حدود ۸۲.۹ 
میلیــون لیتر در روز، تولید نفت ســفید ۷.۶ میلیون لیتر در روز، تولید 
نفــت گاز ۹۷.۲ میلیون لیتر در روز و تولیــد نفت کوره ۶۰.۸ میلیون 
لیتر در روز بوده اســت.به گزارش فارس، میزان تولید ۵ فرآورده اصلی 
نفتــی در »آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا- ۱۳۹۷« که 
توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منتشر شده است با 
آمارهای اعالم شده برای تولید این فرآورده های نفتی در صورت مالی 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تفاوت اندکی 
دارد و عبارتســت از: میزان تولیــد گاز مایع ۱۱.۱ میلیون لیتر در روز، 
بنزین موتور ۸۱.۲ میلیون لیتر در روز، تولید نفت ســفید ۸.۲ میلیون 
لیتر در روز، تولید نفت گاز ۹۷.۸ میلیون لیتر در روز و تولید نفت کوره 

۶۰.۲ میلیون لیتر در روز.
دالیل انحراف میزان تولید فرآورده های نفتی با بودجه مصوب در سال 97

براساس صورت مالی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های ایران 
در ســال ۱۳۹۷، مهمترین دالیل انحــراف عملکرد مقادیر تولید هر یک از 
۵ فرآورده نفتی اصلی )گاز مایع، بنزین موتور، نفت ســفید، نفت گاز و نفت 
کوره( از مقادیر درنظر گرفته شــده در بودجه مصوب این شــرکت در سال 

مذکور به شرح زیر بوده است:
۱- گاز مایع: کاهش تولید گاز مایع نســبت به بودجه مصوب به دلیل 
عدم اســتقبال مصرف کننده )خانگی و صنعتی( به دلیل توســعه شبکه گاز 

طبیعی است.
۲- بنزین )با اکتان ۸۷ و ۹۵(: بنابر درخواســت شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، تثبیت به موقع و مناســب فازهای بنزین ســازی 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس تولید بنزین با اکتان ۸۷ با افزایش و از 
طرفــی به دلیل اولویت دادن به تولیــد حداکثری بنزین معمولی و طوالنی 
شدن تعمیرات اساسی شــرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، تولید 

بنزین با اکتان ۹۵ با کاهش روبرو بوده است.
۳- نفت ســفید: کاهــش تولید این فرآورده نفتی بــه دلیل عدم نیاز 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و محدودیت انتقال خط بوده 

است.
۴- نفت گاز: به دلیل طوالنی شــدن تعمیرات اساســی و از سرویس 
خارج شدن های پیش بینی نشده، تولید این فرآورده نفتی با کاهش مواجه 

گردیده است.
۵- نفت کوره: افزایش دریافت خوراک سنگین تر از طراحی منجر به 
افزایش مقادیر تولید مواد سنگین از جمله نفت کوره می گردد.گفتنی است؛ 
برنامه تولید فرآورده های نفتی توسط هر یک از شرکت های پاالیش نفت 
به طور ســالیانه، ماهیانه و حتی روزانه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران به پاالیشــگاه های کشور منعکس می گردد، لذا هر گونه 
تغییر در برنامه تنظیمی از ســوی شــرکت مذکور که براساس نیاز مصرف 
کننده می باشــد، در صورت کاهش در تولید هر فرآورده موجب افزایش در 
تولید سایر فرآورده ها می گردد و همچنین عدم برداشت به موقع فرآورده از 

مخازن نیز در کاهش مصرف بی تاثیر نبوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

آلودگی نفتی هورالعظیم صحت ندارد
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت خوزسـتان آلودگـی نفتی در 
هورالعظیـم را رد کـرد و گفـت: جریان نفـت در چاه میـدان یاران 
طبیعـی بـوده و هیچ گونـه نشـت نفـت به محیـط تـاالب گزارش 

نشـده است.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت مهندسـی و 
توسـعه نفـت، محمدجـواد اشـرفی درباره ویدئویی منتشـر شـده 
از جریـان نفـت در تـاالب هورالعظیـم، عنـوان کرد: ایـن ویدئو 
مربـوط بـه میـدان یـاران در شـمال تـاالب هورالعظیـم بـوده 
اسـت کـه جریـان چاه شـماره یـک یـاران به منظور پیشـگیری 
از قطـع تولیـد چـاه و حفـظ تولیـد صیانتـی از میـدان مشـترک 
به صـورت موقـت به سـمت گودال سـوخت بـرای تثبیت فشـار 
حرکـت کـرده اسـت.مدیرکل حفاظت محیط زیسـت خوزسـتان 
بـا بیـان اینکه ایـن چاه بـه دلیل فشـار پایین جریانی بـا جریان 
مسـتقیم بـه سـمت کارخانـه بهره بـرداری، تولیدی نمی شـود و 
مقـرر شـده بـا نصـب تجهیـزات تفکیک گـر سـیار از ایـن چـاه 
تولیـد مسـتمر گرفته شـود، اضافه کـرد: این فیلم جریـان چاه با 
نـرخ تولیـد محدود به سـمت گـودال سـوخت را نشـان می دهد 
و بـه دلیـل پیشـگیری از آلودگـی محیـط زیسـت و هدررفـت 
سـرمایه سـوزانده نشـده و نفـت جریـان داده شـده به گـودال تا 
زمـان نصـب و راه انـدازی تفکیک گـر سـیار بـا تانکـر بـه واحد 
بهره بـرداری منتقـل و بازیافـت می شـود.به گفتـه وی، گـودال 
سـوخت ایزولـه اسـت و نشـت نفت بـه هـور وجـود ندارد.دیروز 
ویدئویـی از جریـان نفـت در یـک گـودال آب منتشـر شـده بود 
کـه برخـی کاربـران آن را نشـت نفـت در حوضچـه پـرورش 
ماهـی در خرمشـهر عنـوان کـرده بودند که صحـت ندارد.تاالب 
هورالعظیـم در جنـوب غـرب کشـور در مـرز ایران و عـراق قرار 
دارد. یـک سـوم این تـاالب در ایران و دوسـوم دیگر در کشـور 
عـراق واقع شـده اسـت. حـدود ۸ هزار هکتـار از این تـاالب در 
سـال ۱۳۸۷ بـرای اکتشـاف و اسـتخراج نفـت بـه وزارت نفـت 
واگـذار شـد. میدان هـای آزادگان، یـاران و یـادآوران در تـاالب 
هورالعظیـم فعال هسـتند.هورالعظیم یکـی از کانون های ریزگرد 

در خوزسـتان معرفی شـده اسـت.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

اخبار

مطالبات جایگاه داران سوخت تا پایان 
امسال پرداخت می شود

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران  در اطالعیه ای 
اعالم کرد که معوقــات و مطالبات جایگاه داران تا پایان امســال 

پرداخت می شود.
به گــزارش دانــش نفت به نقــل از شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران، متن این اطالعیه به شرح زیر است:
»شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران پیرو برخی 
اخبار منتشرشده در رسانه های خبری درباره مطالبات جایگاه داران 
عرضه ســوخت از محل افزایش نرخ حق العمل توزیع فرآورده در 
جایگاه های عرضه سوخت مایع کشور به اطالع می رساند با توجه 
به اعمال نرخ جدید حق العمل توزیع بنزین و نفت گاز جایگاه های 
عرضه سوخت مایع از ابتدای آبان ماه سال جاری )۹۹( و برداشت 
آن متناســب با فروش فرآورده های نفتی توســط مالکان محترم 
جایگاه ها، محاسبات میزان مطالبات جایگاه های عرضه سوخت از 
سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حال انجام است و 
پس از تعیین دقیــق مطالبات و معوقات هفت ماهه این عزیزان، 
نســبت به پرداخت آن به صورت اقساطی و حداکثر تا پایان سال 

جاری اقدام خواهد شد.«
آمادگی برای دوگانه سوز کردن 37 هزار 

مسافربر شخصی در پایتخت
 قائم مقام شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی، از آمادگی 
بــرای تبدیل 37 هزار خودروی مســافربر شــخصی در تهران با 

تسهیالت بالعوض دولت، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملــی پاالیش و 
پخــش فرآورده های نفتــی ایران به نقــل از خبرگزاری صدا و 
ســیما، حمید قاسمی ده چشــمه گفت: هزینه دوگانه سوز کردن 
خودروهای مسافربر شــخصی حدود ۱۲ میلیون تومان است که 
حــدود ۹ میلیون تومان را دولت در قالب تســهیالت بالعوض و 
ســه میلیون تومان را متقاضی پرداخت می کند.وی با بیان اینکه 
البته این موضوع شــامل حال همه مســافربرهای شخصی نمی 
شــود و تنها خودروهای پرمصرفی که در این حوزه فعال هستند 
مشمول خواهند شد، افزود: در این مرحله خودروهای شخصی که 
در تهران فعال هســتند و مجوز تاکســی را دریافت کردند شامل 
می شــوند که تعداد آن ها حدود ۳۷ هزار دســتگاه می شــود و 
فهرست این خودروها مشخص است.قاسمی با بیان اینکه آمادگی 
اجرای این طرح برای ۲۰۰ هزار خودرو مســافربر شخصی شامل 
ســرویس مدارس و تاکسی های اینترنتی در سراسر کشور وجود 
دارد، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آمادگی تبدیل 
۲۰۰ هزار خودروی مسافربر شخصی به دوگانه سوز وجود دارد و 
برای این کار فقط یک ســوم هزینه از افراد دریافت می شود.قائم 
مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه 
خودروهای شــامل این طرح باید مورد تایید سامانه های وزارت 
کشور باشــند، افزود: در صورتی که مالک خودرویی مشمول این 
طرح شــود باید در ســامانه ای که بزودی بارگذاری خواهد شد، 
ثبت نام و پس از واریز مبلغ ۳ میلیون تومان در نوبت تبدیل قرار 
گیرد.قاسمی اضافه کرد: سامانه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی آماده اســت و اکنون منتظر آماده شدن سامانه وزارت کشور 
هســتیم و پیش بینی می شــود در روزهای آینده این طرح وارد 
مرحله اجرایی شــود.بر اساس مصوبه شورای اقتصاد یک میلیون 
و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز تبدیل می شوند که 
این طرح اکنون در حال اجرا اســت و مالکان مشــمول این طرح 
با ثبت نام در ســامانه gcr.niopdc.ir می توانند خودروهای خود 
را دوگانه ســوز کنند. این طرح برای خودروهای عمومی شــامل 

تاکسی و وانت رایگان است.
پاالیشگاه اراک 14۰ هزار تن سوخت 
کم سولفور کشتیرانی را تأمین می کند

معاون توســعه ناوگان شرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران گفت: بیش از نیمی از سوخت کم سولفور مورد نیاز کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران، در ۱۰ ماه گذشته از پاالیشگاه امام خمینی 

)ره( شازند اراک تأمین شده است.
به گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی،  عبدالرضا محبی با بیــان اینکه نیاز مصرف 
ماهانه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حالت عادی ۵۰ هزار 
تن و در شرایط کنونی ۳۵ هزار تن در ماه است، افزود: حدود ۱۵ 
هزار تن از این نیاز ماهانه ازســوی پاالیشــگاه امام خمینی )ره( 
شــازند اراک تأمین شده اســت.وی با تأکید بر اینکه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در ۱۰ ماه اخیر )از اواخر آذرماه پارسال تا 
پایان مهرماه ۱۳۹۹(، مجموعًا ۱۴۰ هزار تن سوخت کم سولفور از 
طریق پاالیشگاه اراک دریافت کرده است، تصریح کرد: این مهم 
به همت وزارت نفت، شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران و پیگیری مستمر دست اندرکاران، صورت گرفته است.
معاون توســعه ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با اشــاره به اینکه بخش خصوصی نیز اعــالم آمادگی کرده که 
می تواند بخشی از سوخت کم سولفور موردنیاز کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران را تأمین کند، افــزود: در این زمینه پیگیری هایی 
انجام شده، اما اکنون بقیه سوخت کم سولفور که در شرایط کنونی 
حدود ۴۵ درصد ســوخت مورد نیاز ما را تشــکیل می دهد.محبی 
تصریح کرد: سوخت کم سولفور تولید ایران همواره باکیفیت ترین 
در نوع خود بوده و تاکنون به لحاظ فنی هیچ گونه مشــکلی برای 
کشتی ها ایجاد نکرده است.وی گفت: این شرکت دو سامانه کامل 
سوخت رسانی شامل ۲۰ مخزن، تأسیسات مربوطه و چند شناور در 
بندرعباس و قشم دارد که عملیات سوختگیری و ذخیره سوخت را 

به سهولت انجام می دهد.

به همت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و در 1۰ ماه؛

پاالیشگاه اراک 14۰ هزار تن سوخت کم سولفور 
کشتیرانی را تأمین می کند

معــاون توســعه ناوگان شــرکت 
گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
بیش از نیمی از ســوخت کم سولفور مورد 
نیاز کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، در 
۱۰ ماه گذشــته از پاالیشگاه امام خمینی 

)ره( شازند اراک تأمین شده است.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده های نفتــی،  عبدالرضا محبی با 
بیان اینکه نیاز مصرف ماهانه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در حالت عادی 
۵۰ هزار تن و در شرایط کنونی ۳۵ هزار 
تن در ماه اســت، افزود: حدود ۱۵ هزار 
تن از این نیاز ماهانه ازســوی پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شازند اراک تأمین شده 
اســت. وی با تأکید بر اینکه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در ۱۰ ماه اخیر 
)از اواخر آذرماه پارســال تا پایان مهرماه 
۱۳۹۹(، مجموعًا ۱۴۰ هزار تن ســوخت 
کم ســولفور از طریق پاالیشــگاه اراک 
دریافــت کرده اســت، تصریح کرد: این 
مهم به همت وزارت نفت، شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
و پیگیری مستمر دست اندرکاران، صورت 

گرفته است. معاون توسعه ناوگان شرکت 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران با 
اشــاره به اینکه بخــش خصوصی نیز 

اعالم آمادگی کرده که می تواند بخشی 
از سوخت کم سولفور موردنیاز کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران را تأمین کند، 

افزود: در این زمینه پیگیری هایی انجام 
شــده، اما اکنون بقیه سوخت کم سولفور 
که در شــرایط کنونی حدود ۴۵ درصد 

ســوخت مورد نیاز ما را تشکیل می دهد. 
محبی تصریح کرد: ســوخت کم سولفور 
تولید ایــران همــواره باکیفیت ترین در 
نــوع خود بوده و تاکنــون به لحاظ فنی 
هیچ گونه مشــکلی برای کشتی ها ایجاد 
نکرده اســت.وی گفت: این شرکت دو 
ســامانه کامل سوخت رسانی شامل ۲۰ 
مخزن، تأسیســات مربوطه و چند شناور 
در بندرعباس و قشــم دارد که عملیات 
ســوختگیری و ذخیــره ســوخت را به 

سهولت انجام می دهد.

کارنامه وزارت نفت در تغيير سبد سوخت؛
افزايش سهم CNG در سبد سوخت همزمان با کاهش مصرف بنزين

تأمين سوخت مورد نياز پره های ماهيگيری و شناورهای صيادی منطقه ساری 

در حالی سهم ســی. ان. جی در سبد 
سوخت خودروها در ۶ ماهه اول سال گذشته 
۱۶.۶ درصد بوده که این رقم در ۶ ماهه اول 
امسال به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده، این 
در حالی است که در همین مدت سهم بنزین 
از ۸3.۴ درصد به 7۸ درصد کاهش داشــته 

است.
تغییر در ســبد ســوخت کشور با 
در  و صرفه جویی  بهینه ســازی  هدف 
افزایش ســهم  و همچنین  مصــرف 
صادراتی،  چند سالی است که در دستور 
کار ایران قرار گرفته است.در این میان 
از آنجا که ایران بــه منابع بی همتای 
گاز طبیعی دسترسی دارد،  تالش کرده 
تا ســهم گاز طبیعی را در سبد سوخت 
کشور افزایش دهد، وزیر نفت نیز تاکید 
دارد که گاز ســوخت ملی ایران است.

در این مســیر از گازرسانی به صنایع و 
نیروگاه ها گرفته تا اتصال روســتاهای 
کشور به شبکه گار در دستور کار قرار 
دارد.از سوی دیگر از آنجا که شبکه گاز 
تقریبا در سراســر کشور گسترده شده، 
 امکان استفاده از این سوخت به عنوان 
سوخت خودروها نیز وجود دارد.از همین 

رو ســی. ان. جی به عنوان مهمترین 
جایگزین بنزین در خودروهای ســبک 
مورد توجه اســت تا آنجا که بر اساس 
مصوبه شورای اقتصاد،   یک میلیون و 
۴۶۰ هزار خــودروی عمومی در نوبت 
دوگانه سوزشدن رایگان قرار دارند.۴اما 
آیا به واقع ایران توانســته سهم سی. 
ان. جی را در سبد ســوخت خودروها 

افزایش دهد؟
نگاهی به آمار مصرف بنزین و سی. 
ان. جی در ۶ ماهه اول امسال و مقایسه 
آن با ۶ ماهه اول ســال گذشــته تا حد 
زیــادی می تواند در این زمینه راهگشــا 
باشد.اگرچه مصرف سوخت بعد از شیوع 
کرونــا و ســهیمیه بندی بنزین کاهش 
داشته اما آمارها نشــان می دهد،   سهم 
ســی. ان. جی در ۶ ماهه اول امســال 
در مقایســه با سال گذشــته، رشدی ۶ 

درصدی را تجربه کرده است.
در واقع در حالی که سهم سی. ان. 
جی در سبد ســوخت خودروها در سال 
گذشــته ۱۶.۶ درصد بوده و ۸۳.۴ درصد 
نیز بنزیــن مصرف کرده اند اما این ارقام 
در ســال جاری تغییر کــرده تا آنجا که 

سی. ان. جی ۲۲ درصد از سهم سوخت 
خودروها را به خود اختصاص داده و ۷۸ 
درصد از ســوخت این خودروها را بنزین 

تشکیل داده است.
این آمارها نشان می دهد تنها سهم 
ســی. ان. جی در ســبد سوخت کاهش 
نداشــته بلکه مصرف این ســوخت نیز 
نســبت به میانگین مصرف ۶ ماهه اول 

سال گذشته با رشد همراه بوده است.
میانگین مصرف  ســی. ان. جی در 
حالی از فروردین ۹۸ تا شــهریور همان 
ســال ماهانه ۱۹.۳ میلیــون متر مکعب 
بوده که این رقم در مدت مشابه امسال 
به ۲۰.۹ میلیون متر مکعب رسیده است.

در مقابــل امــا مصــرف بنزین با 
کاهشی ۲۳ میلیون لیتری همراه بوده و 
از ۹۷.۱ میلیون لیتر به ۷۴.۳ میلیون لیتر 

کاهش پیدا کرده است.
می دهــد  نشــان  اعــداد  ایــن 
سیاســت های وزارت نفــت در زمینــه 
جایگزینی بنزین  با سی. ان. جی در یک 
سال گذشته موفق بوده و ذائقه مشتریان 
در حال تغییر به اســتفاده از گاز به جای 

سوخت مایع است.

به گزارش ایرنــا، با افزایش قیمت 
بنزین و ســهمیه بندی آن از آبان سال 
۹۸،   تمایل به مصرف ســی. ان. جی در 
کشور افزایش پیدا کرد. وزیر نفت نیز در 
این رابطه با اشاره به اینکه سی. ان. جی 
سوخت ملی ایران است،  تاکید کرده که 
باید سهم این ســوخت در سبد سوخت 

کشور افزایش پیدا کند.
دوگانه ســوزکردن  رو  همیــن  از 
یــک میلیــون و ۴۶۰ هــزار خودروی 
عمومی در دســتور کار قــرار گرفت و 
اولیــن مورد آن نیز همزمان با دهه فجر 

سال گذشــته تحویل مالکان شد.بر این 
اساس،   دوگانه سوز کردن به دو صورت 
کارگاهی و کارخانه های خودروســازی 
انجام می شود و می تواند مصرف سی ان 
جی را تــا ۴۰ میلیون متر مکعب در روز 
افزایش دهد.دو گانه سوز شدن این تعداد 
خودروی عمومی به تنهایی تا ۱۰ میلیون 
متــر مکعب در روز به مصرف ســی ان 
جی کشــور اضافه خواهد کرد که عالوه 
بــر صرفه جویی از محل کاهش مصرف 
سوخت مایع،  در بهبود محیط زیست نیز 

اثرگذار خواهد بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ســاری از تأمین سوخت مورد 
نیــاز پره هــای ماهیگیری و شــناورهای 

صیادی در سطح منطقه ساری خبر داد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی 
منطقه ساری، ســبحان رجب پور گفت: با 
تدوین الگوی جدید مصرف، برآورد سوخت 
کشتی های  باربری بر اساس توان مصرف، 
در نظــر گرفتــن مبدأ و مقصــد حرکت 
آنها و کنترل میدانی نامحســوس توسط 
کارشناســان این اداره، نتایج خوبی حاصل 
و ســبب مصرف بهینه در این حوزه شده 
است.وی با اشاره به تأمین سهمیه سوخت 
مورد نیاز پره های ماهیگیری و شناورهای 
صیادی در آغاز فصل صیادی امسال افزود: 
در ســال صیادی ۹۸ حــدود ۲.۷ میلیون 
لیتر نفت گاز و نفت ســفید توسط پره های 

ماهیگیری و شــناورهای صیادی مصرف 
شد که در مقایســه با مدت مشابه آن در 
ســال ۹۷، کاهش مصــرف ۱۱ درصدی 
پخش  ملی  می شود.مدیر شرکت  مشاهده 
فرآورده های نفتی منطقه ساری اظهار کرد: 
سال ۹۷ بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر 
نفت گاز در بخش کشــتیرانی توزیع شد و 
در ســال ۹۸ این مقدار به حدود ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار لیتر کاهــش یافت.رجب پور 
افزود: در ســال ۹۷، ۴۶۰ هــزار لیتر نفت 
ســفید در بخش شناورهای صیادی توزیع 
شــد که در ســال ۹۸ این مقدار توزیع به 
بیش از ۲۶۰ هزار لیتر نفت ســفید کاهش 
یافت که دلیل آن تعیین سهمیه به صورت 
مصرف کنندگان  ســاماندهی  و  منطقــی 
واقعی اســت و ۷۷ درصد کاهش مصرف 
این فــرآورده مشــاهده می شــود.وی با 
اشــاره به بررســی واحد به واحد پره های 

ماهیگیری براســاس اقلیم و نوع فعالیت، 
تصریح کــرد: با تدوین الگــوی مصرف 
متولی  واحدهای  هماهنگ سازی  سوخت، 
ســوخت و بازدیدهــای میدانی به صورت 
نامحســوس از روند فعالیت آنها، توانستیم 
بــا برنامه ریزی و طراحــی روش هایی که 
مختص منطقه ســاری اســت بــه نتایج 
خوبی دست یابیم.مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری تأکید کرد: 
پره داران ماهیگیری، سوخت مورد نیاز خود 
را از مجــاری عرضه و فروشــندگی های 
مورد نظر برای فصل صید امسال دریافت 
کنند.رجب پــور ضمن با به ذخیره ســازی 
کافی ســوخت در انبار نفت ساری گفت: 
پیش بینی های الزم به منظور سوخت رسانی 
به پره های ماهیگیری در ســال  ۹۹ انجام 
شــده و صیادان برای دریافت ســوخت، 
الزم است ابتدا در سامانه سدف به آدرس 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

انجام ۲4۲ عملیات تخصصی لوله گذاری 
چاه در 7 ماه امسال

مدیریت خدمات فنی شــرکت ملی حفاری ایران در هفت ماه 
ابتدای امسال ۲۴۲ عملیات تخصصی لوله گذاری چاه های نفت و گاز 

را انجام داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، 
برزو ترابــی، رئیس اداره لوله گذاری چــاه و نصب آویزه مدیریت 
خدمات فنی این شــرکت گفت: لوله گذاری چاه شــامل راندن و 
کشــیدن انواع لوله های جداری، آســتری و مغزی و رشــته های 
تکمیلی در ســایزهای مختلف اســت که این خدمات روی انواع 
چاه های در حال حفاری از جمله اکتشــافی، توسعه ای و توصیفی 
کاربرد دارد.وی افزود: متقاضیان عمده این ســرویس شرکت های 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب، نفت مناطــق مرکزی، نفت فالت 
قاره ایران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دستگاه های 
حفاری در مناطق خشــکی و دریایــی و مدیریت پروژه های ملی 
حفاری اســت.رئیس اداره لوله گذاری چاه و نصب آویزه مدیریت 
خدمات فنی شــرکت ملی حفاری ایــران در زمینه نحوه ارائه این 
خدمــات اظهار کرد: پس از دریافــت تقاضای خدمات لوله گذاری 
چاه از شــرکت های متقاضی و هماهنگی های الزم بسته به اندازه 
)ســایز( و نوع عملیــات، تجهیزات الزم آماده ســازی و به همراه 
متخصصان مجرب به موقعیت های عملیاتی و دستگاه های حفاری 
اعزام می شــود.ترابی گفت: این واحد یکــی از زیرمجموعه های 
مدیریت خدمات فنی حفاری شــرکت اســت که با برخورداری از 
آچارهــای هیدرولیکی در ســایزهای مختلــف، مولدهای قدرت 
هیدرولیکــی، تجهیزات جانبی مرتبط به راندن لوله های جداری و 
همچنین نیروی انسانی ماهر و توانمند، وظیفه لوله گذاری در انواع 
چاه های نفت و گاز را به عهده دارد.وی با اشاره به اینکه این اداره با 
داشتن حداقل ۱۵ گروه عملیاتی خبره، توانایی انجام هم زمان ۱۵ 
عملیات در روز  را داراســت، درباره به کارگیری تجهیزات روزآمد، 
توضیح داد: با توجه به درخواست کارفرماها در زمینه ارائه خدمات 
گوناگون و حفظ مستندات عملیات، اقدام به تهیه تعدادی دستگاه  
سیستم ثبت اطالعات )JAM SYSTEM( شده است.رئیس اداره 
لوله گذاری چاه و نصب آویزه مدیریت خدمات فنی شــرکت ملی 
حفاری ایران اظهــار کرد: این تجهیز اطالعاتــی از قبیل میزان 
گشتاور تعداد دور یا )TURN( و زمان صرف شده در مدت عملیات 
رانــدن لوله ها را به صورت دیتا ارائه می دهد، همچنین بر حســب 
نیاز  دو دستگاه )COMPENSATOR( خریداری شده و در مواقع 

لزوم به مناطق عملیاتی ارسال می شود.
سکوی مسکونی جدید میدان نفتی فروزان 

نصب شد
سکوی مسکونی جدید میدان مشــترک فروزان به وزن ۶۸۰ 
تن، بامداد روز شنبه، دهم آبان ماه در آب های خلیج فارس نصب شد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره 
ایران، ابوالقاســم خدابخش، مجری طرح توســعه میدان فروزان، 
گفت: سکوی مسکونی جدید میدان فروزان با ابعاد ۲۰ در ۱۴ متر، 
در چهار طبقه ســاخته شده اســت و با نصب آن، امکانات رفاهی 
مناســبی برای کارکنان بخش بهره برداری میدان فراهم می شود.

وی افزود: با توجه به فراهم شــدن شرایط و زیرساخت های الزم، 
این سکوی مسکونی که چندی پیش بارگیری شده بود، با تالش 
متخصصان نفت فالت قاره و پیمانکار پروژه در نخســتین ساعات 
روز شنبه در محل مورد نظر نصب شد.مجری طرح توسعه میدان 
فروزان با اشــاره به اینکه نصب سکوی مسکونی فروزان منوط به 
ایجاد زیرســاخت های الزم و رفع مشــکالت فنی بود، افزود: این 
ســکو پس از پایان عملیات ســاخت و تکمیل بــه یارد DOT در 
بوشهر منتقل و در مدتی که در آنجا نگهداری می شد، ساخت پایه 
جدید و ســازه واسط مورد نیاز در دســتور کار قرار گرفت و اواخر 
سال ۹۷ عملیاتی شــد.خدابخش با بیان اینکه با تخریب سکوی 
مسکونی قدیمی، محل اســکان کارکنان سکوی فروزان به بارج 
حفاری منتقل شــده بود، عنوان کرد: این موضوع به مانعی برای 
استقرار دکل حفاری جدید در این محل تبدیل شده بود که با نصب 
ســکوی مسکونی جدید و تغییر محل اســتقرار همکاران، مشکل 
استقرار دکل حفاری در مجاورت سکوی F۱۶ نیز برطرف می شود.

وی گفت: طرح توســعه میدان فروزان در شرکت نفت فالت قاره 
ایران یکی از ۳۳ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی 
نفت ایران است که در قالب آن، ۱۳ حلقه چاه جدید در این میدان 
حفاری خواهد شد و با اجرای این طرح، ضمن تثبیت و نگهداشت 
تولید کنونی، ۱۲ هزار بشکه به تولید روزانه میدان مشترک فروزان 

افزوده می شود.
شمارش معکوس برای آغاز عملیات حفاری 

فاز 11 پارس جنوبی
مدیرعامل گروه پتروپارس از حرکت دستگاه حفاری به سمت 
موقعیت فاز ۱۱ پارس جنوبــی در آب های نیلگون خلیج فارس خبر 

داد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از گروه پتروپارس، حمیدرضا 
مســعودی شــامگاه جمعه )نهم آبان ماه( گفــت: عملیات حفاری 
آخرین فاز میدان مشترک پارس جنوبی با استقرار دستگاه حفاری، 
در روزهــای آینده آغاز می شــود.با وجود تحریم هــای ظالمانه، 
کمبودهای مالی و شیوع بیماری کرونا، امید است با همت و تالش 
مهندسان و متخصصان داخلی و با برنامه ریزی انجام شده، به زودی 
تولید اولیه از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شــود.طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی پس از خروج شــرکت های توتال فرانســه و شاخه 
بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( به دلیل تحریم 

به طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

ساماندهی وضع قراردادی کارکنان عملکرد
 وزارت نفت را بهبود می بخشد

انرژی مجلس  رئیس کمیســیون 
تالش های شــبانه روزی  از  قدردانی  با 
گفت:  نفت،  صنعت  تالشــگر  کارکنان 
و  نفت  وزیــر  درایت  بــا  امیدواریــم 
بهره منــدی از یک نظــام واحد، وضع 
قراردادی کارکنــان بهبود یابد تا ضمن 
ســرمایه  روانی  و  روحی  آرامش  حفظ 
انسانی، وزارت نفت نیز بتواند در ایفای 
مســئولیت های محوله موفق عمل کند 
و به الگویی مناســب برای ساختارهای 
منابع انسانی دیگر دستگاه های اجرایی 

کشور تبدیل شود.
فریــدون عباســی در گفت وگو 
با شانا، با اشــاره به بازدید تعدادی از 
انرژی مجلس  نمایندگان کمیســیون 
شورای اســالمی از شــناور پاالیشی 
کــوروش )FPSO( در خلیج فارس و 
از تأسیســات منطقه  بازدید  همچنین 
گذشــته  روز  کــه  الوان  عملیاتــی 
)سه شــنبه، ۱۳ آبان مــاه( بــه دعوت 
شــرکت نفت فالت قاره ایران انجام 
شــد، توضیح داد: این بازدید با هدف 
آشــنایی بیشــتر نمایندگان با مباحث 
فنی اســتخراج نفــت در خلیج فارس 
ابتدا از شناور پاالیشی  صورت گرفت. 
کوروش بازدیــد کردیم و متخصصان 
شــرکت نفت فالت قاره درباره نحوه 
عملکرد و منافع اقتصادی اســتفاده از 
FPSO توضیح دادند، ســپس بازدید 
میدانــی از پاالیشــگاه الوان و دیگر 

تأسیســات این منطقه داشــتیم و در 
پایان نیز نشســتی به منظور جمع بندی 
مطالــب مطرح شــده در منطقه الوان 
برگزار شد.وی با بیان اینکه نمایندگان 
در این بازدید از نزدیک شــاهد تالش 
کارکنــان زحمتکــش و متخصــص 
شــرکت نفت فالت قاره ایران بودند، 
ابراز امیــدواری کرد که بازدیدهایی از 

این دســت، به همراهــی و همفکری 
بیشــتر میان کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی بــا ارکان صنعت 
نفــت و بهبود قانونگــذاری و نظارت 
بهینه بــر قوانین در ایــن حوزه منتج 
شود.عباســی به مباحثی که در جلسه 
الوان مطرح کرده اســت اشاره کرد و 
گفــت: یکی از این مباحــث، تأکید بر 

دســتاوردهای  مستندسازی  ضرورت 
متخصصان صنعت نفت در حوزه های 
مختلــف و ارائــه آن در قالب مباحث 
درســی در دانشگاه صنعت نفت است. 
دانشــگاه صنعت نفت این ظرفیت را 
حاکمیتی  دانشــگاه  به عنوان  که  دارد 
در پرورش نیروی انسانی صنعت نفت 
کشور و همین طور دانشجویان خارجی 

ایفا  اساسی  نقش  همســو  کشورهای 
انرژی مجلس  کند.رئیس کمیســیون 
وضع  ســاماندهی  اســالمی،  شورای 
قــراردادی نیروهای انســانی صنعت 
نفت را از دیگر مباحث مورد تأکید این 
کمیســیون خواند و افزود: امیدواریم با 
درایت وزیــر نفت و بهره مندی از یک 
نظام واحد، وضع قــراردادی کارکنان 
بهبود یابد تا ضمن حفظ آرامش روحی 
و روانی سرمایه انسانی، وزارت نفت نیز 
بتواند در ایفای مســئولیت های محوله 
موفق عمل کند و به الگویی مناســب 
برای ســاختارهای منابع انسانی دیگر 
دستگاه های اجرایی کشور تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، فریدون عباسی، 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی و هادی بیگی نژاد، عبدالکریم 
جمیــری و حبیــب آقاجــری، دیگر 
اعضای این کمیســیون، روز سه شنبه، 
۱۳ آبان ماه در ســفری یــک روزه به 
دعوت شرکت نفت فالت قاره ایران و 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، 
از شناور پاالیشی کوروش )FPSO( در 
خلیج فارس و همچنین تأسیسات نفتی 
منطقه عملیاتــی الوان بازدید کردند. 
علیرضا سلمان زاده، مدیرعامل شرکت 
نفت فالت قاره ایران و فرخ علیخانی، 
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران در 
انرژی  نمایندگان کمیسیون  این سفر، 

مجلس را همراهی کردند.

جايگاه طاليی برای تجديدپذيرها
بـا شـیوع ویـروس کرونـا و کاهـش 
مصـرف بـرق در دنیـا توجه به انـرژی های 
تجدیدپذیـر افزایـش یافتـه و بـه نظر می 
رسـد که جایـگاه طالیـی در انتظـار انرژی 

باشـد. پاک 
ایـران  جملـه  از  کشـورها  تمایـل 
خورشـیدی  انـرژی  از  اسـتفاده  بـرای 
در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  سـایر  و 
چشـمگیری  افزایـش  اخیـر  سـال های 
داشـته اسـت، به باور کارشناسـان، انرژی 
خورشـیدی بهتـر و پاکتـر از انـرژی های 
اثـرات  و  اسـت  سـنتی  و  تجدیدناپذیـر 
زیسـت محیطـی بسـیار کمتـری دارد.بـه 
دنبـال افزایش تعطیلی  کسـب و کارها در 
جهـان بـرای مهار شـیوع ویـروس کرونا، 
میـزان تقاضا بـرای برق با کاهـش روبرو 
شـده و اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در جهـان رو بـه افزایـش گذاشـته اسـت.

۱۰ کشور برتر در تولید تجدیدپذیر
محیـط   گـروه  تحقیقـات  نتایـج 
زیسـتی انگلیسـی امبـر نشـان مـی دهـد 
میـزان تولیـد بـرق در ۴۸ کشـوری کـه 
در ۸۳ درصـد از تولیـد بـرق جهانی نقش 
دارنـد و نیـروی بـادی و خورشـیدی در 
بـا  مقایسـه  در   ۲۰۲۰ سـال  اول  نیمـه 
مـدت مشـابه سـال گذشـته ۱۴ درصـد 
نشـان  اسـت.آمارها  یافتـه  افزایـش 
هنـد،  ژاپـن،  آمریـکا،  چیـن،  می دهـد 
آلمـان، ایتالیا، انگلیس، فرانسـه، اسـترالیا 
تولیـد  نظـر  از  ترتیـب  بـه  پاکسـتان  و 
تـا  اول  جایـگاه  در  خوشـیدی  انـرژی 
دهـم قـرار دارنـد. چیـن در حـال حاضـر 
در  خورشـیدی  پنل هـای  تولیـد  نظـر  از 
دارد.   قـرار  جهـان  در  نخسـت  جایـگاه 
ایـن درحالیسـت که این کشـور در سـال 
۱۹۹۹ حتـی یـک پنـل خورشـیدی هـم 
نداشـت.از دیگـر سـو بنابـر اعـالم آژانس 
تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  بین المللـی 
در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  وضعیـت 
سـال ۲۰۱۹، رکـورد جدیـدی را بـه ثبت 
رسـاند و ظرفیـت تولیـد برق نصب شـده 
ایـن بخـش بیـش از ۲۰۰ گیگاوات رشـد 

کرده اسـت.آمارها نشـان می دهـد در این 
میـان چیـن و دیگـر اقتصادهـای نوظهور 
اقتصادهـای  بـه  باالتـری نسـبت  سـهم 
کلـی  سـرمایه گذاری  بـرای  توسـعه یافته 
پنـج  طـی  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  در 
بـازار  همچنیـن  داشـته اند.  اخیـر  سـال 
بـرق خورشـیدی در سـال ۲۰۱۹ با رشـد 
۱۲ درصـدی بـه رکـورد ۱۱۵ گیگاواتـی 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  اسـت.  رسـیده 
بیـش از یـک سـوم ظرفیـت نصب شـده 
بـرای تولیـد بـرق و بیـش از ۲۶ درصـد 
بـرق تولیـد شـده در جهـان را برعهـده 

دارنـد.
وضعیت تجدیدپذیرها در خاورمیانه

حرارتـی  بـرق  جهانـی  ظرفیـت 
 ۴۷۹ بـه   ۲۰۱۹ سـال  در  خورشـیدی 
گیـگاوات گرمایـی رسـید کـه ۶۹ درصد از 
آن سـهم چیـن بود. بـا نگاهـی اجمالی به 
ایـن آمار می تـوان دریافت که کشـورهای 
خاورمیانه در این زمینه نقش بسـزایی را در 

تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیر دارا نیسـتند.
طبـق اعالم بلومبـرگ، نیروگاه هـای بادی 
و خورشـیدی تنهـا حـدود پنـج درصـد از 
را  آفریقـا  شـمال  و  خاورمیانـه  در  بـرق 
تولیـد می کننـد. از دیگـر سـو، کشـورهای 
تولیدکننـده نفـت در منطقـه خلیـج فارس 
در میـان بزرگترین تولیدکننـدگان گازهای 
گلخانـه ای در جهـان قـرار دارند.همچنین 
رونـد سـاخت  بیمـاری کرونـا،  بـا شـیوع 
اردن  ابوظبـی،  در  خورشـیدی  تاسیسـات 
و قطـر بـه تاخیـر افتـاده اسـت. عربسـتان 
سـعودی کـه در حـال حاضـر حـدود ۵۰۰ 
مـگاوات ظرفیت انـرژی تجدیدپذیـر دارد، 
افزایـش ۱۲۰ برابـری آن بـه ۶۰ گیگاوات 
را تـا سـال ۲۰۳۰ هـدف گرفتـه اسـت که 
عمـده آن خورشـیدی خواهـد بود.امـارات 
مزرعـه  بزرگ تریـن  دارد  تصمیـم  نیـز 
انـرژی خورشـیدی جهـان را در صحـرای 
عربـی احـداث کنـد. قطـر نیـز که سرشـار 
از نفت و گاز طبیعی اسـت، از سـال ۲۰۱۷ 

تصمیـم گرفته اسـت کـه میزان وابسـتگی 
بـه منابـع طبیعـی را کاهش دهد و شـروع 
انـرژی هـای تجدیدپذیـر  از  بـه اسـتفاده 
تازگـی  بـه  همچنیـن  اسـت.قطر  کـرده 
مگاواتـی   ۸۰۰ خورشـیدی  پـروژه  یـک 
بـزرگ را آغـاز کـرده اسـت که اسـتفاده از 
انـرژی خورشـیدی را بـا سـرعت بیشـتری 

امکانپذیـر مـی کنـد.
ایران چه کرد؟

در ایـران نیز اقداماتی جهت اسـتفاده 
از انـرژی هـای تجدیدپذیـر در حـال انجام 
وزیـر  معـاون   - سـاتکین  محمـد  اسـت. 
نیـرو در امـور انرژی هـای تجدیدپذیـر بـه 
تازگـی بـا اشـاره بـه ظرفیـت نصب شـده 
حـال  در  گفـت:  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
حاضـر ۸۲۴ مـگاوات انـرژی تجدیدپذیـر 
بـه  توجـه  بـا  و  شـده  نصـب  ایـران  در 
بـرای  سـال ها  ایـن  در  کـه  سـرعتی 
توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیر داشـته ایم، 
می توانیـم بگوییـم کـه رونـد چنـدان کنـد 

نبـوده و توانسـته ایم طـی چنـد سـال اخیر 
سـرمایه   بـرای  تشـویقی  حمایت هـای 
گـذاران بخـش خصوصـی انجـام دهیم به 
طـور مثـال برق ۸۰ تـا ۱۰۰ تومانـی را هر 
کیلـووات ۱۰۴۰ تومان خریـداری می کنیم 
تـا مـردم تشـویق بـه سـرمایه  گـذاری در 
ایـن بخـش شـوند.به گفتـه معـاون وزیـر 
نیـرو در امـور انرژی هـای تجدیدپذیـر در 
سـال ۱۳۹۹ نیـز ۳۲۰ مـگاوات دیگـر بـه 
بـه  و  شـد  خواهـد  اضافـه  ظرفیـت  ایـن 
ایـن ترتیـب از مـرز ۱۰۰۰ مـگاوات عبـور 
خواهیـم کرد. وی همچنیـن در باره تحقق 
توسـعه تجدیدپذیرهـا بـه ۵۰۰۰ مـگاوات 
گفـت: رسـیدن بـه ایـن عـدد بـه سـرعت 
قابـل تحقـق نیسـت امـا این کـه در عرض 
مـدار  وارد  مـگاوات  صدهـا  سـال،  یـک 
می شـود، بـا توجه بـه شـرایط تحریم یک 
کار قابـل توجـه اسـت. عـالوه بـر ایـن در 
حـال حاضر ۸۸۰ مـگاوات پـروژه نیز برای 
احداث وارد شـده اسـت کـه از ایـن میزان 
بیـن ۳۲۰ تـا ۴۰۰ مـگاوات تـا پایان سـال 
۱۳۹۹ یـا اوایـل سـال ۱۴۰۰ و مابقی نیز تا 

نهایتـا ۱۴۰۱ انجـام خواهـد شـد.
امسال؛ نخستین گام صادرات برق از 

تجدیدپذیرها برداشته می شود
سـاتکین در پاسـخ به سـوال ایسـنا 
دربـاره آخریـن وضعیـت صـادرات بـرق 
از طریـق انرژی هـای تجدیدپذیـر اعـالم 
یـک  حتـی  لحظـه  ایـن  تـا  کـه  کـرد 
انرژی هـای  طریـق  از  بـرق  مـگاوات 
در  امـا  اسـت  نشـده  تجدیدپذیـر صـادر 
اولیـن گام صـادرات بـرق  سـال جـاری 
از طریـق تجدیدپذیرهـا برداشـته خواهـد 
شـد.  وزیـر نیـرو اجـازه صـادرات بـرق 
تـا  تجدیدپذیرهـا را صـادر کـرده اسـت 
بـرای سـرمایه گذاران این بخش تشـویق 
بایـد  کـه  معتقـدم  امـا  محسـوب شـود، 
اختیـار صـادرات در دسـت توانیـر باشـد، 
چـرا کـه بایـد برنامه ریزی هـا بـه گونه ای 
پیـش رود کـه بتوان بـه توانیر بـه عنوان 
یـک منبـع مطمئـن بـرق حسـاب کـرد، 

گفـت. 
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گاز

اخبار گاز

اقدام های پاالیشگاه ایالم برای حفاظت از 
محیط زیست بررسی شد

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان ایالم در بازدید از 
پاالیشــگاه گاز این اســتان آخرین اقدام های این مجموعه برای 

حفاظت از محیط زیست را بررسی کرد.
غالمرضا ابدالی روز چهارشــنبه، ۱۴ آبان مــاه در بازدید از 
شــرکت پاالیش گاز ایــالم تداوم اقدام هــای اجرایی در بخش 
حفاظت از محیط زیســت و انجام پروژه های پژوهشــی مرتبط 
را خواســتار شــد و گفت: اقدام های این پاالیشگاه شامل ایجاد 
واحد تصفیه پســاب صنعتی پیشرفته، مدیریت مناسب و اصولی 
پســماندهای عادی و صنعتی قابل تقدیر اســت و تداوم چنین 
پروژه هایی ســبب کاهش و کنترل آالینده های زیســت محیطی 
می شود.وی با بیان اینکه وضع آلودگی صنایع طبق شاخص های 
اســتاندارد در بخش های آب، خاک و هوا ارزیابی می شود، افزود: 
در دو بخش خاک و آب فعالیت های ارزنده ای انجام شده و در این 
بخش ها مشکل خاصی وجود ندارد، تالش برای کاهش آلودگی 
زیســت محیطی در بخش هوا هم باید تا رسیدن به شاخص های 
اســتاندارد در آینده نزدیک ادامه یابد.مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان ایالم تصریح کرد: با توجه بــه انجام اقدام های 
شاخص در حوزه مدیریت پسماند، تصفیه پساب صنعتی  و فضای 
ســبز در این پاالیشــگاه، انتظار می رود با راه اندازی واحد الفین 
پتروشــیمی و ارســال خوراک به آن مجتمع و به تبع آن کاهش 
فلرینگ و اجرایی  شدن پروژه های کنترل آلودگی هوا، این واحد 
صنعتی از پتانســیل مناســبی برای اینکه در ردیف صنایع سبز 

استان قرار گیرد، برخوردار  شود. 
نقش فعال پاالیشگاه ایالم در بهینه سازی مصرف انرژی

روح اهلل نوریان، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم نیز در 
این بازدید به اقدام های انجام شــده در زمینه بهینه سازی مصرف 
انرژی و پروژه هــای کاهش آالیندگی در این مجموعه اشــاره 
کرد و گفت: خوشــبختانه پروژه احــداث واحد TGTU برای به 
حداقل رساندن آالینده های واحد بازیافت گوگرد از سوی شرکت 
مهندسی و توســعه شرکت ملی گاز و پژوهشگاه صنعت نفت در 
دســت اجراست و پاالیشگاه ایالم نیز نقش فعالی در بهینه سازی 
طراحی فرآیندهــای این واحد ایفاء می کند.وی ادامه داد: در این 
باره تولید مداوم و پیوســته گوگرد تا ۲۵۰ تن در روز نقش مهمی 
در کاهش چشــمگیر ارسال گازهای اســیدی به فلر در ۳ سال 
اخیر داشــته است. مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم یادآور 
شــد: احداث جایگاه های جمع آوری، تفکیک و نگهداری موقت 
پسماند، سیستم تصفیه پساب صنعتی و سامانه های پایش بر خط 
پســاب خروجی، راه اندازی یک دستگاه زباله سوز صنعتی، اجرای 
۲۴.۵ هکتار فضای ســبز و رسیدن به شاخص ۹۸ درصد در این 
زمینه که رقمی بی نظیر میان پاالیشگاه های گاز است، بخشی از 
اقدام های ما در این حوزه اســت.نوریان تاکید کرد: تولید گوگرد 
پاســتیلی با کمترین آلودگی، استفاده از بخشی از اتان به عنوان 
سوخت بویلرها و تزریق باقی آن به شبکه گاز سراسری و ارسال 
بخشــی از ال پی جی خام به عســلویه با تقبل هزینه های گزاف 
حمل و نقل نیز از جمله اقدام های شاخص در کاهش آالینده های 

زیست محیطی این مجموعه است.
در مجتمع گاز پارس جنوبی محقق شد؛

۲۵۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی با 
بومی سازی قطعات

رئیس تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد که صرفه 
اقتصادی حاصل از توانمندی شــرکت های داخلی برای بومی سازی 

قطعات و تجهیزات در این مجموعه ۲5۰ میلیارد ریال است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، 
محمــود بالنده درباره اقدام های انجام شــده در زمینه خودکفایی 
اقالم و تجهیزات ابزار دقیق گفت: بومی ســازی، به دست آوردن 
دانش فنی و ســاخت داخــل بیش از ۱۱۷ نــوع مختلف کارت 
الکترونیکی مربوط به ســامانه های کنترل صنعتی با اســتفاده از 
توان شرکت های دانش بنیان و حمایت مجتمع گاز پارس جنوبی 
انجام شده است.وی بومی ســازی، به دست آوردن دانش فنی و 
ساخت داخل ۱۸۹ نوع مختلف از تجهیزات و ادوات ابزار دقیق با 
اســتفاده از توان شرکت های دانش بنیان را از دیگر دستاوردها در 
این زمینه برشــمرد و اظهار کرد: رقم حاصل از صرفه اقتصادی 
این موارد بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال اســت. از ســال ۹۳ تا ۹۸ و 
به دلیــل تفاوت قیمت داخل و خارج در آینده نیز صرفه اقتصادی 
تولید این تجهیزات بیشــتر می شــود.به گفتــه رئیس تعمیرات 
مجتمع گاز پــارس جنوبی، رقم صرفه جویی حاصل از ســاخت 
داخل در حالی به این مقدار رســیده که افزون بر ســاخته شدن 
ایــن تجهیزات با قیمت پایین تر از خریــد خارج، دانش فنی آنها 
نیز دریافت شــده است.بالنده افزود: بومی سازی و به دست آوردن 
دانش فنی ســاخت داخل برای یک هزار و ۳۳۰ نوع مختلف از 
تجهیــزات و قطعات مکانیکی مجتمع که معادل ۳۱ هزار و ۷۸۲ 
قلم قطعه بوده نیز در سال های اخیر انجام شده و نزدیک به ۲۵۰ 
میلیــارد ریال صرفه اقتصادی حاصل از توانمندی شــرکت های 
داخلی بــرای بومی ســازی قطعــات و تجهیزات اســت.طبق 
توضیحات وی، بومی سازی و به دست آوردن دانش فنی و ساخت 
الکتروموتورهای ولتاژ متوســط ضد انفجار و دریافت گواهینامه 
ضدانفجاری با اســتفاده از توان شرکت داخلی و با صرف هزینه 
پایین تر از نمونه خارجی، بومی سازی و به دست آوردن دانش فنی 
بیش از ۱۴ نوع مختلــف کارت الکترونیکی مربوط به تجهیزات 
برقی، بومی ســازی و به دســت آوردن دانش فنی بیش از هفت 
نوع مختلــف از تجهیزات و قطعات برقی رقم  صرفه جویی قابل 

توجهی است و با خریدهای بعدی افزایش نیز می یابد.

وقتی »گاز« گره کور آمایش سرزمینی را می گشاید
مبتالبه کشورهای  از مشکالت  یکی 
در حال توســعه که گریبانگیر کشــور ما 
نیز شــده اســت، تمرکز جمعیت باال و 
اقتصادی  محدود شدن عمده فعالیت های 
پایتخــت و چند کالنشــهر  اداری در  و 
صنعتی خاص اســت. این موضوع سبب 
پدیــد آمدن تنش های متعــدد در محیط 
زیســت، محدودیت شــدید منابع آبی، 
آلودگی هوا، ترافیک، آسیب های اجتماعی، 
حاشیه نشــینی و احســاس بی عدالتی و 
تبعیــض در مناطــق دور از مرکز و کمتر 
به تضعیف ســرمایه  و  برخوردار شــده 

اجتماعی می انجامد.
 در کشور ما عالوه بر اینکه تهران 
به دلیل برخورداری از فرصت های شغلی 
و امکانات بیشتر، چند دهه است میزبان 
ســیل عظیم مهاجــران از اقصی نقاط 
کشور شــده، پدیده تازه ای نیز رخ داده 
است؛ خشکســالی های چند سال اخیر، 
هجوم گروه های بزرگ انسانی از فالت 
مرکزی کشور به سوی شمال را به دنبال 
داشته، در حالی که باریکه سبز سواحل 
خزر به هیچ عنــوان توانایی پذیرایی و 
تاب آوری این حجــم را ندارد و مهم تر 
آنکــه جانمایی این جمعیت، مســتلزم 
ســاخت و ســاز در مقیاس وسیع است. 
ساخت و سازهایی که می تواند به قیمت 
از دســت رفتن منابع طبیعی و تحمیل 
آســیب های جدی به جنگل، کوه و دریا 
تمام شــود و هزاران هکتار زمین زراعی 
تولید برنج را که قوت غالب بســیاری از 
ایرانیان و تضمین گر امنیت غذایی کشور 
است با مخاطره مواجه کند.در این میان، 
اما یک اســتان پهناور بــا ظرفیت های 
بی نظیر و با دسترســی به آب های آزاد 
برنامه ریزی  کارشناسان  نظر  بین المللی، 
و آمایش ســرزمینی را بــه خود جلب 
کرده است. استان سیستان و بلوچستان 
همه ظرفیت های الزم برای پیشــرفت، 
صنعتی شــدن و تبدیل شدن به شاهراه 
ترانزیــت ملی و بین المللــی را در خود 
جای داده تا با گسیل داشتن فرصت های 
رشــد به قلمروهای کمتر توسعه یافته و 
فعال سازی صنایع در حاشیه دریا گامی 
به ســوی توســعه متعادل و متوازن در 

جغرافیای ایران برداشــته شود، اما این 
اســتان پرفرصت بــرای رونق صنایع و 
اشتغال آفرینی باید به منابع انرژی پایدار 
دسترســی داشته باشد و ناگفته پیداست 
که تأمین انرژی مــورد نیاز به ویژه گاز، 
پایه اصلی فعالیت های صنعتی، بازرگانی 
و واحدهای تولیدی بــوده و تأمین آن، 
دغدغه اصلی صاحبان صنایع و فعاالن 
به  بــزرگ و کوچک  کســب وکارهای 
شمار می آید.جنوب شرق کشور با وجود 
تمامی اســتعدادهای انسانی و موقعیت 
ممتاز جغرافیایــی، تاکنون کمتر مجال 
شــکوفایی صنعتــی و نقش آفرینی در 
توســعه بلندمدت اقتصاد کشور را یافته 
و اکنون بی صبرانه در انتظار گســترش 
هرچه بیشتر گاز در اقصی نقاط آن است 
تا با دسترسی ســهل و ارزان به انرژی 
پایدار و غیرآالینده، بستری مناسب برای 
جذب سرمایه گذاران و رونق صنایع مولد 
مهیا شود.برای پاسخ به این نیاز فزاینده، 
طــــرح انتقال گاز به مناطق شــرقی 
و جنوب شــرقی کشــور با عنوان خط 
انتقال گاز هفتم و یازدهم سراسری گاز 
با هدف تأمین گاز مورد نیاز استان های 
هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان و 
بخشی از جنوب استان کرمان، صادرات 

گاز به کشــورهای پاکستان و هند و نیز 
اســتفاده مطلوب از تولیــدات گاز حوزه 
پارس جنوبی احداث شــده اســت.این 
خــــط انتقال گاز، اهــداف چندگانه ای 
را در خــود جای داده کــه می توان به 
نیروگاه هــا، صنایع  بــه  گازرســــانی 
پتروشــیمی، واحدهای صنعتی و احداث 
خطوط فرعی و شبکه های شهری برای 
مصارف خانگی، تجــاری و صنعتی در 
استان های واقع در طول مسیر بخصوص 
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان 
اشــاره کرد.آن گونــه کــه عبدالرضــا 
ابوالحسینی، مجری طرح خطوط انتقال 
گاز هفتــم و یازدهم سراســری گاز که 
او و همکارانش مســؤولیت خطیر را در 
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان 
با همه چالش ها و موانع به عهده دارند، 
می گوید، اجرای پروژه های گازرســانی 
در اســتان پهناور سیستان و بلوچستان 
و توسعه شبکه های گازرسانی به صنایع 
کوچک و بزرگ و گازرسانی به ۳۰ شهر 
و روســتا، نیروگاه های چابهار و کنارک، 
کارخانه های ســیمان خــاش و زابل از 
جمله تعهدات این طرح است.همچنین از 
آنجا که گازرسانی به مجتمع پتروشیمی 
مکران و صنایع چابهــار از اولویت های 

اساســی دولت است، برای شتاب بخشی 
به پروژه راهبردی ایرانشــهر - چابهار 
- مکران تدابیر ویژه ای اندیشــیده شده 
تا هر چه ســریع تر ایــن مناطق، تحت 
پوشــش این انرژی توســعه آفرین قرار 
گیرند و بــه این ترتیب اساســی ترین 
زیرســاخت مورد نیاز برای شکل گیری 
و شــکوفایی صنایع منطقه مهیا شــود. 
از این رو برای تســریع در روند اجرای 
پروژه »ایرانشــهر - چابهار - مکران« 
این پروژه به چهار گســتره مجزا تقسیم 
شده است و پیمانکاران مختلفی اجرای 
هر قسمت را به عهده گرفته اند.در حال 
حاضر برخی پیمانکاران برای خرید لوله 
و تجهیز کارگاه اقدام کرده و برخی دیگر 
نیز وارد مرحله خاکبرداری و مسیرسازی 
شده اند. این پروژه ۳۰۰ کیلومتری به ۴ 
قطعه در سایزهای مختلف تقسیم شده و 
مطابق برنامه در اواخر نیمه اول یا اوایل 
نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ به اتمام می رسد.

گازرســانی بــه نیروگاه ها نیــز در این 
استان اهمیت فراوانی دارد. نیروگاه های 
اســتان در حال حاضر از ســوخت مایع 
مازوت اســتفاده می کنند. سوخت مایع، 
هزینه های ســنگین تهیه، حمل ونقل و 
نگهداری را بــه صنایع تحمیل می کند. 

در حالی که با گازرسانی به صنایع همه 
این هزینه ها حذف شــده و هوای پاک 
برای ســاکنان منطقه به ارمغان می آید، 
ضمن آنکه تأمین مالی پروژه ایرانشهر - 
زاهدان نیز با بهره گیری از ظرفیت های 
بند »ق« و از محل صرفه جویی حاصل 
از جایگزینی ســوخت پــاک در نیروگاه 
زاهدان انجام شــد. نیروگاه های چابهار 
و کنــارک در حــال حاضر از ســوخت 
مایع اســتفاده می کنند که با گازرسانی 
بــه این صنایــع گام بزرگی در مســیر 
توســعه اقتصادی استان برداشته خواهد 
شد.بنابراین با این روایت بــدون تردید 
قابل  توســــعه  پروژه ها،  ایــن  تحقق 
مالحظه ای در زیرساخت های اقتصادی، 
شــــغلی  فرصت های  ایجاد  و  صنعتی 
فــــراوان در منطقه را به دنبال خواهد 
داشــت. ایــن خاصیت انــرژی زندگی 
سازگاز است که به هر جغرافیایی که پا 
می گــذارد، زندگی مردم آن منطقه را به 
قبل و بعد از ورود گاز تقســیم می کنند. 
گازی ها طی این سال ها آموخته اند که از 
دل ظرفیت های پنهان مانده و کمتر دیده 
شــده، فرصت هایی طالیی برای رونق 
معیشت و کســب مردم بسازند.داستان 
گاز و سیســتان و بلوچستان بسیار فراتر 
از اجــرای چند پروژه بزرگ اســت. گاز 
آمده تا همه آن ســال هایی که مردم این 
کهن دیار کمتــر روی مهربان زندگی را 
دیده اند، جبران کند و روی خوش زندگی 
را پیش روی چشمان منتظر و صبور آنان 
به تصویر بکشــد. آنها کــه با جغرافیای 
سیستان آشنایی دارند، نیک می دانند که 
برای پیشبرد یک برنامه باید با ده ها مانع 
جنگیــد تا پروژه یــک گام به جلو پیش 
برود. شــاید مگاپروژه های جاری در این 
ســرزمین آخرین پروژه های توســعه ای 
بزرگ در سطح گاز کشــور باشد که در 
چنین مقیاس عظیمی اجرا می شود و صد 
البته اطمینان داریم نسل طالیی صنعت 
گاز همچون دیگر اســتان های کشــور، 
آماری استثنایی از خود به یادگار خواهند 
گذاشــت و آخرین قله های بلند توسعه را 

باشکوه تر از گذشته فتح خواهند کرد.
منبع: هفته نامه مشعل

طرح خالقانه يکی از کارکنان پااليشگاه گاز ايالم برای مقابله با خوردگی
طرح یکی از کارکنان پاالیشــگاه گاز 
ایالم برای مقابله بــا خوردگی در واحدهای 
شیرین ســازی آمین در این مجموعه به کار 

گرفته شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
ایجاد  ایالم، طــرح  شــرکت پاالیش گاز 
کالدینــگ )روکــش دار کردن( بخشــی 
از سیســتم لوله کشــی میان بــرج احیا و 
ریبویلرهای واحدهای شیرین ســازی آمین 
پاالیشــگاه گاز ایالم و بخش های داخلی 
ایــن ریبویلرهــا و نازل های بــرج مذکور 
با ورق نازک از جنس اســتنلس اســتیل، 
توســط یکی از کارکنان این واحد صنعتی 
به نظام مشــارکت این شرکت پیشنهاد شد 
کــه با اجرای موفق آن در بخش نگهداری 
و تعمیــرات این تجهیــزات، صرفه جویی 
اقتصادی و در حوزه تولید نیز تأثیر بســیار 
مثبتی بر کاهش توقف ها به همراه داشــته 
ارائه دهنده  سلیمانی زاده،  است.غالمحسین 
این طــرح که ۲۱ ســال ســابقه اجرایی 
پایپینگ دارد و از تکنیســین های مکانیک 
پیمانکاری این پاالیشگاه است، در این باره 
گفــت: پیش از این برای مقابله با خوردگی 
در این نقاط از پوشــش های ضدخوردگی 
ویژه اســتفاده می شــد که ضمــن هزینه 
تأثیر چندانــی در جلوگیری  باالی تأمین، 
از خوردگی های شیمیایی این نقاط نداشت 
و در چنــد نوبت بــرای انجــام تعمیرات 
اضطــراری و مقابله با پیشــرفت خوردگی 
مستلزم توقف تولید می شد.وی افزود: برای 
باال بردن استحکام این نقاط ابتدا پیشنهاد 

شــد از ورق استنلس اســتیل با ضخامت 
مناسب که هزینه آن نسبت به سایر راه های 
پیشگیری از خوردگی  از جمله پوشش های 
یادشده به مراتب کمتر است، استفاده شود 
که این پیشنهاد با توجه به جزئیات اجرایی 
ارائه شده، تائید شــد و با اجرای موفق آن، 
در بازرســی های انجام شــده در مدت اخیر 
هیچ گونه مشکلی در نقاط یادشده مشاهده 
نشــد و برای این موارد توقف تولیدی هم 

نداشتیم.ســلیمانی زاده همچنین به مزایای 
این طرح اشــاره و اظهار کرد: نیاز نداشتن 
به تعویض ســاالنه پایپینــگ و نازل های 
ریبویلر و برج احیا و نیاز نداشــتن به تغییر 
جنس آنها برای افزایش استحکام، کاهش 
کاهش  تعمیراتــی،  تیم های  هزینه هــای 
توقف های تولیــد و جلوگیری از هدر رفتن 
ماده شــیمیایی حالل آمین که هزینه های 
تأمین آن در شرایط فعلی سرسام آور است، 

از دســتاوردهای این طرح به شمار می رود.
مصدق رضایی، دبیر نظام مشارکت شرکت 
پاالیــش گاز ایالم نیز بــا بیان اینکه نظام 
پیشنهادها به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت 
مشــارکتی، زمینه ساز مشارکت کارکنان در 
سازمان،  مختلف  تصمیم گیری های سطوح 
از امور اجرایی تا اتخاذ تصمیم های راهبردی 
است، گفت: در مدیریت مشارکتی، کارکنان 
در گرفتــن تصمیم  برای ایجــاد تحول در 

ســازمان سهیم هستند و در مرحله اجرا نیز 
همکاری و همدلی بیشتری دارند که به تبع 
آن شاهد افزایش بهره وری نیز هستیم.وی 
افزود: نظام پیشــنهادهای شرکت پاالیش 
گاز ایالم از ســال ۱۳۸۷ طبــق آیین نامه 
مصوب شــرکت ملی گاز ایران تشکیل شد 
و با اهــداف افزایش بهره وری، تقویت روح 
ابتکار و حس مسئولیت در کارکنان، افزایش 
همکاری میان کارکنان، امکان اســتفاده از 
تجارب عملی و نظرات و اندیشه های آنها ، 
فعالیت خود را آغاز کرد.دبیر نظام مشارکت 
شــرکت پاالیش گاز ایــالم تصریح کرد: 
بــا توجه به امــکان صرفه جویی اقتصادی 
ناشی از اجرای برخی طرح های پیشنهادی 
همچون طرحــی که در این گــزارش به 
آن اشــاره شــده اســت و هزینه کرد سود 
حاصل از صرفه جویی برای توســعه نیروی 
انسانی، گسترش مشارکت کارکنان و سایر 
و  همیاری  شــورای  سرفصل های مصوب 
مشارکت، نظام پیشــنهادهای این شرکت 
به سمت ایجاد زمینه دریافت پیشنهادهایی 
با مزیــت و ویژگی ایجاد صرفه جویی مالی 
در شــرکت حرکت کرده و همســو با این 
موضوع پیشنهادهای متعددی دریافت کرده 
اســت.رضایی یادآور شــد: طبق آیین نامه، 
پیشنهادهای دریافتی در چند مرحله توسط 
کارشناسان و اعضای شورا از حیث کاربردی 
بودن، قابلیت اجرا و تناسب هزینه - فایده 
بررســی می شوند و در صورت تأیید، ضمن  
اجرا، مطابــق ضوابط  به پیشــنهاددهنده 

پاداش داده می شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

مدیر نمایشگاه بین المللی ایران پالست خبر داد: 

پیش ثبت نام بیش از 4۰۰ شرکت در ایران پالست 
چهاردهم

مدیر نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 
به پیش ثبت نام بیش از ۴۰۰ شــرکت در سایت 
این نمایشــگاه اشــاره کرد و گفت: ثبت نام در 
چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست ادامه دارد و 
انتظار می رود تعداد شــرکت ها به تدریج افزایش 

یابد.
بــه گزارش شــانا بــه نقل از شــرکت 
بنــوی   ایــوب  پتروشــیمی،  صنایــع   ملــی 

روز  یکشنبه، ۱۱ آبان ماه  در نشست هم اندیشی که با حضور رسانه های انجمن ها 
و تشــکل های صنایع پایین دستی پتروشیمی برگزار شــد، اظهار کرد: امسال با 
توجه به تحریم و نیز شــیوع ویروس کرونا نمایشــگاه ایران  پالست از پنجم تا 
هشــتم دی ماه با رویکردی متفاوت برگزار می شــود.وی با بیان اینکه با مجوز 
دریافت شــده از ستاد ملی کرونا این نمایشگاه تخصصی با حضور متخصصان و 
کارشناسان برگزار خواهد شد، گفت: امسال مجری نمایشگاه تغییر کرده است و 
یکی از شرکت های مورد تأیید سازمان توسعه تجارت به عنوان مجری نمایشگاه 
فعالیت های اجرایی را انجام می دهد و خوشــبختانه تاکنون بیش از ۴۰۰ شرکت 
پیش ثبت نام خود را در ســایت نمایشگاه انجام داده اند.بنوی افزود: هنوز ثبت نام 

ادامه دارد و انتظار می رود تعداد شرکت ها به تدریج افزایش یابد.
برگزاری نمایشگاه مجازی

مدیر نمایشگاه ایران پالســت ادامه داد: امسال با توجه به شیوع ویروس 
کووید ۱۹ در شورای سیاست گذاری ایران پالست مصوب شده است که هم زمان 
با برگزاری ایران پالست نمایشگاه مجازی نیز برگزار شود و شرکت هایی که در 
نمایشــگاه حضور دارند در صورت تمایل می توانند از این نمایشگاه که به مدت 
سه هفته برگزار می شــود، بهره مند شوند.مدیر نمایشــگاه ایران پالست اشاره 
کرد که نمایشــگاه مجازی فرصت مناسب و مطلوبی برای شرکت های داخلی و 
خارجی است که در شرایط تحریم می توانند نسبت به معرفی دستاوردها و ایجاد 

فرصت های جدید تجاری اقدام کنند.
حضور هیئت های خارجی

بنوی به حضور هیئت های خارجی در نمایشــگاه ایران پالست اشاره کرد 
و گفت: با رایزنی های انجام شــده، نمایندگان تجاری کشورهای همسایه همانند 
نمایشگاه های گذشــته در این رویداد مهم نمایشگاهی حضور خواهند داشت و 
نمایندگانی از کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای آسیایی در ایران پالست 
چهاردهم حضور می یابند.وی افزود: این نمایشگاه در سال جهش تولید و با هدف 
حمایت از صنایع پایین دستی برگزار می شود و امیدواریم که تشکل ها و انجمن های 
فعال در صنعت پلیمر از این نمایشگاه حمایت کنند و زمینه را برای برگزاری هرچه 
موفق تر آن فراهم کنند و ارتباط ها بیش از گذشــته تقویت شــود.بنوی تصریح 
کرد: نمایشگاه ایران پالست به دنبال ایجاد بستری مناسب برای همکاری بیشتر 
تجار و بازرگانان و نیز صنعتگران ایرانی با همکاران داخلی و خارجی خود اســت.
مدیر نمایشگاه ایران پالست گفت: امسال نمایشگاه در چهار گروه کاالیی کاماًل 
تخصصی مواد اولیه، ماشــین آالت و ماشین ســازان، گروه کاالهای نهایی و نیز 
خدمات برگزار می شود و تاکنون شرکت هایی که پیش ثبت نام کرده اند درخواست 
آنها حدود ۲۲ هزار مترمربع شده است.وی با بیان اینکه درخصوص اجرای مسائل 
و پروتکل های بهداشتی نهایت تالش را خواهیم کرد، گفت: تمامی پیش بینی های 
الزم انجام شده اســت و برگزارکنندگان، غرفه داران و بازدیدکنندگان می توانند 

بدون نگرانی در نمایشگاه حضور داشته باشند.
انعکاس چالش های صنایع تکمیلی

بنوی در پاســخ به پرسشی درباره نحوه مشارکت تشکل ها و دغدغه های 
آنان اظهار کرد: دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی مشکالت و چالش های 
صنایع تکمیلی را منعکس می کند و با توجه به نحوه فعالیت این واحد و ارتباط با 
تشکل ها و انجمن ها، یکی از بخش های مهم در شورای سیاست گذاری نمایشگاه 
ایران پالست به شمار می رود.وی درباره هم زمانی نمایشگاه با ایام جشن سال نو 
میالدی گفت: نمایشگاه مجازی فرصتی مناسب است تا چهاردهمین نمایشگاه 
ایران پالست در داخل و خارج از کشور مخاطبانی پویا داشته باشد و تعطیلی ایام 
سال نو و نیز کریسمس در خارج از کشور مانعی برای همکاری و حضور در ایران 
پالست نیست.مدیر نمایشگاه ایران پالست افزود: برگزاری کارگاه های تخصصی 
در بخش های مختلف نیز در نمایشگاه امسال از دیگر ویژگی های ایران پالست 
چهاردهم است.بر اساس این گزارش، نمایندگان رسانه های حاضر در این نشست 
نیز با بیان دیدگاه و نظرهای خود پرداختند و پرسش های خود را از مدیر نمایشگاه 

ایران پالست مطرح کردند.
مدیرعامل پتروشیمی سبالن خبر داد:

آغاز عملیات بارگذاری کاتالیست ایرانی HDS در 
پتروشیمی سبالن

مدیرعامل پتروشیمی سبالن از آغاز عملیات بارگذاری کاتالیست HDS ساخت 
داخل در این طرح خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، محمد 
زالی گفت: عملیات بارگذاری کاتالیست این طرح پتروشیمی، با لود در راکتورهای 
هیدروژناسیون و ســولفورزدایی آغاز شد.وی افزود: شرکت پتروشیمی سبالن با 
توجه به ممکن نبودن دریافت بخشی از کاتالیست های انحصاری شرکت تاپسو 
به دلیل تحریم ها و با وجود امکان تأمین کاتالیست مشابه از شرکت های خارجی 
در راســتای حمایت از تولید داخلی اقدام به سفارش گذاری کاتالیست های مورد 
نیاز از شــرکت های پژوهش و فناوری پتروشیمی، گسترش فناوری خوارزمی و 
نفت و گاز ســرو کرد و خوشــبختانه امروز با تالش های انجام شده بومی سازی 
کاتالیســت دستاوردی ارزشمند برای صنعت پتروشــیمی ایران به شمار می رود.

 HDS مدیرعامل پتروشیمی سبالن با اشاره به اینکه عملیات بارگذاری کاتالیست
ساخت شرکت گســترش فناوری خوارزمی آغاز شده است، ادامه داد: کاتالیست 
مورد اســتفاده در این رآکتور، موسوم به رآکتور هیدروژناسیون کبالت مولیبدنیوم 
اســت که با تبدیل گوگرد موجود در گاز طبیعی )خوراک( به ســولفید هیدروژن، 
امکان جذب این ترکیبات را در رآکتور ۱۰۰۲ )راکتور سولفور زدایی( فراهم می کند.
پتروشــیمی سبالن به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در 
زمینی به مساحت ۷ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با هدف تولید 

ساالنه ۱.۶ میلیون تن متانول در حال احداث است.

صنعت پتروشیمی و سربازهای پنهان
 خط مقدم مبارزه با کرونا

اگر حین تحریم ، از داشــتن نعمت 
صنعت پتروشیمی بی نصیب بودیم، فرایند 
مقابله با کووید ۱9 چه سمت و سویی به 

خود می گرفت؟
شــیوع ویروس همه گیر کرونا، نه 
تنها زندگی معمولی مردمان جهان بلکه 
حتی بزرگتریــن اقتصادها را هم گرفتار 
دستپاچگی کرد. به جهت ناشناخته بودن 
این ویروس و پنهــان کاری دولت چین 
در اعــالم ماهیت مخرب و کشــنده ی 
کوویــد ۱۹، جهان پزشــکی با نحوه ی 
مواجه شــدن با این بیماری، درماندگی 
کم نظیــری از خود نشــان داد. در ایران 
نیز تنها یک روز قبل از انتخابات ســال 
گذشته ی مجلس شورای اسالمی، رویت 
این ویروس از سوی دولتمردان رسانه ای 

شد.
به گــزارش نیپنا، همزمان با اعالم 
وزارت بهداشت جمهوری اسالمی مبنی 
بر حضــور ویروس کشــنده ی کرونا در 
ایران و لزوم مقابله با این بیماری، عموم 
صنایعی که می توانســتند در این زمینه 
ایفا کنند، دستور العمل های  نقش مهمی 
الزم را دریافــت کردند. اما نقش صنعت 
پتروشــیمی برای خاموش کردن فعالیت 
کرونا، نقشی کامال ویژه بود. البته ناگفته 
پیداست که پیش از شیوع بیماری کووید 
۱۹، صنعت پتروشیمی در جهت پیشبرد 
اهــداف بهداشــتی – درمانی کشــور، 
تولیــدات و فعالیت روزمــره ی خود را 
داشت که این تولیدات در زمان بیماری 
کویــد ۱۹، افزایش چشــمگیری یافت. 
اهمیت این امر زمانی بیشــتر می شــود 
که بپرسیم اگر حین تحریم ها، از داشتن 
نعمــت صنعــت پتروشــیمی بی نصیب 
بودیــم، فرایند مقابله بــا کووید ۱۹ چه 

سمت و سویی به خود می گرفت؟
از آب ژاول تا مواد اولیه البسه

صنعت پتروشیمی که نقش مهمی 
در تامین مواد اولیه بسیاری از محصوالت 

پالستیکی و بهداشتی و پزشکی دارد، در 
دوران شــیوع ویروس کرونــا و افزایش 
استفاده از مواد بهداشتی اهمیتی دوچندان 
یافت. اولین نگرانی که سیستم بهداشت 
کشــور را در زمان اپیدمــی کرونا تهدید 
می کرد »آب ژاول« بود. این محلول در 
گندزدایی و ضدعفونی کردن بخش های 
عمومی، خدماتی و  مراکز درمانی کاربرد 
بســزایی دارد. با توجه به نیاز مبرم این 
مراکز که در تماس مســتقیم با بیماری 
قرار دارند پتروشــیمی ها خط تولید خود 
را بــرای تولید این محلــول، با حداکثر 
تــوان تولید به کار گرفتند. از جمله ی آن 
می توان به تولید تقریبا روزانه ی ۱۵ هزار 
تن آب ژاول در پتروشــیمی آبادان اشاره 
کرد. طبق گفته ی مســئوالن پتروشمی 
کشــور، آب ژاول تولید شده در این واحد 
پتروشــیمی به صورت رایگان در اختیار 
مراکز درمانــی قرار گرفت.از جمله موارد 
بیــن صنعت  مســتقیم  همکاری  دیگر 
کشور،  درمانی  دیدبان های  و  پتروشیمی 

به تامین البســه ی این قشر زحمت کش 
از این  باز می گردد. گزارش هــا حکایت 
موضوع دارد که قبــل از بیماری کرونا، 
از  کادر زحمتکش درمانی کشــور بعضا 
کیفیت پایین البســه ی خود، ناخرســند 
بودند. اما خوشــبختانه در دوران کرونا با 
ورود صنعت پتروشیمی و بر عهده گرفتن 
تأمین مواد اولیه ی لباس کادر ســالمت، 
این مشــکل نیز حل شد؛ چراکه با تأمین 
مواد اولیه البســه ی دیدبان های سالمت 
از ســوی صنعت پتروشــیمی و تحویل 
آن به کارخانجات پایین دســتی، کیفیت 

لباس های این هموطنان بهبود یافت. 
کمک های بالعوض واحدهای پتروشیمی

صنعــت پتروشــیمی از همــان 
ابتدای شــیوع بیمــاری کووید ۱۹، با 
ضمن  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
تامین مایحتاج کشور به فکر سالمت 
نیروهای خود نیز بود. به همین جهت 
این صنعت را می توان از جمله صنایعی 
دانســت که با وصف ارائه ی بیشترین 

خدمات، کمترین میزان فوتی را نسبت 
به ســایر اصناف داشته است. مدیران 
ایــن صنعت از همان ابتــدا با در نظر 
گرفتن موضوع »دورکاری« به منظور 
کاهــش ترددهــا و در امــان ماندن 
نیروهای متخصص و زحمتکش خود، 
سطح تولید را حفظ کردند. از طرفی با 
بانوانی  و  آسیب پذیر  نیروهای  اولویت 
که فرزند کوچک تر از ۶ سال داشتند، 
ترددهــا تا حد ممکــن کاهش یافت. 
بــا این وصف در ایــن دوران نه تنها 
میزان تولید صنعت پتروشیمی کاهش 
نیافت، بلکه شاهد ثبت رکوردهای پی 
در پی در این صنعت اساســی بودیم.
کمک های نقدی و تامین دستگاه های 
مورد نیاز بیمارستان ها را نباید از لیست 
خدمت رسانی جا انداخت. بنابه گفته ی 
پتروشیمی کشور،  مســئوالن صنعت 
پزشــکی  علوم  دانشــگاه های  برای 
بوشهر و خوزستان افزون بر کمک های 
نقدی مستقیم، دستگاه های تجهیزاتی 

تخت  اکسیژن ســاز،  ونتیالتور،  مانند 
آی ســی یو، سی تی اسکن و... از سوی 
اســت.  شــده  تأمین  پتروشــیمی ها 
برآوردها در این زمینه نشــان می دهد 
تنها در دو اســتان خوزستان و بوشهر 
در قالب کمــک  بالعوض، حدودا ۹۰ 
میلیارد تومان هزینه از سوی واحدهای 
پتروشــیمی صــورت گرفته  مختلف 
اســت. اهدای ۱۴۱ دســتگاه کمک 
این  فرودگاه هــای  تجهیز  تنفســی، 
حرارت سنج  دوربین های  به  دوشــهر 
اکسیژن  اندازه گیری  دســتگاه های  و 
خــون، توزیع اقالم بهداشــتی در دو 
استان مذکور و به ویژه شهرستان های 
از  ماهشهر، بندرامام خمینی و عسلویه 
جمله موارد دیگری اســت که صنعت 
پتروشــیمی در آن نقش اول را ایفاد 
ایرانی  خدمت رسانی  شیوه ی  کرد.این 
- اســالمی در دوران کرونا از سوی 
صنعت پتروشــیمی کشــور در حالی 
صــورت می گیرد که طبــق گفته ی 
رئیس ســتاد اجرایی امــام، در اوایل 
خرداد امسال چهار کشور اروپایی طی 
نامه هایی جداگانه از ستاد اجرایی امام 
جهــت دریافت کمک های پزشــکی 
بودند.  کرده  ارسال  را  درخواست هایی 
کشــورهای  درخواســت  با  همزمان 
اروپایی از ایران در جهت رفع نیازهای 
بهداشــتی بود که واحد پتروشــیمی 
کارون با افتخار تمام، از افزایش تولید 
آب ژاول این واحد از ۲۰ تن به ۱۰۰ و 
سپس ۱۵۰ تن در روز خبر داد. بر این 
اساس باید گفت اگر در کشور به لحاظ 
وجود اقالم بهداشتی در راستای مبارزه 
وجود  کمبــودی  احســاس  کرونا،  با 
نداشــت، بخشی از این موهبت را باید 
پتروشیمی  بحران صنعت  در مدیریت 
کشــور دید. اکنون بهتر و بیشــتر به 
دالیــل تحریم صنعت پتروشــیمی و 

مسئوالن آن می توان پی برد!

نماد »بوعلی« در بورس ثبت شد

آتش سوزی در حوضچه ضايعات واحد الفين پتروشيمی ايالم خاموش شد

با درج نمادش  پتروشیمی بوعلی سینا 
در تابلوی فرابــورس به عرضه اولیه نزدیک 

شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 

شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
با توجه به موافقــت هیئت  پذیرش بورس 
اوراق بهادار در جلسه پانزدهم تیرماه، برای 
پذیرش ســهام شــرکت پتروشیمی بوعلی 

ســینا در بورس اوراق بهادار تهران و احراز 
موارد تعیین شــده در مصوبه  مزبور از سوی 
آن شــرکت، از امروز )شــنبه، ۱۰ آبان ماه( 
شرکت پتروشیمی بوعلی ســینا به عنوان 

پذیرفته شده  شرکت  پانصدوهفتادهشتمین 
در بخش »محصوالت شــیمیایی«، گروه 
و طبقــه »تولید مواد شــیمیایی پایه به جز 
کــود«، با کد »۴۴۱۱« و نمــاد »بوعلی« 

در فهرســت نرخ هــای بــازار دوم بورس 
اوراق بهادار تهران درج شــد. جعفر ربیعی، 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در مجمع 
عمومی ســاالنه »فــارس« از عرضه اولیه 
سهام پتروشــیمی های بوعلی سینا، اروند و 

بندر امام تا پایان امسال خبر داده بود.

حادثه آتش ســوزی حوضچه ضایعات 
واحــد الفین پتروشــیمی ایــالم با حضور 
به موقع نیروهای آتش نشــانی و بهداشت، 
ایمنی و محیط زیســت )اچ اس یی( به طور 

کامل خاموش شد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شرکت پتروشــیمی ایالم، این حادثه که 

روز چهارشــنبه، ۱۴ آبان مــاه رخ داد بــا 
تالش آتش نشــانان شــرکت پتروشیمی 
ایالم، پاالیشــگاه گاز و شــهرداری های 
چــوار و ایالم در مــدت ۲۵ دقیقه مهار و 
به صورت کامل خاموش شــد.این حادثه 
در حوضچه ضایعات واحد الفین که خارج 
از ایــن واحد قرار دارد به دلیل آتش گرفتن 

مواد هیدروکربنی رخ داد و خوشــبختانه 
هیچ تلفات انســانی نداشت.شــایان ذکر 
است، با توجه به اینکه این حوضچه خارج 
از واحد الفین و واحدهای عملیاتی بوده، به 
این واحدها آسیبی وارد نشده است.دالیل 
وقوع این حادثه در حال بررســی است و 

اعالم می شود.

جعفر ربیعی، مدیرعامل 

هلدینگ خلیج فارس 

در مجمع عمومی ساالنه 

»فارس« از عرضه اولیه 

سهام پتروشیمی های 

بوعلی سینا، اروند و 

بندر امام تا پایان امسال 

خبر داده بود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

تقاضا در بدترین شرایط تاریخ، عرضه در باالترین سطح؛

طالی سیاه و انتخابات آمریکا
احتمال خروج ۵۰ درصد نفت شیل از بازار

تهیه و تنظیم: پریسا بطنی
دونالد ترامپ به مثابه الک پشــت چاقی که برعکس 
روی زمین افتاده، در حال دســت و پا زدن اســت! تا لحظه 
نگارش این یادداشــت، رییس جمهور خودخواه و دیکتاتور 
مســلک ایاالت متحده، قافیه را به جو بایدن دموکرات باخته 
و هر لحظه امکان پیروزی بایدن در برابر ترامپ مغرور وجود 

دارد. 
اما سیاست های متفاوت دو نامزد انتخابات آمریکا در 
بازار نفت چگونه پیش خواهد رفت؟ این سیاستها این شائبه 
را به وجود آورده که ممکن است وضعیت بازار نفت شرایط 
متفاوتی را در آینده تجربه کند اما با این حال بســیاری از 
کارشناســان بر این باورند که هرچند شــاهد تغییراتی در 
کوتاه مــدت خواهیم بود اما به طور کلــی وضعیت تغییر 
چندانی نخواهــد کرد. یکی از عواملی که هفته گذشــته 
به نوســان بازار نفت دامن زد، انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا بود. آن طور که تحلیل می شــود  پیروزی ترامپ 
بــرای قیمتها در کوتاه مدت مثبت اســت اما در بلندمدت 
ایــن طور نخواهد بود زیرا حمایــت وی از صنعت نفت و 
گاز به معنای افزایش بیشتر تولید در آینده است. در مقابل 
پیروزی بایدن تاثیر معکوســی خواهد داشــت و در کوتاه 
مدت برای قیمت نفت منفی اســت اما در بلندمدت مثبت 
خواهد بــود زیرا بایدن به دنبال محــدود کردن فرکینگ 
و مقررات محیط زیســتی ســخت گیرانه است که عرضه 
آمریکا را محدود می کنــد. در این بین، تحلیلگران انتظار 
دارنــد قیمت نفت تا پایان ســال در بازه محدودی معامله 
شود و میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت امسال ۴۲ و ۳۲ 
دالر و در ســال آینده باالی ۴۹ دالر باشد. تنها موضوعی 
که ممکن اســت باعث افزایش قابل توجه قیمتهای نفت 
شود، خبر خوب تولید واکسن کرونا یا توقف تولید نفت در 
لیبی است که در پی آتش بس میان گروههای داخلی، به 
ســرعت در حال احیای تولید اســت و تولیدش را از کمتر 
از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز در اواخر سپتامبر به ۸۰۰ هزار 
بشکه در روز رسانده است. بر اساس گزارش اوایل پرایس، 
بــا ادامه افزایش تولید نفت لیبی و تاثیر انتخابات آمریکا و 
ضعیف ماندن تقاضا، قیمتها ممکن است به مدت طوالنی 
تــری پایین ۴۰ دالر در هر بشــکه بمانند به خصوص که 
حفاری و فرکینگ در آمریکا بهبود پیدا کرده و فشار نزولی 
بیشــتری به شاخصهای قیمت تحمیل کرده است. به نظر 
می رســد تنها امید برای قیمتها، اخبار خوش از واکســن 
کووید ۱۹ اســت. اوپک پالس هر تصمیمــی که درباره 
سیاســت تولید از ژانویه بگیرد، هــر تصمیمی که کمتر از 
کاهش عمیق تر تولید باشد، احتماال در تصمیمات خرید و 
فــروش نفت تاثیر می گذارد. در این بین مرتضی بهروزی 
فر -کارشناس ارشد حوزه انرژی - در مورد تاثیر انتخابت 
آمریکا بر بازار نفت، به ایســنا گفت: به نظر می رســد در 
کوتاه مدت به دلیل اینکه ترامپ خود را طرفدار بازار نفت 
نشان داده است شاهد تاثیر مقطعی و کوچکی باشیم اما در 
دراز مدت نمی توان نتایج شگفت انگیزی را انتظار داشت. 
وی با بیان اینکه سیاســت های هــر دو نامزد انتخاباتی 
تفاوت چندانی با یکدیگــر ندارد، اظهار کرد: نباید اینگونه 
تصور کرد که اگر بایدن برنده انتخابات شود، توسعه شیل 
متوقف خواهد شــد چراکه هر دو نفر سیاست های توسعه 

ای مشــابهتی را مد نظر دارند. این کارشناس حوزه انرژی 
افزود: دموکرات ها به دلیل اینکه طرفدار محیط زیســت 
هستند، به توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیز توجه بیشتری 
خواهند کرد ولی این استراتژی که ایالت متحده آمریکا به 
منابع نفتی وابسته نخواهد بود دور از ذهن است. بهروزی 
فر با اشــاره به تاثیرات فعلی انتخابات آمریکا بر بازار نفت 
نیز، گفت: قطعا هرگونه به هم ریختگی و آشــوب آن هم 

در کشوری که دارای بزرگترین اقتصاد دنیا است می تواند 
بر بازار نفت تاثیر فوری داشته باشد اما باتوجه به زیرساخت 
های موجود در آمریکا به نظر نمی رسد که آشوبی به وجود 
آید. وی اظهار کرد: شــاید یک هفتــه نتیجه انتخابات به 
تعویق بیفتد اما بــه طور کلی می توان گفت که انتخابات 
آمریکا در کوتاه مدت مــی تواند بر بازار نفت تاثیر بگذارد 
امــا انتظار تغییــر و تحوالت جدی در بلنــد مدت را نمی 

توان را داشت.
پیروزی بایدن با بازار جهانی نفت چه می کند؟

بازار نفت که در سال پاندمی با ابهامات فراوانی دست 
و پنجه نرم کرد اکنون با ابهام دیگری در آستانه انتخابات 
آمریکا روبرو شــده است. به گزارش دانش نفت به نقل از 
اویل پرایس، اگر جو بایــدن، نامزد دموکرات در انتخابات 

پیروز شــود، نه تنها تاثیر قابــل توجهی روی صنعت نفت 
آمریکا خواهد داشت بلکه ممکن است عرضه جهانی نفت 
را در مدت یک ســال متاثر کند. برخالف رویکرد فشــار 
حداکثری دونالد ترامپ در قبال ایران و تشــدید تحریمها 
علیه صنعت نفت ایران، بایدن قول داده اســت مســیری 
برای بازگشت به دیپلماســی و مذاکره را به ایران عرضه 
کند. اگر آمریــکا و ایران به پای میز مذاکره برگردند، این 
احتمال وجود دارد که از تحریمهای ســخت گیرانه آمریکا 
علیه صادرات نفت ایران کاسته شود و راه را برای بازگشت 
حدود دو میلیون بشکه در روز صادرات نفت ایران به بازار 
هموار کند. تحلیلگران می گویند: اگرچه چنین اتفاقی یک 
شــبه نخواهد افتاد اما بازار هنوز خیلی ضعیف و شــکننده 
است و قادر نیســت دو میلیون بشکه در روز دیگر عرضه 
را جذب کند و مصرف جهانی نفت حداقل تا پایان ســال 
۲۰۲۱ به ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا بازنخواهد 
گشت. بازگشــت بخشــی از صادرات نفت ایران به بازار 
در مدت یک ســال، مانع بزرگ دیگری برای گروه اوپک 
پــالس ایجاد خواهد کرد که تولیــدش را با هدف متوازن 
کــردن عرضه و تقاضا و تقویت قیمتهــا به میزان باالیی 
محدود کرده اســت. ایران از مشــارکت در توافق کاهش 
تولید اوپک پالس معاف بوده و ممکن اســت تالشــهای 
این گروه را بــرای مدیریت عرضه نفت پیچیده تر کند. با 
این حال عوامل متعددی وجود دارد که می توانند بازگشت 
نفت ایران به بــازار را به تاخیر بیاندازند. هر چه این تاخیر 
طوالنیتر شــود، تاثیر آن بر توازن بــازار و قیمتهای نفت 
کمتر خواهد بود زیرا جهان و مصرف نفت در ســال ۲۰۲۲ 
وضعیت عادی تری پیدا می کنند. همچنین در صورت به 
قدرت رسیدن بایدن، دولت وی در ابتدا مسائل دیگری را 
در اولویت قرار خواهد کرد و پس از آن هم ممکن اســت 
بخواهد منتظــر برگزاری انتخابات در ایران شــود.بعالوه 
دولت بایدن ممکن اســت تاثیر دیپلماسی مذاکره با ایران 
بر متحدان آمریکا در منطقه شامل عربستان سعودی را به 
حســاب بیاورد. رابطه بایدن با ریاض در مقایسه با روابط 
شخصی ترامپ با حکام سعودی و خطاب قرار دادن اوپک 
در توییتر، فاصله بیشــتری خواهد داشــت.دولت جدید در 
کاخ سفید باید در سیاســتهای خود عوامل بسیاری را مد 
نظر قــرار دهد. با این حال اگر توافقــی در زمینه کاهش 
تحریمها در ســال آینده حاصل شــود، بازار نفت و اوپک 

ممکن است با دو میلیون بشکه در روز عرضه جدید روبرو 
شوند که احتماال در حال حاضر آن را به حساب نیاورده اند.

تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت
در همیــن حال، رییس مرکــز مطالعات انرژی وین با 
اشــاره به تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت، 
آن دسته از اقدامات ترامپ که منجر به کاهش عرضه نفت 
متعارف و تضعیف تقاضا در این بازار شــده را تشــریح کرد. 
فریدون برکشلی، رئیس مرکز مطالعات انرژی وین در گفتگو 
با خبرنگار مهــر درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی 
نفت، با اشاره به اینکه احتمااًل تاریخ، انتخابات ۲۰۲۰ میالدی 
آمریــکا را به خاطر می ســپارد و از آن به عنــوان نمونه ای 
اســتثنایی یاد می کند، گفت: این انتخابــات به خصوص از 

این بابت استثنایی است که کشــورهای متعددی تحوالت 
آن را لحظه به لحظــه دنبال کردند؛ از پکن، توکیو و دهلی 
تا اروپا و کانــادا، مردم و دولت ها هر یک بنا به دالیل مهم 
و موجهی، اخبار و تحوالت این دوره انتخابات را در آمریکا، 
دنبال می کردند. وی افزود: شــبکه خبری خارجی نیز اعالم 
کردند که ساعات پوشش خبری زنده و تعداد خبرنگارانی که 
در گیر بوده اند، بی سابقه بوده است. به گفته این کارشناس 
بین المللی بازار نفت، کلیه بازارها و مراکز بورس بین المللی 
هم در بالتکلیفی و ابهام کم ســابقه ای، انتخابات ۳ نوامبر 
آمریــکا را دنبال می کردند. ســردرگمی و بالتکلیفی، اما در 
بازار نفت، بی ســابقه بود. واکنش بازار جهانی نفت، ناشی از 
دو موضع متفاوت و بلکه متناقصی اســت که دو کاندیدای 

مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت بر ضرورت تشکیل بازار 
بهینه سازی انرژی در کشــور تأکید کرد و تشــکیل این بازار را منوط به حضور و 

فعالیت ذی نفعان دانست.
علی مبینی دهکردی روز شــنبه، ۱۰ آبان ماه در نشستی با حضور اصحاب 
رسانه ضمن بیان اقدام های انجام شده از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
به تبیین تشــکیل بازار بهینه ســازی انرژی در کشــور پرداخت و از آن به عنوان 
الزام ملی یاد کرد و گفت: توانمندی و ظرفیتی که در زیرســاخت های اجتماعی 
و فیزیکی جامعه شــکل گرفته اســت با گذشــته قابل قیاس نیست. در صورت 
ســازماندهی، مدیریت و برنامه ریزی مطلوب و مناســب و همچنین با مشارکت 
گســترده تمامی آحاد جامعه و بهره گیری از ظرفیت های مالی، فنی، اقتصادی و 
فرهنگی می توان به خلق منبع از طریق کاهش تلفات انرژی معادل ســاالنه ۶ تا 
۸ میلیارد دالر در یک بازه زمانی ۱۰ ساله دست یافت.وی افزود: هم اکنون شرایط 
اقتصاد کشور در شــرایط مطلوبی قرار ندارد. اپیدمی شیوع کرونا کسب وکارها را 
تحــت تأثیر قرار داده و کشــور با بیکاری روبه رو اســت و از طرف دیگر اعمال 
تحریم هــای ظالمانه، محدودیت های تکنولوژی، محدودیت در انتقال منابع مالی 
حاصل از صادرات و سرمایه گذاری در عرضه و تقاضای انرژی و تورم و تغییراتی 
که در نرخ پایه قیمت ها شکل گرفته است همه حکایت از شرایط غیرمعمول دارند 
که باید برنامه ای برای برون رفت از مشــکل پیش آمده طرح ریزی کرد.مدیرعامل 
شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت عنوان کرد: این برنامه در وهله نخست باید 
به عنوان یک ضرورت و اولویت ملی در چارچوب طرح بهینه ســازی مورد توجه 
واقع شــود و در مرحله بعد باید در نظر داشــت که برنامه تدوین شده دارای چه 
خصوصیات و ویژگی هایی اســت و چه ظرفیت هایی را باید برای اجرای آن به کار 
گرفت که نخستین گام برای دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز رونق اقتصادی، 
تشکیل بازار بهینه ســازی انرژی با مشارکت همه ذی نفعان فعال در این صنعت 
است.مبینی دهکردی در ادامه اظهارات خود به شاخص مدیریت تقاضا در مباحث 
پیرامون انرژی اشــاره و اظهار کرد: هدف اصلــی از اعمال تحریم ها نامتعادل و 
ناپایدار کردن امنیت انرژی است که با تمرکز بر مدیریت تقاضا می توان پایداری 
و تعادل در امنیت انرژی را به وجود آورد که این موضوع مســتلزم کارآمد کردن 
مدیریت تقاضا انرژی در سطح خرد و کالن در همه فعالیت های در جریان عرضه، 

انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف انرژی کشور است.
خلق منابع مالی از طریق بهینه سازی انرژی

وی اظهــار کرد: ظرفیت هــای مطلوبی برای خلق منابــع مالی به منظور 

جلوگیــری از اتــالف انرژی وجود دارد کــه باید به آنها نیز توجــه کرد. بر این 
اســاس خلق منابع مالی با بهره گیری از ظرفیت بازار بهینه ســازی انرژی کشور 
امکان پذیر خواهد شــد. مدیرعامل شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت یادآور 
شــد: توجه به روند مصرف انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان 
شدت انرژی ایران به شرح داده های زیر نشان دهنده ظرفیت صرفه جویی انرژی 
اســت. مبینی دهکردی تصریح کرد: در بازار بهینه سازی انرژی دولت تنها نقش 
تنظیم کننده و حمایت کننده خواهد داشــت و ذی نفعان فعال در همه بخش های 
مختلــف اقتصادی اعــم از واحدهای تولیدی، کشــاورزی، صنعتی، بخش های 
تبدیلی، پاالیشــی، فرآورش و انتقال هستند که نقش اصلی را در شکل گیری و 
پیش بردن اهداف این بازار خواهند داشت.وی افزود: خوشبختانه برای شکل گیری 
ایــن نوع از بازار به لحاظ قوانین و مقررات کمبــودی وجود ندارد، چراکه قانون 
اصــالح الگوی مصرف خود از مترقی ترین قوانین در زمینه بهینه ســازی انرژی 
اســت که می توان از آن نهایت بهره را برد. آنچه باید به آن توجه کرد و مدنظر 
قــرار داد، چگونگی بهره مندی از ظرفیت های موجود، ایجاد منابع مالی و کاهش 
اتالف انرژی است و مهم تر از آن فراهم کردن بسترهای الزم برای شکل گیری 
کسب وکارهای نوپا، فناورمحور و نیز شــکل گیری زیست بوم های مختلف است 
تــا بتوان به نحو بهینه ثروت آفرینی کــرد و با حضور فعال برای رفع بحران های 
پیش آمده تأثیرگذار بود و با شبکه ســازی و پیوند ذی نفعــان بازار مالی، صنایع، 
خدمات، کشاورزی، شرکت های مهندسی بهینه سازی انرژی می توان به نوآوری 
اجتماعی نایل آمد.مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت از مؤلفه های 
هم افزایی، مزیت سازی و ارزش آفرینی به عنوان اهداف اصلی پیوند میان نهادهای 

مختلف صنعتی، دانشگاهی، فنی، تحقیقی، بازار و تجارت یاد کرد.
شبکه سازی برای حضور در بازار بهینه سازی

مبینی دهکــردی بیان کــرد: هم اکنون هر یک از بخش های عنوان شــده 
به طــور مجزا از هم فعالیت می کننــد و در این بین ما به دنبال حل و فصل همه 
مشــکالت و چالش ها از سوی دولت هستیم، در حالی که این گونه نیست و باید 
یک اراده ملی و بسیج عمومی در میان بخش های مختلف جامعه شکل گیرد تا با 
بهره مندی از توان و ظرفیت های آنان بتوان به بهره وری مطلوب دست یافت.وی 
از نقش آفرینی رسانه، فرهنگ، دانشگاه، بازار، بنگاه و... به عنوان مؤلفه های اصلی 
و تأثیرگذار در روند شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی در کشور یاد کرد و با بیان 
اینکه تشــکیل صندوق مالی به عنوان پشــتیبان این بازار ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســت، گفت: همان طور که برای پیشــبرد اهداف بازار انــرژی حضور ذی نفعان 

ضروری است تشــکیل صندوق مالی نیز با حمایت و پشتیبانی همین ذی نفعان 
می تواند تأثیرگذار باشد که در تالش هستیم با استفاده از ظرفیت جریان نقدینگی 
در بازار و ســاماندهی شــبکه های تأمین مالی، بخش خصوصی برای طرح های 
بهینه سازی از طریق ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در صنعت انرژی را 
در اولویت قرار دهیم. اگر ســازوکارهای بازار به نحو مطلوب شــکل گیرد بخش 
خصوصی وارد عمل می شــود و در این راستا شــرکت بهینه سازی تنها می تواند 
به عنوان حامی و پشــتیبان عمل کند و نقش سیاســت گذاری و تسهیل گری در 
انتقال فناوری و ساماندهی کســب وکارهای نوپا و دانش بنیان در صنعت انرژی 

را به عهده بگیرد و به دنبال تنوع بخشی برای منابع انرژی در بلندمدت باشد.
شاخص شدت مصرف انرژی باید کاهشی شود

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت 
مصرف انرژی در کشــور از آن به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینه سازی 
مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی 
در ایران باالترین شــاخص در ســطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد 
نســبت به روند کاهشی آن تدابیر ویژه ای اتخاذ شود. مقایسه ده ساله شاخص در 
شــرح رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در 
نمودار زیر ارائه شده اســت.مبینی دهکردی با اشاره به آمارهای ارائه شده نسبت 
به شــاخص شدت مصرف انرژی کشور در مقایســه با دیگر کشورها اظهار کرد: 
نگاهی گذرا به این آمارها در نمودار فوق نشان از آن دارد که در فواصل سال های 
۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ شــدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند 
کاهشــی داشته، در حالی که این شاخص در کشــور ما با رشد همراه بوده است 
و ظرفیت بازار بهینه ســازی معادل روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام را )در بازه 
زمانی ۱۰ ســاله آتی( نشان می دهند. مطابق سیاســت های کلی اصالح الگوی 
مصرف ابالغی مقام معظم رهبری و همچنین ســند ملی راهبردی انرژی کشور 
الزم است شــدت مصرف انرژی با همکاری فرهیختگان و متخصصان در یک 

دوره زمانی میان مدت به نصف کاهش یابد.وی ادامه داد: برای رفع این مســئله 
باید نســبت به کیفی کردن اقتصاد، در نهایت تعدیل و پافشاری بر کاهش شدت 
انرژی اهتمام داشــت و آن را به اراده و عزم ملی برای رهایی از این روند اسراف 
انرژی در کشور تبدیل کرد.مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شدت 

تنها موضوعی که 
ممکن است باعث 

افزایش قابل توجه 
قیمتهای نفت شود، 

خبر خوب تولید 
واکسن کرونا یا توقف 

تولید نفت در لیبی 
است 

مديرعامل شرکت بهينه سازی مصرف سوخت تأکيد کرد:

ضرورت تشکيل بازار بهينه سازی مصرف سوخت در کشور
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

تقاضا در بدترین شرایط تاریخ، عرضه در باالترین سطح؛

طالی سیاه و انتخابات آمریکا
احتمال خروج ۵۰ درصد نفت شیل از بازار

رقیب از مدت ها پیش طراحی و اعالم کرده بودند. در همین 
حال بازار جهانی نفت در بســته ای از تحوالت بین المللی، 

سخت درهم تنیده گرفتار آمده است.
موتور تقاضای نفت چین از نفس افتاد

برکشلی با بیان اینکه در طرف تقاضا، چشم ها همه به 
چین دوخته شده است، اظهار داشت: چین در ۱۵ سال اخیر، 
موتور رشد تقاضای جهانی نفت بوده است. گذشته از بحث 
کرونا، دعوای تجاری آمریکا و چین، تأثیر تعیین کننده ای 
در عملکرد اقتصادی چین دارد. چین زمانی داعیه دار موتور 
رشد مصرف نفت بود چرا که رشد تولید ناخالص داخلی دو 
رقمی داشت. حاال با رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۳ درصدی 
که البته هنوز هم رشــد باالیی اســت، موتور تقاضایش از 

نفس افتاده اســت. رئیس مرکز مطالعات انرژی وین ادامه 
داد: وضعیت در هند هم به عنوان یکی از بزرگترین مصرف 
کنندگان نفت جهان بهتر نیســت. این کشور هم درگیر با 
ویروس کرونا، حاال با رشــد تولید ناخالــص داخلی زیر ۲ 
درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۰، عالئم امیدوار کننده ای را 
به بازار جهانی نفت ارســال نمی کند. کشورهای حوزه آ سه 
آن )کشورهای جنوب شرقی آسیا( هم همگی در رشدهای 
نزدیک بــه ۱ درصد قرار دارند. وی گفت: با توجه به آنچه 
گفته شــد، ترامپ طی ۳ سال گذشــته با اعمال فشارهای 
اقتصادی به چین، این کشــور را از ایفــای نقش مؤثر در 
طرف تقاضا، باز داشــته است. بدیهی است که کاهش رشد 
چین - که اینک به یک کشــور صادر کننده سرمایه تبدیل 

شده و با سرمایه گذاری در امریکای التین، آفریقا، آسیای 
میانه و آسیای غربی، به رشد اقتصادی و در نتیجه مصرف 
بیشــتر انرژی کشورهای مختلف تأثیر گذاشته- را از ایفای 

نقش پیشین خود باز داشته است. 
تقاضا در بدترین شرایط تاریخ؛ عرضه در باالترین سطح

این کارشناس بین المللی بازار نفت با تاکید بر اینکه 
در طرف عرضه هم شــرایط ســختی حاکم است، تصریح 
کرد: نفت شیل، تولید آمریکا را به ۱۳ میلیون بشکه در روز 
رساند. آمریکا پس از ۷۰ ســال به یک کشور صادر کننده 
خالص نفت تبدیل شد و وارد رقابت با تولید کنندگان نفت 
خام های متعارف شــد. طبق اظهارات برکشلی، در دسامبر 
۲۰۱۹ تقاضــای جهانی نفت برای نخســتین بار در تاریخ 
صنعت نفــت، رقم ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز را رد کرد. 
پیش بینی آژانس های معتبر مطالعاتی نفتی مانند دبیرخانه 
سازمان اوپک، داللت بر افزایش سالیانه ۰.۷ الی ۱ میلیون 
بشــکه تقاضای نفت داشــت. با پیدایش ویروس کرونا، از 
یکســو و جنگ تعرفه ها میان آمریکا و چین از سوی دیگر، 
تقاضــای جهانی نفت با ریزش بی ســابقه ای روبرو شــد. 
رئیس مرکز مطالعات انرژی وین درباره پیش بینی تقاضای 
جهانی نفت برای ۲۰۲۱ میــالدی توضیح داد: پیش بینی 
بــرای تقاضای نفت در بهترین شــرایط حدود ۹۰ میلیون 
بشــکه در روز برآورد شده اســت. بنابراین در شرایطی که 
تقاضا در بدترین شــرایط تاریخ بازار جهانی نفت قرار دارد، 
عرضه نفت شدت بی ســابقه ای پیدا کرده است. مدیریت 
بازار توسط اوپک پالس کمک مهمی به ثبات بازار جهانی 
نفت کرده اســت. البته دامنه تحمل اوپک پالس هم تابع 

محدودیت هایی است.
احتمال بازگشت به معاهده پاریس با پیروزی بایدن

وی ضمن یادآوری این موضوع که بودجه کشورهای 
تولید کننده نفــت اوپک و غیر اوپک از فروش نفت تأمین 
می شود، گفت: برای کشــورهایی که نفت خود را با هزینه 
کم تولید می کنند، ممکن اســت مقرون به صرفه باشد که 
تولید را حتی با قیمت های پایین، افزایش دهند. عربســتان 
برای تولید هر بشــکه نفت حــدود ۳ دالر هزینه می کند. 
بنابراین بازگشــت بــه تولید ۱۲ میلیون بشــکه در قیمت 
زیر ۴۰ دالر هم مقرون به صرفه اســت. در روسیه هزینه 
متوسط تولید ۱۰-۹ دالر و برای نفت شیل بیش از ۴۰ دالر 
است. به این ترتیب در صورت تدوین یک استراتژی مؤثر، 

امکان وقوع نبرد ســهم بازار تازه ای پس از روی کار آمدن 
دولت تازه در ژانویه ۲۰۲۱ محتمل اســت. این کارشناس 
بین المللی بازار نفت افزود: جمهوری خواهان در دو بخش 
نفت و تســلیحات ریشه دارند. در بخش نفت، ترامپ برای 
رونق بخشــیدن به نفت شــیل، تالش زیادی کرد. اگرچه 
نفت )وگاز( شــیل از ســال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ شــروع به 
فعالیــت کرد و در دهه ۲۰۱۰ و در دوران اوباما رشــد کرد 

ولــی رونق و جهش ناگهانی خود را مدیون ترامپ اســت. 
ترامپ برای آزاد کردن بخش نفت و به ویژه شیل از قید و 
بند مقررات و فشارهای بین المللی، از معاهده آب و هوای 
پاریس هم خارج شــد و دست شیل را برای توسعه فزاینده 
باز گذاشت. تخریب های زیست محیطی تولید شیل، بسیار 
پرهزینه و بعضًا غیر قابل جبران است. این موضوعی است 
که دمکرات ها و فعاالن محیط زیست، همیشه به آن توجه 
داشــته اند. برکشلی گفت: در واقع بحث حفاظت از محیط 
زیســت که ترجمان بخش مهمی از آن کاهش فعالیت در 
بخش اکتشاف و اســتخراج شیل است، یکی از محورهای 
کارزار انتخاباتی آمریکا و شعار دمکرات هاست؛ در صورت 
پیروزی کاندید حزب دمکرات در آمریکا، احتمال کند شدن 
فعالیت های تولید نفت زیاد اســت. البتــه محافل طرفدار 

تولید نفت شــیل هم قدرتمند هستند. بنابراین تنها پیروزی 
دمکرات ها در کاخ ســفید، کافی نیست. چنانچه دمکرات ها 
در کنگره و به ویژه ســنا، در حداقل باشــند، نمی توانند به 
راحتی اهداف و سیاســت های محیط زیســتی و چه بسا، 
بازگشت به کنوانسیون آب و هوای پاریس را عملی سازند.

پیروزی بایدن عرضه نفت متعارف را تقویت می کند
این مقام مسئول ادامه داد: این مسئله فقط مربوط به 
کنوانسیون پاریس هم نمی شود. بازگشت آمریکا به سازمان 
بهداشت جهانی یا برخی دیگر از توافقنامه های بین المللی 
کم و بیش با همین مســئله روبرو است. بنابراین باید دید 
که برنده انتخابات اعم از ترامپ یا بایدن با چه شــرایطی 
پیروز خواهند شد. رئیس دفتر مطالعات انرژی وین توضیح 
داد: بایــدن در برنامه های خود متعهد شــده که طی دوره 
۴ ساله ریاســت جمهوری خود مبلغ ۲ تریلیون دالر برای 
ترمیم، بهبود و ارتقا شــرایط محیط زیست کشورش هزینه 
خواهد کرد. بخشی از این هزینه صرف کاهش وابستگی به 
انرژی های فسیلی است. این یعنی تولید و مصرف را کاهش 
خواهد داد. این در مجموع به سود نفت است. زیرا که برای 
تولید انرژی های نو و پاک هم هنوز باید نفت مصرف کرد، 
اگرچه نحوه مصرف آن متفاوت خواهد بود. وی تحول مهم 
دیگــر در طرف عرضه را توقف تحریم هــای نفتی آمریکا 
دانست و گفت: جمهوری اسالمی ایران ظرفیت قابل بهره 
برداری ۴.۳ میلیون بشــکه در روز را دارد که قادر اســت 
در ظرف کمتر از ۶ مــاه وارد بازار کند. ونزوئال هم امکان 
افزایش تا ســقف یک میلیون بشــکه در روز در مدت یک 
سال را دارد. لیبی هم تولید خود را آغاز کرده و همین حاال 
هم نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز تولید می کند. به این 
ترتیب بازار جهانی می تواند در ظرف چند ماه با عرضه تازه 

ای بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز مواجه شود.
احتمال خروج 5۰ درصد نفت شیل از بازار

برکشــلی با بیان اینکه بدیهی اســت کــه مدیریت 
بازگشت این میزان از تولید به بازار کار دشواری است، ادامه 
داد: البته بی مهری دمکرات ها نسبت به نفت شیل، بخش 
قابل مالحظه ای از شــیل را از بازار خارج خواهد کرد. پیش 
بینی ها حکایت از خروج ۵۰ در صد از نفت شــیل آمریکا را 
دارد کــه در قیمت زیر ۴۰ دالر خــواه ناخواه از چرخه بازار 
خارج می شوند. به گفته وی، بدیهی است که ماهیت رابطه 
آینده آمریکا و چین و از آن مهم تر روند بازگشــت اقتصاد 
به شــرایط عادی، پس از کرونا یا کنار آمدن اقتصاد جهانی 
با ویروس کرونا، تا زمان دسترســی به یک راه حل قطعی 
مهم اســت. بازار نفت به طور حیاتــی نیازمند باز گرداندن 
تقاضای جهانی نفت به کریدور ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز 
اســت. البته ظرفیت موجود در بازار بیش از این رقم است. 
بنابراین تالش بــرای تقویت طرف تقاضا، مهم تر از طرف 
عرضه اســت. رئیس دفتر مطالعات انرژی وین تاکید کرد: 
در شرایط کنونی بازار، قیمت های پایین نفت، مصرف تازه 
ای را ایجاد نمی کند. چنانچه قیمت پایین به مصرف کننده 
نهایی منتقل نشود، تقاضای جدیدی شکل نمی گیرد. برای 
رئیس جمهور دمکرات، بدترین شــرایط وقتی اســت که 
مجلس ســنا و دیوان عالی را در اختیار ندارد. چرا که هیچ 
ابتکار تازه ای را نمی تواند در ارتباط با بخش انرژی و بازار 

نفت، شکل دهد. 

انرژی اولیه را معادل نســبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی برشمرد 
و اظهار کرد: بر اســاس آمارهای موجــود، در طول دهه اخیر عرضه انرژی اولیه 
کشور به طور متوسط ســاالنه ۳ درصد رشد داشته و با توجه به رشد ناچیز تولید 
ناخالص داخلی سبب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی 

که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه گذشته روند کاهشی را نشان می دهد 
که این ارقام یک تمرکز تفکر راهبردی بر رشــد شتابان اقتصادی )چین( همراه 
با کاهش شــدت مصرف انرژی را به خوبی نشان می دهد.مبینی دهکردی تصریح 
کرد: کشــور ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشــور آلمان است، اما 
شدت انرژی در ایران ۶ برابر آلمان رقم خورده است. میزان تولید ناخالص کشور 
آلمان با توجه به شــاخص برابری قدرت خرید بیــش از ۳ برابر و بدون در نظر 
گرفتن این شــاخص ۶ برابر ایران است که نشان می دهد مصرف انرژی در ایران 

در خدمت بخش غیرمولد است.
چگونه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد

این مقام مســئول گفت: در طول ۱۰ ســال آینده شدت مصرف انرژی در 
کشــور باید به نصف میزان فعلی برسد. در سال ۹۶، میزان مصرف انرژی رقمی 
معادل ۶.۳ میلیون بشــکه نفت خام در روز بوده اســت که در صورت تداوم روند 
کنونی، براساس رشد ۳.۳ درصد در سال پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۱۰ به 
رقمی حدود ۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد.مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت با بیان اینکه ظرفیت بهینه سازی معادل ۳.۵ میلیون بشکه انرژی در روز 
است که این میزان می تواند بین ۶ تا ۸ میلیارد دالر ساالنه درآمد به دنبال داشته 
باشــد، عنوان کرد: ضرورت دارد وحدت و انسجام ملی برای به کارگیری ظرفیت 
بهینه سازی انرژی که معادل ۳.۵ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است، شکل 
بگیرد و این مســئله به عنوان راهبرد اصلی کشور برای عبور از بحران ایجادشده 
و تأمین منابع مالی برای انتقال و ســرمایه گذاری در همه فعالیت ها و در تمامی 
جغرافیای ایران مورد توجه جدی مجلس، دولت و نهادهای علمی، فنی، صنعتی 

و اقتصادی و به ویژه اصحاب رسانه و فرهنگ قرار گیرد.
تدوین دو سند بهینه سازی

مبینی دهکردی در ادامه به تدوین دو سند مهم در حوزه بهینه سازی اشاره و 
اظهار کرد: از جمله انتقادهایی که همواره به وزارت نفت مطرح می شود پیرامون 

ساخت پاالیشــگاه های جدید و تعداد پاالیشگاه مورد نیاز کشور است، همچنین 
مطرح می شود با توجه به منابع گازی فراوان کشور چرا این منبع به همه شهرها 
توســعه و گســترش داده نمی شود؟ بر این اســاس طبق نظر وزیر محترم نفت، 
بررسی و ارزیابی دقیقی انجام گرفت، زیرا وقتی موضوع سرمایه گذاری پاالیشی 
در میان باشــد باید به بازار مصرف فرآورده ها و به ویژه ظرفیت های حمل ونقلی 
کشور در بلندمدت توجه کرد، همچنین باید به این مسئله اذعان داشت که میزان 
فرآورده های استفاده شــده در آینده به چه نحوی است.وی ادامه داد: در مطالعات 
انجام شــده به این نتیجه رسیدند که باید یک سند حمل ونقل تا افق ۱۴۲۰ برای 
کشــور تدوین و بر اساس آن مشخص شود در ۲۰ سال آینده چه میزان مصرف 
از چه نوع فرآورده برای چه نوع حمل ونقلی باید داشت. این سند با حضور مستمر 
آقای زنگنه و بقیه متخصصان تهیه شــد و هم اکنون در مراحل تصویب و ابالغ 
قانونی قرار گرفته اســت. در آینده با در دست داشتن این سند می توان نسبت به 
سرمایه گذاری باالدستی و اتخاذ راهبردهای مناسب آن از دیدگاه روشن برخوردار 
شــد.مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت به سند تراز تولید و مصرف 
گاز کشــور در افق ۲۰ ساله اشــاره کرد و یادآور شــد: ایران رتبه دوم در تولید 
گاز جهانی را دارد که بر این اســاس اگر رشــدی معادل ۳ درصد ساالنه را برای 
این منبع لحاظ کنیم در ۲۰ ســال آینده ساالنه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز وارد 
خواهیم کرد که باید این میزان کاهش یابد.مبینی دهکردی درباره ســند دوم که 
تراز عرضه و تقاضای )تولید و مصرف( گاز کشور را تبیین کرده است، گفت: این 
ســند از اهمیت مضاعف برخوردار اســت، زیرا نزدیک به باالی ۷۰ درصد منبع 
انرژی کشــور در بخش های مختلف از ذخایر و منابع غنی گاز تأمین می شــود و 
اگر رشــد مصرف کنونی در جامعه ادامه یابد در سال های نه چندان دور آینده باید 
واردکننده ۵۰۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز در کشــور باشیم. اینکه این میزان از 
گاز را چه کشوری به ما می دهد و با چه مبالغی می توانیم آن را تأمین کنیم مسئله 
بزرگ و حادی بود که ســند تراز عرضه و مصرف گاز به آن پرداخته اســت. این 
موضوع اهمیت و ضرورت بهینه ســازی مصرف را شفاف تر و اندازه و حجم توجه 
به صرفه جویی را که روزانه معادل ۳.۵ میلیون بشــکه نفت خام اســت، روشن تر 
نشــان می دهد.به گفته وی، نبود توجه به بهینه سازی به عنوان یک ضرورت ملی 
سبب مواجه شدن با ناپایداری امنیت در عرضه انرژی و وابستگی روزانه به ۵۰۰ 

میلیون مترمکعب گاز وارداتی می شود که مبلغ جهانی آن هم مشخص نیست.
حرکت ُکند بهینه سازی انرژی در جامعه باید شتاب گیرد

مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت اذعان کرد: سرعت اقدام ها 

را باید افزایش دهیم که در این راســتا به یاری همه دلســوزان انقالب در همه 
نهادها و همه افراد مؤمن و فداکار جامعه نیازمند هستیم تا بتوانیم به حرکت ُکند 
بهینه سازی انرژی در کشور شــتاب مناسب دهیم تا آنچه دشمنان فکر می کنند 
پاشنه آشیل و نقطه ضعف جامعه ایرانی برای عبور از رکود و تورم اقتصادی است 
به فرصت خارق العاده ای برای تأمین منابع مالی و ایجاد اشــتغال و رونق تبدیل 
شــود و این از ظرفیت های بالقوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و 

فنی امروز جامعه انقالبی ما نشأت می گیرد.
اولویت های اجرایی و طرح های عملیاتی بهینه سازی

مبینی دهکردی در ادامه به طرح های عملیاتی شرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت اشــاره کرد و با بیان اینکه اولویت به حمل ونقــل عمومی مانند مترو 
و راه آهن و کشــنده ها، حمل بار و تاکســی ها و طرح هــای نرم افزاری و تولید 
موتورهای کم مصرف پایه گازسوز داده شده است، ادامه داد: در بخش ساختمان 
به بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه ها و بخاری های هوشمند کم مصرف 
و بویلرهای چگالشــی و اجرای جدی ماده ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در بخش 
صنعت به بهینه سازی انرژی در نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، پتروشیمی، صنایع فوالد 
و سیمان و در بخش کشــاورزی به برقدار کردن چاه های کشاورزی نزدیک به 
۹۰ هزار مرغداری  و گلخانه ها پرداخته شــده اســت.وی بــا بیان اینکه در امور 
فرهنگ ســازی به تغییر نگرش و ســپس تغییر در رفتار مصرف کنندگان به ویژه 
در بخش خانگی و همچنین صنایع و بنگاه ها اولویت داده شــده اســت، افزود: 
همکاری گســترده با همه متخصصان بخش انرژی و کارآفرینی دانشــگاهی 
مدنظر بوده اســت و الگوی همکاری بین شــرکت بهینه سازی و دانشگاه ها بر 
اســاس بهره گیری از تجارب موفق همکاری میدان محور بین دانشگاه و صنعت 
نفت که در چند سال گذشته با مشارکت فعال دانشگاه ها، استادان و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و قراردادهای مشــخص به دســت آمده در حال سازماندهی 
و حرکت اســت.مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف ســوخت اظهار کرد: 
با اســتفاده از ظرفیت هــای درونی جامعه ایرانی که باید با هوشــمندی، تمرکز 
و به کار گماردن دلســوزان، مدیران و کارشناســان فهیم و انقالبی و باتجربه و 
باتحرک و به کارگیــری کارکنان جوان و تحصیلکرده می توانیم از رکود کرونا و 
سد تحریم های ظالمانه جهانی عبور کنیم و در مسیر تداوم و تحقق اهداف بلند 
انقالب اسالمی که مورد اهتمام رهبری و مردم ستمدیده است، گام برداریم که 
البتــه با این نگاه می توان مقاومت ملی را تقویت و پایداری انرژی را مســتقر و 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. 

اگر جو بایدن، نامزد دموکرات 
در انتخابات پیروز شود، نه تنها 

تاثیر قابل توجهی روی صنعت نفت 
آمریکا خواهد داشت بلکه ممکن 

است عرضه جهانی نفت را در مدت 
یک سال متاثر کند. برخالف رویکرد 

فشار حداکثری دونالد ترامپ در 
قبال ایران و تشدید تحریمها علیه 

صنعت نفت ایران، بایدن قول 
داده است مسیری برای بازگشت 

به دیپلماسی و مذاکره را به ایران 
عرضه کند

مديرعامل شرکت بهينه سازی مصرف سوخت تأکيد کرد:

ضرورت تشکيل بازار بهينه سازی مصرف سوخت در کشور
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

افزایش 1۰ برابری مراجعان سرپایی به مراکز درمانی نفت 
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت از افزایش ۱۰ برابری مراجعان سرپایی به مراکز 
درمانی نفت در روزهای اخیر خبر داد و گفت: از ابتدای 
شــیوع کرونا در کشــور تاکنون، 5 هزار نفر در مراکز 

درمانی نفت بستری شده اند. 
دکتر حبیب اله سمیع ضمن اشاره به شمار موارد 
ابتــال به ویروس کرونــا و با بیان اینکــه تعداد کل 
موارد بســتری از ابتدای بروز این بیماری تاکنون در 
بیمارســتان های نه گانه تابع صنعــت نفت، به ۵ هزار 
نفر مبتال رســیده است، به خبرنگار شانا گفت: از این 
تعداد ۴ هزار و ۳۵۰ نفر با حال عمومی خوب ترخیص 
شــدند، همچنین از مجموع تعداد بستری ها ۲ هزار و 
۳۳۴ مورد بازنشســته و هزار و ۴۷۷ مورد بومی بودند 
که رایگان از بیمارستان های تابع صنعت نفت خدمات 

درمانی دریافت کردند.
دکتر سمیع از افزایش ۱۰ برابری میزان مراجعان 
ســرپایی به مراکز درمانی تحت پوشش صنعت نفت 
در روزهای اخیــر خبر داد و گفــت: هم اکنون ۱۶۶ 
مورد ابتال به کرونا در بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
تابع وزارت نفت بســتری هستند که از این تعداد ۶۲ 
مورد در بیمارســتان نفت تهران بستری شده که ۴۶ 
مــورد ابتال در بخش و ۱۶ مورد در آی ســی یو تحت 
درمان هستند، همچنین وضع مجموعه های بهداشتی 
و درمانــی وزارت نفت در اهواز نیز هرچند به شــدت 
شــرایط تهران نیســت اما تا حدودی وضع مشابه ای 
دارنــد، به نحوی  که کل موارد بســتری در اهواز ۴۶ 
مورد اســت که از این تعداد ۳۴ مورد در بخش و ۱۲ 

مورد در آی سی یو بستری هستند.
وی تعداد فوتی های ناشی از ابتال به کووید- ۱۹ 
را در صنعــت نفت ۴۷۶ نفر عنوان کرد که از مجموع 
فوتی هــا ۱۶۶ نفر افراد بومی و غیرشــرکتی بودند و 
هفت نفر از کادر درمان اعم از شــاغالن رســمی و 

غیررسمی نیز جان خود را از دست دادند.
تأمین دارو و لوازم مصرفی به میزان کافی

مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت از تأمین دارو و لوازم مصرفی برای بیمارستان ها 
و مراکز درمانی زیر پوشــش صنعــت نفت خبر داد و 
گفت: خوشــبختانه در زمینه تهیه داروهای مورد نیاز 
بیماران کرونایی و همچنین تهیه وسایل و تجهیزات 
مصرفی اعم از ماســک، گان، لباس ایزوله، شیلد و... 
با کمبود روبه رو نیســتیم. با تالش همکاران محموله 
یک میلیون عددی ماســک خریداری شده است که 
در بین بیمارســتان ها توزیع خواهد شد و همچنین در 
تالش هستیم نیازهای یک سال را خریداری کنیم تا 

در مواقع اضطرار با مشکل مواجه نباشیم.
به گفته دکتر ســمیع، خوشبختانه دپوی دارویی 
خوبی داریــم و با تالش همکاران داروهای مورد نیاز 
از شــرکت های دارویی و معاونت درمان دانشــگاه ها 
خریداری شده اســت، همچنین پشتیبانی مناسبی از 
مراکز درمانی در ارتباط با تأمین دارو شــده است که 
در آینده بیماران بتوانند ســرویس مناسب را دریافت 
کنند و از لحاظ تأمین دارو با کمبود و مشکلی روبه رو 

نباشند.
شرایط کادر درمان خوب نیست

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تحت پوشش 
این سازمان خبر داد و با بیان اینکه شرایط کادر درمان 
نگران کننده است، گفت: هم اکنون بیمارستان های ما 
بــا دو اورژانس و با دو فضای بســتری مجزا فعالیت 
می کنند که این مسئله خود مستلزم امکانات و نیروی 
انسانی بیشتری است. فرســودگی و خستگی مفرط، 
کادر درمــان را در بر گرفته و کارکنــان واقعًا تحت 
فشار هستند و بنده نیز از همه دست اندرکاران مربوطه 
تقاضا دارم حمایت های مادی و معنوی کادر درمان را 
بیش از گذشته در نظر داشته باشند تا ما نیز بتوانیم در 
بلندمدت نسبت به ارائه خدمات درمانی کارکنان نفت 

اقدام های الزم را انجام دهیم.
دکتر ســمیع تصریح کرد: طبق آمار رســیده از 
مجموعه بهداشت و درمان نفت تهران، در بازه زمانی 
همه گیری شــیوع ویروس کرونا، ۲۵ نفر از پزشکان، 
۱۰۴ نفر از کادر پرســتاری، ۹ نفر بهیــار، ۱۳ نفر از 
کارکنان آزمایشگاه، ۶ نفر اتاق عمل، ۲۱ نفر در بخش 
خدمات، ۱۸ نفر رادیولوژی، ۱۷ نفر از همکاران بخش 
داروخانه بیمارستان و بقیه واحدها نیز در مجموع ۴۳ 
نفر به این ویروس مبتال شدند و این در حالی است که 
در اهواز و خوزســتان هم وضع به همین منوال است 
و میزان موارد ابتال در میان کادر درمان باالســت که 
تداوم این روند، نحوه فعالیت ها و ارائه خدمات درمانی 

را مختل خواهد کرد.
وی گفــت: هم اکنــون بخش شــیمی درمانی 
ســرپایی و آندوســکوپی بیمارســتان نفت تهران از 
دپارتمان داخلی تخلیه و بــه بخش کرونا اختصاص 
داده شــده است، همچنین ۲۰ تخت آی سی یو در این 
بیمارســتان برای مواقع ضروری در نظر گرفته شده 
اســت که با افزایش ظرفیت اکسیژن دهی بیمارستان 
استفاده می شود، با این اوصاف باید بپذیریم که مراکز 
درمانی ما شرایط مطلوبی ندارند و باید هر چه سریع تر 

راهکارهای مناسب را طرح ریزی کرد.
وضع تهران بحرانی است

وی در ادامه با اشــاره به اینکه متأســفانه موج 
سوم کرونا شــدیدتر و قوی تر از موج های پیشین در 
حال گسترش اســت، بر الزام رعایت دستورعمل ها و 
پروتکل های بهداشــتی تأکید کرد و گفت: تهران در 
شرایط بحرانی اســت و آمار مبتالیان رو به افزایش 
اســت. پیش بینی های انجام شــده حاکی از آن است 
که هر چه هوا ســردتر شود و میزان تجمع آالینده ها 
افزایش یابد بی گمان روند شــیوع ویروس کرونا سیر 
صعودی خواهد داشــت. بی شــک الزام به استفاده از 
ماسک، شستن چندباره دست ها، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی، پرهیز از هرگونه تجمــع و تردد در اماکن 
عمومی و شــلوغ و به تعویق انداختن مســافرت های 
غیرضرور بســیار تأثیرگذار خواهد بود، زیرا در ســایه 
ایجاد اعتقاد و باور عمومی نسبت به رعایت اقدام های 

پیشــگیرانه اســت که می توان تبعات موج سوم را تا 
حدی زیادی کاهش داد.

سرانه درمان را پرداخت کنید
وی با انتقاد از نحوه عملکرد برخی شرکت ها در 
پرداخت سرانه درمان کارکنان خود، مطالبه سازمان از 
شرکت ملی حفاری ایران را رقمی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد 
تومان عنوان کرد و افزود: هرچند با مســاعدت های 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران توانستیم بخشی 
از مطالبات ســازمان را از شــرکت ملی حفاری ایران 
دریافــت کنیــم، اما همچنــان این میــزان از مبلغ 
باقی مانده که امیدواریم این شرکت نسبت به پرداخت 

باقیمانده سرانه درمان خود در اسرع وقت اقدام کند.
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت گفت: شــرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه 
ماهشــهر نیز ســرانه درمان خود را به موقع پرداخت 
نمی کنند که مجموع ســرانه بابت درمان شرکت های 
پتروشیمی ماهشــهر رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان 

است.

دکتــر ســمیع ادامــه داد: همه مســئوالن و 
دســت اندرکاران مربوطه در نظر دارند که هزینه های 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بر اساس سرانه 
درمان پرداختی از سوی شرکت های فعال در صنعت 
نفت و گاز پوشش داده می شــود، بنابراین مادامی که 
مطالبات پرداخت نمی شــود ما نیــز در ارائه خدمات 

درمانی با مشکل روبه رو خواهیم شد.
تالش برای ارائه خدمات مطلوب تر به ایثارگران نفت

وی به اهــم اقدام های این ســازمان پیرامون 
خدمــات درمانی ارائه شــده به جانبــازان، ایثارگران 
و خانواده های آنان اشــاره و عنــوان کرد: با توجه به 
شــرایط تورمی حاکم بر جامعه، ســازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت همه تالش خود را برای پوشــش 
کامــل هزینه های بهداشــتی و درمانی این قشــر از 

فعاالن صنعت نفت به کار خواهد گرفت.
دکتر ســمیع از افزایش سقف تعرفه های درمانی 
ایثارگران خبر داد و افزود: بر اســاس مذاکرات انجام 
شده با حوزه منابع انسانی وزارت نفت درباره مقررات 
مربوط به محاســبه و بازپرداخــت کمک هزینه های 
ایثارگران، ســقف تعرفه درمانی ایثارگران از ضریب 

۱.۵ به ضریب ۲ افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، 
حذف محدودیت ها در کمک هزینه های دندان پزشکی 
جانبــازان خاص فــک و صــورت، کمک هزینه های 
درمانــی و کمک هزینه های مربوط به اروتز و پروتز را 
به عنوان اقدام های شاخص سازمان برای خانواده های 
ایثارگــران و جانبازان صنعت نفت برشــمرد و گفت: 
جانبازانی که از ناحیه فک و صورت آســیب دیده اند 
محدودیت روکش، پروتز و ایمپلنت برداشــته شــده 
اســت و این عزیزان می توانند بــدون محدودیت از 
ظرفیــت همه خدمات دندان پزشــکی و جراحی های 

احتمالی فک و صورت با پوشــش صددرصدی تعرفه 
خصوصی استفاده کنند.

دکتر ســمیع همچنین بــا بیان اینکــه امکان 
پرداخت هزینــه کامل درمان جانبــازان و ایثارگران 
در بیمارســتان های خصوصی بدون پرداخت فرانشیز 
فراهم شــده اســت و ضمانت اجرایــی آن منوط به 
تصویــب اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری 
و اســتخدامی وزارت نفت است، عنوان کرد: سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت به دنبال به کارگیری 
راهکارهــای الزم برای پرداخت هزینــه کامل اندام 
مصنوعــی جانبازان قطع عضو اســت تا این عزیزان 
بتوانند هر نوع پروتز متناســب خود را بدون پرداخت 

هزینه در اختیار داشته باشند.
وی به تهیه فهرست کاملی از داروهای موردنیاز 
ایثارگران و جانبازان نیز اشــاره و از آن به عنوان یکی 
دیگر از اقدام های ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت برای تسهیل در روند تهیه دارو یاد کرد و افزود: 
این فهرســت مشــتمل بر اطالعات دارویی و موارد 
مصرف آن است به گونه ای  که همه نیازهای دارویی 
این عزیزان در این فهرست گنجانده شده که سرانجام 
با پوشش کامل هزینه های مربوط به آن، به راحتی در 
دســترس قرار خواهد گرفت. همچنین طبق بررسی 
میدانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، نیروهای مسلح، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، در اصل مکان هایــی که به نوعی 
بیشــترین آمار شــاغل ایثارگر و جانباز را دارد، حاکی 
از آن اســت که ســقف و تعهد این سازمان نسبت به 
تأمین دارو و فراهم کردن امکانات و تجهیزات درمانی 
برای این قشر آســیب پذیر جامعه، فراتر از ارگان های 

عنوان شده است.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
به قانون مصوب مجلس شــورای اســالمی مبنی بر 
پرداخت کامل هزینه های درمانی ایثارگران و جانبازان 
اشاره و تصریح کرد: سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت نیز درصدد اســت طبق ایــن قانون عمل و این 
مســئله را در وزارت نفت نهادینــه و اجرایی کند که 
امیدواریم منشــأ خیر و اثر برای این عزیزان باشــد و 

بتوانند خدمات بهتری را از سازمان دریافت کنند.
دکتر ســمیع در ادامه گفته های خود به مسائل و 
مشکالت قشــر ایثارگر و جانباز فعال در صنعت نفت 
اشاره کرد و گفت: فارغ از همه مصائب و دشواری ها، 
این عزیزان بیش از هر چیز نیازمند حمایت های روحی 
و روانی و همچنین حمایت های مددکارانه هســتند. 
ســال های متمادی تحمل درد و رنج  و گاه عوارض و 
اثرات به جامانده از جنگ، انصافًا طاقت فرساست. بنده 
حدود پنج سال به عنوان پزشک معتمد بنیاد جانبازان 
شــیمیایی در استان زنجان مشــغول فعالیت بودم و 
از نزدیک در جریان مســائل و مشــکالت جانبازان 
شــیمیایی قرار داشتم. به واقع شــرایط زندگی برای 
بســیاری از این عزیزان سخت است و از همه مهم تر 
خانواده های این عزیزان و باالخص همسرانشان است 
که چقدر صبورانه شرایط ســخت را تحمل می کنند 
تــا بتواننــد به عنوان یک پرســتار به نحو شایســته 

خدمات دهی کنند.
سامانه پایش کرونا با تغییرات جدید عملیاتی می شود
nocorona. وی بــه راه اندازی دوباره ســامانه
ir اشــاره کرد و گفت: این ســامانه به دلیل بار مالی 
سنگینی که به ســازمان تحمیل می کرد برای مدتی 
از دســترس خارج شد و شــرکت ارائه دهنده نرم افزار 
ســامانه nocorona.ir اعالم کرد دیگر نمی تواند به 
سازمان خدمات الزم را ارائه دهد، بنابراین تصمیم بر 
این شد با شرکت دیگری وارد قرارداد شویم و نرم افزار 
مــورد نظر را تهیه کنیم. هم اکنــون نرم افزار جدید با 
امکانات و قابلیت های متفاوت در اختیار سازمان قرار 
گرفته اســت که امیدواریم با راه انــدازی آن در چند 
روز آینده بتوانیــم خدمات الزم را به کارکنان صنعت 
نفت به ویژه کارکنان اقمــاری و کارکنان بخش های 

عملیاتی ارائه دهیم.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
عنوان کرد: با توجه به راه اندازی دوباره این ســامانه و 
خوداظهاری کارکنان، اگــر عالئمی مبنی بر ابتال به 
این بیماری در فرد محرز شــود بالفاصله کارشناسان 
با شــخص مبتال تماس می گیرنــد و اقدام های الزم 
را انجام می دهند، بنابراین الزم اســت همه کارکنان 
شاغل در صنعت نفت نسبت به خوداظهاری در سامانه 
nocorona.ir اقدام کنند، همچنین با فراهم شــدن 
بســترهای الزم می توانیم معاینات دوره ای را هم از 

طریق همین سامانه انجام دهیم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

مدیرعامل پتروشیمی نوری در آیین تجلیل از کارکنان نمونه مجتمع در حوزه ایمنی:

اجرای فعالیت ها در شرایط کاماًل ایمن
 پیش نیاز انجام کار در مجتمع است

مهندس صانعی: موفقیت های مستمر شرکت، نشان از بلوغ سازمانی مجموعه و نتیجه فرایندهای گسترده نظام مند است
مدیرعامــل پتروشــیمی نوری با 
اشــاره به رکوردهای تولید این شرکت 
در شــش ماه نخســت ســال، اظهار 
داشت: این موفقیت، بدون شک مرهون 
تالش، جدیــت و تعهد تمامی کارکنان 
شرکت و نشان دهنده رسیدن مجموعه 
نوری به یک بلوغ ســازمانی شایسته و 

نظام مند است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
پتروشیمی نوری، در مراسمی همزمان 
با خجســته ایام هفتــه وحدت در روز 
یکشنبه یازدهم آبان ماه ۹۹ در محل 
ســالن اجتماعات مجتمع و با حضور 
جمعی از مدیران و کارکنان شرکت، از 
کارکنان نمونه مجتمع از دیدگاه ایمنی 

تجلیل شد.
در ایــن آئین، مهندس صانعی با 
اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در 
هر شــرایطی اظهار داشت: در مجتمع 
ما، اجرای فعالیت ها در شــرایط کاماًل 
ایمن، پیش نیــاز و از ضروریات انجام 
کار اســت؛ در این راستا تالش کردیم 
تا هر ســال، با استفاده از سیستم های 
نوین در حــوزه HSE و اجرای دقیق 
آن، از ســالمت و ایمنــی کارکنــان 
و دســتگاه ها، قبل از انجــام هرگونه 

فعالیتی، اطمینان حاصل کنیم.

وی تصریح کرد: این نکته بسیار 
مهمی اســت که اکثــر موفقیت های 
مــا نه به صــورت تصادفی،که نتیجه 
فرایندهای سیستماتیک و نظام مندی 
اســت که در شرکت به خوبی در حال 
اجراست. اما همچنان باید توجه کنیم 
که ایــن موفقیت ها هنوز برای ما اول 
راه است و کوچکترین تعلل و ایستایی 

تــا چه اندازه می توانــد مجموعه را از 
دســتیابی به اهداف ارزشمند خود باز 

دارد.
بنابر این گزارش، در این مراسم 
نیز  نوری  پتروشــیمی  رئیس مجتمع 
ضمن تبریک این روز ، از فعالیت ها و 
 HSE تالشهای گسترده کارکنان امور

مجتمع ، تقدیر کرد.

پروژه های  به  اشــاره  با  خاکسار 
متعددی که شــرکت در ســال جاری 
پیــش رو دارد، تاکید کــرد: در حال 
حاضر این مجتمع تنهــا تولید کننده 
موثر پارازایلین کشور است و در شرایط 
شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده 
از ظروف بسته بندی و یکبار مصرف، 
نقش استراتژیک شرکت در تولید این 

محصول کلیدی بیــش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته است.

وی با برشمردن اقدامات متعددی 
کمیته بحران شرکت، از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا، ضمن ستایش عملکرد 
همکاران خود در واحــد HSE ، این 
اقدامــات را بســیار موثــر و به موقع 
دانســت و افزود : بدون شک شرکت 
پتروشــیمی نوری در زمینه پیشگیری 
و رعایت پروتکل های بهداشتی کمیته 
ملی کرونا ردر ســطح وزارت نفت از 
شــرکت های پیشــرو و موفق در این 

حوزه به شمار می رود.
رئیس مجتمع نوری خاطر نشان 
کرد: تهیه اقالم بهداشتی و ماسک در 
این شرایط ویژه که با همت همکاران 
بازرگانــی و واحد تدارکات شــرکت 
به نحــو مطلوبی صــورت پذیرفت و 
همچنین حضور دلســوزانه، مسئوالنه 
و هوشــمندانه همــکاران پشــتوانه 
مجموعــه در بحران هــا اســت و به 
مجموعه اقدامات شرکت، روح تازه ای 

می بخشد.
شایان ذکر است در پایان مراسم، 
با اهــداء لوح یادمان از کارکنان نمونه 
مجتمــع از دیدگاه ایمنــی تجلیل به 

عمل آمد.

توليد تجديدپذيرها چقدر است؟

بومی سازی نرم افزار آناليز داده های سنگ مخزن در دستور کار پژوهشگاه نفت

میزان برق تولید شــده از منابــع انرژی های 
تجدید پذیر در مهرماه به رقم 5۰۴7 میلیون کیلووات 
ساعت رســید که در این بین ســهم تولید انرژی 
خورشیدی نسبت به ســایر انرژی های تجدیدپذیر 

بیشتر بود.
ایران کشوری اســت که از لحاظ انرژی های 
نو همچون خورشیدی و بادی پتانسیل های باالیی 
داشته و پرونده اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
از ســوی دولت به صورت جــدی درحال پیگیری 
اســت. بر این اســاس تاکنون از منابع تجدیدپذیر 
حدود چهار میلیارد و ۴۰۵ میلیون کیلووات ساعت، 
انرژی تولید شده که این میزان تولید برق توانسته 
از انتشار ســه میلیون تن گاز گلخانه ای در کشور 
بکاهد.آژانس بین المللی انــرژی )IEA( نیز اعالم 
کرده ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تحت تاثیر 
نصب تاسیسات فوتوولتائیک خورشیدی در خانه ها، 
ساختمان ها و صنعت، تا پنج سال دیگر ۵۰ درصد 
رشد خواهد کرد. در این راســتا با توجه به این که 
ضریب بار تولیدی این نیروگاه ها در ایران نسبت به 
میانگین جهانی باالتر اســت، دولت درصدد توسعه 
بیش تر این انرژی پاک است و طبق برآوردها بیش 
از ۱۵۰ هزار مــگاوات ظرفیت احداث نیروگاه های 
خورشــیدی در کشــور وجود دارد.در این میان بر 
اســاس آخرین آمار اعالم شــده از سوی سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر، روند ماهیانه ظرفیت های 
درحال بهره برداری انرژی های تجدید پذیر گویای 
آن است که از اســفند ماه تا کنون توجه بیشتری 
به توسعه تجدیدپذیرها شده و شاهد روند صعودی 
توســعه انرژی پاک در کشور هســتیم؛ البته این 
موضوع در کل دنیا صدق می کند و جهان به دنبال 
انرژی های  از  توسعه تجدیدپذیرها است.اســتفاده 
پاک در کشور از انتشار ســه میلیون  و ۶۹۳ هزار 
تــن گاز گلخانه ای تا پایان مهرماه جلوگیری کرد. 
همچنین اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر در 
مهرماه امســال صرفه جویی یــک میلیون و ۲۰۳ 
میلیــون لیتری آب را به همراه داشــت، عالوه بر 
ایــن انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری برق 
صرفه جویی در مصرف ســوخت های فســیلی به 
میــزان ۱۵۵۴ معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
را در مهرماه محقــق کرد.مجموع ظرفیت انرژی 
خورشیدی کشور تا پایان مهرماه با تولید ۴۰۵.۵۶ 
مــگاوات به ۴۸ درصد رســیده و مجموع ظرفیت 
انرژی بادی کشــور با تولید ۳۰۲.۸۲ مگاوات بالغ 
بر ۳۶ درصد اســت، همچنین در این بین زیســت 
توده  با تولید ۱۰.۵۶ مگاوات تنها یک درصد، برق 
آبــی کوچک با تولید ۱۰۵.۶۵ مگاوات ۱۳ درصد و 
بازیافت تلفــات حرارتی با تولید ۱۳.۶ مگاوات  دو 

درصد سهم دارد.

پروژه بومی ســازی نرم افــزار آنالیز 
داده هــای ســنگ مخزن در دســتور کار 
نفت  صنعت  پژوهشگاه  باالدستی  پردیس 
قرار دارد و در فاز نخســت ایــن پروژه، 
فرآیند جابه جایی ســیال در مقیاس مغزه و 
در محیط متخلخل سنگ مخزن شبیه سازی 

شده است.
احســان کمری، مجری پروژه این 
پــروژه در گفت وگو با هفته نامه مشــعل 
درباره این پروژه توضیح داده است: توسعه 
نرم افزار آنالیز داده های ســنگ مخزن با 

همکاری مشترک دو واحد »سنگ و سیال 
مخزن« و »فنــاوری اطالعات« پردیس 
باالدســتی پژوهشــگاه دنبال می شود و 
مرحلــه اول پروژه که یک ســاله در نظر 
گرفته شــده بود، زودتر از موعد به نتیجه 
رســیده اســت. در این مدت اطالعات و 
داده هایمان را درباره شبیه سازی در سنگ 
مخــزن افزایش دادیم و هم زمان مقاالت 
و نرم افزارها را ارزیابی کردیم و توانستیم 
شاکله نرم افزار مورد نظرمان را پیش بینی 
کنیــم. در بخــش نحوه گسسته ســازی 

معــادالت و مشــتقات آنهــا و همچنین 
تعیین شــرایط مرزی مناســب برای حل 
معادالت به خوبی عمل کردیم که ســبب 
شــد در حوزه شبیه ســازی و بهینه سازی 
نتایج بهتری را نســبت به نمونه خارجی 
دریافت کنیم.وی با اشــاره اینکه جامعه 
آماری این پروژه بــرای ارزیابی نرم افزار 
همه مخازن فعال در کشــور اســت که 
شــرکت های زیرمجموعه صنعت نفت در 
آنها فعال هســتند، گفته است: در اختیار 
بودن ایــن نرم افزار این امکان را می دهد 

تا روابط کاربردی بــرای مخازن در نظر 
بگیریــم و از آنجا که شــرایط مخزن و 
روابــط تجربــی را نیز در اختیــار داریم، 
می توان نتایج بهتری را به دست آورد. به 
این ترتیب در پروژه های جدید با سهولت 
بیشتر می توان روابط کاربردی و تجربی را 
بــه اطالعات اضافه کرد، چراکه در نمونه 
نرم افــزار خارجی قبلی این اجازه تغییر در 
داده ها وجود نداشت، همچنین این پروژه، 
برای صنعت  توجهــی  قابل  صرفه جویی 
نفت به همراه داشــته است، به طوری که 

قیمت الیسنس یک ســاله این نرم افزار 
خارجی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دالر است، اما 
رقم پیش بینی شده پژوهشگاه صنعت نفت 
برای این پروژه ۵۰ میلیون تومان اســت.
به گفته این پژوهشگر، در صورت موفقیت 
پروژه در فاز بعدی نمونه تولیدشــده بهتر 
و کاربردی تــر از نمونــه خارجی خواهد 
بــود، چراکه در این فاز قرار اســت نحوه 
جابه جایی ســیال در محیط متخلخل در 
آزمایش ســانتریفیوژ شبیه ســازی شود و 
آنالیز داده های آزمایشگاهی صورت گیرد.

یادداشت

اخبار

توان داخلی محور تحول در صنعت پتروشیمی 
محمد جواد قبادبیگی

صنعت پویا و مولد پتروشیمی محور اصلی 
توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد و برای 
پویایی این صنعت ارزش آفرین هر چقدر توان و 
تالش موثر صورت پذیرد بر مبنای همان میزان 
از درآمدهای این نعمت خدادادی بیشتر بهره مند 
خواهیم شد در شرایط کنونی وجود عملکرد موفق 
این صنعت عالوه بــر جلوگیری از ضربه پذیری 

اقتصاد کشــور توانسته است تحولی پویا در عرصه ســودآوری به وجود 
آورد کــه برآیند حاصل از آن موجب گردیده تا ســرمایه گذاری در بخش 
پتروشیمی به دلیل جایگاه  اســتراتژیک آن بویژه به لحاظ  جلوگیری از 
خام فروشی از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد بررسی شرایط کنونی این 
صنعت علیرغم وجود محدودیت ها و چالش ها بیانگر واقعیتی آشــکار  و 
روشــن است که میتوان بر اساس ظرفیت ها و قابلیت های حائز اهمیت 
آن و نیز از حیث ماهیــت عملکردی در خلق ارزش افزوده ی باالیی که 
بوجود خواهد آورد با تکیه بر اراده ای راسخ و با بهره گیری از دانش بومی 
و توانمندی داخلی جایگاه ویژه آن را در اقتصاد کشــور تثبیت کرد هرچند 
امروزه جهش و فزونی و ارزش تولیدات این صنعت بخوبی نقش بی بدیل 
خود را در اقتصاد ملی ایفا نموده است وبا چشم اندازی روشن و موفق در 
مسیر ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان است ولی مصمم و با قاطعیت 
بر مبنای  پیاده ســازی  متدی دانش بنیــان جهش تحولی خود را دنبال 
خواهد کرد که به رشد صنعت غیر وابسته بی انجامد  و تبلور این رویکرد 
عالمانه و هوشمندانه امروز با پایه ریزی تکنولوژی داخلی و استفاده بیشتر 
از منابع داخل کشور کامال مشهود و محسوس است ودر این راستا تکیه بر 
توانمندی داخلی و استفاده از دانش متخصصان ایرانی میتواند این صنعت 
ارزش آفرین را در مســیر خودکفایی و روند روبه رشد خود متحول سازد و 
فراتر از آنچه که هست توجه منطقه و جهان را به خود معطوف نماید و ما 

میتوانیم و آن را در عمل به اثبات رسانیده ایم .

استقرار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در 
فالت قاره

با پایان یافتن مراحل آماده ســازی و روزآمد کردن زیرساخت های 
الزم برای به کارگیری ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(، این 

سامانه در شرکت نفت فالت قاره ایران آماده بهره برداری شد.
به گزارش شــانا به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران، از این 
پس همه مراحل معامالت دولتی اعم از مناقصه های بزرگ، متوســط و 
کوچک )خرید کاال و خدمات( و مزایده ها به صورت یکپارچه بر بســتر 

این سامانه انجام می شود.
حرکت دکل دریایی MD-1 به سمت فاز 11 

پارس جنوبی
مدیرعامل شــرکت حفاری مپنا گفــت:  دکل دریایی MD-۱ در حال 
حرکت به سمت پروژه ملی توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی است.

به گزارش دانش نفت به نقل از مپنا، فاضل جمالزاده با اشــاره به 
اینکه پس از تکمیل قرارداد دو ساله با شرکت نفت فالت قاره ایران، این 
شرکت به عنوان برنده مناقصه سه ساله اجاره یک دستگاه دکل دریایی 
برای حفاری چاه های طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تعیین شد، اظهار 
کرد: دکل دریایی MD-۱ در تاریخ نهم آبان ماه از میدان نفتی ســروش 
ترخیص شد و به سمت موقعیت مرزی ایران و قطر در حرکت است که 
پیش بینی می شود ســرانجام پنج روز آینده در محل مستقر شود.وی با 
بیان اینکه حفاری ۱۲ حلقه چاه این این فاز در برنامه است، تصریح کرد: 
در مرحله نخســت، حفاری و تکمیل پنج حلقه چاه شامل یک حلقه چاه 
عمودی و چهار حلقه چاه افقی در محل ســکوی ۱۱B-SPD به منظور 
 ،Topside تولید از مخزن کنگان مدنظر اســت و در ادامه پس از نصب
حفاری و تکمیل هفت حلقه چاه جهت دار انجام خواهد شد.طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از خروج شــرکت های توتال فرانسه و شاخه 
بین المللی شــرکت ملی نفت چین )سی ان پی ســی آی( به دلیل تحریم 

به طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شده است.
پژوهشگاه نفت و سازمان زمین شناسی تفاهم نامه 

امضا کردند
پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور تفاهم نامه مشــترکی برای همکاری های علمی و پژوهشی در حوزه 

علوم زمین و اکتشاف ذخایر معدنی امضا کردند.
به گزارش دانــش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت، این 
تفاهم نامه پنجساله در محورهایی چون تبادل و بهره برداری اطالعات 
علمی در حوزه صنایع باالدســتی و پایین دستی نفت و گاز و اکتشافات 
منابع زیرزمینی امضا شــده و همکاری مشــترک در تجاری ســازی و 
توســعه دانش فنی فناوری های پژوهشگاه و ســازمان زمین شناسی و 
اکتشاف های معدنی کشــور، بهره مندی دو طرف از امکانات مشترک 
نیروی متخصص، ظرفیت های پژوهشــی، آزمایشــگاهی، کارگاهی، 
کتابخانــه ای، ارتباطات بین المللی و اســتفاده از توانمندی نرم افزاری 
و ســخت افزاری دو طرف در اجرای پروژه های مشــترک علوم زمین 
از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان شــده اســت.همچنین می توان به 
موضوعاتی مانند همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی در ســطوح 
ملــی و بین المللی و امکان اســتفاده از اطالعات تولیدشــده دو طرف 
در چارچــوب قوانین و مقررات مربوطه در این تفاهم نامه اشــاره کرد.
دو طــرف ابراز امیدواری کردند با اجرای این تفاهم نامه، گامی مهم در 
فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه اکتشــاف ذخایر معدنی کشور 

برداشته شود.
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MD-1 Offshore Rig Moving 
towards South Pars Phase 11

The CEO of MAPNA Drilling Company said 
the MD-1 offshore rig was moving towards 
phase 11 of the South Pars gas field.
According to MAPNA, Fazel Jamalzadeh 
pointed out that after completing a two-year 
contract with the Iranian Offshore Oil Com-
pany, MAPNA won a three-year tender to lease 
a rig to drill wells in the South Pars Phase 11 
development project.“The MD-1 offshore rig 
was discharged from Soroush Oil Field on 
October 31 and is on its way to the Iran-Qatar 
border, where it is expected to be installed in 
the next five days,” the official said.He stated 
that drilling of 12 wells in this phase was 
planned, adding, in the first stage, drilling and 
completion of five wells, including a vertical 
well and four horizontal wells at the SPD-
11B platform for production from the Kangan 
reservoir were planned.After installation of 
the topside, seven directional wells would be 
drilled and completed in the project, he added.
The development plan for Phase 11 of South 
Pars has been fully entrusted to Petropars due 
to sanctions and the withdrawal of France’s 
Total and the international branch of China’s 
CNPC.

NIDC Drills 72 Oil, Gas Wells in 7 
Months

The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) has spudded 72 oil and gas wells in 
offshore and onshore projects in the first 7 
months of the current calendar year, which 
began on March 21.According to NIDC, Saeed 
Akbari, the head of the company›s drilling 
operations, announced the drilling and comple-
tion of 72 oil and gas wells during the period, 
adding of this number, 22 were appraisal wells, 
48 workover projects and two were explor-
atory wells.He added 56 of the wells were 
drilled in the fields operated by the National 
Iranian South Oil Company (NISOC), seven 
in the field operated by the Iranian Offshore 
Oil Company (IOOC), five were spudded 
for the Petroleum Engineering and Develop-
ment Company (PEDEC), one for the Iranian 
Central Oil Fields Company, one were drilled 
as projects and two wells were drilled for the 
exploration department of the National Iranian 
Oil Company (NIOC).The Deputy Head of 
Drilling Operations of NIDC said since the 
beginning of the year, operations for drilling 13 
wells were completed 233 days earlier than the 
plan.According to Akbari, work is underway to 
relocate 17 light and heavy drilling rigs in the 
operational area of oil-rich provinces. Mean-
while, in the last seven months, the total drill-
ing lengths of wells reached 41,793 meters.

242 Drilling Items Localized
The director of research, technology and 
construction engineering of the National 
Iranian Drilling Company (NIDC) said: «As a 
result of synergy between the specialists of this 
company and Iranian manufacturers, in the first 
half of this [calendar] year, 242 widely-used 
items were localized in the drilling industry.»
According to NIDC, Mehdi Arshian said: 
«The localization of these parts has resulted in 
more than 25 billion rials in costs savings.»He 
said among these parts are mud weight sen-
sor, vibrating sieve jacking system, rig poles, 
valve plate, cement head, etc.Arshian stated 
that during this period, in the field of research 
projects, 6 contracts worth 85 billion Iranian 
rials between had been signed between NIDC 
and universities and executive knowledge-
based companies.He added construction of 
the downhole engine of coiled tubing has also 
been completed with the cooperation of the 
Sharif University of Technology.

 Pre-Registration of more than 400 Firms in
14th IranPlast

The director of IranPlast 
International Exhibi-
tion said more than 
400 companies have 
so far pre-registered in 
the showcase, adding: 
“Registration for the 
14th IranPlast exhibi-
tion continues and it is 
expected that the number 
of companies will gradu-
ally increase.”According 
to the National Pet-
rochemical Company 
(NPC), Ayub Banavi 
said on Sunday that this 
year, due to the sanctions 
and the spread of the 
coronavirus, IranPlast 
Exhibition will be held 
from December 26 to 29 

with a different approach.
He said that with the 
permission received from 
the National COVID-19 
Headquarters, this spe-

cialized exhibition will 
be held in the presence of 
specialists and experts.
He said: «This year, the 
organizer of the exhibi-

tion has changed and 
one of the companies ap-
proved by the Trade De-
velopment Organization 
will carry out executive 

activities. Fortunately, 
so far more than 400 
companies have pre-regis-
tered on the exhibition’s 
website.”Banavi added: 
«Registration is still 
ongoing and the number 
of companies is expected 
to increase gradually.»The 
director of IranPlast Ex-
hibition continued: «This 
year, due to the outbreak 
of Covid-19, the IranPlast 
Policy Council has ap-
proved that a virtual exhi-
bition be held at the same 
time as IranPlast, and 
companies participating in 
the exhibition can visit the 
showcase for three weeks 
if they wish.»

IOOC Eyes Improved Productivity at Forouzan Field

Phase 1 of Goreh-Jask Pipeline Project 76% Compete

An official with the Iranian 
Offshore Oil Company (IOOC) 
said measures had been taken at 
Forouzan offshore oil field which 
would enhance its productivity.
According to Mashal Weekly, 
Mohammad Hossein Karimiha, 
who is IOOC’s director of instal-
lation, said with the installation 
of a new residential platform in 
Forouzan Field, a drilling rig 
could be placed next to the drill-
ing platform, and thus by creating 
the ability to repair and drill on 
site, the joint field’s production 
would increase.Forouzan›s previ-
ous residential platform needed 
to be replaced 12 years ago due 
to wear and tear, and therefore a 
new residential platform was built 

to be installed on the bases of the 
previous platform.This new resi-

dential platform was built in 2012 
and in 2015, after its construc-

tion, according to the previous 
platform, it was separated from 
the relevant jacket, but due to the 
age of its base structure and the 
weight of the new platform, it 
was not possible to install a new 
residential platform on the previ-
ous platform.The new Forouzan 
residential platform weighs 680 
tons. It has 4 floors and has 16 
rooms with dimensions of 20 
by 14 meters.According to the 
Karimiha, it was built in accor-
dance with the world standards 
and with suitable quality. Like 
other residential platforms, it has 
a control room, restaurant, bil-
liard room, club, and bathrooms, 
among other amenities needed for 
its residents.

The progress of the first phase of the Goreh-
Jask crude oil transfer project has reached 76.5 
percent, and this national project is progress-
ing according to the plan.
Ali Jafarzadeh, deputy director of the Goreh-

Jask crude oil transfer project at the Petroleum 
Engineering and Development Company 
(PEDEC), told Shana about the latest prog-
ress of the project.»Currently, the progress 
of the first phase of the project has reached 

76.5 percent and all facilities and forces have 
been mobilized to launch the strategic plan by 
the end of the current [calendar] year (which 
began on March 21) to allow the transfer of 
more than 300,000 barrels of crude oil from 
Goreh to Jask,” he said.He said the construc-
tion of pipelines, pumping stations 2 and 
4, 2 pigging stations and electricity supply 
are among the goals of the first phase of the 
Goreh-Jask national project, and said: “By the 
end of the year, 2 million barrels of Jask res-
ervoir capacity will become operational.”The 
deputy director of the Goreh-Jask crude oil 
transfer project, stating that construction of the 
project’s pipeline has reached more than 62%, 
adding: “So far, nearly 700 km of pipeline has 
been delivered to the site and more than 300 
km of pipe laying has been done. According 
to the master plan, the entire pipeline stretch, 
which is about a thousand kilometers, will be 
tested, installed and operated by the end of 
this year.”
The 1000-km pipeline project is primarily 
aimed at diversifying Iran›s oil export hubs. 
Currently, the country exports almost all of 
its oil from Khark Oil Terminal in the Persian 
Gulf.
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ایدرو

سخنرانی دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در چهارمین همایش توسعه فرهنگ صنعتی

فرهنگ و فراصنعت؛عصر فراصنعت عصر اشتراک گذاری، جمع سپاری، 
نوآوری های باز و عصر تحقیق و توسعه های برون سازمانی است

چهارمیـن همایش توسـعه فرهنگ 
صنعتـی بـا هـدف آشناسـازی، فرهنـگ 
سـازی و جریـان سـازی تاثیـر فرهنگ 
بـر  صنعـت  همچنیـن  و  صنعـت  بـر 
فرهنگ کشـور شـکل گرفته اسـت. بلوغ 
ایـن همایـش بـه گونـه ای بوده اسـت 
کـه در چهارمیـن دوره آن هـدف گذاری 
فرهنـگ  و  مدیریتـی  موضوعـات  بـر 
صنعتـی در محورهـای گوناگـون اسـت. 
در ایـن زمینه رویکردهـا و مقاالت خوبی 
بـه دبیرخانـه همایش رسـیده اسـت که 
امیـد اسـت جهـت برنامـه ریـزی های 
صنعتـی و مطالعـات صنعتـی و فرهنگـی 

تاثیـر گذار باشـد.
جهـان امـروز بـا عبـور از عصـر 
صنعـت وارد فضـای فراصنعتـی شـده 
اسـت. فرهنـگ راه و روش هـر قـوم 
وملیتـی برای زندگی اسـت. بـه عبارت 
دیگـر فرهنـگ مجموعه ای از سـاخته 
هـا، پرداختـه هـا، آداب و رسـوم، عقاید 
و هنرهـا و دانسـتنی هایی اسـت که از 
نسـلی به نسـل دیگر منتقل می شـود. 
در فرهنـگ صنعتی عموما به دو سـطح 
بـر می خوریم: در سـطح خرد بـا توقع، 
منویـات و منشـوری کـه یک گـروه یا 
سـازمان یـا شـرکت طراحی مـی کنند 
و بـه آن پایبندنـد روبـرو هسـتیم. ایـن 
ابتـدا در اساسـنامه توسـط  عناصـر در 
هیـات موسـس گـردآوری مـی شـود. 
اما سـطح دیگر سـطح کالن اسـت که 
شـامل یـک تعهـد جمعی اسـت که در 
همـه سـطوح سـازمانی و فراسـازمانی 
اتفـاق مـی افتـد و نیازمنـد یـک نظـام 
سـازی  فرهنـگ  بـرای  سیسـتم  و 
اسـت. ایـن فرهنگ سـازی در توسـعه 
کشـور حائـز اهمیـت اسـت. در سـطح 
کالن، نظـام ملـی نوآوری، نظـام های 
آموزشـی، و نظـام های کالن کشـوری 
بـه صـورت درهم تنیـده آموختـه هایی 
را منتقـل مـی کنند تـا فرهنگ صنعتی 

گیرد. شـکل 
عصـر  از  انسـان  کـه  زمانـی  از 
منتقـل  بـه عصـر صنعـت  کشـاورزی 
شـد، بـه نیـروی کار مناسـبی احتیـاج 
داشـته اسـت کـه بـر اسـاس الزامـات 
گرفتـه  شـکل  هایـی  زیرسـاخت  و 
کـه پیـش از آن وجـود نداشـت. تعهـد 
ایجـاد  انضبـاط،  و  نظـم  زمـان،  بـه 
سـاختارهای فرآینـدی، خالقیـت، دقت 
عمـل و تفکـر از آن جملـه اسـت. بعـد 
از دوره  کشـاورزی ایـن تخصـص هـا 
بودنـد کـه شـکل گرفتنـد. از ایـن رو 
بـرای ورود به عصر صنعـت، آموزش و 
توانمند سـازی در رشـته هـا و تخصص 
هـای مختلـف باید صورت مـی گرفت. 
ایـن آمـوزش هـا بـه خـودی خـود بـه 
معنـای ایجـاد فرهنگ اسـت. فرهنگی 
کـه بـه تدریـج بـه وجود مـی آمـد. به 
ایـن ترتیب دانشـی که کسـب می شـد 
در انحصـار آن بنـگاه یـا کسـب و کار 
باقـی مـی ماند. سیسـتم هـای تحقیق 
و توسـعه داخلـی بودنـد. همـان طـور 
کـه هنـوز در بسـیاری موارد بـه همین 
ترتیـب عمل می شـود. این امـر تبدیل 
بـه فرهنگـی شـد کـه »هـر کـس باید 
داشـته خـود را حفـظ کنـد« و در هـر 
مختـص  سـازمانی  فرهنـگ  سـازمان 
بـه خـود آن سـازمان ایجـاد شـد کـه 
هـای  دانـش  بـود.  انحصـاری  تقریبـا 
کسـب شـده در اختیـار عـده ای خاص 
بـود و نظامـی صنعتی، متکی بـر منابع 
در همـه جـای جهـان شـکل گرفـت. 
کشـورهای صنعتـی ایـن منابع شـامل 
منابـع انسـانی و منابـع غیـر انسـانی را 
در اختیـار خـود گرفتند تا چـرخ صنعت 
خـود را حرکـت دهنـد. فرهنگ سـازی 
بـه تدریـج و گام بـه گام بـرای صنعت 
توانمندسـازی  و  آمـوزش  طریـق  از  و 

محقـق شـد. اصـوال در عصـر صنعـت 
کـرده  ایفـا  محـوری  نقشـی  آمـوزش 
اسـت. در عصـر صنعـت انحصارهـا و 
دانـش هـای درون سـازمانی بـه وجود 
آمـد و توسـعه پیـدا کـرد و انباشـت و 
انبـاره هـای ذهنـی انحصـاری شـکل 

. فت گر
آن  بـا  اکنـون  کـه  موضوعـی 
مواجهیـم، مبحث خـروج از عصر صنعت 
اسـت.  صنعـت  فـرا  عصـر  بـه  ورود  و 
انقـالب هـای مختلفـی در ایـن راه طی 
شـده اسـت. انقـالب اول صنعتـی تاکید 
از  برگرفتـه  انـرژی بخـار و صنایـع  بـر 
انـرژی مکانیکی بـود. در انقالب صنعتی 
دوم تاکیـد بـر صنعت الکتریسـیته و انبوه 
سـازی و کارخانـه سـازی هـای مـدرن 
و صنعـت مونتـاژ بـود. انقـالب صنعتـی 
سـوم مبحـث تحـول دیجیتـال و انقالب 
اطالعـات و فنـاوری اطالعـات بـود. از 
انقـالب سـوم بـه بعـد انسـان از صنعـت 
بـه فراصنعـت عبور کرد. انقـالب صنعتی 
کـه  اسـت    «  ۴.۰  Industry چهـارم« 
طـی آن درهـم آمیـزی فناورانـه متعـدد 
رخ مـی دهـد بـه صورتـی کـه تاثیـرات 
گسـترده ای را در همـه چیـز و بـه ویـژه 
در ذات بشـر مـی گـذارد. بـه صورتی که 
بـه عنـوان مثـال وقتی مـا بـا موضوعی 
مواجهیـم  ژنتیکـی  دسـتکاری  نـام  بـه 
مواجـه  انسـان  وجـودی  ماهیـت  بـا 
هسـتیم. بنابرایـن ایـن در هـم آمیـزی 
خوبـی  هـای  ویژگـی  فناورانـه  هـای 
را ایجـاد کـرده امـا خطراتـی را نیـز بـه 
همـراه آورده اسـت. در عصـر فراصنعـت 
در  صـورت  بـه  نیـز  سـازی  فرهنـگ 
هـم تنیـده درآمـده اسـت. اگـر در دوره 
صـورت  بـه  سـازی  فرهنـگ  صنعتـی، 
تدریجـی اتفـاق مـی افتـاد؛ در دوره فـرا 
صنعتـی فرهنـگ و فنـاوری بـه صـورت 
در هـم تنیـده بـوده و بـه یکبـاره تزریق 
می شـوند. هـر کجـا فنـاوری نوظهوری 
شـکل مـی گیـرد تاثیـرات سـریعی بـر 

دارد. جهانـی  فرهنـگ 
عصـر فراصنعـت عصـر اشـتراک 
گـذاری، جمـع سـپاری، نـوآوری هـای 
بـاز و عصـر تحقیـق و توسـعه هـای 

بـرون سـازمانی اسـت. برخـالف عصر 
صنعـت کـه همه چیـز متکی بـه منابع 
فراصنعـت همـه چیـز  بـود، در عصـر 
متکـی بـر دانـش و فنـاوری اسـت. در 
عصـر صنعتی تاکیـد بر تولیـد و نیروی 
پذیـری  رقابـت  و  وری  بهـره  و  کار 
بـود امـا در عصـر فراصنعتـی تاکیـد بر 
خدمـات اسـت. و حتی تولیـد در برخی 
نظریـات بـه عنـوان کاال مطـرح مـی 
شـود. بـا شـکل گیـری پلتفـرم هـا و 
کسـب و کارهای پلتفرمیک و مشـاغل 
نوپدیـد، نـوآوری در عصـر فراصنعـت 
بـه شـکلی درآمـده کـه هـر کـس در 
هـر نقطـه، منابعـی را کـه در دسـترس 
دارد اسـتفاده مـی کنـد و مجـددا کاری 
کـه دیگـران انجـام داده انـد را تکـرار 
نمـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر سـرریز 
نـوآوری  قالـب  در  دیگـران  دانـش 
بـاز اسـتفاده مـی شـود. هنگامـی کـه 
نـوآوری تدریجـی بـا درهـم آمیـزی با 
خدمـات، منجـر به ایجـاد خدمت جدید 
مـی شـود، بـه خدمـت افزایـی دسـت 
در  افزایـی  خدمـت  کنیـم.  مـی  پیـدا 
کسـب و کارهـای پلتفرمیـک مشـاهده 
مـی شـود. زمانـی بیـن تولیـد کننده و 
مصـرف کننـده بروکرها یا واسـط های 
اکنـون  امـا  داشـتند  حضـور  فناورانـه 
سیسـتم هـا و نـت ورک ها هسـتند که 
بـا تراکنـش هایشـان خلـق ارزش می 
کننـد. انـواع پلتفـرم هـای خدمـت افزا 
شـامل خدماتـی، مشـاوره ای، خریـد و 
فـروش هـا، و پرداخـت هـا در فضـای 

حـال  در  و  مشـاهده  قابـل  کنونـی 
رو،  ایـن  از  یافتـن هسـتند.  کسـترش 
هزینـه ها پاییـن آمده و مشـاغل جدید 
شـکل گرفتـه اسـت. فرهنـگ خـاص 
ایـن پلتفـرم هـا به سـرعت وجـود آمد 
و بـه اذهـان چسـبیده شـد. بـه صورت 
خالصـه تفاوت فرهنگ در حال شـکل 
گیـری در فراصنعـت و فرهنگ صنعتی 
را مـی تـوان در سـرعت شـکل گیـری 
و عـدم تدریـج در فرهنـگ فراصنعتـی 
دانسـت. اگـر ایـن مسـاله مـورد توجـه 
و کنتـرل قـرار نگیـرد، طبیعـی اسـت 
کـه مسـائل فراگیـری را در پـی خواهد 
داشـت. تکنولـوژی هـای جدیـد دارای 
تحمیلگـر  و  تهاجمـی  فرهنـگ  یـک 
دیگـر  سـوی  از  هسـتند.  هـا  ارزش 
در  باالیـی  پذیـری  فرهنـگ  جوانـان 
ایـن زمینـه از خـود نشـان مـی دهنـد. 
فراصنعـت  فرهنگـی  تاثیـر  بنابرایـن 
نسـبت بـه دوره ی صنعتـی سـریعتر، 
وسـیعتر، انعطـاف پذیرتـر و دارای خطر 

انحطـاط جوامـع اسـت.
حال سـوال اینجاسـت که چگونه 
مـی  فراصنعتـی  دوران  در  تـوان  مـی 
ایجـاد  خـوب  فرهنـگ  یـک  تـوان 
یـا در هنـگام پذیـرش یـک  کـرد؟ و 
فرهنـگ مهاجـم چـه کارهایـی را باید 
انجـام داد تـا بـا حفـظ کرامت انسـانی 
بتـوان توسـعه فناورانه داشـته باشـیم؟ 
در ایـن خصـوص کشـورهای مختلـف 
انـد.  داشـته  مختلفـی  رویکردهـای 
موضـوع  ایـن  کـردن  رهـا  بـا  برخـی 
فنـاوری  فرهنگـی  تاثیـرات  تسـلیم 
عصـر فـرا صنعـت شـدند. نمونـه ایـن 
هسـتند.  غربـی  کشـورهای  کشـورها 
برخـی دیگـر از کشـورها پارادایم های 
جدیـدی را ایجـاد کـرده و در ادبیـات 
سـازی و فرهنـگ سـازی آن کوشـیده 
انـد تـا بتوانند ضمـن پذیـرش فرهنگ 
هـای نوظهـور بتوانند تهاجـم آن را نیز 
کنتـرل کننـد. بـه عنـوان مثـال ژاپـن 
پارادایـم   «  ۴.۰  Industry  « از  پـس 
جامعـه ۵.۰ را در سـال ۲۰۱۶ مطـرح 
کـرد. در ایـن جامعـه محوریـت را بـه 
انسـان اختصـاص داد. و به گونه ای آن 

را طراحـی کـرد کـه همـه فنـاوری ها 
در خدمت انسـان باشـد و انسـان بتواند 
بـه عنوان یـک ابرنیـرو کنترلـی جدی 
بـر فنـاوری داشـته باشـد. و در همـه 
سیسـتم هـا ایـن انسـان اسـت کـه به 
عنـوان تحلیلگر نهایـی توانایی پذیرش 

و یـا رد دارد.
 ۵.۰ جامعـه  اصلـی  بازیگـران 
انسـان و  علـی رغـم وجـود فنـاوری، 
منابـع انسـانی هسـتند. مفهـوم جامعـه 
۵.۰ یـک پارادایـم سـاختنی را تداعـی 
مـی کنـد و نـه پارادایمـی یافتنـی. بـه 
عبارتـی دیگـر باید بـه جـای انفعال در 
برابـر فنـاوری بایـد شـروع بـه سـاخت 
جهـان و جامعـه ای بـا اهـداف معیـن 
نمـود کـه از فنـاوری هـا کمـک مـی 
گیرد. مهمترین شـاخص هـای طراحی 
هـای  بحـث   ۵.۰ جامعـه  در  شـده 
اجتماعـی و رفاهـی، جلوگیـری از پیـر 
شـدگی جامعـه، زیسـت محیطـی، تاب 
آوری ومسـئولیت اجتماعـی اسـت. بـه 
توسـعه  نهایـی  مسـیر  دیگـر،  عبـارت 
فرهنگـی جوامع توسـط جوامـع محلی 
و دولـت هـا هدف گـذاری می شـود و 
از فنـاوری نیـز در ایـن راه اسـتفاده می 
شـود. رهبـران ایـن جوامع بایـد وظیفه 
و نقـش خـود را دنبـال کنند. حـل این 
گونـه مسـائل توسـط یـک گـروه یـا 
دولـت یـا حاکمیت امکان پذیر نیسـت، 
بلکـه همـه اعضـای جامعـه بایـد بـه 
عنوان کل سیسـتم به مشـارکت گرفته 
شـوند تـا هدایـت و جمع سـپاری اتفاق 
افتـد. این گونـه در قالبـی برنامه ریزی 
شـده مـی تـوان از تکنیک هـا و فنون 
نیـز اسـتفاده کرد تـا کمتریـن اثر منفی 

و بازدارندگـی ایجـاد شـود.
نقـش بازیگـران دیگر کـه همان 
مـردم هسـتند در ایـن زمینـه بسـیار پر 
نـوآوری  در  بایـد  مـردم  اسـت.  رنـگ 
هـا و تسـهیم دانـش کمـک و نقـش 
آفرینـی کنند.  متداومـا پژوهش و رصد 
اجتماعـی بایـد رخ دهـد تـا دسـتکاری 
شناسـایی  موانـع،  و  فرهنگـی  هـای 
گردنـد تا برنامـه ریزی های مـورد نیاز 

پذیرد. صـورت 

اخبار

اعتبارات دریافتی شرکت ملی نفت ایران در 
سال 97 چقدر بوده است؟

مجموع اعتبارات دریافتی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۷ بالغ بر 
۲۳ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان بوده که حدود ۹۸ درصد آن، اعتبارات حاصل 
از صرفه جویی فرآورده و عوایــد حاصل از اجرای طرح موضوع بند »ق« 

تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بوده است.
یکی از بخش هایی که در قالب یادداشــت های توضیحی گزارش 
صورت مالی شــرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شــود، 
اعتبارات دریافتی این شرکت هاست.براساس صورت مالی شرکت ملی نفت 
ایران در سال ۱۳۹۷، مجموع اعتبارات دریافتی این شرکت در سال مذکور 
بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان بوده که حدود ۹۸ درصد آن )۲۲ هزار 
و ۹۲۱ میلیــارد تومان(، اعتبارات حاصــل از صرفه جویی فرآورده و عواید 
حاصل از اجرای طرح موضوع بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ 
بوده اســت.گفتنی است براساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱ 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( 
)تصویب نامه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۵ دولت(، بازپرداخت تعهدات موضوع 
بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به عهده دولت می باشد و به 

حساب افزایش سرمایه دولت نزد شرکت منظور می گردد.

با دستور مدیرعامل منطقه ویژه انرژی پارس؛

دپوی ضایعات فضای سبز نزدیک شهر بیدخون 
ممنوع شد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از مدیر خدمات 
شهری این سازمان خواست تا در اولین فرصت افزون بر جانمایی محل جدید 
برای دپوی ضایعات فضای ســبز خارج از محیط شهری، از روش های نوین 

برای تبدیل ضایعات و بازگرداندن آن به چرخه طبیعت استفاده شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از منطقه ویژه پارس، ایرج خرمدل در پی 
آتش سوزی در محل دپوی ضایعات فضای سبز در نزدیکی شهر بیدخون، 
به مدیریت خدمات شهری این سازمان دستور داد تا با رعایت استانداردهای 
زیست محیطی، محل جدیدی برای دپوی ضایعات فضای سبز در نظر گرفته 
شــود و از روز پنجشنبه، ۱۵ آبان ماه از پذیرش هرگونه پسماند فضای سبز 
از همه شــرکت های مستقر در منطقه خودداری شود.رعایت استانداردهای 
زیست محیطی، جانمایی محل جدید در خارج از فضای شهری، بهره گیری 
از تجهیزات روز برای تبدیل ضایعات فضای سبز و بازگرداندن آن به چرخه 
طبیعــت از مهمترین موارد ابالغی وی به مدیریت خدمات شــهری برای 
ساماندهی و بهینه سازی سیستم مدیریت ضایعات فضای سبز است.گفتنی 
است، محل دپوی ضایعات فضای سبز شرکت های مستقر در منطقه پارس 
جنوبی نزدیک به یک دهه در نزدیکی شهر بیدخون بود که با ابالغ جدید 

خرمدل، محل جدیدی برای این کار در نظرگرفته می شود.
ابالغیه زنگنه درباره فوق العاده های تخصصی 

کارکنان پایانه های نفتی
وزیر نفت در ابالغیه ای خطاب به معاونت توســعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارت نفت، افزایش سقف پرداخت ابالغی فوق العاده های تخصصی 
را به میزان ۱5 درصد از ابتدای ســال 99 برای همکاران مشمول در شرکت 

پایانه های نفتی ایران بالمانع خواند.
ابالغیه بیژن زنگنه خطاب به فرزین مینو به شرح زیر است:

»با توجه به ارزش واالی خدمات همکاران مستقر در دریا و به منظور 
قدرشناسی در حد مقدور از این زحمات و مؤثر کردن پرداخت فوق العاده های 
تخصصی مشــاغل در نظام جبران خدمات این دسته از همکاران، چنانچه 
پرداخــت فوق العاده های تخصصی صعوبت شــرایط محیــط کار در دریا 
)کد ۰۱۱۸(، کار در شــناورهای کرانه پیما )کد ۰۲۳۰(، فوق العاده عملیات 
کشتیرانی )کد ۰۲۲۸( و صادرات و تعمیر اسکله آذرپاد )کد ۲۲۶(، منجر به 
ضرورت پرداخت، فراتر از سقف ابالغی مقرر در نامه شماره م ت س ا/۴۰۷۲۷ 
تاریخ ۱۳۹۹.۲.۱۶ شود، افزایش سقف پرداخت ابالغی به میزان ۱۵ درصد، 
از ابتدای ســال ۱۳۹۹ برای همکاران مشمول در شرکت پایانه های نفتی 

ایران بالمانع است«. 
صدور دستورعمل های بهداشتی سختگیرانه  برای 

جایگاه های سوخت تهران
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران در 
بازدید سرزده از تعدادی از جایگاه های عرضه سوخت منطقه تهران از صدور 

دستورعمل های بهداشتی سختگیرانه تر در این جایگاه ها خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه تهران، ســعید برخوردار گفت: دستورعمل های جدیدی برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی صادر شده است و با توجه به شیوع گسترده تر 
ویــروس کرونا، نظارت بر جایگاه های عرضه ســوخت به منظور کنترل و 
رعایت دستورعمل ها به صورت مستمر انجام می شود.وی تأکید کرد: با توجه 
به اینکه جایگاه های عرضه فرآورده از مراکز خدماتی هستند که ممنوعیت 
ورود ندارند و همه شــهروندان در طول شبانه روز برای سوختگیری به این 
مراکز مراجعه می کنند، بنابراین به منظور حفظ سالمت شهروندان و کارکنان 
جایگاه ها، الزم است دستورعمل های بهداشتی به طور کامل در این جایگاه ها 
رعایت شود.معاون بازرگانی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
تصریح کرد: مسئوالن و کارکنان جایگاه ها و همچنین شهروندان محترم 
موظف به استفاده از ماسک و دستکش هستند و بر اساس دستورعمل های 
جدید بهداشتی، ارائه خدمات به شهروندانی که از ماسک استفاده نکنند، در 

جایگاه ها ممنوع است. 

برخالف عصر صنعت که 
همه چیز متکی به منابع 
بود، در عصر فراصنعت 

همه چیز متکی بر دانش 
و فناوری است. در عصر 
صنعتی تاکید بر تولید و 
نیروی کار و بهره وری و 
رقابت پذیری بود اما در 
عصر فراصنعتی تاکید بر 

خدمات است
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

تحریم زنگنه؛ استیصال و عصبیت آمریکا
محمود واعظی

رئیس دفتر رئیس جمهوری
رئیس جمهــوری کنونی آمریکا با خروج از 
برجام و زیر پا گذاشتن تعهدها الزم االجرای خود 
و برگرداندن یکجانبه تحریم های تعلیق شــده 
و افزودن و وســیع کردن دامنه این تحریم های 
ظالمانه، تا جایی که به صورت بی سابقه ترین در 

تاریخ روابط بین الملل درآمد، ســعی کرد ملت سرافراز ایران را به زانو در 
آورد، اما کاماًل در رسیدن به این هدف ناموفق بود و امروز نشانه شکست 

این روش آشکار شده است.
بی تأثیر قلمداد کردن تحریم های ظالمانه آمریکا البته ادعای نادرستی 
اســت. این تحریم ها که بر خالف ادعای واضعان و طراحان، دقیقاً مردم 
کشور ما را هدف گرفته، دشــواری های زیادی را به مردم تحمیل کرده 
که غیرقابل کتمان است. امروز با اینکه دولت با تمام توان برای کاهش 
تأثیر تحریم ها می کوشــد و چند و چون این تالش ها در موعد مقتضی 
که امکان سوءاســتفاده دشمنان نباشد، به اطالع مردم شریف کشورمان 
خواهد رسید، مردم تأثیر تحریم ها را در زندگی روزانه خود لمس و درک 
می کنند.بــا این همه، اما این را می تــوان گفت که دولت ایاالت متحده 
به اهداف اصلی خود در طراحی و اجرای تحریم ها نرســید و این چیزی 
نیست که صرفاً مسئوالن ایران آن را بگویند. آنها به تصریح پیش از این 
بارها اعالم کرده اند که قصد دارند با اجرای تحریم ها، به هدف فروپاشی 
اقتصاد ایران برسند و مردم را در برابر نظام جمهوری اسالمی ایران قرار 
دهند. حاال که این هدف گذاری، با ایســتادگی ملت ایران و تالش های 
دولت و ســایر ارکان حاکمیتی به نتیجه نرسیده، سران کاخ سفید، رو به 
اقدام های نمایشی آورده اند.اعتراف های اخیر آمریکایی ها مبنی بر اینکه 
دیگر چیزی و کســی برای تحریم وجود ندارد، نشان از آن دارد که خود 
آنها هم تحریم هایشان را موفق ارزیابی نمی کنند. در چنین شرایطی تداوم 
رویکرد تحریم  و افزوده شدن تحریم های جدید، نمی تواند کارکردی جز 
نمایش، آن هم صرفاً برای مصرف داخلی، داشــته باشد.آنچه به تازگی از 
تحریم وزیر نفت و برخی دیگر از فعاالن صنعت نفت گفته شده، همچون 
تحریم وزیر امور خارجه کشورمان که مقام های آمریکا قباًل آن را مرتکب 
شــدند، یقیناً از همین سنخ تحریم های نمایشی و بدون اثر واقعی است.

این تحریم ها در عین نمایشی و بی اثر بودن البته نشانه عمق عصبانیت و 
کینه کاخ سفید از دو عضو مؤثر کابینه تدبیر و امید نیز هست. استراتژی 
جمهوری اسالمی ایران برای مواجهه و مقابله فعاالنه با جریان تحریم ها 
بر دو پایه اصلی اســتوار است، یکم رسوا کردن تحریم کنندگان در افکار 
عمومی جهانی و دیگری دور زدن تحریم و جنگیدن عملیاتی با آن.اگرچه 
از لحظه آغاز دور جدید تحریم های ایاالت متحده علیه کشورمان، دولت 
جمهوری اسالمی ایران و ســایر ارکان حاکمیتی به طور یکپارچه برای 
غلبه بر این تحریم ها فعالیت کرده اند، اما پیشقراوالن این مواجهه دشوار 
و سرنوشت ســاز دکتر محمدجواد ظریف و مهندس بیژن زنگنه وزرای 
امور خارجه و نفت بوده اند.دکتر ظریف کارزار بســیار مؤثر مقابله روانی با 
تحریم های آمریکا را در سطح افکار عمومی جهان راهبری و تحریم گران 
را بیش از همیشه رسوا و بی آبرو کرده است. او در مقابله عملیاتی با تحریم 
هم عملکرد درخشانی داشته و مهم ترین جلوه این عملکرد این بوده که 
اجماع جهانی، آنچنان که تحریم کنندگان در سنوات گذشته برای پیشبرد 
اهداف خود به وجود می آوردند، این بار به وجود نیامده و شکســت خورده 
اســت.بال مهم دیگر دولت برای مقابله عملیاتی با تحریم های ظالمانه، 
مجموعه مهندس زنگنه بوده است. از اهداف مهم تحریم ها که مقام های 
آمریکایی به صراحت آن را اعالم کرده اند، به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران بوده است. آنها سخت ترین و بی سابقه ترین تحریم های تاریخ پس از 
انقالب اسالمی را برای نیل به این هدف به صنعت نفت ما تحمیل کردند، 
اما امروز خودشان هم فهمیده اند که هدف گذاری شان چقدر خام اندیشانه 
بوده است. این مهم البته به آسانی به دست نیامده و حاصل درایت، تدبیر 
و فداکاری شخص وزیر نفت و تمامی کارکنان و فعاالن صنعت نفت بوده 
است.در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت آمریکا نتواند خشم خود را 
از دو چهره ای که جانانه با تحریم جنگیده اند پنهان کند و تحریم دو ژنرال 
ضدتحریم ایران، در این چارچوب قابل تحلیل است. این »افتخار دولت« 
اســت که ظریف و زنگنه، دو ســرباز وطن در خط مقدم دفاع از ایران، 
توسط ضدایرانی ترین دولت ایاالت متحده تحریم می شوند.این تحریم، 
مدال  افتخار این عزیزان هم هست. بدون تردید، دشمن، بهتر و دقیق تر 
از هر کســی می داند که این دو چقــدر آزارش داده اند و چقدر در مقابل 
هدف گذاری هایش ایستادگی کرده اند، حتی اگر دیگرانی در داخل بر آنها 
ناجوانمردانه بتازند، تحریم آمریکا خود گواه همه چیز است. به شخصه از 
اینکه همکار این دو عزیز در این دولت هستم، احساس سرافرازی می کنم.
بی گمان با گذشــت زمان و آن وقت کــه بتوانیم با بازگو کردن حقایق، 
»روایت راستین تحریم« را بازگو کنیم، تاریخ به احترام آنها خواهد ایستاد.

تا پایان امسال انجام خواهد شد؛

امضای قرارداد اولیه میدان فرزاد B با شرکت ایرانی
یک مقام مسوول از امضای قرارداد 
مقدماتی توسعه میدان فرزاد B با شرکتی 
ایرانی خبر داد و گفت: بخش اولیه قرارداد 
شامل مطالعات مهندســی انجام شده و 
در حال  مقدماتــی هم اکنون  فعالیت های 

اجرا است.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از وزارت نفــت، محمــد مشــکین فام، 
مدیرعامل شــرکت بهره بردار از پارس 
جنوبــی در حاشــیه بازدیــد هفتگی از 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و نشست 
اظهار  پیمانکار  مدیران شــرکت های  با 
کرد: با توجه به آماده ســازی پاالیشگاه 
این فــاز به منظور راه انــدازی واحدهای 
یوتیلیتــی و احتمــال بهره بــرداری از 
پایان  تا  شیرین ســازی  ردیف  نخستین 
ســال ۱۳۹۹، در نشســت با پیمانکاران 
بــر ضرورت انجام اقدام هــای مدیریتی 
الزم، تأمین کاالهای باقی مانده و تشدید 
جبهه های کاری به منظور دستیابی به این 
سنگ نشانه ها تأکید شد.وی با بیان اینکه 
بخش فراساحل فاز ۱۴ با امکان برداشت 
روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از چهار 
سکوی تولیدی، در مدار بهره برداری قرار 
دارد، تصریح کرد: همانند دیگر سکوهای 
عملیاتی پارس جنوبی، چهار سکوی این 
طرح در فصل زمستان با حداکثر ظرفیت 
عملیاتی می شوند و بر اساس برنامه های 
تراز گاز کشــور، هیچ کمبــودی در این 

زمینه وجود ندارد.
تحویل ۱۲ پاالیشگاه پارس جنوبی به 

شرکت بهره بردار
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
از مجموع ۱۳ پاالیشــگاه پارس جنوبی، 
بهره بردار  تحویل شرکت  پاالیشگاه   ۱۲

شده اســت، گفت: پاالیشــگاه فاز ۱۴، 
آخرین پاالیشــگاه پارس جنوبی اســت 
کــه مطابــق برنامه ریزی، بــا توجه به 
کمبود منابع مالی در اولویت آخر توسعه 
قــرار گرفته بود و با تکمیل پاالیشــگاه 
طرح های اولویت دار، فعالیت های توسعه 
در این بخش آغاز شد و هم اکنون طبق 
برنامه درحال اجراست. افزون بر این، با 
توجه به تقدم توســعه و بهره برداری از 
بخش فراســاحل، گاز تولیدی این طرح 
از ســال ۱۳۹۷ تحویل فاز ۱۲ شــده و 
از کمبود خوراک پاالیشگاه های  بخشی 
ســایت ۲ پارس جنوبی را جبران کرده 
است.مشــکین فام افزود: وضع توســعه 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان 
آخرین مجموعه پاالیشــگاهی با حدود 

۸۵ درصد پیشــرفت مطلوب اســت و 
برنامه های توسعه و تکمیل این طرح با 
تمرکز بر راه اندازی سرویس های جانبی 
و نخســتین ردیف فرأورشی، به صورت 
جلســات هفتگــی با پیمانــکاران رصد 
می شــود.وی درباره زمــان بهره برداری 
از نخســتین ردیف شیرین سازی فاز ۱۴ 
پارس جنوبی گفت: با توجه به شــرایط 
و محدودیت های ناشی از کرونا، ممکن 
است نخســتین ردیف شیرین سازی گاز 
این فاز با یک ماه تأخیر، اواخر امســال 
یا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.
بهره برداری از تأسیسات انبارش گوگرد 

بندر خدماتی، صادراتی تمبک
مشــکین فام از امــکان بهره برداری 
از تأسیســات انبارش گوگــرد بندر خدماتی، 

صادراتی تمبک با ظرفیت ۴۴ هزار تن و یک 
پست اسکله مکانیزه صادرات گوگرد این بندر 
تا پایان امسال خبر داد و گفت: با بهره برداری 
از این پســت، امکان بارگیــری گوگرد برای 
 )DWT( شــناورهای ۵ هزار تا ۵۰ هزار تن
فراهم می شــود.وی همچنین به برنامه ریزی 
از  بهره بــرداری  به منظور  اولویت گــذاری  و 
یک پست اســکله صادراتی گاز مایع با توان 
پهلودهی به کشتی هایی با ظرفیت بارگیری 
۵۰ هزار تن LPG اشاره کرد و یادآور شد: با 
توجه به پیشــرفت بسیار مطلوبی که در بندر 
شــاهد آن هســتیم، انتظار داریم این پست 

اسکله تا پایان دی ماه به بهره برداری برسد.
استقرار دکل حفاری در بلوک مخزنی فاز 

۱۱ پارس جنوبی
حفاری  درباره  مسئول  مقام  این 

در موقعیت مخزن آخرین فاز در حال 
توســعه پارس جنوبــی گفت: پس از 
نصب جکت نخستین سکوی فاز ۱۱ 
در خردادماه امسال، دستگاه حفاری به 
ســمت بلوک گازی این طرح حرکت 
کرد و با اســتقرار کامــل در موقعیت 
برنامه حفــاری پنج حلقه چاه   ،۱۱B
آغاز می شــود.مدیرعامل شرکت بهره 
بردار از پارس جنوبی با اشاره به اینکه 
پس از نصب عرشــه و برداشت اولیه 
گاز از این پنج حلقه چاه، حفاری هفت 
حلقه چاه دیگر هم تکمیل می شــود، 
افــزود: ظرفیت برداشــت گاز از این 
بلوک، یک میلیارد فــوت مکعب در 
روز اســت که معادل ایــن میزان، با 
 ۱۱B بهره برداری از چاه های موقعیت

محقق می شود.
امضای قرارداد مقدماتی میدان فرزاد 

B؛ به زودی
قــرارداد  امضای  از  مشــکین فام 
مقدماتی توسعه میدان فرزاد B با شرکتی 
ایرانــی خبــر داد و گفت: بخــش اولیه 
قرارداد شــامل مطالعات مهندسی انجام 
شده و فعالیت های مقدماتی هم اکنون در 
حال اجرا است.وی با بیان اینکه قرارداد 
اصلی توســعه میدان فــرزاد B به زودی 
منعقد می شــود، افزود: بــا بهره برداری 
از این طــرح، گاز میدان فــرزاد بی به 
پاالیشگاه های ســایت ۲ پارس جنوبی 
منتقل و در پنج پاالیشــگاه این منطقه 
توزیع خواهد شد.این مقام مسئول درباره 
جزئیات و مبلغ قرارداد توسعه این میدان 
نیز گفت: اطالعات تکمیلی این طرح در 
زمان امضای رســمی قرارداد به اطالع 

می رسد.

2۴2 قطعه کاربردی در صنعت حفاری بومی سازی شد

سند ملی استانداردسازی افزايه های حفاری تدوين می شود

مدیــر پژوهــش، فناوری و مهندســی 
ســاخت شــرکت ملی حفاری ایران گفت: در 
نتیجه هم افزایی میان متخصصان این شرکت و 
سازندگان ایرانی، در نیمه نخست امسال ۲۴۲ 
قطعه کاربردی در صنعت حفاری بومی ســازی 

شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی حفاری ایران، مهدی عرشیان با بیان این 
مطلب افزود: بومی ســازی این قطعات، بیش 
از ۲۵ میلیــارد ریال صرفه جویــی اقتصادی 
به دنبال داشــته اســت.وی اظهــار کرد: از 
 mud جمله این قطعات می توان به سنســور
weight نمودارگیری، سیســتم جکینگ الک 
لرزان، پولی های دکل، پالک ولو، سمنت هد، 
 mwd، shoe core catcher باتری هــای
 uni کمپرســورها و باکس برقی ،oil cooler
poro اشــاره کرد.عرشــیان با بیان اینکه در 
این مــدت در بخش پروژه های پژوهشــی، 
۶ قــرارداد به ارزش ۸۵ میلیــارد ریال میان 
این شــرکت با دانشــگاه ها و شــرکت های 
دانش بنیــان اجرایــی و پــروژه پژوهشــی 
تجارب  اشــتراک گذاری  به  و  »مستندسازی 
ســازمان« با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، گفت: این 
پروژه با توســعه نرم افزار و نصب آن بر روی 

سرورهای شــرکت ملی حفاری ایران تاکنون 
وارد فاز عملیاتی شــده و با مشارکت مدیریت 
خدمات ویــژه حفاری )به عنوان پایلوت طرح( 

در حال آموزش نیروها با هدف نگهداشــت 
مختلف  در بخش هــای  دانش کسب شــده 
شرکت است.وی افزود: در این مدت مراحل 

ساخت موتور درون چاهی دستگاه لوله مغزی 
ســیار با همکاری اداره لوله مغزی ســیار و 
از ســوی جهاد دانشــگاهی دانشگاه شریف 

به پایان رســیده و هم اکنــون انجام مراحل 
تســت کارگاهی و میدانی این ابزار پیشرفته 
در حال اجراســت.مدیر پژوهــش، فناوری و 
مهندسی ساخت شــرکت ملی حفاری ایران 
درباره پروژه پژوهشی »مجموعه اصول جامع 
طراحی/ مهندســی حفاری ســاخت چاه در 
ایران« که مدیریت امور مهندســی متقاضی 
آن بوده اســت، نیز توضیــح داد: این پروژه 
با مشارکت علمی دانشــگاه صنعت نفت در 
دســت اجرا اســت و از مجمــوع ۲۰ ماژول 
نرم افزار در این پــروژه، تاکنون ۹ ماژول در 
ســاخته  و  طراحی  نرم افزاری  چارچوب های 
شده و با مشــارکت همکاران در بخش های 
عملیاتی و فنی شرکت در حال پیگیری است.
عرشــیان ثبت مالکیت فکری سامانه جامع 
نگهــداری و تعمیر با عنوان »ســام نت« به 
نام شــرکت ملی حفاری ایــران  را از دیگر 
این شرکت  پژوهشی شــاخص  فعالیت های 
برشمرد و گفت: این موضوع با همکاری امور 
حقوقی شرکت انجام شده است.وی حمایت 
از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی با وجود 
شــرایط دانشگاه ها ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا و بررســی ۶ طرح نوآورانه ارائه شده از 
سوی کارکنان شرکت را از دیگر فعالیت های 
این مدیریت در نیمه نخست سال عنوان کرد.

تدوین ســند ملی افزایه های حفاری 
با نظــارت معاونت مهندســی، پژوهش و 
فناوری وزارت نفت، شرکت های عملیاتی، 
شرکت های مطرح تولیدکننده این افزایه ها 

در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پژوهشــگاه صنعــت نفت، از آنجــا که با 
گذشــت بیش از صد ســال از عمر صنعت 
حفاری در کشــور، تاکنون اســتانداردهای 
به صورت  حفــاری  افزایه هــای  ارزیابــی 
منســجم و یکپارچــه برای شــرکت های 

عملیاتی و تولیدکننــدگان این افزایه تهیه 
و تدوین نشــده اســت، از این رو معاونت 
مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با 
همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت به عنوان 
متولی، درصدد تدوین ســند ملی به منظور 
است. حفاری  افزایه های  استانداردســازی 
هم اکنون اســتانداردهای متعددی از سوی 
شــرکت های عملیاتی دربــاره آزمون های 
کنترل کیفی افزایه های حفاری در کشــور 
به کار گرفته می شود که در خیلی از موارد، 
این اســتانداردها به دلیل داشتن مشکالت 

فنی ســبب بروز مشــکالت متعــدد برای 
تولیدکننــدگان و حتی خود شــرکت های 
عملیاتی شــده اند، از این رو در نظر است تا 
درباره این افزایه ها، اســتانداردهای یکسان 
و یکپارچــه ای تدوین و از این طریق منافع 
همه ذی نفعان تأمین شود.از این رو نخستین 
نشست کمیته مهندسی سیاالت حفاری در 
پژوهشــگاه صنعت نفت به عنوان هاب این 
موضوع برگزار شــد و در گام نخست، ماده 
افزایه  نخستین  به عنوان  حفاری  نشاســته 
حفاری در دستور کار قرار گرفت. در همین 

نشست مقرر شد پیش نویس استانداردهای 
این ماده شــیمیایی تهیه و پس از بررسی 
و تبــادل نظر با همه اعضا، اســتاندارد این 
ماده تدوین و برای اجرا به همه شــرکت ها 
اســت  قرار  ابالغ شــد.همچنین  عملیاتی 
پس از دستیابی به روش های کنترل کننده 
یکسان در سراسر کشــور، استاندارد مورد 
نظر به سازمان ملی استاندارد ارسال شود تا 
سرانجام مهر ملی بر هر یک از این افزایه ها 
ایــن نشســت علیرضا  دریافت شــود.در 
نصیری، مدیر گــروه پژوهش و فناوری و 

تکمیل چاه پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان 
دبیر کمیته مهندسی سیاالت حفاری تدوین 
ازسوی  حفاری  افزایه های  اســتانداردهای 
اعضا انتخاب شــد.در این نشســت افزون 
بــر نماینــدگان پژوهشــگاه صنعت نفت، 
نمایندگانی از ســوی شرکت های عملیاتی 
نظیر ملی حفاری، مناطق نفت خیز جنوب، 
مدیریت اکتشــاف، حفاری شــمال، متن و  
شرکت های تولیدکننده مانند نشاسته البرز، 
کیمیا فوژان البرز و شــهاب شیمی حضور 

داشتند.

پروژه لرزه نگاری دو بعدی درگز و زرینه کوه
 آغاز شد

پــروژه لرزه نگاری دوبعدی درگز و زرینه کوه در شــمال غرب اســتان 
خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت 
ایران، این پروژه روز چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه با حضور سیدصالح هندی، مدیر 
اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران و مدیران عامل هلدینگ تخصصی نفت 
و گاز و پتروشــیمی قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت توسعه انرژی و نفت نگین 
آفاق کیش افتتاح شــد.بر اســاس این گزارش، این پروژه از سوی مدیریت 
اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران و با پیمانکاری شــرکت توسعه انرژی و 
نفت نگین آفاق کیش با زمان بندی هشــت ماه برای برداشــت اطالعات و 
حجم ۲۰ هزار شوت معادل ۵۰۰ کیلومتر خط لرزه نگاری دوبعدی در شمال 
غرب استان خراسان رضوی آغاز به کار کرده است.اجرای پروژه لرزه نگاری 
دوبعدی درگز و زرینه کوه برای ۱۵۰ نیروی بومی اشــتغال مستقیم و برای 
۳۰۰ نفر اشــتغال غیرمســتقیم ایجاد می کند و پس از برداشــت داده های 

لرزه نگاری، پردازش این اطالعات نیز در همین قرارداد انجام خواهد شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

یادداشت

تأثیر جنگ قره باغ بر بازارهای انرژی
شعیب بهمن

مناقشه قره باغ به بزرگ ترین مسئله  و چالش 
سیاست خارجی ارمنستان و آذربایجان در سال های 
پس از اســتقالل مبدل شــده است، به نحوی که 
امروزه شــناخت سیاســت خارجی ارمنســتان و 
آذربایجان بدون شــناخت دقیق بحــران قره باغ 
امکان پذیر نیســت. به خصوص که دشمنی بین دو 
طرف منحصر به مســائل سیاسی و ارضی نیست، 

بلکه جنبه های قومی را نیز در برگرفته اســت. در حالی که در درگیری های 
فعلی که از ۲۷ ســپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شــده، یک بار دیگر جغرافیای جنگ به 
منطقه قره باغ بازگشــته اســت، در جریان جنگ چهارروزه ژوئیه ۲۰۲۰ در 
منطقه تووز در شــمال شرقی ارمنستان و شــمال غربی آذربایجان که ۳۰۰ 
کیلومتر از منطقه مورد مناقشــه قره بــاغ دورتر بود، درگیری در حوزه ای رخ 
داد کــه محل عبور خطوط انتقال انرژی جمهوری آذربایجان به اروپا بود. با 
توجه به آنکه درگیری فعلی دارای دامنه و سطحی گسترده تر از درگیری های 
گذشته میان دو کشور است، احتمال آنکه مناقشه قره باغ یک بار دیگر مناطق 
راهبــردی انتقال انرژی را تحت تأثیر قرار دهــد و بر بازارهای جهانی تأثیر 

بگذارد، وجود دارد.
مناقشه قره باغ فی نفسه در فضای بازارهای جهانی انرژی تأثیر چندانی 
نداشــته اســت، به نحوی که نه تنها در درگیری فعلی، بلکه در جنگ های 
گذشــته جمهوری آذربایجان و ارمنســتان نیز هیچ گاه این مناقشــه باعث 
تأثیرگذاری جدی بر بازارهای جهانی نشده است. با این حال جنگ ۱۲ ژوئیه 
۲۰۲۰ کــه در منطقه تووز صورت گرفت، افزون بر آنکه در مســیر و محل 
عبور شــبکه راه آهن باکو ـ تفلیس ـ قارص بود، اهمیت بسیار زیادی نیز در 
حوزه انرژی داشــت، زیرا از آن منطقه دو خط لوله مهم به سمت گرجستان، 
ترکیه و اروپا کشیده شده است که هر یک دارای اهمیت خاص خود هستند:

۱- خطوط لولــه گاز طبیعی آذربایجان و ترکیه )تاناپ(: این خط لوله 
بخشی از کریدور جنوبی گاز اســت که با هدف تنوع بخشی به منابع انرژی 
اروپا طراحی شــده. نخســتین مرحله آن تحت عنوان پروژه ترانس آناتولی 
)تاناپ( که گاز میدان شاه  دنیز را به ترکیه می رساند، سال ۲۰۱۸ افتتاح شد. 
این خط لوله که قرار است تا ایتالیا امتداد یابد و از آن با عنوان »جاده ابریشم 
انرژی« نیز یاد می شــود، با مشــارکت ۱۲ شرکت و ۶ کشور و با ۴۰ میلیارد 
دالر ســرمایه احداث شده اســت. اگرچه اکنون پروژه تاناپ با ظرفیت اولیه 
انتقال ۶ میلیارد مترمکعب گاز به بهره برداری رســیده، اما قرار است در آینده 
نزدیک پــروژه تاپ )ترنس آدریاتیک پایپالین( نیــز به ظرفیت ۱۰ میلیارد 
مترمکعب به بهره برداری برســد. پروژه تاپ کــه ظرفیتی حدود ۱۰ میلیارد 
مترمکعب دارد، از طریق ترکیه و یونان تا ایتالیا ادامه خواهد یافت، همچنین 
قرار است در آینده، گاز سایر کشورهای آسیای مرکزی همچون ترکمنستان 

و قزاقستان نیز از طریق این خط لوله به سمت اروپا روانه شود.
۲. خطوط لوله نفت باکو - تفلیس - جیحان: این خط لوله که از سال 
۲۰۰۶ آغاز به کار کرده، نفت جمهوری آذربایجان را از طریق گرجســتان به 
ترمینال دریایی در جیحان انتقال می دهد و از آنجا نیز به وســیله تانکرها به 
بازارهای بین المللی ارســال می شود. خط لوله باکو - تفلیس - جیهان حدود 
یــک هــزار و ۷۷۰ کیلومتر طول دارد و با هزینــه ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالری با پشــتیبانی مستقیم آمریکا احداث شــده است. خط لوله مذکور که 
ترافیک تانکرها در تنگه های ترکیه را ســبک تر کرده، به دلیل تأمین انرژی 

امن و بدون وقفه به غرب، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
جنگ انرژی در قفقاز

با توجه بــه آنکه در منطقــه قفقاز، جمهــوری آذربایجان مهم ترین 
تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز به شــمار می آید، کشــیده شدن جنگ 
بــه میدان ها یا خطوط انتقال انرژی بیش از همــه به ضرر باکو خواهد بود. 
در مراحل بعد، ترکیه و اســرائیل کــه مهم ترین مصرف کنندگان نفت و گاز 
جمهوری آذربایجان هســتند، متضــرر و در نهایت اروپایی ها کمی با چالش 
مواجه خواهند شــد. اگر از جنبه انرژی به جنگ در قره باغ نگریســته شود، 
قاعدتًا مــورد هدف قــرار دادن منابع و خطوط لوله جمهــوری آذربایجان 
می تواند یکی از اهداف راهبردی ارمنستان برای قطع شریان حیاتی باکو در 
حوزه اقتصادی باشــد.از سوی دیگر کشوری همچون روسیه نیز که همواره 
درصــدد حفظ بازارهــای اروپا و جلوگیری از احداث خطوط لوله به ســمت 
کشورهای اروپایی بوده، از آسیب دیدن خطوط جمهوری آذربایجان و توقف 
جریان صدور نفت و گاز این کشــور می تواند منتفع شــود، زیرا مسکو این 
خطوط لوله را ناامن و نامطمئن برای درازمدت به تصویر می کشد و در عوض 
کشــورهای اروپایی را بیش از گذشــته به همکاری با خود ترغیب می کند.
آمریکا نیز به نوبه خود از وقوع چنین حوادثی منتفع خواهد شــد، به خصوص 
که تمایل دولت ترامپ برای فروش گاز مایع به کشــورهای اروپایی و حتی 
ترکیه در سال های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. بر این اساس 
آمریکایی هــا تالش کرده اند تا حد ممکن از طــرق مختلف از جمله اعمال 
فشــار و تحریــم، منابع نفتی و گازی رقیب را از عرصــه خارج کنند تا بازار 
برای صادرات نفت و گاز خود فراهم شود.با این حال اکثر کشورهای اروپایی 
به رغم آنکه در ســال های گذشــته به واردات انرژی از جمهوری آذربایجان 
به مثابه یکی از خطوط جهت تنوع بخشــی واردات خــود نگاه کرده اند، اما 
تمایــل چندانی ندارند بر اســاس تبلیغات باکو در خصوص احتمال آســیب 
رســیدن به منابع و خطوط انتقال انرژی وارد مناقشــه شــوند و به حمایت 
از یک طرف بپردازند. آنها تصــور می کنند که جمهوری آذربایجان بیش از 
حد به بزرگنمایی خطر حمله به تأسیســات انرژی خود مبادرت می ورزد و از 
این طریق قصد دارد حمایت بیشــتری در جامعــه بین المللی به نفع خود و 
علیه ارمنســتان کسب کند.به هر روی نه در درگیری های ماه ژوئن و نه در 
درگیری های فعلی، هیچ آســیبی به خطوط لوله انتقال نفت و گاز جمهوری 
آذربایجان نرسانده است، به همین دلیل جنگ در قره باغ تأثیر چندان زیادی 
بر بازارهای انرژی در جهان نگذاشــته است. البته اگر جمهوری آذربایجان با 
حمایت ترکیه و اســرائیل موفق به تغییر موازنه در صحنه نبرد شود، امکان 
هرگونه حمله از ســوی ارمنستان به مسیرهای انتقال انرژی باکو وجود دارد. 
تنها در چنین حالتی می توان انتظار داشــت که مناقشه قره باغ تأثیر جدی بر 

بازارهای انرژی جهان بگذارد.

پیش بینی سقوط درآمد نفتی اوپک
 به کمترین حد 18 سال اخیر

پیش  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره 
بینی کرد با توجه بــه قیمت پایین نفت 
و محدودیــت عرضه چشــمگیر اوپک 
پالس، درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
اعضای اوپک امسال در مقایسه با سایر 
۲۰۱9 کاهش شــدیدی پیدا کرده و به 
پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون 

سقوط می کند.
پیش بینی می شود مجموع درآمد 
صادرات نفت اعضای اوپک در ســال 
۲۰۲۰ به ۳۲۳ میلیارد دالر بالغ شــود. 
اگر پیش بینــی اداره اطالعات انرژی 
آمریکا بــه حقیقت بپیوندد، درآمد نفتی 
اوپک به پایین ترین سطح در ۱۸ سال 
اخیر ســقوط می کند. این گروه ســال 
میــالدی گذشــته ۵۹۵ میلیــارد دالر 
درآمد از صادرات نفت داشت اما شیوع 
پاندمی و ســقوط قیمت نفت امسال به 
درآمدهای نفتی اوپک ضربه زده و این 
گــروه به منظور تقویت قیمتها و کمک 
به متوازن شــدن بازار، حجم باالیی از 
تولیدش را محدود کرده است.میانگین 
قیمت هر بشکه نفت برنت سال گذشته 

۶۴ دالر بود و امسال ۴۱ دالر است که 
بیش از ۲۰ دالر در هر بشــکه پایینتر 
از قیمتــی اســت کــه اداره اطالعات 
انــرژی آمریکا پیش بینــی کرده بود. 

تولید نفت اوپک هــم به دلیل کاهش 
تولید داوطلبانه پایینتر بوده است. طبق 
ارزیابی اداره اطالعــات انرژی آمریکا، 
تولید نفــت اوپک در ســال ۲۰۲۰ به 

۳۰.۷ میلیــون بشــکه در روز بالغ می 
شــود که ۳.۹ میلیون بشکه در روز در 
مقایســه با میانگین تولید ۳۴.۵ میلیون 
بشکه در سال ۲۰۱۹ کمتر خواهد بود.

در بخشــی از گــزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا آمده است: ادامه کاهش 
درآمد در ســال ۲۰۲۰ به بودجه های 
مالی کشــورهای عضو اوپــک که به 
از فــروش نفت برای  درآمد حاصــل 
واردات کاال، تامیــن مالی برنامه های 
اجتماعــی و حمایت از خدمات عمومی 
اتــکای زیــادی دارند، ضربــه خواهد 
زد.پاندمــی کووید ۱۹ اقتصادهای همه 
تولیدکنندگان بزرگ نفت را به شــدت 
کند کــرده و ریزش قیمــت نفت که 
بخشــی از آن ناشــی از جنگ قیمت 
کوتاه مدت میان عربســتان سعودی و 
روســیه در آوریل بود، درآمدهای نفتی 
اقتصادهای وابسته به نفت در خاورمیانه 
و آفریقا را به شــدت کاهش داده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، صندوق 
بیــن المللی پــول در ژوییه پیش بینی 
کرد صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و 
شمال آفریقا با کاهش درآمدهای نفتی 
خود به میزان ۲۷۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۲۰ در مقایســه با سال پیش از آن 

روبرو خواهند شد.

منابع کشف نشده گاز حدود 30 درصد کل توليد جهان در 2050 را پوشش می دهد

نگاهی اجمالی به آينده گاز طبيعی در هند

که  کرد  اعالم  دبیرکل جی ئی ســی اف 
منابع کشف نشده گاز طبیعی حدود 3۰ درصد 
از کل تولید گاز طبیعی جهان تا سال ۲۰5۰ 
را پوشش می دهد و این مسئله نشان دهنده 

پویایی صنعت گاز است.
به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از 
دبیرخانه جی ئی ســی اف، یوری ســنتورین، 
دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننده 
نشست  بیســت وپنجمین  در   )GECF( گاز 
ســاالنه نفت و گاز ترکمنســتان از طریق 
ویدئوکنفرانــس گفــت: گاز طبیعــی منبع 
انرژی مناسبی برای دستیابی به توازن میان 
ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی توســعه 
پایدار اســت.وی افزود: گاز طبیعی ســبب 
کاهش شــدت تولید کربن و آلودگی ناشی 
از فعالیت هــای مرتبط با انرژی می شــود، 
از دسترســی به انــرژی مدرن پشــتیبانی 
می کنــد، دسترســی و اطمینــان در تأمین 
انــرژی را بهبود می بخشــد و منبع انرژی  
قابــل رقابت و مقرون به صرفه ای اســت.
دبیرکل جی ئی ســی اف اعالم کــرد: منابع 
کشف نشــده گاز طبیعی حدود ۳۰ درصد از 
کل تولید گاز طبیعی جهان تا ســال ۲۰۵۰ 
را پوشش می دهد و این مسئله نشان دهنده 
پویایــی صنعت گاز است.ســنتورین افزود: 
حدود ۸۰ درصد تولید گاز طبیعی تا اواســط 
قــرن از پروژه های جدید فراهم می شــود 
و این مســئله اهمیت ادامه ســرمایه گذاری 
در باالدست را برجســته می کند.وی ضمن 
اعالم آمادگی جی ئی ســی اف برای تسهیل 

پروژه های اکتشــاف در کشورهای مختلف 
و تولیدکنندگان مهمی مانند ترکمنســتان، 
گفت: این به آن معناست که ذخایر اثبات شده 
کنونی برای تأمین تقاضای روزافزون جهانی 
کافی نیست.ترکمنســتان به عنــوان دارنده 
چهارمین ذخایر بزرگ گاز در سراسر جهان، 
آغاز به اســتفاده از ظرفیت گاز طبیعی کرده 
است که سبب رشد چشمگیر ۱۱.۵ درصدی 

میانگیــن رشــد اقتصادی این کشــور بین 
ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۹، گسترش مداوم 
تولیــد گاز داخلی، جذب ســرمایه گذاران و 
افزایش تبادل دانش و فناوری شده است.به 
همین منظور، دبیرکل جی ئی سی اف بار دیگر 
اعالم کرد که این مجمع آمادگی حمایت از 
صنعت ترکمنســتان در جریان روند تبدیل 
انرژی آینده، دیجیتالی شــدن و اقدام های 

اقلیمی این کشــور را دارد.ســنتورین تأکید 
این  کرد: تخصص و کمک های مشــترک 
مجمع می تواند در پیشــبرد گسترش صنعت 
گاز، امنیــت انرژی مورد نیــاز و ایجاد تنوع 
در مســیرهای تأمین مؤثر باشد و به تقویت 
صنعت محلی و سوددهی به شهروندان این 
کشور کمک کند.سخنران GECF همچنین 
به نقش برجسته ترکمنستان به عنوان یکی 

از بنیانگذاران این مجمع که ۲۰ کشور عضو 
آن دارای ۷۱ درصــد ذخایر اثبات شــده گاز 
جهان، ۴۵ درصد تولید بازار، ۵۳ درصد خط 
لوله و ۶۰ درصد صادرات ال ان جی سراســر 
جهان هستند، اشاره کرد.بر اساس تازه ترین 
آمار موجــود از امضای چشــم انداز جهانی 
گاز ۲۰۵۰، تولید گاز طبیعی در این کشــور 
آسیای میانه ۷۸ درصد افزایش می یابد و تا 
سال ۲۰۵۰ به ســطح بیش از ۱۴۱ میلیارد 
مترمکعب می رســد، یعنی نرخ رشد ساالنه 
ترکمســتان ۱.۹ درصد خواهد بود.مهم ترین 
پروژه ها در این زمینه شامل تقویت خط لوله 
 )TAPI( ترکمنستان - چین، خط لوله تاپی
)ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند( 
و ســایر پروژه ها می شود.ســنتورین اظهار 
کــرد: بیش از ۱۰۰ میلیــارد مترمکعب این 
توســعه از پروژه های جدید تأمین می شــود 
و جی ئی ســی اف کمک زیادی به موفقیت 
ترکمنســتان،  از  می کند.فراتر  پروژه ها  این 
نشان می دهد که  برآوردهای جی ئی سی اف 
تولیــد گاز طبیعی بین ســال های ۲۰۲۰ و 
۲۰۵۰ بیش از ۵۰ درصد گســترش می یابد، 
این رشد با وجود آثار کوتاه مدت و میان مدت 
کرونا کســب خواهد  ویــروس  همه گیری 
شد.بر اســاس این برآورد، شــاهد افزایش 
تولید در تمام مناطق جهان به استثنای اروپا 
خواهیم بود که تولید اروپا تا ســال ۲۰۵۰، 
۷۰ درصد کاهش خواهــد یافت. آمریکای 
شــمالی و خاورمیانه همچنــان بزرگ ترین 

توسعه دهندگان تولید گاز خواهند بود.

مدیران  تعامل  در جلسه  جی ئی سی اف 
جهانی نفت و گاز، نگاهی اجمالی به آینده گاز 

طبیعی در هند ارائه داد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
دبیرخانه جی ئی ســی اف، یوری سنتورین، 
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)GECF( هنگام گفت وگو با نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند در نشست مدیران جهانی 
نفــت و گاز که به صورت نیمه مجازی در 
۲۶ اکتبر )پنجم آبان ماه( برگزار شــد، بر 
ظرفیت عظیم گاز طبیعی تأکید کرد و آن 
را منبع انرژی مناســبی برای دستیابی به 
توازن میــان آب و هوا و ابعاد اجتماعی و 
اقتصادی توســعه پایدار نامید.این نشست 

بالفاصله پس از افتتــاح مجمع دو روزه 
انرژی هند )CERAWeek( برگزار شد.با 
تبدیل شدن هند به سومین مصرف کننده 
بزرگ انرژی جهان و بــا انتظار افزایش 
ســرمایه گذاری به بیــش از ۳۰۰ میلیارد 
دالر تا ســال ۲۰۳۰، دولت امیدوار است 
بتوانــد از گاز طبیعی بــرای ایجاد تغییر 
در نقشــه انرژی هندوستان استفاده کند.
نخســت وزیر هند با تأکید بر اهمیت گاز 
طبیعی گفــت: در حالی کــه هدف این 
است که هندوســتان به اقتصادی مبتنی 
بر گاز تبدیل شــود، این کشور همچنان 
در حــال افزایش ظرفیــت پاالیش نفت 
خواهــد بود. در حالی که نهادهای جهانی 

برآورد می کنند تقاضــای جهانی در چند 
ســال آینده کاهش می یابــد، این نهادها 
پیش بینــی می کنند هنــد مصرف کننده 
عمده آن باشــد.دبیرکل جی ئی ســی اف 
با تأییــد افزایش برآورد تقاضــا در هند 
تصریح کرد: جی ئی ســی اف چشــم انداز 
امیدوارکننده ای را برای آینده تولید گاز در 
هند برآورد می کند. حجم تولید گاز طبیعی 
تا ســال ۲۰۵۰ به ۶۰ میلیارد مترمکعب 
می رســد که ۷۳ درصد آن توسط منابعی 
که در آینده کشف می شوند تولید خواهد 
شد.ســنتورین راه اندازی اخیر بورس گاز، 
نخســتین تجارت گاز مبتنــی بر تحویل 
آنالین را »دستاورد برجسته« دولت هند 

نامیــد. وی همچنین از چشــم انداز هند 
برای بــاز کردن قابلیت اســتفاده واقعی 
گاز طبیعی به منظور دســتیابی به اهداف 
اقــدام آب و هوایی این کشــور قدردانی 
کرد.رابطه قوی بین هند و جی ئی سی اف 
گاز  برنامه ریزی شــده مصرف  افزایش  با 
طبیعــی دومین کشــور پرجمعیت جهان 
از ســطح فعلی ۶ درصد به ۱۵ درصد تا 
ســال ۲۰۳۰ و برای رســیدن به اهداف 
مســتحکم تر  کشــور  این  آب وهوایــی 
مانند  اعضای جی ئی ســی اف  می شــود. 
آنگوال، نیجریه و قطــر از صادرکنندگان 
عمــده گاز به هند هســتند و ۸۰ درصد 
نیــاز این کشــور به ال ان جــی را تأمین 

می کنند.دبیرکل جی ئی ســی اف با استناد 
بر چشــم انداز جهانی گاز جی ئی ســی اف 
در ســال ۲۰۵۰ تأیید کرد که گاز طبیعی 
ســوخت ضروری و مکمل انتقال انرژی 
خواهد بود. پیش بینی می شود گاز طبیعی 
در سال ۲۰۲۵ از زغال سنگ پیشی بگیرد 
و تا اواسط قرن به بزرگ ترین منبع اصلی 
انرژی جهان تبدیل شود.این منبع انرژی 
انعطاف پذیر و تمیــز به طور ویژه  فراوان 
در سراســر آسیا - اقیانوســیه، آمریکای 
شــمالی و بازارهای خاورمیانه گســترش 
خواهد یافت و بیش از ۷۵ درصد مجموع 
تقاضــای گاز تا ســال ۲۰۵۰ را به خود 

اختصاص خواهد داد.
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کامران سیاحی، مدیر کنترل کیفیت و بازرسی فنی شرکت لوله سازی اهواز مطرح کرد؛

 دستیابی لوله سازی اهواز به فن آوری تولید ورق های سرویس ترش
 در داخل کشور مرهون حمایت از رونق تولید است

ــران  ــا کام ــو ب ــد، گفتگ ــی آی ــی م ــه در پ آنچ
ســیاحی، مدیــر کنتــرل کیفیــت و بازرســی فنــی 
شــرکت لولــه ســازی اهــواز اســت کــه از نظــر 

خواننــدگان گرامــی مــی گــذرد. 
لطفــا خودتــان را معرفــی نمائیــد و بفرمائیــد تاکنــون  ��

چه سمت ها و سوابقی داشته اید؟ 
ــه  ــما و مطالع ــور ش ــرام حض ــالم و احت ــا س ب
ــران  ــب کام ــت، اینجان ــش نف ــه دان ــدگان مجل کنن
ســیاحی مدیــر کنتــرل کیفیــت و بازرســی فنــی 
ــه ســازی اهــواز )یکــی از شــرکت هــای  شــرکت لول
غیــر بورســی صنــدوق ســرمایه گــذاری بازنشســتگی 
کشــوری و صنــدوق بازنشســتگی صنعــت نفــت( 
ــه  ــب ب ــازمانی اینجان ــای س ــمت ه ــم. س ــی باش م
ــر  ــد از: ناظ ــون عبارتن ــاز تاکن ــان آغ ــب و از زم ترتی
ــان  ــت دپارتم ــه، سرپرس ــوط لول ــی خط ــازرس فن و ب
هــای آزمایشــگاه خوردگــی فلــزات ،آزمایشــگاه آنالیــز 
شــیمیایی فلــزات، آزمایشــگاه خــواص مکانیکــی 
ــه  ــه در شــرکت لول ــزات و آزمایشــگاه پوشــش لول فل
ــی بازرســی  ــات فن ــت اداره خدم ســازی اهــواز، معاون
شــرکت لولــه ســازی اهــواز ، رئیــس کل اداره کنتــرل 
ــس اداره  ــواز، رئی ــازی اه ــه س ــرکت لول ــت ش کیفی
مهندســی و اجــرای طــرح هــادر شــرکت لولــه ســازی 
ــر  ــت در براب ــه حفاط ــئول کمیت ــخص مس ــواز، ش اه
ــت از  ــواز و در نهای ــازی اه ــه س ــرکت لول ــعه ش اش
ــت و  ــرل کیفی ــر اداره کنت ــون مدی ــال ۱۳۹۷ تاکن س
ــوابق  ــواز. س ــازی اه ــه س ــرکت لول ــی ش بازرســی فن
اینجانــب بصــورت پــروژه ای و منقطــع از ســال ۱۳۷۳ 
لغایــت ۱۳۷۸ در شــرکت هــای بازرســی فنــی خطــوط 
ــال  ــار س ــت و از به ــت نف ــه صنع ــته ب ــه -وابس لول
۱۳۷۹ تاایــن لحظــه بــه صــورت مســتمر و گام بــه گام 
در حــوزه کنتــرل کیفیــت و بازرســی فنــی ســاخت و 
ــازی  ــه س ــرکت لول ــوالدی ش ــای ف ــه ه پوشــش لول
ــابقه ی کار  ــال س ــش از ۲۳ س ــوع بی ــا مجم ــواز ب اه
ــت  ــرل کیفی ــی و کنت ــی فن ــه بازرس ــط در زمین مرتب

ــه اســت. شــکل گرفت
ــرح را  �� ــن ط ــده در ای ــام ش ــای انج ــت ه ــم فعالی اه

توضیــح دهیــد و بفرمائیــد از چــه ظرفیــت هائــی اســتفاده 
کردید؟ 

ــل توجــه مشــارکت  ــی قاب ــرش ریســک مال پذی
ــرح،  ــن ط ــازی ای ــی س ــواز در بوم ــازی اه ــه س لول
ــای  ــال ه ــد تخت ــی تولی ــابقه ی قبل ــدم س ــل ع بدلی
مقــاوم بــه ســرویس تــرش در داخــل کشــور، حضــور 
مســتمر و انحصــاری حــوزه کنتــرل کیفیــت مشــارکت 
لولــه ســازی اهــواز بــه عنــوان اولیــن و ســازنده بیــش 
ــرح در  ــن ط ــاز ای ــورد نی ــای م ــه ه از ۶۰ درصــد لول
ــور  ــل کش ــن داخ ــره تامی ــی زنجی ــروه تخصص کارگ
ــن  ــریع در تعیی ــی و تس ــری کیف ــور همفک ــه منظ ب
تکلیــف / امــکان ســنجی تولیــد ورق هــای مقــاوم بــه 

ــران. ــرش در ای ــرویس ت س
بسترســازی وحــدت رویــه بازرســی فنــی و 
ــد  ــور تولی ــه منظ ــی ب ــجم کیف ــزی منس ــه ری برنام
ــه از طریــق پایــش الزامــات کیفــی  ــه مرحل ــه ب مرحل
ــت  ــا ۸ ضخام ــای ب ــد ورق ه ــنجی تولی ــکان س و ام
مختلــف مــورد نیــاز طــرح بــا بهــره بــرداری از تــوان 
ــد کننــدگان داخــل کشــور و رویکــرد تســریع در  تولی
ــن  ــا ای ــورد نیاز.)ت ــه هــای م ــد لول ــاز نمــودن تولی آغ
ــازی و  ــی س ــرح بوم ــن ط ــت از ای ــه، ۶ ضخام لحظ
ــده اســت( . مشــارکت  ــه هــای الزم اخــذ گردی تائیدی
ــازی  ــه س ــارکت لول ــت مش ــرل کیفی ــاری کنت انحص
اهــواز در جلســات تخصصــی بــه منظــور تغییــر 
هــای  ورق  در ســاخت  گــذار  تاثیــر  پارامترهــای 
مقــاوم بــه ســرویس تــرش ، اصــالح روش هــا 
و الزامــات کنتــرل کیفــی پــروژه. استانداردســازی 
ــر  ــزات ب ــی فل ــات خوردگ ــی آزمایش ــوه ی ارزیاب نح
ــن  ــتاندارد و جایگزی ــده ی اس ــروز ش ــخ ب ــاس نس اس
ــه  ــتناد  ب ــا اس ــده ب ــوخ ش ــای منس ــودن روش ه نم
 Technical( ــی صــدور ســند تخصصــی استفســار فن
ــوالد  ــرکت ف ــا ش ــی ب ــای کیف ــل ه Query( . تعام
اکســین )ســازنده ورق هــای مــورد نیــاز طــرح ( 
ــاق  ــدم انطب ــای دارای ع ــرداری از ورق ه ــره ب و به
هــای جزئــی در حیــن تولیــد )صرفــا در بخــش 
ابعــادی و مارکینــگ( ، علیرغــم افزایــش هزینــه 
ســاخت و کاهــش راندمــان تولیــد لولــه ، صرفــا 
ــای  ــکاری در ارتق ــد وهم ــتمرار تولی ــظ اس ــل حف بدلی
مرحلــه ای کیفیــت توســط ســازندگان تامیــن داخــل. 
ــرح و  ــی در ط ــی منطق ــردش مال ــظ گ ــاد و حف ایج

ــه  ــه صــورت مرحل ــاری / LC ب ــناد اعتب گشــایش اس
ــا هــدف کاهــش ریســک و حفــظ منافــع مالــی  ای ب
مشــارکت لولــه ســازی اهــواز. پیگیــری انحصــاری بــه 
ــا  ــروژه ب ــی پ ــخصات فن ــازی مش ــفاف س ــور ش منظ
ــت و  ــت نف ــی صنع ــن الملل ــی / بی ــتانداردهای مل اس
استانداردســازی آزمایشــات کیفــی پــروژه در مرحلــه ی 
ــا اســتناد بــه مبانــی تخصصــی  Mass Productionب
کنتــرل کیفــی و نتایــج آزمایشــات مشــابه در مرحلــه 
تائیــد فراینــد ســاخت )MPQT(بــر مبنــای اســتاندارد 
بیــن المللــی ســاخت لولــه ۵L API و اســتاندارد 
ــر  ــت IPS-M-PI-۱۹۰ )ذک ــع وزارت نف ــی مرج مل
ــس از  ــت پ ــر اس ــان(. الزم بذک ــناد پیم ــده در اس ش
استانداردســازی ایــن موضــوع، ســرعت تعییــن تکلیــف 
و ترخیــص ورق هــای نــورد شــده در شــرکت فــوالد 
اکســین خوزســتان و حفــظ اســتمرار تولیــد مــواد خــام 
مــورد نیــاز ایــن طــرح در مرحلــه ی تولیــد انبــوه بــه 
شــکل چشــمگیری از ۴۵ روز بــه ۱۰ روز تقلیــل پیــدا 
ــوز  ــه مج ــت در ارای ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــود. نکت نم
ــرداری از  ــره ب ــا به ــرح ب ــن ط ــای ای ــه ه ــد لول تولی
تختــال هــای تولیــد داخــل، نمونــه گیــری تصادفــی 
ــرم  ــدگان محت ــط نماین ــتاندارد توس ــای اس ــر مبن ب
ــگاه  ــه آزمایش ــال ب ــث و ارس ــی ثال ــا و بازرس کارفرم
ــت و  ــد در AVL وزارت نف ــورد تائی ــکار م ــای هم ه
ــه  ــا مقایس ــوام ب ــدد ت ــذاری مج ــه گ ــن صح همچنی
نتایــج در یــک آزمایشــگاه بیــن المللــی خــارج کشــور 
ــوده  ــطح Hold ب ــا در س ــی کارفرم ــور بازرس ــا حض ب

اســت.
ارزیابــی شــما از قابلیــت هــای شــرکت هــای ایرانــی  ��

برای فعالیت در صنعت نفت چیست؟ 
همزمــان بــا عملیاتــی شــدن طــرح گــوره 
– جاســک ، محدودیــت هــای ایجــاد شــده بــه 
واســطه تحریــم هــای ظالمانــه ی اخیــر بــا مرکزیــت 
کشــور متخاصــم امریــکا بویــژه در حــوزه فــوالد 
)ســال۲۰۱۸میالدی ( فرصــت مناســبی بــرای ارزیابــی 
ــی  ــای ایران ــرکت ه ــط ش ــول توس ــه ی محص و ارای
تولیــد کننــده ی مــواد خــام در زمینــه تولیــد تختــال 
ــای  ــش ه ــرش، پوش ــرویس ت ــه س ــام ب ــای مق ه
صنعتــی و پــودر فالکــس مقــاوم بــه ســرویس تــرش 
ــده  ــاد ش ــل ایج ــبختانه، تعام ــد. خوش ــم گردی فراه
ــواز  ــازی اه ــه س ــرکت لول ــی ش ــه فن ــن کمیت مابی
ــی  ــدگان داخل ــد کنن ــعه تولی ــق وتوس ــد تحقی ــا واح ب
ــه  ــرح در زمین ــای مط ــرکت ه ــی از ش ــص یک باالخ
تولیــد پوشــش هــای صنعتــی بــه گونــه ای بــود کــه 

در حــال حاضــر بــا اطمینــان خاطــر اعــالم مــی کنیــم 
کیفیــت پوشــش الیــه اول و دوم لولــه هــای پوششــی 
مــورد اســتفاده در طــرح گــوه – جاســک در انطبــاق 
 CSA ، ISO ــی ــن الملل ــتانداردهای بی ــا اس ــل ب کام
و ســایر اســتانداردهای مرجــع موردتائیــد وزارت نفــت 
مــی باشــد. تختــال هــای مــورد اســتفاده در ایــن طرح 
 Material ــات ــاس الزام ــر اس ــه ب ــن لحظ ــا ای ــز ت نی
و   NACE المللــی بیــن  اســتاندارد  در   Selection
مقایســه نتایــج ارایــه شــده بــا اســتانداردهای مرتبــط 
ــط-ترش  ــه متوس ــاوم ب ــهای مق ــطح سرویس ــم س ه
ــل  ــت قاب )MILD SOUR SERVICE( و دارای کیفی
ــده  ــه ش ــی ارای ــخصات فن ــا مش ــان ب ــاع و همس دف
طــرح در اســناد فنــی پیمــان مــی باشــد.  بــا اســتقبال 
و پیگیــری هــای واحــد R&D شــرکت فــوالد مبارکــه 
اصفهــان امیــدوار هســتیم در آینــده ای نزدیــک شــاهد 
ــن  ــده ای ــد ش ــای تولی ــال ه ــت تخت ــای کیفی ارتق
شــرکت در ســطح Sever Sour Service نیز باشــیم. 
در صورتیکــه کارفرمایــان عمــده ی وزارت نفــت 
ــعه گاز(  ــی و توس ــت ، مهندس ــعه نف ــی  توس )مهندس
ــات  ــرداری از محصــوالت / خدم ــره ب ــه به ــف ب مکل
ــای  ــود AVL در طــرح ه ــی موج ــدگان ایران تولیدکنن
مصــوب شــده گردنــد و وزارتخانــه هــای مرتبــط مانند 
وزارت صمــت حمایــت هــای الزم از تولیــد کننــدگان 
داخلــی را گســترش داده و موانــع و بروکراســی هــای 
ــواره  ــانند ، هم ــل ممکــن برس ــه حداق ــز ب اداری را نی
شــاهد حفــظ چرخــه ی تعاملــی تولیــد کننــدگان داخل 
کشــور، ارتقــای ظرفیــت قابــل توجیه بوســیله شــرکت 
هــای تولیــدی ، ارتقــای کیفیــت محصــول، اشــتغال 
ــی  ــادآوری م ــود. ی ــم ب ــره ارزی خواهی ــی و ذخی زائ
شــود، شــرکت هایــی کــه پــس از طــی طریــق هــای 
ــای  ــزی ه ــول و ممی ــب الوص ــی صع اداری - عملیات
بعمــل آمــده توســط کمیتــه ارزیابــی صالحیــت وزارت 
ــتاندارد  ــد ، اس ــده ان ــت وارد AVL ش ــا موفقی ــت ب نف
ســازی الزم در خصــوص صالحیــت ایشــان بــه عمــل 
آمــده اســت . لــذا توجیهــی بــرای جایگزینــی شــرکت 
هــای خارجــی بــا شــرکت هــای دارای تولیــد مشــابه و 
مــورد تائیــد AVL در صنعــت نفــت ایــران و امتنــاع از 
بهــره بــرداری خدمــات شــرکت هــا و تولیــد کننــدگان 

ــدارد. ــی وجــود ن ایران
عملکــرد شــرکت متــن را در اجــرای ایــن پــروژه ملــی  ��

و استراتژیک  چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ــن  ــرای ای ــازی اج ــتر س ــی در بس ــن اصل رک
پــروژه بــا اســتفاده از زنجیــره تامیــن تولیــد کننــدگان 

ــای طــرح )شــرکت مهندســی  داخــل کشــور، کارفرم
و توســعه نفــت( و بویــژه حــوزه بازرســی فنــی ســتاد 
ــا  ــز ب ــرح نی ــرای ط ــوزه ی اج ــت. ح ــوده اس ــن ب مت
ــول مســئولیت، همراهــی در  حضــور شــبانه روزی، قب
جلســات تخصصــی و همفکــری هــای اجرایــی تعامــل 
ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــبرد ای ــای الزم را در پیش ه
مســتمر ارایــه نمــوده انــد کــه جــای تقدیــر دارد. بــر 
هیــچ کــدام از تولیــد کننــدگان زنجیــره تامیــن داخــل 
کشــور پوشــیده نیســت، نتیجــه ی خودکفایــی و تولیــد 
ورق هــای مقــاوم بــه ســرویس تــرش پــس از نقشــه 
ی راه رهبــر معظــم انقــالب در ســال ۱۳۹۷)حمایــت 
و حمایــت  اطمینــان  ، حاصــل  ایرانــی(  از کاالی 
قاطعانــه مقــام عالــی وزارت نفــت و همــکاران ایشــان 

ــوده اســت. در مهندســی و توســعه نفــت ب
از دســتاوردهای خــاص یــا تجــارب ارزنــده حرفــه ای  ��

ــر بویــژه طــرح گــوره –  خــود در طــول ســال هــای اخی
جاسک بیان کنید؟

طــی ســالیان گذشــته بــه منظــور ســاخت لولــه 
هــای مــورد نیــاز کارفرمــا حســب تعهــدات قــراردادی 
شــرکت لولــه ســازی اهــواز، مکــررا بــا تحریــم هــای 
حــوزه فــوالد و محدودیــت هــای تامیــن مــواد خــام 
ــم  ــع و تحری ــتاورد موان ــی دس ــم ول ــوده ای ــه ب مواج
ــرای  ــی ب هــای پیــش رو همــواره دســتاوردهای مثبت
ایــن شــرکت و کشــور مقتدرمــان ایــران داشــته اســت: 
-بومــی ســازی ورق هــای مقــاوم بــه ســرویس 
ــس  ــور پ ــل کش ــار در داخ ــتین ب ــرای نخس ــرش ب ت
ــن  ــد ای ــاوری تولی ــش و فن ــرن پیدای ــم ق از حــدود نی
محصــول در جهــان همزمــان بــا اجــرای ایــن طــرح 

ملــی و غــرور آمیــز.
-ورود بــه وندورلیســت تخصصــی و لیســت بلنــد 
شــرکت ملــی گازدرحــوزه پوشــش نویــنFBE  بــرای 
ــا اجــرای طــرح در شــرکت  نخســتین بــار همزمــان ب

لولــه ســازی اهــواز .
ی  تجربــه  اولیــن  و  کیفــی  مجــوز  -اخــذ 
اجرایی«بارگیــری برخــط« بــا حجــم گســتردهی 
روزانــه حــدود۲ کیلومترتاســقف۵۰۰کیلومتر بــرای 
ــت محصــول و  ــظ کیفی ــدف حف ــا ه ــار ب نخســتین ب
حــذف صدمــات ناشــی از نقــل و انتقــال هــای موقــت 

ــرح. ــای موردنیازط ــه ه ــل لول ــش تحوی در بخ
در راســتای اجرایــی شــدن سیاســت هــای اقتصــاد  ��

ــی  ــه اقدامات ــما چ ــد ش ــش تولی ــال جه ــی در س مقاومت
انجام داده اید؟ 

-صرفــه جویــی ارزی بیــش از ۱۶۲ میلیــون 

یــورو در مقابلــه بــا تحریــم هــای حــوزه فــوالد )رونــق 
ــد( ــی و جهــش تولی ــت از کاالی ایران ــد ،حمای تولی

ــن  ــطه تامی ــورو بواس ــون ی ــش از ۱۵۰ میلی -بی
ورق هــای ســرویس تــرش مــورد نیــاز از تولیــد 
ــی و  ــم فعل ــدگان داخــل کشــور در شــرایط تحری کنن

ــور. ــر ارزی کش ــظ دخای حف
ــن  ــطه تامی ــورو بواس ــون ی ــش از ۱۰ میلی -بی
مــواد خــام پوشــش پــودری از تولیــد کننــدگان داخــل 

کشــور.
-حــدود ۲ میلیــون یــورو بواســطه تامیــن مــواد 
ــه هــای مــورد  ــودر فالکــس( لول مصرفــی جــوش )پ

ــدگان داخــل کشــور . ــد کنن نیازطــرح از تولی
الزم بذکــر اســت در صورتیکــه ســهم باقیمانــده 
دو لولــه ســاز دیگــر ) ۵۰ درصــد باقیمانــده( نیــز مــورد 
ــورو ارز  ــون ی ــش از ۲۸۸ میلی ــرد، بی ــرار گی ــر ق نظ
ــورد  ــای م ــد کل ورق ه ــه منظــور خری ــاز ب ــورد نی م

نیــاز ایــن پــروژه خواهــد بــود.
-صرفــه جویــی ارزی بیــش از ۱.۲ میلیــون یــورو 
ــاخت  ــر س ــعه زی ــی معکوس،توس ــش مهندس در بخ
ــا  ــش ب ــوه پوش ــد انب ــه و تولی ــش لول ــه پوش کارخان
عنــوان تخصصــی FEB بــرای نخســتین بــار بــا هدف 
ــزات  ــن تجهی ــدم تامی ــای ع ــم ه ــا تحری ــه ب مقابل
انحصــاری از شــرکت هــای دارای تکنولــوژی اوپایــی.

و کالم کالم پایانی؟ ��
همزمــان بــا اتمــام تولیــد و پوشــش لولــه 
هــای بخــش مشــارکتی ایــن طــرح ، ضمــن تشــکر 
هیئــت  و  عامــل  مدیریــت  جهــادی  حمایــت  از 
ــه ســازی اهــواز، همــکاری هــای  مدیــره محتــرم لول
لجســتیک و شــبانه روزی مشــارکت لولــه ســازی 
اهــواز و تعامــل ســایر حــوزه هــای درگیــر ایــن 
ــه  ــی و...، ب ــد، بازرگان ــای تولی ــوزه ه ــرکت در ح ش
نمایندگــی از همــکاران زحمــت کــش حــوزه کنتــرل 
ــی  ــالم م ــواز اع ــازی اه ــه س ــرکت لول ــت ش کیفی

ــم: نمای
ــه فــن آوری تولیــد ورق  اگــر در حــال حاضــر ب
هــای ســرویس تــرش در داخــل کشــور دســت یافتــه 
ــن  ــرک ای ــز و متب ــاع غرورآمی ــتوانه دف ــه پش ــم ب ای

ــری اســت:  ــام معظــم رهب ــوده ی مق فرم
کار و راهبــرد اساســی »مصــون ســازی اقتصــاد 
از آســیب تحریــم هــا از طریــق تقویــت و رونــق تولیــد 
ــه ایســتاده  ــده پشــت ایــن قضی داخلــی« اســت  و بن
ام و از مســیر پیشــرفت حقیقــی کشــور کامــال دفــاع 

مــی کنــم.


