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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

معاون سازمان برنامه و بودجه:

ایران در سال 99 به طور متوسط روزانه حدود
 7۰۰ هزار بشکه نفت فروخت

معاون ســازمان برنامه و بودجه با 
اشاره به اینکه متوسط فروش نفت حدود 
۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، گفت:  
بودجه  ساختار  اصالح  احکام  در صورتی 
در الیحه سال آینده اعمال می شود که به 

تصویب مجلس برسد.
اشاره  با  پورمحمدی  ســید حمید 
بــه اینکه آیــا احکام اصالح ســاختار 
بودجه ای که رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس به رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه ابالغ کرده اســت در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ اعمال می شــود؟ 
گفت: در صورتی کــه احکام تبدیل به 
قانون شــود در الیحه آنهــا را اعمال 
می کنیم؛ البته یک بخش از این مباحث 
مربــوط به اصالح ســاختار را خودمان 
در بودجه پیاده ســازی می کنیم.معاون 
امور اقتصادی و بودجه ســازمان برنامه 
و بودجــه ادامه داد : بــا نامه نمی توان 
برای دولت تکلیــف تعیین کرد و فقط 
در حد توصیه اســت؛ اما در صورتی که 

تبدیل به قانون شــود الــزام آور خواهد 
بودجه  و  برنامــه  ســازمان  بود.معاون 

در پاســخ به این ســوال که گفته شده 
نماینده دولت در جلســات روی بند بند 

احکام اصالح ساختار بودجه نظر مثبت 
داشته است، بیان داشــت: بله، اما این 

مسئله کافی نیست؛ یادتان باشد مبانی 
فکری آن را نیز ما در ســازمان برنامه 
و بودجــه شــکل دادیم.خبرنگار فارس 
پرسید در ۶ ماهه امسال ۵ هزار میلیارد 
تومان درآمد از محل فروش نفت و گاز 
حاصل شــده، از طرفی ۱۰ هزار میلیارد 
تومان مابه التفاوت ۲۰ و ۳۶ درصد سهم 
صندوق توســعه ملی در بودجه مصرف 
شده اســت؛ مگر قرار نبود این ارقام از 
ورودی سال ۹۹ منابع صندوق برداشته 
شــود؟ که پورمحمدی پاسخ داد: کجا 
درآمد نفت ۵ هــزار میلیارد تومان بوده 
اســت؟ با دالر ۴۲۰۰ تومانی حســاب 
می شــود و به همین دلیل کم است. در 
مورد ۱۰ هزار میلیــارد تومان صندوق 
توسعه ملی نیز قانون صراحت دارد هر 
چیزی به هر نحوی پرداخت شود با دالر 
نیمایی محاسبه خواهد شد.وی در مورد 
میزان فروش نفت نیز گفت: متوســط 
فروش نفــت تاکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار 

بشکه در روز بوده است.

یادداشت

 ایران چگونه می تواند بازار نفت خود را
 احیا کند؟

سید محمد علی خطیبی
نماینده اسبق ایران در اوپک

در  آمریکایـی  منافـع شـرکت هـای   
ایـن اسـت کـه ایـران بـه سـرعت به بـازار 
برنگـردد چـرا کـه بخـش زیـای از سـهم 
ایـران از بـازار نصیب کشـورهای آمریکایی 
شـد. عالوه بـر این اظهـارات بایـدن هم از 
بازگشـت سـریع ایـاالت متحـده بـه برجام 

نمی دهـد. خبـر 
از مهم تریـن ابزارهـای تحریمـی ایـاالت متحـده علیـه ایران 
ایجـاد محدودیـت در راه فـروش منابـع نفتی اسـت. به ایـن ترتیب 
کاخ سـفید درآمدهـای ارزی کشـور را محـدود می کنـد و از ایـن 
طریـق از ارزش پـول ملـی می کاهـد و تـورم را بـا شـدتی بیشـتر 
بـه اقتصـاد ایـران تحمیـل می کننـد. حـاال با شکسـتی کـه دونالد 
ترامـپ  بـه نظـر می رسـد در انتخابـات ایـاالت متحـده خـورده، 
رییـس جمهـوری آمریـکا در آسـتانه تغییـر اسـت. بایـدن در برنامه 
انتخاباتـی خـود وعـده داده بود بـه برجام بـاز می گردد اما مسـائلی 
دیگـر را هـم بـه شـکل دیپلماتیـک بـه مذاکـره خواهـد گذاشـت. 
بـا ایـن همـه معـاون اسـبق وزارت نفـت معتقـد اسـت شـرکتهای 
آمریکایـی بـا اعمـال تحریمهـای ترامـپ توانسـتند پـس از چـن 
سـال غیبـت در بازارهـای جهانـی بخشـی از سـهم ایـران از بـازار 
را بـه دسـت آورنـد و اکنـون هـم بـه سـود آنهـا نیسـت کـه خیلی 
سـریع ایـران بـه بـازار بازگـردد. هنـوز نتایـج انتخابـات آمریـکا به 
شـکل رسـمی مشـخص نشـده اسـت. با این حـال اظهـارات فعلی 
کاندیداهـا نشـان می دهـد که بحثهـای حقوقی احتماال بـاال بگیرد. 
درگذشـته سـابقه داشـته که برنده انتخابـات بعد از دعـوای حقوقی 
بـه عنـوان بازنـده معرفـی شـد. به همیـن دلیـل من فکـر می کنم 
هنـوز بایـد صبـر کرد.حال اگر فـرض کنیم بایـدن پیـروز انتخابات 
شـده اسـت. بـا ایـن فرض هـم اگر بـه گفته هـای جو بایـدن توجه 
ایـاالت  و  داد  نخواهـد  کنیـم، مشـخص می شـود معجـزه ای رخ 
متحـده بـه ناگهـان همـه تحریم هـا را لغـو نخواهـد کـرد. بایـدن 
تاکیـد کـرده بـه برجـام بازمی گردد امـا این بازگشـت بـا مذاکره بر 
برنامـه موشـکی، منطقـه ای و حقـوق بشـر خواهـد بـود. بـه همین 
دلیـل کنـار گذاشـتن بالفاصلـه تحریم ها محتمل نیسـت. با شـیوع 
کرونا از تقاضا در بازار جهانی نفت کاسـته شـد. این امر سـبب شـد 
تـا چندمـاه پیش اوپـک بعالوه اوپـک پالس و حتـی تولیدکنندگان 
آمریکایـی بـه کاهـش ۱۵ تـا ۲۰ میلیون بشـکه ای نفت تـن دهند. 
بـه همیـن دلیل فعال حداقـل شـرکت های تولیدکننده نفـت آمریکا 
هیـچ تمایلـی بـه بازگشـت ایـران بـه بـازار نفـت ندارند. ایـن نگاه 
سیاسـی بـه ماجـرای تحریم هاسـت. در نـگاه اقتصـادی هـم بایـد 
توجـه داشـت آمریـکا تا چنـد سـال پیـش صادرکننده نفـت نبود و 
بـه تازگـی وارد بـازار جهانی شـدند. برخی معتقدند خـروج آمریکا از 
برجـام بـرای فتح بـازار ایران از سـوی شـرکتهای آمریکایـی بود و 
غالـب سـهم ایران را هم این شـرکت ها از آن خود کردنـد. بنابراین 
از زاویـه اقتصادی هم شـرکتهای آمریکایی تمایـل چندانی به ورود 
ایـران بـه بـازار ندارنـد. بـه بـاور مـن اگـر بنـا باشـد اتفاقاتـی رخ 
دهـد هـم بـه سـرعت ایـن مهـم عملـی نخواهد شـد. یک مسـیر 
مذاکره و کشـمکش سیاسـی وجود خواهد داشـت و بعد از آن و در 
شـکل تدریجـی احتماال بازگشـت ایران بـه بازار به مراتـب بیش از 
تصمیمـات سـرعتی خواهد بود. البته شـخصا آرزو دارم هرچه زودتر 
تحریم هـا در تمـام حوزه هـا از فروش نفـت تا مـراودات بانکی کنار 
گذاشـته شـوند ولـی حداقـل نمی تـوان بـرای کوتـاه مـدت خوش 
بیـن بـود. آنها در شـرایط دشـوار فعلی اقتصـاد جهان بعید اسـت از 
سـهم خـود در بازار چشـم پوشـی کننـد و اجازه دهند به سـرعت ما 
بـه بازارهـای جهانـی بازگردیـم.ه اگـر تحریم ها لغو شـوند ما خیلی 
سـریع فـروش نفـت بیشـتری نسـبت بـه امـروز را تجربـه خواهیم 
کـرد. بـه هـر حـال مـا شـرکا و مشـتریان سـنتی داریم کـه مایلند 
از مـا نفـت بخرنـد و تنهـا بـه دلیـل تحریم هـا و فشـار یـک جانبه 
آمریـکا از ایـن مهـم چشم پوشـی کرده انـد. درنتیجه اگـر تحریم ها 
لغـو شـوند فـروش نفـت ما خیلـی سـریع چند برابـر خواهد شـد. با 
ایـن حـال رسـیدن فروش نفـت ایران به روزانه سـه میلیون بشـکه 
در کوتـاه مـدت ناممکـن اسـت زیـرا االن شـرایط تقاضـا در بـازار 
جهانـی بسـیار شـکننده اسـت. بـا آغـاز فصـل پاییـز دوبـاره مـوج 
جدیـدی از کرونـا آغـاز شـده کـه ایـن امـر هـم در ایـران و هم در 
کشـورهای غربی قابل مشـاهده اسـت.  بازگشـت به شـرایط سـابق 
در وضعیـت فعلـی کار دشـواری اسـت. بـه ویـژه آنکـه بخواهیم به 
قیمـت رسـمی نفت بفروشـیم. زیـرا با قیمت شـکنی در بـازار حتما 
اتفاقاتـی خواهـد افتـاد ولـی ایـران هیـچ گاه بـه جنـگ قیمتـی و 
ارزان فروشـی تـن نـداده بـود و اکنـون هـم بـه نظـر نمی رسـد به 
آن تـن دهـد. بـه بـاور من اگر ایـران بخواهد سـهم خـود را از بازار 
داشـته باشـد حداقـل بایـد تـا سـال آینـده صبـر کـرد. گرچـه باید 
توجـه داشـت این مهم با بازگشـت ایـاالت متحده بـه برجام عملی 
خواهـد شـد. آنطـور کـه بایـدن گفتـه ایـن بازگشـت بـا مذاکـرات 
جدیـد و در موضوعـات جدیـد عملـی خواهـد شـد. بـه بیـان دیگر 
رسـیدن بـه روزهایـی کـه بتـوان بـه راحتی نفـت فروخـت نیازمند 
گذاشـتن زمـان و پتانسـیل کافـی و وقـوع اتفاقـات بـه ایـن سـو 
اسـت. البتـه نباید فرامـوش کنیم دمکرات ها اسـتاد تحریم هسـتند 
و جمهوری خواهـان از آنهـا می آموزنـد و سـخت ترین تحریم هـای 
آمریـکا در دوره دمکـرات هـا اعمال شـده اسـت. البته مـن مذاکره 
و دیپلماسـی را نفـی نمی کنـم امـا نبایـد اقتصـاد و مـردم ایـران را 
شـرطی کـرد و بـرای رسـیدن به توسـعه باید بیشـتر بر سـاز و کار 
داخلـی خـود تمرکـز کنیـم و از همـه ابزارهـا از جملـه دیپلماسـی 

بـرای پیش بـرد امـور بهره جسـت.

واکسن کوويد 19 بازار نفت را نجات نمی دهد

آزمايشگاه تشخيص کرونا در عسلويه راه اندازی می شود

آژانس بیــن المللی انــرژی )IEA( در تازه ترین 
پیش بینی خود اعالم کــرد تقاضای جهانی برای نفت 
بعید است تحت تاثیر عرضه واکسن کووید ۱۹ در سال 

۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی تقویت شود.
آژانس بین المللی انــرژی در جدیدترین گزارش 
ماهانه خــود اعالم کرد هنوز اطالعــی درباره این که 
واکسنهای کووید ۱۹ چگونه و چه زمانی اجازه خواهند 
داد زندگی عادی ازسرگرفته شــوند، وجود ندارد. فعال 
در پیش بینیهای ما از تاثیر قابل توجه ســاخت واکسن 
در نیمه اول ســال ۲۰۲۱ فرضی گرفته نشــده است. 
دورنمای ضعیف تقاضا و رشد تولید در برخی از کشورها 
نشــان می دهد که عوامل بنیادین بازار نفت ضعیفتر از 
آن هســتند که به حمایت از قیمتها کمک کنند.بهای 
معامالت نفت برنت پس از ســه روز متوالی کاهش، در 
واکنش به این گزارش در معامالت روز پنج شــنبه بازار 
لندن کاهش پیــدا کرد.آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد ســطح ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان توسعه 
و همکاری اقتصادی تا سپتامبر برای دومین ماه متوالی 
کاهش پیدا کرد اما در مقایسه با سطح ذخایر در ماه مه 
که در پیک شــیوع ویروس کرونا جهش یافت، فاصله 
چندانــی ندارد.در گزارش آژانس بیــن المللی انرژی با 

اشــاره به افزایش موارد ابتال به کوویــد ۱۹ در اروپا و 
آمریکا و تجدید تدابیر قرنطینه، برآورد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز در مقایســه با گزارش ماه پیش کاهش داده شد و 
آژانس اکنون انتظار دارد مصرف جهانی نفت امســال 
۸.۸ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۹۱.۳ 
میلیون بشــکه در روز بالغ شــود. همچنین پیش بینی 
کرد تقاضا در ســال میالدی آینده ۵.۸ میلیون بشــکه 
در روز رشــد کرده و به ۹۷.۱ میلیون بشکه در روز می 
رسد.اگرچه دورنمای تقاضا با انتظاراتی که برای بهبود 
وضعیت بازار چین و هند وجود دارد، تا حدودی روشنتر 
شــده اما این پیش بینی موج جدید دیگری از شــیوع 
پاندمی را فرض نگرفته است.آژانس بین المللی انرژی 
هشدار داد برنامه اوپک و متحدانش برای افزایش تولید 
به میزان دو میلیون بشکه در روز از ژانویه به معنای آن 
اســت که میزان عرضه از تقاضا فراتر خواهد رفت. اگر 
این تولیدکنندگان برنامه مذکور را اجرا کنند، برداشت از 
ذخایر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ متوقف خواهد شد.بر 
اســاس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد اگر عوامل بنیادین تغییر نکند، روند برقراری توازن 

بازار پیشرفته آهسته تری خواهد داشت.

مدیرعامل ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی انرژی 
پارس با اشــاره بــا تمهید مقدمات الزم بــرای برپایی 
آزمایشــگاه تشــخیص ویروس کرونا در شهرســتان 
عســلویه، گفت: با تأمیــن اعتبار درصدد هســتیم این 

آزمایشگاه را تا دی ماه راه اندازی کنیم.
 به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه 
ویژه اقتصــادی انرژی پارس، ایرج خــرم دل در آیین 
تجلیل از کارکنان شــبکه بهداشت و درمان شهرستان 
عســلویه عنوان کرد: زحمات کادر درمان و بهداشــت 
غیرقابل جبران اســت و ما آنچــه در توان داریم برای 
حمایت از مدافعان ســالمت انجام می دهیم.وی افزود: 
اینجانب به نمایندگی از صنعت نفت از کادر بهداشــت 
شهرســتان عسلویه که در این شــرایط بغرنج با ایثار و 
فداکاری مدافع سالمت مردم هستند، قدردانی می کنم.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
اظهار کرد: درصدد هســتیم با تأمیــن اعتبارات الزم، 
آزمایشــگاه تشــخیص ویروس کرونا را در شهرستان 
عسلویه تا دی ماه امسال راه اندازی کنیم.خرم دل تصریح 
کرد: به دلیل ویژگی های خاص منطقه پارس جنوبی از 
نظر رفت و آمد شــاغالن، باید مانع از آن شویم تا موج 
ســوم این بیماری در عسلویه شــیوع یابد.وی خواهان 
کنترل بیشتر تفرجگاه های ساحلی منطقه در ایام تعطیل 
برای جلوگیری از شیوع این بیماری در پایتخت انرژی 

ایران شد.
قدردانی امام جمعه عسلویه از خدمات نفت

در ایــن آییــن از ۱۵ نفــر از مدافعان ســالمت 
شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان عســلویه به 
نمایندگی از کادر بهداشــت این شهرســتان قدردانی 

شد.حجت االسالم والمســلمین ســیدعلی هاشمی نژاد، 
امام جمعه عســلویه در آیین تجلیل از مدافعان سالمت 
شهرستان عسلویه گفت: بیماری کرونا سبب شد مردم 
بیش از گذشــته با گوشــه ای از زحمات کادر درمانی 
کشــور چه در زمان همه گیری این ویروس و چه قبل 

از آن آشــنا شوند و متوجه شوند این عزیزان چه وظیفه 
ســنگینی بر عهده دارند.وی افزود: مدیرعامل سازمان 
منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس نــگاه عمیقی به 
جامعه محلی دارند و این نگاه در مورد مســائل جامعه 
پیرامونی همراه با دوراندیشــی اســت و از زحماتی که 
برای پیگیری و رفع مشکالت شهرستان عسلویه انجام 
می شود، قدردانی می کنم.جاســم زارعی، رئیس شبکه 
بهداشت و درمان شهرســتان عسلویه نیز در این آیین 
با اشــاره به آمار ابتالی ۵۰۰ نفری به بیماری کرونا در 
این شهرســتان افزود: متأســفانه از این تعداد ابتال ۲۹ 
نفر فوت شده اند، همچنین در مدت اپیدمی این بیماری 
همکاران من ۷ هزار مورد بازرسی داشته اند و از این بین 
۴۰۰ مورد پرونده تخلف تشکیل شده  است.وی تصریح 
کرد: در شهرســتان عسلویه بیش از ۵۰ درصد مردم در 
اماکن عمومی از ماســک استفاده می کنند که این آمار 
از  سرانه شــهر تهران باالتر است، اما با نقطه مطلوب 
فاصله دارد که نیازمند همکاری همه بخش ها اســت.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان عسلویه از 
حسن توجه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و امام 
جمعه شهر عســلویه نسبت به کارکنان شبکه بهداشت 
و درمان این شهرســتان قدردانی کرد و گفت: این کار 

برای همکاران من بسیار ارزشمند بود.
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اخبار نفت 

برنامه های راهبردی
 امور حقوقی شرکت ملی گاز 

عیسی مقدمی زاد
رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران

مدیریــت حقوقی شــرکت ملی 
گاز با ارائه دو برنامه راهبردی شــامل 
پاســخگویی بــه شــرکت های تابعه 
درباره ابهام و اجمال قوانین و مقررات 
و همــکاری صحیــح و تنگاتنــگ با 
دستگاه های نظارتی برای شفاف سازی 
هرچه بیشــتر قراردادهــا و فعالیت ها، 
سیاست امســال خود را دنبال می کند. 
ارتباط ما بــا مدیریت ها و امور حقوقی 
شرکت های فرعی تابع شرکت ملی گاز 

ایران شامل شرکت های گاز اســتانی، پاالیشی، انتقال گاز، مهندسی 
و توســعه، بازرگانی و ذخیره ســازی، ارتباطی نقطه چین است. به این 
معنا که شرکت های تابع، هرکدام به لحاظ حقوقی، شخصیتی مستقل 
دارند و امور حقوقی شــرکت ملی گاز هم دخالتی در روند فعالیت های 
حقوقی شــرکت ها ندارد و شرکت ها از این نظر استقالل دارند. با این 
حــال، امور حقوقی شــرکت ملی گاز ایران با توجه بــه وجود ابهام و 
اجمال در برخی قوانین و مقررات، همچنین اشــراف نسبی همکاران 
این امور به موضوعات متنوع حقوقی، به عنوان مرجع برای پاسخگویی 
به اســتعالم ها و رفع ابهام در تفسیر قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها و 
دستورعمل ها عمل می کند و برای اشتراک گذاری تجارب و مستندات 
مربوط با شــرکت های تابع، همواره در اولویت اســت. در ســال های 
اخیر، همســو با همکاری مثبت و پاســخگویی متناسب به گزارش ها 
و ایرادهای مطرح شــده از سوی دســتگاه های نظارتی به ویژه دیوان 
محاسبات، بازرســی کل کشور و تعزیرات حکومتی نسبت به عملکرد 
شــرکت های تابع درباره موضوع های مشترک میان آنها، امور حقوقی 
شــرکت ملی گاز ایران ضمن هماهنگی با سایر مدیریت های ذی ربط، 
محوریت انجام این مهم را عهده دار شده و با برقراری همکاری مثبت 
و ســازنده با دستگاه های نظارتی، مشــاوره و خدمات حقوقی الزم را 
به مدیران و مسئوالن شــرکت ملی گاز و شرکت های تابعه می دهد. 
تحصیل اراضی مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابع در 
اراضی متعلق به اشخاص خصوصی )اعم از حقیقی و حقوقی(، اراضی 
ملی دولتی و اراضی موقوفه که هر کدام مســیر و روش اجرایی خاص 
خود را دارد، انجام می شــود و با توجه به ماهیت پروژه ها، شامل خط 
لوله انتقال گاز، ایستگاه تقلیل فشار شهری، ایستگاه ورودی گاز، خط 
لوله تغذیه، شبکه گازرسانی و ســاختمان های اداری و امداد، روش و 
اقدام های مربوط به تحصیل اراضی آن ها نیز متفاوت و مستلزم اتخاذ 
تدابیر و تصمیم های حقوقی ویژه خود است. همه تالش ما در نگارش 
این قراردادها آن است که اختالف های پیمانکاران  با صنعت گاز را با 
ارائه راه حل های درست و در نظر گرفتن منافع هر دو طرف، کم کنیم 

و یک قرارداد برد - برد را برای دو طرف به ارمغان آوریم.

وزیر نفت درگذشت نماینده پیشین تهران در 
مجلس را تسلیت گفت

وزیر نفت در پیامی، درگذشــت محمدرضا نجفی، نماینده پیشین 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت بیژن زنگنه، وزیر نفت به شرح زیر است:
بــا اندوه و تالم فراوان درگذشــت مهنــدس محمدرضا نجفی، 
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی را که از جانبازان 
گران قــدر دوران دفاع مقدس بود و عمر خود را در راه دفاع از میهن و 
خدمت به مردم صرف کرد به دوستان و خانواده ارجمند نجفی تسلیت 
می گویــم.از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان 

شکیبایی مسئلت می نمایم.
»پتروپارس« نشان ویژه خالقیت دریافت کرد

نشــان ویژه خالقیت 
شــانزدهمین ســمپوزیوم 
گروه  بــه  روابــط عمومی 

پتروپارس اهدا شد.
بــه گــزارش دانش 
نفــت بــه نقــل از گروه 
ویژه  نشــان  پتروپــارس، 
شــانزدهمین  خالقیــت 
بین المللــی  ســمپوزیوم 

روابط عمومی و هفدهمین دوره جشــنواره برترین های روابط عمومی 
ایران به سیدحسین قوامی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه 
پتروپارس اهدا شد.این سمپوزیوم در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان به صورت 
مجازی برگزار و در اختتامیه ای که به دلیل رعایت دســتورعمل های 
بهداشــتی با حضور تعداد محدودی از فعاالن روابط عمومی برپا شد، 
هیئت داوران به دلیل رعایت استانداردهای حرفه ای، استفاده از عناصر 
خالقانه و توجه به نوآوری در فعالیت های ارتباطی، روابط عمومی گروه 
پتروپارس را شایسته تقدیر دانستند.گروه پتروپارس تنها شرکت نفتی 
حاضر در میان برگزیدگان بود و فرهنگ سازی متفاوت برای مقابله با 
ویروس کرونا با پویش »پتروماســک« و کلیپ »کرونالوژی در فشم« 
و همچنین طراحی و تولید کارت ســه بعدی تبریک نوروز و انتشــار 
ماهانه مجله خبری در قالب استودیو مجازی از جمله مواردی است که 

توانست نظر هیئت داوران را جلب کند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

سند چارچوب ملی مدارک تحصیلی کشور تدوین شود
نفت  پژوهشــگاه صنعت  رئیــس 
بر تدوین ســند چارچــوب ملی مدارک 
تحصیلی در کشــور تأکید کرد و گفت: 
پیشــرو نسبت  از کشورهای  بســیاری 
به تنظیم این ســند اقــدام کرده اند که 
می توان آن را یکی از حلقه های تضمین 
و ارتقــای کیفیت در نظام آموزش عالی 

به حساب آورد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
پژوهشگاه صنعت نفت، جعفر توفیقی در 
چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین 
کیفیت در نظام های دانشگاهی با تمرکز 
بــر کیفیت آمــوزش عالی و اشــتغال 
دانش آموختگان کــه به صورت مجازی 
و به میزبانی دانشــگاه خوارزمی برگزار 
شــد، با بیان اینکه نظام آموزش عالی 
ایران پس از پیروزی انقالب اســالمی 
دوران توسعه کّمی خود را در همه ابعاد 
و زمینه ها داشــته اســت، عنوان کرد: 
امروزه می توانیم ادعا کنیم نظام آموزش 
عالی ایران از این منظر، دســتاوردهای 
بســیار ارزشــمندی داشــته و توانسته 
سرمایه های انسانی کشور را شکل دهد.
وی افزود: از نظر شــاخص های کّمی، 
کشــور ما جزو کشورهای صاحب نام در 
دنیا اســت و به دنبال آن شــکل گیری 
ســرمایه های انســانی در نظام آموزش 
اثربخش در  عالی منشأ تحوالتی بسیار 
نظام صنعتــی، اقتصادی و جامعه ایران 
شده است.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 
بــا تأکید بر اینکه دوران توســعه  کّمی 
را پشت سر گذاشــته ایم، تصریح کرد: 
امروزه شاهد آن هستیم که خوشبختانه 
دانشــگاه ها و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری درصدد هستند با سرعت بیشتر، 

چرخه توســعه کمیت را با سیاست های 
ارتقــای کیفیت تکمیل کنند و برگزاری 
ایــن همایش را می تــوان از اقدام های 
مرتبط با این گونه سیاســت ها برشمرد.

توفیقــی به تدوین ســند چارچوب ملی 
مدارک تحصیلی از ســوی بســیاری از 
کشورها نیز اشــاره کرد و گفت: از آنجا 
که بسیاری از کشــورهای پیشرو و در 
حال توسعه نســبت به تنظیم این سند 
اقــدام کرده اند، می تــوان آن را یکی از 
حلقه های تضمیــن و ارتقای کیفیت در 
نظام آموزش عالی به حســاب آورد.وی 
با بیان اینکه این سند دارای محورهای 
کلیدی است و همه آنها مرتبط با ارتقای 
کیفیت در نظام دانشگاهی است، عنوان 
کرد: براســاس محورهای مطرح شده در 

این ســند، هر کشور سیاست هایی مانند 
صدور مدارک تحصیلی و انواع آن را در 
نظام آموزش عالــی، آموزش و پرورش 
و فنی و حرفــه ای معرفی می کند تا در 
نهایت بتواننــد از یک نظام آموزشــی 
یکپارچه و منســجم در کشور برخوردار 
باشــند.رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت 
افزود: در این سند افزون بر اینکه تدوین 
برنامه های درســی، فلســفه آموزش در 
مقاطع مختلــف و اهــداف برنامه های 
آموزشــی مورد بحث و تبادل نظر قرار 
می گیرد، از یک سو به دنبال آن هستند 
کــه بروندادهای یادگیــری در مدارک 
تحصیلــی مختلــف را بررســی کنند و 
دانشی،  شایســتگی های  دیگر  از سوی 
مهارتــی و بینشــی دانش آموختگان را 

مورد ارزیابــی قرار دهند تــا در نهایت 
برنامه های درســی  میان  ارتباط  بتوانند 
و بازار کار را مشــخص کنند.توفیقی به 
ســازوکار تضمین کیفیت دانشــگاه ها و 
مدارک تحصیلی نیز اشاره کرد و افزود: 
مدارک  اعتباربخشــی  و  اعتبارســنجی 
دانشجو  پذیرش  شــیوه های  تحصیلی، 
و بررســی صالحیت فارغ التحصیالن از 
مواردی اســت که در همه کشــورها از 
اهمیت بســزایی برخوردار است، چراکه 
در صــورت عدم برخــورداری از کیفیت 
و تضمیــن مــدارک تحصیلــی، دیگر 
دانشگاه ها آن را به رسمیت نمی شناسند، 
از این رو داشتن سند ملی در حوزه نظام 
آموزشــی در تمام کشورها بسیار حیاتی 
اســت.وی یکی از مشــکالت عمده در 

بازار کار و اشــتغال دانش آموختگان را از 
هم  گســیختگی میان برنامه های درسی 
و آموزشــی و نیازهای بازار کار دانست 
و گفت: این ســند می تواند از یک سو به 
چگونگی تدوین برنامه درســی، استفاده 
از الگوی مناســب و تجزیــه و تحلیل 
برنامه های آموزشــی و از سوی دیگر به 
ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتباط دانشگاه 
و بازار کار کمک کند.رئیس پژوهشــگاه 
صنعت نفت افزود: خوشــبختانه در نظام 
آموزش عالی ایران بسیاری از مؤلفه های 
آموزشی وجود دارد، اما این مؤلفه ها باید 
در قالب ســندی به نــام چارچوب ملی 
ایران جمع آوری شوند  مدارک تحصیلی 
تا در نهایت خألهــا در زمینه مدل های 
برنامه ریزی درسی شناسایی و مؤسسات 
آموزش عالی در این زمینه اعتبارسنجی 
شــوند.توفیقی تنظیم این ســند را گام 
بزرگی برای ارتقای کیفیت نظام آموزش 
عالی دانست و گفت: خوشبختانه مؤسسه 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزش عالی به 
از همکاران، پروپوزال های  کمک برخی 
مربوط به این ســند را آماده کرده و در 
دست بررســی قرار داده اند.گفتنی است 
ایــن کنفرانس کــه در روزهای ۲۰ الی 
آبان ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار   ۲۱
شــد، محورهایی نظیر نقش بازار کار و 
ذی نفعــان در ارتقای کیفیت دانشــگاه، 
و  دانش آموختــگان  اشــتغال پذیری 
شاخص های آن، ویژگی های برنامه های 
درســی ســازگار بــا نیازهای شــغلی 
کارفرمایان، روش های ارتباط دانشگاه ها 
با کارفرمایــان و رویکرد ارزیابی کیفیت 
برای ســنجش اشــتغال و کارآفرینی را 

شامل می شود.

ديپلم افتخار جايزه جهانی پروژه های برتر
 و مگا پروژه های 2020 به پروژه بيدبلند 

خليج فارس اهدا شد
با اعــالم نهایی برنــدگان جایزه 
جهانی پروژه های برتر و مگا پروژه های 
2۰2۰، پروژه بیدبلند خلیج فارس ایران 
فینالیست ها کسب  بین  را در  رتبه سوم 

کرد.
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، داوران 
مســابقه بین المللی پروژه های بزرگ و 
مگاپروژه هــا، پیش از ایــن نامزدهای 
نهایی ســال ۲۰۲۰ را مشخص کرده 

بودند.بر اســاس انتخــاب داوران این 
دو  به  مگاپروژه ها  بین المللــی،  رقابت 
دسته زیرساخت و انرژی تقسیم شدند 
که نام پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
و کنسرســیوم ایرانی ســازه  و جهان 
پارس بــه عنوان پیمانــکار پروژه، در 
میان چهار فینالیست بخش انرژی قرار 
گرفت.در مرحله فینــال ابر پروژه های 
حوزه انرژی، دو کنسرسیوم بین المللی 
چینی اول و دوم شــدند و کنسرسیوم 

ســازه و جهان پارس، پیمانکار پروژه 
بیدبلنــد خلیج فارس مقام ســوم را از 
آن خود کرد و دیپلم افتخار این جایزه 
کرد.گفتنی  کســب  را  جهانــی  معتبر 
است مگا پروژه بیدبلند خلیج فارس به 
عنوان بزرگ تریــن طرح گازی غرب 
میلیارد   ۴/۳ با ســرمایه گذاری  آســیا 
دالر، اکنون در مرحله بهره برداری قرار 
گرفته و در آینده بســیار نزدیک رسما 

افتتاح می شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

گزیده

معرفی مناطق برتر اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی؛

43 هزار خودرو عمومی در کشور رایگان گازسوز 
شدند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از گازسوز شدن 
رایگان حدود ۴۳ هزار دستگاه خودرو عمومی در کشور از طریق اجرای طرح 

رایگان دوگانه سوز کردن خودروها عمومی خبر داد.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  از  نقل  به  نفت  دانش  گزارش  به 
فرآورده های نفتی، کرامت ویس کرمی در نشستی که بعدازظهر روز سه شنبه، 
۲۰ آبان به صورت ویدئوکنفرانس در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
برگزار شد، گفت: تاکنون ۴۳ هزار خودرو از طریق اجرای این طرح به صورت 
رایگان دوگانه سوز شده اند و ۲۲ هزار خودرو دیگر نیز در نوبت تبدیل قرار 
دارند.وی افزود: تاکنون ۱۷۵ هزار خودرو در سامانه طرح تبدیل دوگانه سوز 
مشمول  خودرو  هزار   ۷۵ تعداد  این  از  که  کرده اند  ثبت نام  خودروها  کردن 
طرح شناخته شده اند.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این 
نشست شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان غربی، قم 
و کرمانشاه را به ترتیب حائز رتبه نخست تا سوم این شرکت در اجرای طرح 
از  )تاکسی و وانت( معرفی و  رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی 
مدیران مناطق مرکزی، کردستان و چالوس این شرکت نیز به عنوان رتبه های 
چهارم تا ششم اجرای این طرح قدردانی کرد.ویس کرمی با اشاره به اینکه 
انتخاب مناطق برتر بر اساس تعداد ثبت نام خودروها نسبت به خودروهای 
مشمول همان مناطق انجام شده است، افزود: ۲۲۱ کارگاه در سراسر کشور 
پخش  ملی  شرکت  مناطق سی وهفت گانه  در  طرح  این  پوشش  منظور  به 

فرآورده های نفتی تجهیز شده اند.
مناطق شرکت پخش بازوهای اجرایی در ترویج و توسعه صنعت 

سی ان جی
پخش  و  پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون  دستیار  رضایی،  محمد 
فرآورده های نفتی نیز در این نشست گفت: تمامی مناطق شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، بازوهای این شرکت در  زمینه ترویج مصرف سی ان جی 
خودروها  کردن  دوگانه سوز  رایگان  طرح  و صحیح تر  بهتر  هرچه  اجرای  و 
محسوب می شوند.وی ضمن تشکر از مدیران مناطقی که بهترین عملکرد را 
در اجرای این طرح داشته اند، گفت: طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی بسیار بزرگ است و ما به وسعت کل کشور باید فعالیت داشته باشیم.
دستیار معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان 
اینکه نظارت بر کارگاه ها و پیمانکاران اجرایی در همه کشور تنها از سوی ستاد 
مرکزی در شهر تهران قابل انجام نیست، افزود: مدیران و کارکنان مناطق 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اجرای هرچه بهتر این پروژه نقش 
بسیار مهم و مؤثری دارند.رضایی با اشاره به اینکه مدیران مناطق شرکت ملی 
پخش به دلیل ارتباط بیشتر با شورای تأمین استان، فرمانداران، شهرداران، 
صداوسیمای محلی و... بهتر و مؤثرتر می توانند برای ترویج و تبلیغ مصرف 
سی ان جی گام بردارند، گفت:  رشد و توسعه صنعت سی ان جی به عنوان سوخت 
ملی کشور در مناطق، معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و زیست محیطی 
هر منطقه محسوب می شود و چنانچه مدیران مناطق بر ترویج و رونق دهی به 
مصرف سی ان جی در شهرها و روستاهای تحت پوشش خود اهتمام ورزند، در 
کاهش آلودگی و ایجاد هوای پاک در آن مناطق هم نقش جدی ایفا کرده اند.
به عنوان  فارس  و  اصفهان  کرمان،  تهران،  رضوی،  خراسان  مناطق  از  وی 
شهرهایی که بیشترین آمار خودرو بنزین سوز عمومی که قابلیت تبدیل نیز 
دارند، نام برد و تأکید کرد: هم اکنون این الزام وجود دارد که مدیران به ویژه در 
این مناطق از طریق ارتباط با مراجع و کانال های مختلف بتوانند بسیار فعال تر 
از گذشته عمل کنند و حتی از طریق ارتباطاتی که با اداره صنایع و استاندارد 

استان دارند، کارگاه های بیشتری را توسط پیمانکاران طرح تأسیس کنند.
صرفه  اقتصادی دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی

پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر  باقری،  محمدحسین 
فرآورده های نفتی نیز در این نشست گفت: خوشبختانه مسئوالن وزارت نفت 
و شرکت ملی پخش همکاری مناسبی برای توسعه طرح دوگانه سوز کردن 
خودروهای  کردن  دوگانه سوز  افزود: طرح  داشته اند.وی  عمومی  خودروهای 
عمومی یک طرح ملی به حساب می آید که صرفه اقتصادی بسیار مطلوبی را 
برای صاحبان خودرو، مردم و کشور به ارمغان می آورد.مدیر طرح سی ان جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از تهران، ارومیه، قزوین و اصفهان به 
عنوان چهار منطقه نام برد که دارای کارخانه های تولید مخزن هستند و تأکید 
کرد: مدیران مناطق مذکور عملکرد خود را در این زمینه گزارش کنند، یا به 

بازرسی از این کارگاه های تولید مخزن سرعت بدهند.
مدیران مناطق پخش فرآورده های بازوهای 

مهم اجرایی در امر ترویج و توسعه صنعت اجرای 
محسوب می شوند

دستیار معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش نیز در این نشست 
گفت: تمام مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان بازوهای 
این شــرکت در امر ترویج مصرف ســی ان جی و اجــرای هرچه بهتر و 

صحیحتر طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها محسوب می شوند.
محمد رضایی ضمن تشکر از مدیران مناطقی که بهترین عملکرد را در 
اجرای این طرح داشته اند، گفت: طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی بسیار بزرگ است و ما به وسعت کل کشور باید فعالیت داشته باشیم.

وی بــا بیان اینکه نظارت بر تک تک کارگاههــا و پیمانکاران اجرایی 
در همه کشــور تنها از سوی ستاد سی ان جی در تهران به راحتی قابل انجام 
نیست، افزود: مدیران و کارکنان مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در اجرای هرچه بهتر این پروژه نقش بسیار مهم و موثری دارند.به گفته رضایی 
مدیران مناطق شرکت ملی پخش به دلیل ارتباط بیشتر با شورای تامین استان، 
فرمانداران، شهرداران، صدا وسیمای محلی و .... بهتر و موثرتر می توانند برای 

ترویج و تبلیغ مصرف سی ان جی گام بردارند.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت و عملکرد مدیران مناطق در این زمینه از 
ســوی ستاد تهران رصد می شود و به اطالع معاون وزیر نفت می رسد، ادامه 
داد: همانطور که می دانیم وزیر نفت و همچنین آقای صادق آبادی از سی ان 
جی به عنوان سوخت ملی کشور نام می برند؛ بنابراین هرچه که در یک منطقه 
سوخت ملی کشور بیشتر و بهتر توسعه پیدا کند، یک معیار مهم برای ارزیابی 

موفقیت آن منطقه در اجرای وظایفش محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد:

مصرف بی سابقه گاز مایع در کشور
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از مصرف بی ســابقه 
گاز مایــع در کشــور خبــر داد و گفت: 
مصرف گاز مایع برخالف روند توســعه 
شبکه گاز طبیعی، نه تنها کاهش نیافته، 

بلکه افزایش هم داشته است.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
باشــگاه خبرنگاران جــوان، کرامت  از 
ویس کرمــی با بیــان اینکــه تقاضای 
کنونی بــازار گاز مایع )ال پی جی( واقعی 
نیســت، گفت: با یک بررســی ســاده 
متوجه می شــویم نیاز روزانه بسیار کمتر 
از مصرف کنونی کشــور اســت، اما با 
تقاضایی که اکنون از طرف مردم وجود 
دارد، مــا تمامی تولید را بــه بازار داخل 
می دهیــم و نمی توانیــم صادراتــی در 
این زمینه داشته باشــیم.وی افزود: این 
موضوع تاکنون ســابقه نداشته و بسیار 
عجیب به نظر می رســد، زیرا بر خالف 
اینکه شــرکت ملی گاز به صورت ساالنه 
در حال توسعه زیرساخت ها و گازرسانی 
به مناطق مختلف کشور است، اما مقدار 
مصرف گاز مایــع نه تنها کاهش نیافته، 
بلکه افزایش هم یافته اســت.مدیرعامل 
نفتی  شــرکت ملی پخش فرآورده های 
عنوان کرد: گاز مایع یکی از پنج فرآورده 
اصلی اســت کــه شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی وظیفه اصلی تأمین 
آن را به عهــده دارد.ویس کرمــی گفت: 
پخت و پز خانوارهای شهری، روستایی 
و عشــایری کــه از نعمــت گاز طبیعی 
برخوردار نشــده اند، به عنوان کاربرد گاز 
مایع در ســبد مصرف تعریف شده است، 
ضمن اینکــه این دســته از افراد برای 
مصارف گرمایشی از نفت سفید استفاده 

می کنند.
وی تأکید کرد: یک ســری صنوف 
سیار و ثابت هم مثل پیمانکاران ایزوگام 
بین شــهری  رســتوران های  برخــی  و 
هســتند که به دلیل دسترسی نداشتن به 
گاز طبیعی از ســوخت گاز مایع استفاده 
می کنند.مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی گفت: برآورد ما این 
اســت که در همه ســطح کشــور یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار مصرف کننده 

نفت سفید وجود دارد که یعنی این افراد 
بــه گاز مایع هم برای پخــت و پز نیاز 
دارند.ویس کرمی گفت: از نظر پراکندگی 
هم عمده این خانوارها یعنی حدود ۷۲۰ 
تا ۷۵۰ هزار خانوار مصرف کننده گاز مایع 
در اســتان سیستان و بلوچستان و حدود 
۱۷۰ هــزار خانوار دیگر هم در اســتان 
آذربایجان غربی هســتند؛ اســتان های 
کرمانشاه، خراســان رضوی و خوزستان 
هــم در رتبه های بعدی قــرار دارند.وی 
افزود: هر خانوار ماهانه حدود سه کپسول 
۱۱ کیلوگرمی گاز مایع استفاده می کند و 
این یعنــی در هر روز حدود ۲۱۰۰ تن و 
در هر ماه حدود ۶۶ هزار تن گاز مایع در 
کشور استفاده می شود، اما در آبان ماه بالغ 
بر ۶ هــزار تن گاز مایع به صورت روزانه 

در حال توزیع است.
۷۴ شرکت توزیع کننده گاز مایع در 

کشور فعالیت می کنند
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخش 
درباره شــرکت های  نفتی  فرآورده هــای 
توزیع کننده گاز مایع گفت: در کشــور ۷۴ 
شــرکت توزیع کننده گاز مایع وجود دارد 
که طرف قرارداد با شــرکت ملی پخش و 
پاالیش فرآورده های نفتی هســتند و خود 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
هم در حقیقت تأمین کننده این ســوخت 
است که در پاالیشــگاه ها تولید می شود.

این شــرکت ها  کرد:  تصریح  ویس کرمی 
اســاس ســهمیه ای  بر  ماهانه  به صورت 
که توسط شــرکت ملی پخش برای آنها 
مشــخص می شــود، اقدام به توزیع گاز 
مایع در سطح اســتان های خود می کنند. 
یعنی گاز مایع تولیدشــده در پاالیشگاه ها 
را با ناوگان حمل ونقل خودشــان تحویل 
می گیرند و به مشترک هایی که نیاز دارند 
می رســانند.وی افزود: این شــرکت های 
خصوصی توزیع کننده، زیر نظر انجمن گاز 
مایع کشور در حال فعالیت هستند و وظیفه 

نظارت بر آنها به عهده این انجمن است.
قیمت هر سیلندر گاز مایع چقدر است؟

مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
نــرخ گاز  نفتــی درباره  فرآورده هــای 
مایع هــم گفت: قیمت این ســوخت را 
مصرف کنندگان  از  حمایــت  ســازمان 

و تولیدکننــدگان مشــخص می کند که 
اکنون برای هر کیلوگرم گاز مایع، ۲۳۰ 
تومان در نظر گرفته شــده و با احتساب 
هزینه های شارژ سیلندر، حقوق کارکنان، 
حمل ونقــل و دیگــر هزینه های جانبی، 
قیمت یــک ســیلندر ۱۱ کیلوگرمی را 

۹۷۰۰ تومان اعالم کرده است.
بررسی سوخت رسانی به سیستان و 

بلوچستان
ویس کرمــی دربــاره مشــکالت 
سوخت رســانی به اســتان سیستان و 
بلوچســتان هم گفت: تأمیــن گاز مایع 
برای این اســتان از دو مبدأ بندرعباس 
و اصفهــان در حــال انجــام اســت و 
اکنون کســی در این اســتان نیست که 
بخواهــد برای دریافت گاز مایع در صف 
بایســتد.وی افزود: در دو ســال گذشته 
شــرکت های توزیع کننــده گاز مایع در 
ایــن اســتان مشــکالتی را در ناوگان 
حمل ونقل خود داشتند و به همین دلیل 
نمی توانستند سوخت را به نقاط مصرف 
برســانند.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی گفت: با تالش های 
بسیار، این ناوگان تقویت شد و اکنون با 
ریلی،  مخزن دار  و  گازکش  کامیون های 
گاز مایــع در حال انتقال به این اســتان 
اســت.ویس کرمی تأکید کرد: سهمیه در 
نظر گرفته شــده برای این استان ماهانه 
۲۵ هزار تن است و تاکنون سابقه نداشته 
است که در یک ماه ۱۴۰۰ تن ذخیره در 
تأسیسات شمال این استان داشته باشیم.
وی افــزود: زمانی که ناوگان حمل ونقل 

ضعیف بود، نمی توانســتیم ذخیره ای در 
این استان داشته باشــیم، بلکه سوختی 
که به این استان می رسید روزانه مصرف 
می شد. اکنون ۲۰ کامیون گازکش برای 

این استان اضافه شده است.
توزیع خارج از شبکه گاز مایع در 

شهرهای سبز شبکه گاز
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی افزود: شــهر ســبز 
در گازرســانی یعنی شــهری که همه 
نقاط آن از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
اســت، اما می بینیم که در این شهرها 
هــم تقاضای مصــرف گاز مایع وجود 
دارد و دلیل آن این اســت که تعدادی 
از  به طور غیراســتاندارد  از خودروهــا 
گاز مایع برای ســوخت خود اســتفاده 
می کنند که این کار ممنوع و خطرناک 
برای  تأکید کــرد:  اســت.ویس کرمی 
مقابلــه با مصارف غیراســتاندارد، یک 
روش الکترونیکــی و نویــن را اجــرا 
کرده ایــم که از مزایای آن این اســت 
که قیمت مصوب ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور 
در این ســامانه درج می شــود؛ مزیت 
مهم دیگر این اســت که بــا ثبت نام 
خانوارهــای مصرف کننده گاز مایع که 
مصرف کننــدگان واقعی این ســوخت 
هستند، شــرکت های توزیع کننده فقط 
مکلف به تأمین ســوخت مورد نیاز آنها 
می شــوند.وی افزود: این ســامانه در 
گذشته تجارت آسان نام داشت و اکنون 
به سامانه درخواست فرآورده های نفتی 

که مخفف آن »سدف« است، تغییر نام 
داده و تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
خانوار در آن ثبت نام کرده اند.مدیرعامل 
شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتی بیان کــرد: برآوردها حاکی از آن 
اســت که در آینده نزدیک حدود ۲۰۰ 
هــزار خانوار دیگر کــه تاکنون موفق 
به ثبت نام در این ســامانه نشــده اند، 
ثبت نامشــان تکمیل شود.ویس کرمی 
از خانوارها در  تأکید کــرد: شــماری 
مناطق محــروم به امکانات الزم برای 
ثبت نام دسترســی ندارند که کارکنان 
شرکت پخش با مراجعه به آن مناطق 
در حال رسیدگی به مشکل ثبت نام آنها 

هستند.
مشکالت سوخت رسانی به مشترکان 
خراسان جنوبی در حال برطرف شدن 

است
وی درباره ساماندهی مشترکان در 
استان خراسان جنوبی گفت: ساماندهی 
درصد مشــترکان خراســان  حدود ۹۰ 
جنوبی تاکنون انجام شــده و اکنون در 
این اســتان هم صفی برای گاز مایع به 
آن صــورت دیده نمی شــود؛ یک مقدار 
سربیشه  و  نهبندان  در شهرســتان های 
مشکالتی وجود دارد که همکاران ما در 
این استان با حضور در آن مناطق در حال 
رسیدگی به ثبت نام خانوارهای باقی مانده 
پخش  ملی  شــرکت  هستند.مدیرعامل 
پایان ضمن  ایران در  فرآورده های نفتی 
اشــاره به مصرف روزانه ۷۵ میلیون لیتر 
بنزین از ابتدای سال تا دوازدهم آبان ماه 
که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 
قابل توجهی داشــته اســت، گفت: این 
کاهش مصرف ارتباطی به سهمیه بندی 
بنزین ندارد و ناشــی از کاهش ســفرها 

پس از شیوع کروناست!
ویس کرمی از رســانه ها درخواست 
کرد در زمینه فرهنگ ســازی اســتفاده 
رانندگان از ســوخت سی ان جی و تبدیل 
اســتفاده  برای  خودروهایشــان  مخزن 
از این ســوخت به شــرکت ملی پخش 
کنند،  نفتی کشــور کمک  فرآورده های 
زیرا این شــرکت این تبدیــل را رایگان 

انجام می دهد.

گفت وگو با مدير خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت؛

چگونه رکوردی تازه در انتقال نفت و فرآورده  ثبت شد؟
شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران که بیستمین 
سالروز تأســیس خود را پشت سر می گذارد، با ۱۴ هزار 
کیلومتر خطوط انتقال نفت و فرآورده نفتی با ابعاد مختلف 
از ۶ اینچ تا ۳2 اینچ و ۱۹۴ مرکز انتقال نفت، فشارشکن 
و تأسیسات وظیفه انتقال کالن پایدار و ایمن مواد نفتی را 
به عهده دارد. تحویل خوراک و انتقال فرآورده های تولیدی 
هفت پاالیشگاه ایران با خطوط لوله انجام می شود. بنزین، 
نفت ســفید و نفت گاز   از عمده فرآورده هایی هستند که 
با خطوط انتقال نفت منتقل می شوند، همچنین هم اکنون 
۱۷ نیروگاه به صورت مستقیم به خطوط انتقال نفت متصل 
هستند و سوخت مایع مورد نیاز خود را تأمین می کنند.سید 
جعفر علیزاده دربندی، مدیر خطوط لوله شــرکت خطوط 
لوله و مخابرات ایران در این باره می گوید:  اگرچه میانگین 
عمر خطوط لوله انتقال نفت باالی ۳۰ سال است، اما این 
خطوط مانند ساعت کار می کنند و این شرکت در سال ۹8 
موفق شد با ارســال بیش از ۱28 میلیارد لیتر مواد نفتی  

رکورد تازه ای در حجم انتقال فرآورده های نفتی ثبت کند.
متن کامل گفت وگو با سید جعفر علیزاده دربندی، 
مدیر خطوط لوله شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران را در ادامه می خوانید:
به طور میانگین روزانه چه مقدار فرآورده نفتی با خطوط  ��

لوله انتقال نفت جابه جا می شود؟ 
به طور میانگین روزانــه ۳۵۰ میلیون لیتر فرآورده 
نفتی و نفت خــام با خطوط لوله انتقــال نفت جابه جا 
می شود. پارسال )۱۳۹۸( درمجموع بیش از ۱۲۸ میلیارد 
لیتر انواع فرآورده و نفت خام از طریق خطوط لوله منتقل 
شــد که از این رقم، بیش از سه میلیارد لیتر فرآورده در 
اختیــار نیروگاه ها هم قرار دادیم. این میزان انتقال نفت 
و فرآورده در طول ۲۰ ســال گذشــته یک رکورد برای 
شرکت ماست. بخش اعظم این حجم انتقال افزوده شده 
برای بخش های توسعه ای بوده و بخشی از راهکارهای 

فرآیندی با تولید و ابتکارهای انجام شــده است، برای 
نمونه امکان اســتفاده از مواد روان کننــده و تزریق به 
خطوط، افزایش ظرفیت بهره بــرداری بیش از ظرفیت 
طراحی خط را در پی داشــته است.البته ظرفیت انتقال 
فرآورده ها در طول ســال دارای نوسان است، اما به طور 
کلی به دلیل افزایش مصرف فرآورده های نفتی در طول 
چند سال گذشته حجم انتقال نیز افزایش و به موازات آن 
به مرور ظرفیت انتقال و جابه جایی متناسب با آن افزایش 
یافته است. برای نمونه با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در سال های گذشته، طرح های توسعه ای که 
از پیش در این بخش در نظر گرفته شــده در حال اجرا 
بوده است تا بتوان فرآورده های تولیدی این پاالیشگاه را 

برای مصرف به نقاط شمالی کشور انتقال داد.
چقدر در این مدت ظرفیت سازی صورت گرفته است؟ ��

در طول چند سال گذشته ظرفیت تولید فرآورده های 
نفتی در ایران افزایش یافته است و ما هم متناسب با آن 
خطوط لوله انتقال نفت خود را توسعه دادیم. پارسال خط 
لوله نائین - کاشان - ری به بهره برداری رسید.  اکنون 
هم افزایش ظرفیت خطوط لوله فرآورده و نفت خام در 
سایر بخش های مورد نیاز یا به پایان رسیده، یا در حال 

انجام است.
خطوط لوله کنونی پاســخگوی افزایش ظرفیت تولید  ��

فرآورده ها نیست؟
همان طور که گفتم به مــوازات افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه ها و ورود پاالیشگاه های جدید به مدار تولید، 
ظرفیت خطوط انتقال خود را افزایش می دهیم. درواقع 
نمی توانیم یک بخش را توسعه دهیم و در بخش دیگر 
توســعه را متوقف کنیم. همه اینها به صورت زنجیره به 
هم متصل هســتند. اگر ما به موازات افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه ها ظرفیت خطوط انتقال خــود و انبارهای 
پخش را افزایش ندهیم زنجیــره تولید، انتقال و توزیع 

دچار اختالل می شود که خوشبختانه تاکنون این زنجیره 
همواره برقرار بوده است.

با توجه به شرایطی که هم اکنون کرونا تحمیل کرده آیا  ��
حجم انتقال فرآورده کم شده است؟ 

انتقال نفت خام و فرآورده به طور کلی تابع شرایط 
خاص از جمله سرما، گرما و حتی بیماری کرونا نبوده 
و همواره مداومــت دارد. برای نمونه زمانی که تازه با 
پدیده کرونا روبه رو شــده بودیــم در برهه ای از زمان 
سفرها خیلی کاهش یافته بود، در نتیجه مصرف بنزین 
نیز کم شد، اما به این معنا نبود که پاالیشگاه های ما 
تولیدشــان را به دلیل پایین آمدن مصرف کم کنند، 
بنابرایــن ظرفیت انتقال هم کم نشــد، اما به موازات 
کاهش مصرف، ذخیره سازی فرآورده ها افزایش یافت، 
به نحوی کــه هم اکنون ظرفیت ذخیــره مخازن ما 
افزایش یافته است. بنابران اگر مصرف کم یا زیاد شود 
موجودی ذخیره ها در مخازنمان تغییر می کند. افزایش 
ظرفیت هایی که در این بخش انجام دادیم سبب شده 
در برخی از فصول سال که با افزایش مصرف روبه رو 
می شــویم بتوانیم تعادل را در عرضه و تقاضا برقرار 

کنیم.
در شــرایطی شما موفق به ثبت این رکورد شده اید که  ��

عالوه بر کرونا صنعت نفت با تحریم شــدیدی روبه رو بود. 
بیشتر توضیح دهید؟

ببینید تحریم ها به هیچ عنــوان مانعی در انتقال 
نفت و فرآورده ها در ایران نبوده است؛ نمی گویم شرایط 
ایده آلی داشتیم، اما  تاکنون انتقال نفت از طریق خطوط 
لوله به صورت پایدار و کالن انجام شــده و خواهد شد. 
ما از همان ابتدا که تشــدید تحریم ها علیه صنعت نفت 
را داشتیم استفاده از توانمندی شرکت های داخلی را در 
تأمین و تعمیر قطعات و تجهیزات در دســتور کار خود 
قرار دادیم و خوشــبختانه توانســتیم در همین مدت با 

بسیاری از شــرکت های توانمند ایرانی همکاری کنیم. 
با حمایت هایی که از ســازندگان داخلــی انجام دادیم 
هم اکنون آنها می توانند خیلی از تجهیزات مورد نیازمان 
را تعمیر کنند. برای نمونه فناوری پیشرفته ساخت بلید 
توربین ها، یا قطعات آنها بومی شده است همین موضوع 
سبب شــده اتکای ما به شــرکت های خارجی در این 
بخش هــا از بین برود. البته ماهیت فعالیت ما به گونه ای 
اســت که باید به طور مداوم بــه پایش خطوط و مراکز 
انتقالمان بپردازیم و تعمیرات دوره ای را هم داشته باشیم.

میانگین عمر خطوط انتقال نفت ایران چقدر است؟ ��
متوسط عمر خطوط لوله انتقال نفت در ایران باالی 
۳۰ سال است، با این حال قدیمی ترین خط لوله ما خط 
لوله ۱۰ اینچ اهواز - ری اســت که ۶۳ ســال از زمان 
تأسیس آن می گذرد، از طرف دیگر خط نائین - ری - 
کاشان را هم داریم که پارسال به بهره برداری رسید، اما 
همه خطوط انتقال نفت ما مثل ساعت کار می کنند، زیرا 
تعمیــر و نگهداری همه خطوط انتقال نفت را به صورت 

مداوم از طریق پیگیرانی هوشمند انجام داده ایم.
شرکت های داخلی پیگرانی هوشمند را انجام می دهند؟ ��

پیگرانی هوشــمند  پیمانکاران خارجی  تاکنون 
را انجام دادند و ما براســاس پیگرانی انجام شــده در 
همان ایام نقاط ضعف خطوط را شناسایی و به تعمیر 
و نگهداشت آنها اقدام کردیم. اکنون هم تقریباً ۱۰۰ 
درصد خطوط لوله ما پیگرانی هوشــمند شــده اند و 
خطوط جدید هم فعاًل نیازی به پیگرانی ندارند، اما با 
آغاز و تشدید تحریم ها با توجه به اینکه دیگر ممکن 
اســت نتوانیم از خدمات شرکت های خارجی استفاده 
کنیم، به دنبال شناســایی شرکت های داخلی توانمند 
در این زمینه هستیم که تاکنون اقدام هایی نیز صورت 

گرفته است.
گفت و گو: نگار صادقی
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

بومی سازی 25۰۰ کاالی پرمصرف صنعت نفت 
با همکاری دانش بنیان ها

مهندس احمد محمدی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

در ســال های اخیر ۱۲ هزار قلم کاال و 
مواد مصرفی این شــرکت بومی سازی شده 
اســت که از این تعــداد، ۲ هزار و ۵۰۰ قلم 
کاالی پرمصــرف که بخشــی از آنها جزو 
اقالم راهبردی اند، با همکاری شــرکت های 

دانش بنیان ســاخته شده  است. در چند ســال اخیر با توجه به خط 
مشی وزارت نفت و رویکرد ملی برای حرکت به سمت خودکفایی، 
جلب همکاری شــرکت های دانش بنیان برای بومی ســازی دانش 
فنی ســاخت تجهیزات راهبردی نفت در دســتور کار قرار گرفته 
اســت. اکنون این شرکت ها در بومی ســازی و تدوین دانش فنی 
ســاخت تجهیزات و مــواد مصرفی و همچنین اصــالح فرآیندها 
و توســعه نرم افزارها با این شــرکت همکاری دارند و کارشناسان 
مناطــق نفت خیز جنوب نیــز دانش و تجربیات خــود را در اختیار 
آنان قرار می دهند. در ســال های اخیر ۱۲ هــزار قلم کاال و مواد 
مصرفی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی شده است، 
از ایــن تعــداد ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کاالی پرمصرف که بخشــی از 
آنهــا جزو اقالم راهبردی اند، با همکاری شــرکت های دانش بنیان 
ساخته شــده اند. ساخت ســیمان حفاری فوق سبک، بازطراحی و 
تولید توربین ســوالر ســنتار با نام ایرانی تیــدا، تولید فناورانه  مته  
حفاری ۱۷.۵ اینچ و تلمبه های میله ای مکشــی)SRP(، تولید مواد 
تعلیق شــکن و افزایه های ســیمان حفاری، بومی سازی ابزارهای 
الکترونیکی ســنجش فشار و دمای چاه ها، پالگ درون چاهی قابل 
برداشت، توسعه نرم افزارهای بومی شبیه سازی مخزن و مدل سازی 
ســیاالت مخزن و همچنین اجرای طرح زیست محیطی مدیریت 
پســماند به روش بیولوژیک بخشــی از مهم ترین دســتاوردهای 
همکاری مناطق نفت خیز جنوب در تعامل با شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان داخلی بوده اســت. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
برای حمایت مســتمر از منابع داخلی و تعامل بهتر با ســازندگان، 
از سال ۱۳۸۸ تاکنون نمایشــگاه ساالنه ساخت تجهیزات صنعت 
نفت را با کمک بخش خصوصی در استان خوزستان برپا کرده که 
کارکرد اصلی آن ارائه نیازمندی ها و اطالع از آخرین دســتاوردها و 
توانمندی های صنعتگران و شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه 
ســاخت کاال بوده است. در دوازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات 
صنعت نفت خوزستان در ســال ۱۳۹۸، مشخصات ۷ هزار و ۵۰۰ 
قلم کاالی مورد نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اختیار 
بخش خصوصــی توانمند ایرانی قرار گرفته اســت. این اقالم در 
چهار گروه کاالیی ماشــین آالت فرآیندی )پمپ ها، کمپرسورها و 
توربین ها(، شیمیایی و عمومی )شیرآالت، فلنج ها و لوله ها(، برق و 
ابزار دقیق و اقالم حفاری دسته بندی شده اند که تاکنون یک هزار 
و ۸۱ قلم از این کاالها بومی ســازی شده، یک هزار و ۴۸۵ قلم در 
مرحله ســاخت و یک هزار و ۵۴۸ قلم برای ورود به مرحله ساخت 
در دست اقدام شرکت های ســازنده است و امیدواریم شرکت های 
دانش بنیان داخلی با تعاملی مؤثر بومی بتوانند به دانش فنی ساخت 
همه این اقالم دســت یابند و صنعت نفت را از واردات آنها بی نیاز 

کنند.
اعالم نیاز بومی سازی ۱۱ فناوری جدید

شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب در راســتای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان ۱۱ نیاز فناورانه خود را در ســال گذشــته 
اعالم کرد تا شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان توانمند در همکاری 
با این شــرکت نســبت به بومی ســازی آنها اقدام کنند. این نیازها 
شــامل بومی ســازی تکنولوژی توپک هوشمند و اســتفاده از آن، 
پردازش متمرکز)موازی( و رایانش ابری، داده کاوی و تحلیل داده ها 
و هوشمندســازی، اندازه گیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت 
باال، ســامانه گزارش گیری هوشــمند آنالین )ایجاد سیســتم های 
برخط اندازه گیری(، فناوری ســاخت ظروف نمونه گیری تحت فشار، 
پیســتونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی، تصفیه پســاب های 
صنعتی فوق شــور با هدف اســتفاده مجدد صنعتی/ آبیاری، ساخت 
شــیرهای فرازآوری با گاز و جایگاه مخصــوص آنها، جمع آوری و 
استفاده ایمن گازهای ترش و اسیدی تولیدی، تهیه نرم افزار مدیریت 
یکپارچه چاه و مخزن و تهیه نرم افزار شبیه ســازی مشبک کاری با 

قابلیت اتصال به نرم افزارهای شبیه سازی چند فازی جریان است.
انعقاد قرارداد با دانش بنیان ها بر اساس مصوبه تولید بار اول

بر اســاس تکالیف قانون اســتفاده  حداکثری از توان تولیدی 
و خدماتی کشــور، حمایــت از کاالی ایرانــی و مصوبات مربوط 
به حمایت از شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها، شــرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب امســال قراردادی را با یک شــرکت 
دانش بنیان در قالب مصوبه تولید بار اول، نهایی کرده است و ۱۰ تا 

۱۵ قرارداد دیگر را در دست بررسی و اجرا دارد.
راه اندازی 2 دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در اهواز و شیراز

این شرکت برای شناسایی نیازهای فناورانه خود ایجاد دفاتر 
ارتباط با صنعت در دانشــگاه ها را نیز در دســتور کار قرار داده که 
تاکنون این دفاتر در دانشــکده مهندســی نفت اهواز و دانشــگاه 
شیراز راه اندازی شده است.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب افزود: همچنین برای ایجاد دفاتر مناطق نفت خیز جنوب در 
دانشــگاه های صنعتی شریف، شــهیدچمران اهواز  و آزاد اسالمی 
هماهنگی های الزم صــورت گرفته که به زودی راه اندازی خواهند 
شــد. شرکت ها، مؤسســات دانش بنیان و مراکز علمی و پژوهشی 
کشور که عالقه مند همکاری در زمینه توسعه فناوری های مرتبط با 
صنعت نفت هستند می توانند از طریق اداره پژوهش و فناوری این 

شرکت آمادگی خود را اعالم کنند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خبر داد:

ثبت باالترین رکورد ذخیره سازی گاز در کشور
مناطق  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
مرکزی ایران گفت: امســال یک میلیارد 
و 8۵۶ میلیون متر مکعــب گاز به میدان 
شوریجه دی و یک میلیارد و ۱۴ میلیون متر 
مکعب گاز به مخزن ذخیره سازی سراجه 
قم تزریق  شده اســت که یک رکورد به  

شمار می آید.
به  نفــت  دانــش  گــزارش  بــه 
نقل از شــرکت نفت مناطــق مرکزی 
ایران، مهنــدس رامین حاتمــی درباره 
مقــدار تزریــق گاز و بازتولید از مخزن 
شــوریجه دی عنوان کرد: در هشت ماه 
امسال افزون بر تولید گاز، عملیات تزریق 
گاز در ایــن مخزن صــورت گرفته که 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۸ درصد 
افزایش داشته، این اقدام نقطه قابل اتکا 
بــرای تأمین پایدار گاز مصرفی خانوارها 
و پشتیبانی شــبکه انتقال گاز در شمال 
و شــمال شرق کشور اســت.وی افزود: 
خانگیران،  میدان  شــوریجه دی  مخزن 
یکی از مهم ترین ســازندهای گازی این 
میدان است که در سال ۱۳۶۶ کشف شد 
و به بهره برداری رسید. با توجه به ساختار 
مناســب، مخزنی برای ذخیره سازی گاز 
انتخاب و عملیات ذخیره ســازی گاز در 
این مخزن از ســال ۱۳۹۳ آغاز شــده 
اســت.مدیرعامل شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران اظهــار کرد: تأمین انرژی 
پایدار در مناطق شــمال و شمال شرق 
و بعــد مســافت این مناطــق از مراکز 
اصلی تولید گاز در جنوب کشــور و لزوم 
کاهش وابستگی به واردات گاز، همواره 
از دغدغه هــای شــرکت نفــت مناطق 
مرکزی ایران به عنــوان تنها تولیدکننده 
گاز در این مناطق بوده و توســعه شبکه 
گازرســانی و مصرف روزافــزون گاز در 
کشــور اهمیت ذخیره سازی را دوچندان 
کرده است.حاتمی ضمن بررسی عملکرد 
و برنامــه ذخیره ســازی گاز در منطقه 
عملیاتی ســراجه قم اظهار کرد: پارسال 
در منطقــه عملیاتــی ســراجه قم ۸۶۹ 

میلیون مترمکعب گاز ذخیره شــد و طی 
ســال ۱۳۹۹ این میزان ذخیره سازی به 
۱۰۱۴ میلیــون مترمکعب رســید که از 
ابتدای ســال ۱۳۹۰ و آغاز ذخیره سازی 
در این میدان رکورد محســوب می شود 
و پیش بینی این اســت که امســال نیز 
بــا اضافه شــدن حــدود ۱۵۰ میلیون 
مترمکعب گاز معادل ۱۷ درصد نسبت به 
پارســال، توان بازتولید در این منطقه به 
بیش از یک میلیارد مترمکعب برسد.وی 
اهمیت طرح ذخیره سازی سراجه  درباره 
قم تصریح کرد: با توجه به روند افزایش 
مصرف گاز در کشــور و سیاست گذاری 
شــرکت ملی نفت ایران برای تضمین و 
تأمین سوخت در فصل سرد سال، تبدیل 
به عنوان  مخزن تخلیه شده ســراجه قم 
مخزن ذخیره ســازی در دستور کار قرار 
گرفــت، همچنین موقعیــت جغرافیایی 
مناســب، مجاورت آن به استان تهران 
و خط لوله سراســر انتقال گاز، ضرورت 
اجرای این طرح ملــی را دوچندان کرد 
تا در اوج مصرف گاز در فصل زمســتان 

خللی در خدمت رســانی بــه هم وطنان 
ایجاد نشود.

آمادگی تامین پایدار گاز زمستانی 
در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اعالم شد
در همین حال، نشست هماهنگی 
آمادگی تولید گاز زمستانی شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران امروز دوشنبه )۱۹ 
آبان( بــا حضور مدیران تولید ســتاد و 
عملیات شرکت های بهره برداری نفت و 
گاز شرق، غرب، زاگرس جنوبی و رئیس 
منطقه عملیاتی سراجه قم برگزار شد.به 
گــزارش روابط عمومی شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران؛ در این جلسه که 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد. چالش های 
تولید در جهت دستیابی و تحقق برنامه 
مدون تولید تکلیفی نفت و گاز در سطح 
ستاد و شــرکت های تابعه موردبحث و 
تبادل نظر قــرار گرفت.در این جلســه 
مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، ضمن ابراز خرســندی از تحقق 
موفقیت آمیز تعمیرات اساســی چاه ها و 
خطوط لوله، طبق برنامه زمان بندی شده 
در ماه های شــهریور، مهر و آبان افزود: 
بر مبنــای پیش بینی و برنامه ریزی های 
انجام شده در راستای تولید حداکثری و 
آمادگی هر چه بیشــتر در تأمین انرژی 
کشــور فصول سرد ســال، با تالش و 

مناطق  کارکنــان  شــبانه روزی  همت 
تابعه رفع موانع  عملیاتی شــرکت های 
تولید و انجام تعمیرات اساســی در حال 
انجام و پیگیری اســت.احمد رجبی در 
ادامه گفت: با بررســی دوره ای وضعیت 
آمادگی چاه ها و تأسیسات گازی تحت 
پوشــش شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، این شــرکت آمادگی الزم جهت 
تأمین انرژی کشــور را در زمستان سال 
جاری با تــوان بیــش از ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب گاز دارد.وی با تأکید بر نقش 
اساســی دو مخزن مهم ذخیره ســازی 
گاز ســراجه قم و شــوریجه در تولید و 
تأمین گاز زمســتانی کشــور گفت: در 
سال جاری ما شاهد ثبت رکورد تزریق 
گاز در ایــن میادین مهم بودیم که خود 
بیانگر تحقق برنامه مدون تولید شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران می باشد.مدیر 
تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
افزود: در مخزن گازی سراجه با تزریق 
حدود ۱۰۱۴ میلیــون مترمکعب گاز در 
سال جاری نسبت به سال ۹۸ به میزان 
۱۷ درصد رشــد را شــاهد بودیم و در 
مخزن شوریجه نیز با ۲۸ درصد افزایش 
تزریق گاز و ثبت رکورد ۱۸۵۵ میلیون 
مترمکعب، ذخیره قابل توجه و مطمئنی 
جهت تأمین گاز زمستانی کشور را دارا 

هستیم.

توزيع دومين مرحله از تجهيزات پزشکی شورای راهبردی

توليد بيش از 10 ميليارد مترمکعب گاز در پااليشگاه هشتم پارس جنوبی

طی مراســمی در روز سه شنبه دومین 
اهدایی شورای  پزشکی  تجهیزات  از  مرحله 
راهبردی شــرکت های پتروشــیمی منطقه 
پارس بــه مراکز درمانی شهرســتان های 

جنوب استان تحویل داده شد.
بر اســاس اعالم دبیرخانه شــورای 
راهبردی شــرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس در مراســمی روز سه شــنبه بیستم 
آبــان ماه با حضور ســجادی زاده معاونت 
سیاســی امنیتــی فرمانداری شهرســتان 
عسلویه، حســنی رییس شورای راهبردی 
شــرکت های پتروشــیمی منطقه پارس، 
دکتر وطــن خواه رییس بیمارســتان نبی 
اکرم)ص(، مهندس زارعی رییس بهداشت 
و درمان شهرستان عسلویه و جمع کثیری 
از مدیران و مســئولین شــهری و مدیران 
شــرکت های پتروشیمی و با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد، دومین 
مرحله تجهیزات پزشــکی اهدایی شورای 
راهبردی شــرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس که شــامل ، اکســیژن ســاز ۶۰۰ 
لیتر در دقیقه، دتکتور اســتند رادیولوژی، 
پرستیشر  اتوآناالیزر  آزمایشــگاه،  وایداس 

 ,۴/KX۲ ۵۰، سل کانتر سیسمکس مدلL
 DRدستگاه الکتروشــوک،   ,EKGدستگاه
رادیولوژی بود به درمانگاه و مراکز درمانی 
شهرســتان های عســلویه، کنگان و جم 
تحویل داده شــد. در این مراسم ابتدا دکتر 
وطن خــواه رییس بیمارســتان نبی اکرم 
)ص( شهرستان عسلویه با تقدیر از عملکرد 
شــورای راهبردی شرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس  اظهار داشت:» تشکر میکنم 
از شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی 
منطقه پــارس که در مرحله اول تجهیزات 
پزشکی برند و بسیار با کیفیتی اهدا کردند.« 
دکتر وطن خواه ادامه داد:»دستگاه سی تی 
اســکن برای ما دارای اهمیت استراتژیک 
است و در زمان کرونا بسیار مثمر ثمر واقع 
شــد .« وی افزود:»بــا دریافت تجهیزات 
شــورای راهبردی موفق شدیم مجوز آی 
ســی یو و سی ســی که از نیازهای مبرم 
منطقه بود را هم دریافت کنیم که انشــاهلل 
در دهه فجر افتتاح و مــورد بهره برداری 
قرار می گیــرد .« در ادامه مهندس زارعی 
رییس شــبکه بهداشت و درمان شهرستان 
عســلویه گفت:» حوزه ســالمت متاثر از 

صنعت اســت و نیاز به همکاری مداوم از 
طرف شــرکت های منطقه دارد.« زارعی 
ادامه داد:»خوشــبختانه با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی وضعیت منطقه عســلویه 
نســبت به دیگر نقاط اســتان در شرایط 
بهتری قــرار دارد.« وی از همکاری خوب 

شورای راهبردی تقدیر کرد.
امنیتی  معاونت سیاسی  زاده  سجادی 
فرمانداری شهرستان عسلویه دیگر سخنران 
این مراسم بود که تعامل شورای راهبردی 

با جامعه پیرامونی را مهم دانســت و اظهار 
داشت:»همیشــه با مــردم ، در کنار مردم 
روند حرکتی ارزشــمند شــورای راهبردی 
شرکت های پتروشــیمی منطقه است که 
امروز شــکل گرفته اســت.« سجادی زاده 
در خصوص همــکاری دیگر مجتمع های 
صنعتی منطقه نیز بیان داشت:»پتروشیمی 
برای تامین تجهیزات پزشکی منطقه بسیار 
خــوب و بجا عمل کــرده و انتظار می رود 
دیگر شــرکت های منطقه از جمله نفت گاز 

پارس جنوبی هم گوشــه چشمی به جامعه 
پیرامونی خود داشته باشد.«

در ادامه این مراســم حســنی رییس 
شورای راهبردی شــرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس اظهار داشــت:»مردم منطقه 
انســان های بــا محبت و قابــل احترامی 
هســتند و این کمترین خدمتی اســت که 
از طرف شــرکت های تولیدی پتروشیمی 
منطقه برای این قشــر انجام گرفته است.« 
رییــس شــورای راهبــردی در خصوص 
احداث بیمارستان شهرســتان عسلویه نیز 
افزود:»بیمارستان عســلویه تعهد ماست و 
با تمام توان برای احــداث و راه اندازی آن 
تالش خواهیم کرد.« در پایان این مراســم 
تفاهــم نامــه تجهیزات پزشــکی اهدایی 
شورای راهبردی شــرکت های پتروشیمی 
منطقه پــارس بــا امضای طرفیــن اهدا 
شــد.گفتنی اســت این تجهیزات در چهار 
مرکز نبی اکرم ) ص( و مرکز بهداشــت و 
درمان شهرســتان عسلویه، بیمارستان امام 
خمینی )ره( شهرستان کنگان و بیمارستان 
شــهرک توحید توزیــع و ارزش ریالی آن 

هفتادوهفت میلیارد ریال ذکر شد.

پاالیشــگاه  بهره بــرداری  رئیس 
هشــتم مجتمــع گاز پــارس جنوبی از 
تولید بیــش از ۱۰ میلیــارد مترمکعب 
گاز در هفت ماه نخســت امسال در این 

پاالیشگاه خبر داد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی گاز ایران، کامبیز صفتی 
در بازدید غالمرضــا زمانی، مدیر منابع 

انسانی دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور 
از این پاالیشگاه گفت: پاالیشگاه هشتم 
مجتمع پارس جنوبی بــا بهره مندی از 
نیروهای جوان و کارآمد توانســته است 
در حوزه ایمنی و تولید بهترین شاخص 
را  رقم بزند.وی با اشاره به ثبت بهترین 
عملکــرد در حــوزه تولیــد و ایمنی در 
ایــن مجموعه، ادامــه داد: متخصصان 

و کارکنان این پاالیشــگاه با تولید ۱۰ 
میلیارد و ۶۶۰  میلیون مترمکعب گاز از 
ابتدای ســال تاکنون  و ۷۷ هزار و ۷۶۰ 
نفرساعت کار بدون حادثه، توانستند گام 
بزرگی در ســال جهش تولیــد بردارند.
رئیس بهره برداری پاالیشــگاه هشــتم 
مجتمع گاز پــارس جنوبی تصریح کرد: 
این پاالیشــگاه تعامل بســیار خوب و 

ســازنده ای بــا مراکز فنــی و حرفه ای 
اکنون  شهرســتان های همجوار دارد و 
در شــرایط آمادگی کامل بــرای ارائه 
هرگونه همکاری را داراست.صفی تأکید 
کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر 
ارتباط مؤثر صنعت و مراکز دانشــگاهی 
به ویژه با دانشــگاه های فنی و حرفه ای 
گام های بزرگی برداشــته و هدف از این 

مهــم، تربیت نیروهای جوان و حرفه ای 
در منطقه است.وی همچنین اظهار کرد: 
پاالیشگاه هشتم مجتمع پارس جنوبی از 
ایرانی ترین پاالیشگاه های پارس جنوبی 
اســت که با انجام عملیــات تعمیرات 
اساســی طبق برنامه زمان بندی شــده، 
آمادگی الزم را بــرای تولید و فرآورش 

گاز در فصل سرد سال در کشور دارد.

امسال یک میلیارد 
و 856 میلیون متر 
مکعب گاز به میدان 
شوریجه دی و یک 

میلیارد و 14 میلیون 
متر مکعب گاز به مخزن 
ذخیره سازی سراجه قم 
تزریق  شده است که یک 
رکورد به  شمار می آید

تأمین انرژی پایدار در مناطق 
شمال و شمال شرق و بعد 

مسافت این مناطق از مراکز 
اصلی تولید گاز در جنوب 

کشور و لزوم کاهش وابستگی 
به واردات گاز، همواره از 

دغدغه های شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران به عنوان تنها 

تولیدکننده گاز در این مناطق 
بوده و توسعه شبکه گازرسانی 

و مصرف روزافزون گاز در 
کشور اهمیت ذخیره سازی را 

دوچندان کرده است
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گاز

اخبار گاز

برگزاري الکترونیکي انتخابات هیات امنا 
مجتمع مسکوني و کمیته آموزشی شرکت 

پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
براي نخســتین بار در 
سطح شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمي نژاد و استفاده 
از زیرســاخت هاي سیستم 
هــاي اطالعاتي و تکنولوژي 
کرونــا،  بحــران  در  روز 
مجتمع  امنا  هیات  انتخابات 
آموزش  کمیته  و  مســکوني 

پاالیشگاه به صورت الکترونیکي برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمي نژاد، در این خصوص گفت: با توجه به شیوع بحران 
ویروس کرونا در سطح کشــور و عدم استفاده از کاغذ در راي گیري 
انتخاباتي و حفظ ســالمت هر چه بیشتر کارکنان، با تدابیر اتخاذ شده 
مســئولین و همکاري واحدهاي روابط عمومــي، امور فاوا، آموزش و 
هیات امناء دو انتخابات به صورت همزمان در بســتر شــبکه داخلي 
شرکت با کیفیت مطلوب برگزار شد.محمد رضا حشمت مهاجر افزود: 
دقت و ســرعت انجام کار، افزایش نرخ مشارکت، سهولت و سادگي، 
کاهش هزینه) چاپ کاغذ- راي گیري- شــمارش آرا، رفع محدودیت 
زماني و مکاني، تسریع در اعالم نتایج و شفافیت از مزایاي زیر ساخت 

شبکه و نرم افزاري در برگزاري روند انتخابات در پاالیشگاه بود.
توزیع سه هزار بسته نوشت افزار ایراني در بین 

دانش آموزان نیازمند سرخس
خیریه  موسسه  دبیر 
کارکنان شــرکت پاالیش 
نژاد  هاشــمي  شهید  گاز 
از توزیع ســه هزار بسته 
نوشــت افــزار ایراني به 
میلیارد  از یک  بیش  ارزش 
ریال در بین دانش آموزان 
نیازمند شهرستان سرخس 

خبرداد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شــرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشــمي نژاد، محمد زاهد با اعالم این خبر افزود: با توجه 
به شرایط کشور به لحاظ شــیوع ویروس کرونا، با هدف جلوگیري از 
بازماندن دانش آموزان از تحصیل و در راســتاي کمک هاي مومنانه 
و عمل به مســئولیت هاي اجتماعي، تعداد سه هزار بسته نوشت افزار 
آمــاده توزیع گردید.وي تصریح کرد: این عمل خداپســندانه با همت 
خیرین نیک اندیش عضو موسســه خیریه کارکنان پاالیشــگاه براي 
چهارمین سال متوالي در سطح شهرستان سرخس اجرایي گردید.زاهد 
ادامه داد: تعداد دو هزار و ۵۰۰ بســته نوشــت افزار تحویل ســازمان 
آموزش و پرورش گردیده تا در بین دانش آموزان شهرســتان سرخس 
توزیع شــود و همچنین تعداد ۵۰۰ بســته لوازم التحریر در بین دانش 
آموزان عضو خیریه هاي تحت پوشــش شــرکت توزیع خواهد شد تا 
هیچ دانش آموزي به دلیل عدم بضاعت در تامین اقالم نوشت افزار از 
تحصیل باز نماند.دبیر موسسه خیریه کارکنان پاالیشگاه خانگیران در 
پایان، ارزش مالي بسته هاي نوشت افزار ایراني را یک میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال عنوان کرد.
 راه اندازي سامانه هاي

  ارتباط تصویري و آموزشي در شرکت
 پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

مخابرات  رئیــس 
شــرکت  ارتباطــات  و 
شــهید  گاز  پاالیــش 
راه  از  نــژاد  هاشــمي 
انــدازي ســامانه هاي 
ویژه  مجــازي  آموزش 
غیرانتفاعــي  مــدارس 
شهرک گاز و دوره هاي 
آموزشــي کارکنان خبر 

داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمي نژاد، محمد رضا حشمت مهاجر با اعالم این خبر 
افزود: با توجه به شیوع بیماري کرونا در کشور و با هدف حفظ سالمت 
فرزندان همکاران، کلیه فعالیت هاي مدارس و مجموعه هاي آموزشي 
از حالــت حضوري به نیمه حضوري / غیرحضوري تغییر یافته و دانش 
آموزان آمــوزش ها را از طریق فضاي مجــازي پیگیري مي نمایند.
وي اظهارداشــت: در همین راســتا کارگروهي در شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمي نژاد متشکل از امور فاوا، اداره آموزش و کمیته آموزشي 
مدارس مجتمع های مســکونی تشــکیل گردید تا نحوه ارائه آموزش 
هاي مجازي براي گروه هاي هدف به طور جد پیگیري شود.این مقام 
مســئول تصریح کرد: پس از بررســي ها و برنامه ریزي های صورت 
گرفته و ارتقای کیفی زیرســاخت ها، بستر نوین آموزشي براي ارتباط 
دوســویه معلمین و دانش آموزان مجتمع مسکونی با پتانسیل ۱۰۰۰ 
نفــر آنالین)برخط-همزمان( و جهت همکاران با پتانســیل ۴۰۰ نفر 
آنالین )برخط-همزمان( فراهم شــده است.حشمت مهاجر در ادامه از 
راه اندازي سیســتم جدید » مدیریت آموزشي » خبر داد و گفت: با راه 
اندازي این سیســتم تمامي امکانات براي پایش حضور و غیاب دانش 
آموزان، برنامه کالسي، تکالیف و نتایج کالسي، برگزاري آزمون ها و 
اعالم نتایج فراهم شده است تا آینده سازان ایران اسالمي به فراگیري 

علم و دانش بپردازند.

بیژن زنگنه در آیین آغاز عملیات و بهره برداری از پروژه های گازرسانی استان فارس تبیین کرد؛

چرایی موفقیت صنعت نفت در گازرسانی
بهره برداری از ۱8۱ پروژه گازرسانی 
اســتان فارس روز دوشــنبه، ۱۹ آبان ماه 
با حضــور وزیر نفــت آغاز شــد. آیین 
بهره بــرداری از این پروژه هــا به صورت 
ویدئوکنفرانس و با حضور بیژن زنگنه وزیر 
نفت، حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران و جمعی از مسئوالن استان 
فارس برگزار شــد. این طرح ها شــامل 
تکمیل عملیات گازرسانی به یک شهر، ۵۵ 
روســتا و ۱2۵ طرح صنعتی با اعتبار ۱88 
میلیارد تومان است، با افتتاح این پروژه ها 
به 8 هزار و ۷۵۶ خانوار گازرسانی می شود.

وزیر نفت در این آیین و در سخنانی 
تحریم های آمریکا علیــه ایران را نوعی 
انتقام جویی و کینه جویی دانست و گفت: 
این تحریم ها هیچ تأثیــری ندارد و تنها 
عزم مان را برای خدمت به مردم راسخ تر 
کرده اســت.بیژن زنگنه روز دوشنبه، ۱۹ 
آبان مــاه و در صحبت هایــی پایانی خود 
در واکنــش به تحریم هــای اخیر آمریکا 
علیه مدیران ارشد نفتی اظهار کرد: آقای 
ترامپ در روزهای آخری که در کاخ سفید 
هستند تعدادی از مدیران ارشد نفت را به 
بهانه حمایت از تروریست تحریم کردند، 
ما قربانی تروریست هســتیم، اما حامی 
آن نیســتیم. ما دشمن تروریست هستیم 
و به ایــن دلیل با آقــای ترامپ مخالف 
بودیم و هســتیم. ایشــان در این سال ها 
ســرکرده جریان های تروریســتی بودند.

وی بــا بیان اینکه ایــن تحریم ها نوعی 
انتقام جویــی و کینه جویی اســت وگرنه 
تأثیری ندارد، تصریح کرد: امروز برخی ها 
نوشتند ســیالبی از تحریم در راه است! 
اصاًل چیزی برای تحریم نمانده اســت؟! 
هر چیزی هســت را تحریم کردند. مگر 
اینکه همکاران مــا در بخش خدمات را 
هم تحریم کنند.وزیــر نفت ادامه داد: نه 
ما از تحریم می ترســیم نه تأثیری در کار 
مــا دارد، فقط عزم مان را برای خدمت به 
مردم راسخ تر می کند. افتخار ما این است 
خدمتگــزار مردم هســتیم و محکم پای 
مردم ایستادیم. همان گونه که در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشتم جان، مال 
و آبرویمــان را فدای ملت و ســربلندی 
ایران می کنیم.زنگنه گفت: همیشه از خدا 
می خواهــم آخریم لحظه های زندگی ام با 
آرامش از این دنیا بروم، کسی آرامش دارد 
که قلــب و دلــی آرام دارد و به دنیا دل 

نبسته باشد.
فارس؛ دومین استان گازخیز

وی ســخنان خود را بــا قدردانی 
از دســت اندرکاران گازرسانی به استان 
فارس آغاز کرد و یادآور شــد: اســتان 
فارس دومین اســتان گازخیز کشــور 
اســت. میدان هــای متعــددی در این 
استان داریم؛ میدان های شانول، وراوی، 
همــا، تابناک، آغار و داالن میدان هایی 
اســت که هم اکنــون از آنها گاز تولید 
می شود. البته میدان های زیادی هم در 
این استان هســتند که باید توسعه یابد 
و در برنامــه قرار دارد.وزیر نفت با بیان 
اینکه در تراز تولید و مصرف گاز تا افق 
۱۴۲۰ تقریباً توســعه همه میدان های 
گازی شناخته شــده برنامه ریزی شــده 
است، تصریح کرد: استان فارس تا سه 
سال پیش از نظر گازرسانی عقب بود و 
مشکل داشتیم، اما خوشبختانه با همت 
دوستان خود را خیلی سریع جلو کشید 
که این جای قدردانی دارد.زنگنه با اشاره 
بــه اینکه ۸۶ درصد بخش روســتایی 

اســتان فارس هم اکنون تحت پوشش 
گازرســانی قرار دارد و تا شــهریورماه 
۱۴۰۰ بــه این میزان ۸.۵ درصد افزوده 
و به حدود ۹۵ درصد می رســد، تصریح 
کــرد: همچنیــن مجموع گازرســانی 
شــهری و روســتایی به این استان در 
ســال ۱۴۰۰ به ۹۸ درصد می رسد.به 
گفته وی، اســتان فــارس اکنون جزو 
استان های پیشتاز است و استفاده از واژه 
»پویش ســبز« برایش صدق می کند.
وزیر نفت سپس در واکنش به سخنان 
نمایندگان و اســتاندار اســتان فارس 
درباره ضرورت گازرسانی به صنایع این 
استان اظهار کرد:  گازرسانی به صنایع 
به دلیل تولید مســتقیم و ایجاد اشتغال 
برای ما نیز دارای اولویت است. آقایان 
تربتــی )مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران( و آســتانه )مشاور وزیر نفت( این 
موضوع را پیگیری می کنند. امیدواریم با 
مشارکت صنایع استان و کمک هایی که 
ما می کنیم گازرسانی صنایع انجام شود 
و صنعتی در این استان نباشد که برای 

تولید و کار مشکل گاز داشته باشد.
چرایی موفقیت در گازرسانی

زنگنه با بیان اینکه همه تالش های 
صورت گرفته در گازرســانی از یک سو 
حاصل نــگاه وزارت نفت و مدیریتش به 
توســعه یکپارچه صنعت گاز )ما نیامدیم 
گازرســانی کنیم و بعدش هم گاز نداشته 
باشــیم که توزیع کنیم( و از سوی دیگر 
بــه برکت تالش بزرگ خســتگی ناپذیر 
مجاهدان گمنام ما در پارس جنوبی است، 
تصریــح کرد: تولیــد گاز از میدان پارس 
جنوبی بــا افزایش ۲.۵ درصدی از روزانه 
۲۸۰ میلیون مترمکعب در ســال ۹۲ به 
۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این 
اعداد، عددهای ســاده ای نیست و اعداد 
بســیار بسیار بزرگی اســت. کسی تا کار 
نکرده باشــد معنای این اعداد را متوجه 
نمی شــود.وزیر نفت ادامه داد: راه اندازی 
۱۷ پاالیشــگاه، نصب بیش از ۳۰ سکو، 
حفر صدها چاه، هزار کیلومتر لوله کشــی 
در پارس جنوبی و... به خوبی و شایستگی 
و در شــرایط ســخت تحریم و باالترین 
فشارها به بهره برداری رسید. این موفقیت 
بزرگی است که صنعت نفت به آن رسید 
و توانســت گاز را تأمین کند تا اکنون ما 
ســربلند باشــیم و به رکورد روزانه هزار 

مترمکعب گاز خام برسیم.
»همه« منتفع از گازرسانی

وزیر نفت با اشــاره به اینکه محیط 

زیســت، پیمانکاران، صنایع، دولت و کل 
کشور از گازرسانی منتفع هستند، تصریح 
کرد: گازرسانی نیز سبب کاهش مصرف 
فرآورده نفتی و افزایش صادرات آن شده 
و این موضوع بــرای دولت هم نفع دارد، 
ما اکنــون چهار برابر ســال ۹۲ فرآورده 
نفتی صادر می کنیــم.وی تأکید کرد: در 
موضوع گازرســانی ریالی از بودجه دولت 
هزینه نشــده اســت و همه از آن منتفع 
شــدند که این به معنای سیاست گذاری 
درست و تدوین و اجرای بند »ق« تبصره 
۲ ســال ۹۳ و پس از آن ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولید بوده است. سیاست گذاری 
درســت این اســت که همه از آن منتفع 
نباشد.زنگنه  ناراضی  هیچ کس  و  شــوند 
تصریح کــرد: در این موضوع صدها ایده 
و پروژه دیگر هم وجود دارد که می شــود 
انجام داد تا همه ســود ببرند و هیچ کس 
زیان نکند، صنعت کشور فعال شود، امور 
تولیدی کشــور رشد کند، دولت درآمدش 
بیشتر شود و هیچ مشکلی هم برای دولت 
ایجاد نشــود. این خیلی مهم است که از 
تجربه ای که به دست آوردیم همه استفاده 

کنند و جلو بروند.
ضرورت مصرف بهینه در مصرف گاز

وزیر نفت با اشاره به اینکه با ساخت 
خطوط ۵۶ اینچ گاز، نگرانی بابت کاهش 
افت فشــار گاز وجود ندارد، تأکید کرد: با 
وجود انجام کارهای خوب در گازرسانی و 
افزایش تولید گاز در کشور از مردم تقاضا 
می شــود گاز را بهینه مصــرف کنند. در 
مصارف خانگی بدون اینکه به رفاه مردم 
آسیب برســد می توان مصرف گاز را کم 
کرد تا هموطنان بیشــتری از گاز استفاده 
کنند. شــرکت ملی گاز هــم روش های 
تشــویقی را برای تنظیــم موتورخانه ها، 
بخاری های کم مصرف و ... شــروع کرده 
است، همچنین تخفیف به افراد با مصرف 
پایین نیز در برنامه اســت که به زودی در 
دولت تصویب و برای اجرا ابالغ می شود.

زنگنه با بیــان اینکه طرح هــای گازی 
استان فارس در برنامه سند توسعه گاز و 
مصرف دیده شده و پیگیری می شود، به 
طرح خــط پروپیلن برای مناطق مرکزی 
و جنوبی ایران اشــاره کــرد و گفت: بر 
اســاس این طرح قرار شد مجموعه ای از 
تولید نزدیک ۱.۵ میلیون تن پروپیلن در 
عسلویه برپایه عمدتاً متانول احداث شود 
و ایــن پروپیلن تولیدی با خط لوله ای که 
احداث می شــود به شــمال شیراز منتقل 
شــود. از آنجا هم به مصــرف صنایع و 

توســعه در آن منطقه برســد و از آنجا با 
کامیــون و قطار بتواند بــه مناطق دیگر 
مرکزی ایران برای پایین دســتی منتقل 
شود.وی با تأکید بر اینکه تحقق این مهم 
همسو با سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
است و مقام معظم رهبری نیز همیشه بر 
آن تأکید داشته اند، افزود: این کار مهمی 
است که دولت در این مسیر آمادگی دارد 
احداث خط لوله را که از عسلویه تا شمال 
شــیراز می آید انجام می دهد و بقیه کارها 
از جمله ســاخت مخازن بر عهده بخش 
خصوصی اســت. همان کاری که در خط 
لوله اتیلن غرب انجام شد و تجربه موفقی 
بود.وزیر نفت با بیان اینکه اســتان فارس 
ایران است و نخستین  زادگاه پتروشیمی 
است  بوده  ایران »مرودشت«  پتروشیمی 
و جا دارد در این بخش کار شود، تصریح 
کرد: فارس، استان مهمی برای کشاورزی 
است، اما به طور حتم باید صنعتی شود که 
زیربنای آن گاز اســت و هم اکنون از آن 

بهره می برد.
طرح اولیه صادرات گاز ایران به 

افغانستان آماده است
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
هم اعالم کرد که طرح اولیه صادرات گاز 
ایران به افغانستان آماده و مقرر شده است 
انجام آن به بخش خصوصی واگذار شود. 
حســن منتظرتربتی در آیین بهره برداری 
از ۱۸۱ پروژه گازرســانی اســتان فارس، 
گفت: افزایش تولید در پارس جنوبی یکی 
از پشــتوانه های توسعه صنعت گاز کشور 
بوده اســت و از ابتدا قرار شــد با توسعه 
گازرسانی،مصرف ســوخت مایع کاهش 
یابد.وی ادامه داد: تا ســال ۱۳۹۲ ساالنه 
۳۴ میلیــارد لیتر ســوخت مایع مصرف 
می شــد و ما باید از ســوختن این مقدار 
جلوگیری می کردیم تا بتوانیم منابع مالی 
توســعه صنعت گاز را فراهم کنیم، با این 
حال در آن زمان تصویر روشــنی از نحوه 
اجرای قانون بند »ق« وجود نداشــت و 
برای همه پرسش بود که این قانون قرار 
اســت چطور اجرایی شــود و چه منافعی 

دارد.
مصرف ۳۴ میلیارد لیتر سوخت تا سال 

۱۴۰2 به صفر می رسد
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
همین  اتفــاق  مهم   ترین  کــرد:  تصریح 
جایگزینی گاز طبیعی بــا آن ۳۴ میلیارد 
لیتر ســوخت مایع بود که هر ســال به 
مرور مقدار مصرف سوخت مایع با توسعه 
پیش بینی  و  یافــت  گازرســانی کاهش 

می کنیــم با ایــن روند با گازرســانی به 
نیروگاه های چابهار و ایرانشــهر در استان 
سیستان و بلوچستان و تعدادی از شهرها 
و روستاهای باقی مانده، در سال ۱۴۰۱ و با 
کمی بدبینی در سال ۱۴۰۲، مانع مصرف 
آن ۳۴ میلیارد لیتر ســوخت مایع شویم و 
این رقم را به صفر برسانیم، هرچند حاال 
هم مقدار قابل توجهی از آن کاهش یافته 
با بیان اینکه مصرف ساالنه  است.تربتی 
ایــن ۳۴ میلیارد لیتر ســوخت حدود ۱۷ 
میلیــارد دالر هزینه داشــت، اظهار کرد: 
این هزینه هم بــه مرور کاهش یافت  و 
تا سال ۹۸، حدود ۱۱ میلیارد دالر از این 
جایگزینی درآمد به دست آمد.وی افزود: 
این درآمد تا پایان ســال ۱۴۰۲ به حدود 
۲۸ میلیارد دالر می رســد که این افزایش 

پس از آن هم ادامه دارد.
از مصرف ۱۵۰ میلیارد لیتر فرآورده در 

نیروگاه ها جلوگیری شد
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: 
اگر همان روند سال ۱۳۹۲ ادامه می یافت 
و جایگزینی ۳۴ میلیارد لیتر سوخت مایع با 
گاز طبیعی آغاز نمی شد، باید ۱۵۰ میلیارد 
لیتر فرآورده در نیروگاه ها می ســوزاندیم 
که اثــر اقتصادی و محیط زیســتی این 
اقدام بســیار قابل توجه است و افزون بر 
اینکه دیگر واردکننده این منابع نیستیم، 
به صادرکننــده فرآورده های نفتی تبدیل 
شــدیم.تربتی همچنین با تأکید بر اینکه 
گازرســانی به شهرها و روستاهای کشور 
به ویژه در استان سیســتان و بلوچستان 
با شــتاب ادامه دارد، تصریح کرد: تعداد 
روستاهای گازرسانی شــده تا پایان سال 
۱۴۰۰، به ۴۰ هزار روستا می رسد، اکنون 
حدود ۸۳ درصد روســتاها و بیش از ۹۵ 
درصد شــهرهای کشــور از گاز طبیعی 

بهره مند هستند.
کشف میدان جدید گازی در ترکیه اثری 

بر قرارداد با ایران ندارد
وی همچنیــن با حضــور در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی درباره 
تأثیر کشــف ذخیــره گازی جدید ترکیه 
در دریای ســیاه بر تمدید قرارداد گازی 
بــا ایران، گفــت: این موضــوع اثری بر 
قرارداد کنونی صادرات گاز ایران به ترکیه 
ندارد و باید دیــد نیازهای آینده چقدر بر 
موازنــه بازار ترکیه تأثیــر دارد، اما مقدار 
کشف شده رقم قابل توجهی نسبت به کل 
نیازهای آنها نیست و امیدواریم به زودی 
مذاکــرات درباره تمدید قــرارداد را آغاز 
کنیم.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
درباره صادرات گاز ایران به افغانستان نیز 
تصریح کرد: طــرح اولیه صادرات گاز به 
افغانستان آماده شده و مکاتبات را انجام 
داده ایم و منتظریم دســتگاه دیپلماســی 
کشــور به آن ورود کنــد. مبنای ما برای 
انجــام پروژه صادرات گاز به افغانســتان 
تکیه بر بخش خصوصی اســت، اما الزم 
است که این بخش مجوزهای الزم را از 
دولت افغانستان داشته باشد.تربتی با اشاره 
به توسعه تأسیسات گاز در منطقه سرخس 
و پایداری تأمین گاز در شــمال کشــور، 
اظهار کرد: با توجه به احداث پروژه هایی 
همچون خط لوله دامغان - کیاسر - نکا و 
رشت - سنگر، شمال کشور به شبکه گاز 
جنوب متصل اســت و نگرانی از آن بابت 
وجود ندارد. ذخیره ســازی گاز هم در دو 
مخزن شــوریجه و سراجه به خوبی انجام 
شده و بهره برداری از آنها به طور معمول 

از اوایل دی ماه آغاز می شود.

اجراي بيش از شش هزار نفر ساعت دوره آموزشي پدافند غيرعامل در پااليشگاه خانگيران
رئیس واحد ایمني، بهداشــت و محیط زیست شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشــمي نژاد از اجراي بیش از شش هزار 
نفر ســاعت آموزش پدافند غیرعامل در این مجتمع گازي در 

سال ۹8 خبرداد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت 
پاالیش گاز شــهید هاشمي نژاد، سید اســماعیل قادري با 
اعالم این خبر افزود: پاالیشــگاه خانگیران به عنوان حیاتي 
ترین مجتمع صنعتي در شــمال و شمال شرق کشور نقش 

مهمي در تولید انرژي دارد لذا آموزش هاي پدافند غیرعامل 
براي سه گروه کارکنان رسمي، قرارداد مستقیم و پیمانکاري 
شــاغل در مجموعه در طول ســال برگزار مــي گردد.وي 
اظهارداشــت: بر اساس مقررات و شــیوه نامه هاي اجرایي 
کالس هاي آموزشــي پدافند غیرعامل طي سالیان گذشته 
در این مجتمع گازي برنامه ریزي و اجرایي شــده است که 
در طول ســال ۹۸ میزان شش هزار و ۴۲۶ نفر ساعت دوره 
آموزشــي برگزار شده است.این مقام مســئول تاکید کرد: با 

توجه به شــرایط شــیوع ویروس کرونا در کشور و با هدف 
سالمت هرچه بیشتر کارکنان شــاغل، دوره هاي آموزشي 
از حضــوري به غیرحضوري تغییــر یافته و از طریق فضاي 
مجازي برگزار مي شــود که طي چهار دوره در سال جاري 
یک هزار و ۷۷۶ نفر ســاعت دوره پدافند غیرعامل تاکنون 
برگزار شــده اســت.قادري ادامه داد: همچنیــن یک دوره 
مدیریت واکنش در شــرایط اضطراري بــه میزان ۴۳۲ نفر 
ســاعت براي کارکنان رسمي، قرارداد مستقیم و پیمانکاري 

و یک دوره پدافند غیرعامل ویژه مســئولین ارشد پاالیشگاه 
برگزار گردیده اســت.رئیس واحد ایمني، بهداشت و محیط 
زیست شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد برگزاري دوره 
بازآموزي پدافند غیرعامل ویژه نیروهاي بســیج، ارائه فیلم 
های آموزشــی با مضمون پدافند غیرعامل جهت اســتفاده 
کارکنان، برگزاري دوره آموزشــي براي مدارس روستاهاي 
اطراف و برگزاري نمایشــگاه تجهیزات پدافند غیرعامل را 

از مهمترین برنامه هاي هفته پدافند غیر عامل عنوان کرد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

افزایش سوددهی شرکت پتروشیمی پتکیم 
ترکیه

سود شرکت تولیدکننده محصوالت پتروشیمی پتکیم ترکیه در 
سه ماه سوم سال 2۰2۰ میالدی ۳۶ درصد افزایش یافت.

به گــزارش دانش نفت به نقل از روزنامه دیلی صباح ترکیه، 
پتکیم اعالم کرد که ســوددهی این شرکت در سه ماه سوم سال 
جاری میالدی با ۳۶ درصد افزایش نســبت به دوره مشابه ۲۰۱۹ 
بــه ۳۱۱ میلیون لیر ترکیه )۳۶ میلیون دالر( رســید.پتکیم، یکی 
از زیرمجموعه های شــرکت ملی نفت آذربایجان )سوکار(، اعالم 
کرد که سوددهی این شرکت نســبت به سه ماه دوم سال جاری 
میالدی ۱۱۴ درصد افزایش نشــان می دهد، به طوری که جریان 
نقدی در ســه ماه سوم امســال به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیر 
ترکیه رسید.بزرگترین شــرکت تولیدکننده محصوالت پتروشیمی 
ترکیــه اعالم کرد که این نتایج مثبت مالــی در پی بهره وری در 
هزینه های عملیاتی، ادامه توســعه فرآیند تولید و برنامه های موثر 
تعمیر و نگهداری تاسیسات در کنار افزایش روزهای عملیاتی بودن 
تاسیسات پدید آمده اســت.انار محمد اف، رئیس بخش پاالیش و 
پتروشــیمی ســوکار در بیانیه ای اعالم کرد که روند تولید بخش 
پتروشــیمی در دوران شیوع ویروس همه گیری جهانی کووید-۱۹ 
)کرونا( کند نشــد و تقاضا برای مواد خام اولیه در مقایسه با دیگر 
بخش ها به طور قابل توجه ای تاثیر نپذیرفت.وی افزود: پتکیم قادر 
بود با وجود کاهش ۲۵ درصدی قیمت محصوالت، اهداف فروش 

خود پیش از شیوع ویروس کرونا را محقق کند. 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی:

اعتبار اختصاصی پتروشیمی های ماهشهر 
برای مقابله با کرونا به 8۰۰ میلیارد ریال 

رسید
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی گفت: 
مجمــوع اعتبار اختصاصی پتروشــیمی های منطقه بــرای مقابله با 
ویروس کووید- ۱۹ در شهرستان بندرماهشهر به 8۰۰ میلیارد ریال 

رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه مسئولیت اجتماعی 
شورای راهبردی شــرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
ســیدامید شهیدی نیا در هفتادوهشتمین جلســه این شورا که روز 
سه شنبه، ۲۰ آبان ماه با محور شرایط اضطراری و با موضوع کرونا 
برگزار شــد، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن به فصل سرما 
و احتمــال افزایش مبتالیان به ویروس کووید ۱۹ نیاز اســت که 
پشــتیبانی جدی خود را در این حوزه تقویت کنیم.وی با قدردانی 
از مجموعه کادر خدوم بهداشــت و درمان افزود: پتروشیمی آماده 
است تمامی ملزومات مقابله با کرونا را در شهرستان بندر ماهشهر 
تأمین کند.شــهیدی نیا با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال 
از سوی پتروشــیمی های منطقه در این زمینه هزینه شده است و 
اکنون نیز ۲۰۰ میلیارد ریال برای هزینه های اعالم شده در گزارش 
بهداشت و درمان، اختصاص داده می شود، ادامه داد: افزون بر آن 
۱۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز به عنوان ذخیره در نظر گرفته می شــود 
تا در صورت نیاز، کار مبارزه با این ویروس منحوس متوقف نشود. 
این اعتبار متناســب با اعالم نیاز انجام شــده از سوی بهداشت و 
درمان شهرســتان و بیمارســتان نفت در محورهای پیشگیری و 
درمان صرف می شــود.مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی در این نشست پیشنهاد کاهش حضور نیروهای روزکار 
شــرکت های منطقه به دوسوم - یک سوم را ارائه کرد که تصویب 
شد و این مصوبه به زودی به شرکت ها ابالغ می شود.براساس این 
مصوبه، افراد دارای بیماری های زمینه ای همچون دیابت بیشتر از 

این دورکاری استفاده خواهند کرد.
صرفه جویی بیش از 5۰۰ میلیارد تومانی در 

پتروشیمی شهیدتندگویان
عملیات احیــای کاتالیســت پاالدیــوم فاز 2 پتروشــیمی 
شهیدتندگویان ســبب صرفه جویی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی در 

این شرکت شد.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت پتروشــیمی 
شهیدتندگویان، شــرکت ژاپنی NECC که تحت لیسانس باسف 
)BASF( کاتالیست پاالدیوم بر پایه کربن فاز ۲ پتروشیمی شهید 
تندگویان را تولید می کرد به بهانه تحریم های ظالمانه غرب علیه 
ایــران از فروش این محصول راهبردی به شــرکت پتروشــیمی 
شهیدتندگویان امتناع کرد که این موضوع می توانست سبب توقف 
تولید تنها شــرکت تولیدکننده محصول راهبردی PET/PTA در 
کشور شود.براساس طراحی، ۱۴ تن کاتالیست پاالدیوم برای تولید 
محصول در این واحد نیاز است و کاتالیست پس از تولید ۷۰۰ هزار 
تن محصول باید تعویض شود، اما با توجه به شرایط تحریم و عدم 
فروش این کاتالیست به پتروشیمی شهید تندگویان، مهندسان این 
شــرکت با بهینه سازی شــرایط فرآیندی و ابداع روش خاص احیا 
و نگهداری مناســب که در نوع خود منحصربه فرد است، توانستند 
بیش از یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن محصول با همین کاتالیســت 
تولید کنند که در دنیا بی نظیر اســت.با انجام این کار، حداقل ۱۲.۵ 
میلیون یورو در تأمین کاتالیست پاالدیوم فاز ۲ مجتمع پتروشیمی 
شهید تندگویان صرفه جویی شد.شایان ذکر است، با توجه به اینکه 
این کاتالیست به صورت انحصاری و تنها از سوی چند شرکت در 
دنیا تولید می شود و در شرایط تحریم ظالمانه علیه ایران از فروش 
آن به پتروشــیمی شهید تندگویان امتناع می کنند متخصصان این 
شرکت با کمک پژوهشــگاه صنعت نفت در حال بومی سازی این 
کاتالیســت هســتند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تولید این 

محصول راهبردی در داخل کشور باشیم.

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس:

پیش بینی رشد بورس در سایه بهبود مولفه های بنیادی
مهندس ربيعی: بهترين شرايط برای سرمايه گذاری در بورس فراهم و ريسک های مهم از اين بازار تخليه شده است

مدیرعامل  ربیعــی،  جعفر  مهندس 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج  فارس ضمن 
بازار  پایــگاه خبری  به  بیان مطلب فوق 
سرمایه )سنا( گفت: انتظار می رود شرایط 
اقتصادی حاکم بر معامــالت بین المللی 
ایران اعم از فــروش نفت و محدودیت 
هــای صادراتــی از جملــه محصوالت 
پتروشــیمی و فوالدی دچار تحول شود و 
انتظاری به ســمت کاهش ریسک  روند 

است.
پتروشــیمی  هلدینگ  مدیرعامل 
خلیج فارس با انتقــاد از رویه بی منطق 
ترامپ در برخورد با ایران گفت: در مدت 
این چهار سال تا به امروز دولت ایاالت 
متحده از هیچ تحریمی علیه ایران دریغ 
نکرد و چنانچه تحریــم های یکجانبه 
ایران لغو، پول های بلوکه شــده ایران 
آزاد و مســائل مربوط بــه نقل و انتقال 
مالی نیز برطرف شــود، شــرایط برای 
افزایش میزان صــادرات ایران به دلیل 

کاهش محدودیت ها بهبود می یابد.
تعدیل نرخ دالر، حاشیه سود شرکت ها 

را باال می برد
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج 
 فارس در خصوص دغدغه افت شــاخص 
بــورس به دلیل کاهــش احتمالی قیمت 
ارز گفت: قیمــت ارز در ایران با دو روش 
تعیین می شود؛نخســت عرضه و تقاضا و 
دوم جو روانی و انتظار سیاســی. در طرف 
دوم یعنی جو روانی و انتظار سیاسی، پیش 
بینی می شــود، فضای هیجانی ناشی از 
فضای بین الملــل فروکش کند و ضمن 
خروج پول های سرمایه گذاران از بازار ارز 
و سکه، شرایط برای بهبود نرخ گذاری ارز 
بر اســاس عرضه و تقاضا فراهم شود.وی 
شــرایط جدید را برای فعالیت شرکت ها 
بهتر ارزیابی کرد و افزود: در این شــرایط 
امکان دسترسی شرکت ها به ارز با قیمتی 
مقرون به صرفه تر وجود خواهد داشــت 
تا با تکیــه بر این ارز بتواننــد مواد اولیه 
خــود را تهیه کنند تا ضمن کاهش هزینه 
تولید خود،افزایش درآمد داشــته و حاشیه 
ســود بهتری را برای خود ایجاد کنند که 
این مســاله بهترین محّرک بنیادی برای 

رشد سهام شرکت ها است.این مساله در 
کنــار کاهش محدودیت هــای صادراتی 
و افزایــش میــزان صادرات بــر میزان 
ســودآوری شــرکت ها می افزاید.ربیعی 
یادآور شد: این در حالی است که به دلیل 
ریزش بازارهای موازی هم زمان با ریزش 
نرخ ارز نقدینگی در دست مردم بار دیگر 
راه خود را به ســمت بازار سرمایه باز می 
کند. فراموش نکنیم قیمت شرکت ها در  
بازار ســرمایه در این مدت با افت قیمتی 
همــراه بوده و در حال حاضــر به عنوان 
ارزان ترین بازار پتانســیل سرمایه گذاری 

و رشد را دارد.
افزایش تقاضای مواد خام با پایان جنگ 

های تجاری
ایــن مقــام مســئول در هلدینگ 
تاثیر  پتروشیمی خلیج فارس در خصوص 
ایاالت متحده بر فضای  چرخش سیاست 

اقتصادی بین المللی گفت: افزایش احتمال 
پایان یافتــن جنگ های تجاری آمریکا و 
چین، کشورهای اروپایی، کانادا و مکزیک 
به بهبــود فضای اقتصای بیــن المللی و 
رونــق تولید و صادرات در ســطح جهان 
منجر می شود.با اتمام جنگ های تجاری 
بهبــود تقاضای محصول در ســطح بین 
المللی شکل می گیرد که افزایش تقاضای 
کشورهای تولیدکننده برای مواد خام اولیه 
هــم چون نفت و فلزات را در پی دارد.این 
مســاله می تواند افزایــش قیمت ها و در 
نتیجه افزایش میــزان صادرات و افزایش 
درآمدهای صادراتی شــرکت های عرضه 

کننده مواد خام را به همراه داشته باشد.
کدام صنایع در ماه های آینده پتانسیل 

رشد دارند؟
ربیعی با اشــاره به افت شــاخص 
بورس و رسیدن سهام به محدوده جذاب 

قیمتــی گفت:در شــرایط کنونی با وجود 
بروز جذابیت قیمتی در اغلب صنایع باید 
بــه برخی فاکتورها نیــز توجه ویژه کرد.

انتخاب سهام شــرکت هایی که دارایی 
های فیزیکــی خوبی دارند کــه با دالر 
ارزان قیمت گذاری شده است و همچنین 
شــرکت هایی که درآمد ارزی دارند می 
تواند در اولویت انتخاب ســهامداران قرار 
گیرد.وی با تشــریح برخــی فاکتورهای 
انتخاب ســهام پرپتانسیل افزود:با اصالح 
صورت گرفته اکثر شــرکت ها و صنایع 
دارای p/e جذابی شــده انــد و حتی در 
برخی شــرکت ها p/e تک رقمی شــده 
است. اکنون بهترین شرایط برای سرمایه 
گذاری در بورس فراهم و ریســک های 
مهــم از این بازار تخلیه شــده اســت.

مدیرعامــل هادینگ پتروشــیمی خلیج 
فارس با تاکید بــر ارزندگی اغلب صنایع 

بورسی در شــرایط فعلی گفت: به عقیده 
من صنایع پتروشــیمی، فلزی، پاالیشی، 
خودرویی ها، بانکی ها به ترتیب پتانسل 
رشد دارند و سایر دیگر همچون کشت و 
صنعت ها،غذایی ها،ساختمانی ها و غیره 
نیز می توانند پشــت ســر این صنایع به 
حرکــت درآیند.ربیعی در پیش بینی روند 
پیــش روی بازار در ماه های آینده افزود: 
بورس در دوره پیش رو به صورت معقول 
رشــد خواهد کرد و ســرمایه های خارج 
شــده از این بازار نیز به تدریج بازخواهند 
گشــت.بر این اساس رونق تدریجی بازار 
ســرمایه بار دیگر صورت می گیرد.البته 
رشد این بار با تکیه بر مولفه های بنیادین 
و بهبود وضعیت ســوددهی شــرکت ها 
خواهد بود که به مراتب از رشــد شاخص 
تنها بر اساس فاکتوری همچون افزایش 

نرخ ارز بهتر است. 

پايلوت شبکه دانش صنعت پتروشيمی راه اندازی شد
رئیس کل پژوهش و منابع انســانی 
راهبری دانش شرکت ملی صنایع  و مدیر 
دانش  راه اندازی شــبکه  از  پتروشــیمی 
صنعت پتروشــیمی به صورت پایلوت میان 
رازی،  امام،  بندر  پتروشیمی  چهار شرکت 
بوعلی و پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر 

داد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
زهرا  پتروشــیمی،  ملی صنایع  شــرکت 
فیضی اظهار کرد: هفته گذشــته سامانه 
شــبکه دانــش صنعــت پتروشــیمی با 
به صورت   https://kmn.nipc.ir نشــانی 
پایلوت میان چهار شــرکت پتروشــیمی 
بنــدر امــام، رازی، بوعلــی و پژوهش و 
فناوری پتروشــیمی و با محوریت شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در حضور مشاور 
پروژه و به صــورت ارتباط غیرحضوری با 
شــرکت های عضو پایلوت آزمایش شد و 
به بهره برداری رســید.وی افزود: شــبکه 
دانش صنعت پتروشیمی با هدف مدیریت 
ســرمایه های فکری، دانشی و دسترسی 
و بهره بــرداری همه مدیــران و کارکنان 
صنعت پتروشیمی از دانش های تخصصی 
و با رعایت مالحظات امنیتی، پروتکل های 
ارتباطــی و همــکاری واحدهای فناوری 
یافته است  اســتقرار  اطالعات شرکت ها 
و چشم انداز شــبکه دانش، ایجاد بورس 
دانشــی در ســطح صنعت و ملی در افق 
۱۴۰۴ خواهــد بود.رئیس کل پژوهش و 
منابع انسانی و مدیر راهبری دانش شرکت 

ملــی صنایع پتروشــیمی با بیــان اینکه 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان 
یک سازمان توسعه ای و با توجه به نقش 
تعدیل گری و تســهیل گری خــود و در 
راســتای پشتیبانی از توسعه پایدار صنعت 
پتروشیمی، مســئولیت اجرای این شبکه 
دانشــی را به عهده گرفته است، گفت: در 
فاز دوم طرح جامع مدیریت دانش موفق 

بــه اتصال نرم افزار دانش چهار شــرکت 
بزرگ صنعت پیشــگام به اشتراک گذاری 
دانــش و تجربیــات فنــی و مدیریتــی 
خبرگان در طرح پایلوت شــبکه دانش با 
حضور شــرکت های پتروشیمی بندر امام، 
پتروشــیمی رازی، پتروشــیمی بوعلی و 
پژوهش و فناوری پتروشیمی شده است.

فیضی ادامه داد: این طرح اسفندماه سال 

۱۳۹۶ پس از کسب موافقت های الزم از 
ســوی اداره کل پژوهش و توسعه منابع 
انسانی آغاز شد و با رفع موانع متعدد پیش 
آمده در مســیر پروژه بــا تالش و همت 
همکاران چهار عضو پایلوت و به ویژه اداره 
کل امور سیستم های اطالعات مدیریت و 
کامپیوتر با آزمایش موفقیت آمیز به پایان 
رسید.وی افزود: در فاز نخست این طرح، 

تجربه هــای و درس آموخته هــای چهار 
شرکت یادشــده و شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی به عنوان هاب به شــبکه ای 
پتروشیمی  دانش های صنعت  از  ارزشمند 
تبدیل خواهد شــد و شــرکت های عضو 
می توانند از این گنجینه دانشــی استفاده، 
بهتریــن موفقیت هــای کاری خود را در 
زمینه های فنی و اجرایی با یکدیگر تبادل 
و نیز انجمن های خبرگی مشــترک برای 
بحث و تبادل پرســش و پاســخ با دیگر 
شــرکت ها اجرا کنند.رئیس کل پژوهش 
و منابع انســانی و مدیــر راهبری دانش 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: 
حضور در جمع نخســتین اعضای شبکه 
دانش صنعت پتروشــیمی، افزون بر بارز 
شرکت ها،  دانشی  توانمندی های  شــدن 
تالشی برای ایفای مســئولیت اجتماعی 
دانش بنیان در صنعت پتروشــیمی خواهد 
بود.فیضی با تأکید بر اینکه افق شــرکت 
ملی صنایع پتروشیمی در سال های آینده 
ایجاد شبکه بورسی دانشی میان شرکت ها 
و نهادهای مرتبط با صنعت پتروشــیمی 
بــرای کاربری بهینــه دانش ها و تجارب 
صنعت و نیز امکان شناســایی و دستیابی 
حداکثری به خبرگان در سطح ملی خواهد 
بــود، گفت: امید اســت در آینده نزدیک 
با عضویت تعداد زیادی از شــرکت های 
صنعت پتروشــیمی در این شبکه، بتوانیم 
بزرگ ترین شــبکه دانش صنعتی ایران را 

تشکیل دهیم.
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تهیه و تنظیم: پریسا بطنی
بیسـت و دومین نشسـت سـاالنه وزیران مجمع 
روز  )جی ئی سـی اف(  گاز  صادرکننـده  کشـورهای 
پنجشـنبه،۲۲ آبان ماه بـه ریاسـت دوره ای عبدالمجید 
عطـار، وزیـر انرژی الجزایـراز طریق ویدیـو کنفرانس 

برگزار شـد.
بـه گـزارش دانـش نفت، وزیـران نفـت و انرژی 
نشسـت  ایـن  در  جی ئی سـی اف  عضـو  کشـورهای 
و  گاز  صنعـت  بـه  مربـوط  کنونـی  مسـائل  دربـاره 
و  اقتصـاد  ژئوپلیتیـک،  از جملـه  مرتبـط  حوزه هـای 
پایـداری انـرژی و همچنیـن دربـاره افزایـش تعـداد 
اعضـا، بودجـه سـاالنه، جایـزه جدیـد جی ئی سـی اف 
و ششـمین نشسـت سـران جی ئی سـی اف در سـال 
افـزون  نشسـت  ایـن  در  کردنـد.  گفت وگـو   ۲۰۲۱
گـزارش  جی ئی سـی اف،  نشـریه های  بررسـی  بـر 
کوتاه مـدت سـاالنه بـازار گاز و چشـم انداز جهانی گاز 
۲۰۵۰، بولتـن آمـاری سـاالنه رونمایـی  شـد. الجزایر، 
بولیـوی، مصـر، گینـه اسـتوایی، جمهـوری اسـالمی 
ایـران، لیبی، نیجریه، قطر، روسـیه، ترینیـداد و توباگو 
و ونزوئـال، ۱۱ عضـو اصلـی جی ئی سـی اف هسـتند 
و آنگـوال، جمهـوری آذربایجـان، عـراق، قزاقسـتان، 
عنـوان  بـه  پـرو،  و  امـارات  عمـان،  نـروژ،  مالـزی، 
صادرکننـده  کشـورهای  مجمـع  در  ناظـر  اعضـای 
مجمـع  عضـو  کشـورهای  می کننـد.  شـرکت  گاز 
کشـورهای صادرکننـده گاز ۴۶ درصـد از تولیـد گاز 
جهـان، ۷۲ درصد از ذخایـر گازی جهان، ۵۵ درصد از 
سـهم انتقـال گاز بـا خط لولـه و ۶۱ درصـد از تجارت 
گاز طبیعـی مایـع شـده )ال ان جی( را در اختیـار دارند.
سخنان وزیر نفت در بیست و دومین نشست وزارتی 

جی ئی سی اف
وزیـر نفـت در نشسـت وزارتـی جی ئی سـی اف 
خوانـدن  ناعادالنـه  بـا  کنفرانـس  ویدیـو  طریـق  از 
تحریم هـای آمریـکا کـه مانـع دسترسـی ایـران بـه 
صـادرات  محـل  از  درآمدهایـش  از  دالر  میلیاردهـا 
منابـع هیدروکربـوری شـده اسـت، گفـت: بـا وجـود 
همـه چالش هـای ژئوراهبـردی، مـا به پیشـرفت های 
قابـل مالحظـه ای در بخـش انـرژی دسـت یافته ایم. 
بیـژن زنگنـه در بیسـت و دومیـن نشسـت وزیـران 
انـرژی مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز  نفـت و 
از  نشسـت  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  )جی ئی سـی اف( 
بسـیاری جهـات منحصـر بـه فـرد اسـت، از آن رو 
کـه در بحبوحـه شـیوع ویـروس کوویـد-۱۹ کـه در 
صـد سـال اخیـر بی سـابقه اسـت، برگـزار می شـود، 
تصریـح کـرد: برگـزاری ایـن نشسـت نشـان دهنده 
ایـن موفقیـت  مـا  موفقیـت جی ئی سـی اف اسـت و 

را بـه رئیـس نشسـت، دبیـرکل و کارکنـان دبیرخانـه 
مدیـون هسـتیم. وی بـا بیان اینکـه ایران بـه عنوان 
یکـی از بنیانگـذاران جی ئی سـی اف از اینکـه می بیند 
ایـن مجمع دارای اسـتحکام، کارآمدی و اعتبار شـده 
اسـت، بـه خـود می بالـد، تصریـح کـرد: همـه ایـن  
مـوارد در کمتـر از دو دهـه از مـاه مـه سـال ۲۰۰۱ 
گام هـای  جی ئی سـی اف  اسـت.  پیوسـته  وقـوع  بـه 
بـرای گفت وگوهـای تخصصـی و هدفمنـد  بزرگـی 
گاز،  کننـده  مصـرف  و  تولیدکننـده  کشـورهای  بـا 

برداشـته  المللـی  بیـن  سـازمان های  و  موسسـه ها 
اسـت. وزیـر نفت گفـت: گزارش چشـم انـداز جهانی 
مهمتریـن  از  کـه  مجمـع  میـالدی   ۲۰۵۰ سـال 
بـا  انتشـارات دبیرخانـه اسـت، نشـان می دهـد کـه 
وجـود همـه موانعی نظیر شـیوع ویـروس کووید-۱۹، 
چالش هـای ژئـو راهبـردی کـه سـبب کاهـش رشـد 
اقتصـادی جهـان و تغییـر رفتـار مصـرف کننـدگان 
و  مجمـع  انتظـار  در  خوبـی  روزهـای  اسـت،  شـده 
اعضـای آن و همه کشـورهای تولیدکننده اسـت. وی 
بـا بیـان اینکـه در چهار سـال گذشـته جامعـه جهانی 
ضربـه بزرگـی را در مقابل تالش هایش بـرای ارتقای 
توسـعه  چندجانبه گرایـی،  بین المللـی،  همکاری هـای 
پایـدار و تـا حد بسـیاری دربـاره جهانی سـازی تجربه 
کرده اسـت، افـزود: روابط میـان آتالنتیک خدشـه دار 
شـده اسـت، جنگ تجاری میـان چین و آمریکا رشـد 
اقتصـادی جهانـی را تحـت تاثیـر منفـی قـرار داده 
اسـت. وزیـر نفـت تصریـح کـرد: خـروج یـک جانبه 
از معاهده هـا و  از بسـیاری  ایـاالت متحـده آمریـکا 

توافق هـا نظیـر برجـام کـه حاصـل سـال ها تـالش، 
بیانگـر  همگـی  اسـت،  بـوده  چندجانبـه  مذاکـرات 
زنگنـه  اسـت.  بین الملـل  روابـط  در  پارادایـم  تغییـر 
از  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  خـروج  اینکـه  بیـان  بـا 
یکجانبـه  تحریم هـای  غیرقانونـی،  تحمیـل  برجـام، 
اقتصـادی در مقابـل کشـور مـن چیزی جـز زورگوئی 
بـه ایـران و جامعـه جهانـی نبوده اسـت، اظهـار کرد: 
تحریم هـای آمریـکا بـه ایـران نقـض سیاسـت های 
مشـخص بیشـتر کشـورهای عضو جامعه جهانی تنها 
به دلیـل سـلطه آمریـکا بـر سیسـتم مالـی و بانکـی 
جهانـی اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه تحریم هـای 
آمریـکا بـه صورت ناعادالنـه ای مانع دسترسـی ایران 
بـه میلیاردهـا دالر از درآمدهایـش از محـل صـادرات 
منابـع هیدروکربـوری شـده اسـت، افـزود: دسترسـی 
نداشـتن بـه ایـن درآمـد مانـع از ایـن شـده اسـت تا 
کشـور مـن بتوانـد بـه مبـارزه بهتر بـا کوویـد-۱۹ و 
محافظـت از مـردم با خدمات پزشـکی و مشـوق های 
اقتصـادی و اجتماعـی به دلیـل محدودیت هـای وضع 
مـن  بپـردازد.  کوویـد-۱۹  ویـروس  از  ناشـی  شـده 
معتقـدم که دولـت آمریکا سـهم بزرگی از مسـئولیت 
مـرگ روزانـه ۴۰۰ تـن از مـردم ایـران را دارد. وزیـر 
چالش هـای  ایـن  همـه  وجـود  بـا  داد:  ادامـه  نفـت 
ژئوراهبـردی، مـا به پیشـرفت های قابـل مالحظه ای 
در بخـش انـرژی دسـت یافته ایـم. بـا تکیه بـر منابع 
موفـق  سـرمایه گذاری،  و  فنـاوری  انسـانی،  داخلـی 
بـه تولیـد پایـدار روزانه یـک میلیـارد مترمکعـب گاز 
شـده ایم. ۹۵ درصـد از جمعیـت ۸۰ میلیونـی کشـور 
بـه گاز لوله کشـی در خانه هایشـان دسترسـی دارنـد، 
صنایـع نفـت و پتروشـیمی گام هـای بلنـدی دربـاره 
فنـاوری بومـی در زنجیـره تولیـد برداشـته انـد. مـا 
بایـد مقاومـت کنیـم. زنگنه با بیـان اینکـه پیش بینی 
بلندمـدت تقاضـای گاز طبیعـی نشـان می دهـد کـه 
تـا سـال ۲۰۵۰ سـهم گاز طبیعـی در سـبد جهانـی 
از ۲۳ درصـد بـه ۲۸ درصـد خواهـد رسـید، تصریـح 
کـرد: امـا ایـن میـزان رشـد بـرای نیـل بـه  اهـداف 
توسـعه پایـدار و تغییـرات اقلیـم به ویژه در سی سـال 
آینـده کافـی نیسـت. همانطور کـه پیش تر هم اشـاره 
کـردم بـرای رسـیدن بـه سـهم ۳۰ درصـدی مجمع، 
بایـد رویکـردی تازه بـرای نشـان دادن ارزش جهانی 
گاز اتخـاذ شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه و 
به کارگرفتـن فناوری هـای کربن زدایـی در رونـد تولید 
و انتقـال گاز طبیعـی و توسـعه، تولید هیـدروژن پاک 
از جملـه راه هـای بهبـود مصـرف گاز در طـول دوران 
گـذار اسـت، تصریـح کـرد: مـن مطمئـن هسـتم که 
امـروز همگی شـما متفق القول هسـتید که دسـتیابی 

بـه اهـداف تاسـیس مجمـع کشـورهای صادرکننـده 
گاز در گـرو همـکاری، هم آهنگـی و سیاسـت زدایی 
بخـش انـرژی اسـت. وزیـر نفـت تصریـح کـرد: بـا 
گزارش هـای  تهیـه  فعـال،  دیپلماسـی  از  اسـتفاده 
بلندمـدت  انـداز  بـازار گاز و چشـم  تحلیلـی دربـاره 
شناسـاندن  بـرای  ارزنـده  فرصتـی  دبیرخانـه  گاز، 
مجمـع ایجـاد کـرده اسـت. باید تـالش کـرد مجمع 
کشـورهای صادرکننـده گاز بـه عنـوان مرجعـی قابل 
اعتمـاد برای متخصصان گاز در جهان شـمرده شـود.

صلح پایدار نیازمند همکاری های بین المللی و چند 
جانبه گرایی است

وزیـر نفـت در حاشـیه بیسـت و دومین نشسـت 
سـاالنه وزیـران مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز 
و  صلـح  بـه  دسـتیابی  گفـت:  )جی ئی سـی اف(هم 
تولیـد پایدار به نفـع تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان 
گاز نیازمنـد توجـه بـه همکاری هـای بیـن المللـی و 
چندجانبه گرایـی و پرهیـز از قلدرمابـی اسـت. بیـژن 
زنگنـه  افـزود: بـرای اینکـه بتوانیـم در جهانـی صلح 
آمیـز، بـرای صلـح تولیـد پایدار بـه نفـع تولیدکننده و 
مصرف کننـده گاز بـه سـر ببریـم، بایـد همکاری های 
بین المللـی و چندجانبـه گرایی را مدنظر قـرار دهیم و 

قلدرمابـی را کنار بگذاریم و از سیاسـی کـردن بازارها 
به ویـژه بازارهـای انـرژی پرهیـز کنیم. زنگنـه افزود: 
برخـالف همـه فشـارهای بیـن المللـی، ما توانسـتیم 
صنعـت گاز خود را توسـعه دهیم و بـه رکورد ظرفیت 
تولیـد روزانـه یـک میلیـارد مترمکعـب گاز طبیعـی 
دسـت یابیـم و افـزون بـر آن ۹۵ درصد مـردم را زیر 

گزارش

گزارش دانش نفت از بیست و دومین نشست وزارتی جی ئی سی اف؛

افزایش »گاز« در سبد انرژی جهان در سال 2۰5۰
دستیابی به اهداف تاسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در گرو همکاری، هم آهنگی و سیاست زدایی بخش انرژی                                            نماینده ایران در هیئت اجرایی جی ئی سی اف: »کرونا« در کنار ویروس ترامپ جان ایرانی ها را می گیرد

وزیر انرژی الجزایر: بازگشت به زمان پیش از شیوع ویروس کرونا بسیار دشوار است

دبیرکل جی ئی سی اف: 

گاز طبیعی نسبت به دیگر 

سوخت های فسیلی آینده 

روشنی دارد و پیش بینی 

شده است سهم گاز طبیعی 

در سبد سوخت انرژی 

جهان از 23 درصد کنونی 

در سال 2۰5۰ به 28 درصد 

برسد

95 درصد از جمعیت 
8۰ میلیونی کشور 

به گاز لوله کشی در 
خانه هایشان دسترسی 
دارند، صنایع نفت و 
پتروشیمی گام های 

بلندی درباره فناوری 
بومی در زنجیره تولید 

برداشته اند 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پوشـش شـبکه گازرسـانی قـرار دهیم.
»کرونا« در کنار ویروس ترامپ جان ایرانی ها را 

می گیرد
نماینـده ایـران در هیئت اجرایی جی ئی سـی اف 
هـم گفـت: ترکیب ویـروس کرونا و ویـروس ترامپ 
سـبب شـد روزانه بیش از ۴۰۰ تن از هموطنانمان را 
از دسـت بدهیم. امیرحسـین زمانی نیـا، نماینده ایران 
در هیئـت اجرایـی مجمع کشـورهای صادرکننده گاز 
)GECF(، عصـر چهارشـنبه )۲۱ آبان مـاه( در یـک 
میزگـرد وزارتـی در آسـتانه برگزاری بیسـت ودومین 
نشسـت وزیـران نفـت و انـرژی جی ئی سـی اف، آثار 
مخـرب ویـروس ترامـپ )تحریم هـای ترامـپ علیه 
ایـران( بـر تولیـد گاز ایـران را بیشـتر از آثـار مخرب 
ویـروس کرونا دانسـت. وی بـا بیان اینکـه برگزاری 
چنین نشسـتی کـه از طریـق ویدئوکنفرانـس برگزار 
می شـود، نقطـه مقابـل توسـعه بـازار سـوخت های 
ایـن  بـا برگـزاری مجـازی  افـزود:  فسـیلی اسـت، 
نشسـت، بیـش از ۲۰۰ اتومبیـل به فـرودگاه نرفتند، 
بیـش از ۲۰۰ یا ۳۰۰ بلیت خریداری نشـد، هواپیماها 
از سراسـر جهـان بـه الجزایر پـرواز رفت و برگشـت 
نداشـتند و این تعریـف »دوره جدید« اسـت. نماینده 
ایـران در هیئـت اجرایی جی ئی سـی اف تصریح کرد: 

»دوره جدیـد«، بـرای مـن اصطـالح بسـیار جالبـی 
اسـت، در حـال یادگیـری مسـائل تـازه، روش هـای 
نـو یـا کارآمـد بـرای تجـارت هسـتیم، ایـن شـرایط 
شـاید توجـه بیشـتر بـه محیـط زیسـت و شـناخت 
نقـش فنـاوری در تجـارت باشـد. اکنون، تـا آنجا که 
بـه ایـران مربوط می شـود ویـروس کرونا نسـبت به 
ویـروس دونالد ترامـپ در سـال ۲۰۱۸ تأثیر کمتری 
بـر تجـارت گاز مـا داشـته اسـت. ویـروس کرونـا 
تأثیـری بـر تولیـد گاز ما نداشـته اسـت. وی در عین 
حـال تصریـح کرد: یکـی از منافع ویـروس ترامپ یا 
همـان تحریم هـا علیـه مـا این اسـت که مـا به طور 
فزاینـده ای در حـال جـدا کـردن اقتصـاد ملی مان از 
درآمدهـای حاصل از سـوخت های فسـیلی هسـتیم.
افزایش »گاز« در سبد انرژی جهان در سال 2۰۵۰

نماینـده ایـران در هیئـت عامل اوپـک در ادامه 
ایـن میزگـرد در واکنش به سـخنان محمد سانوسـی 
بارکینـدو، دبیـر کل سـازمان کشـورهای صادرکننده 
نفـت )اوپک( دربـاره بهبود بـازار گاز اظهار کرد: فکر 
می کنـم سـخن جنـاب بارکیندو بسـیار گویا بـود. ما 
هـم امیدواریـم کـه چنیـن شـود. مـا فکـر می کنیم 
کـه بهبـود رخ می دهـد، البتـه بـا سـرعتی کمتـر از 
آنچـه پیش تـر انتظـار می رفت. تـا آنجا که بـه ایران 

مربـوط می شـود، ویـروس کرونـا آسـیب زیـادی به 
مـا وارد کـرده اسـت.زمانی نیا گفت: اکنـون ما روزانه 
بیـش از ۴۰۰ تـن از جمعیـت ۸۰ میلیونی خـود را از 
دسـت می دهیـم و روزانـه حـدود ۱۰ هـزار نفـر بـه 
ایـن ویـروس مبتـال می شـوند، ایـن تا حـدی نتیجه 
افـت شـدید درآمدهـای کشـور اسـت. وی افـزود: 
اکنـون، تحریم هـا مـا را از صدها میلیـارد دالر درآمد 
محـروم کـرده اسـت و ایـن تـا حـدودی خدمـات 
سـالمت مـا را برای رسـیدگی به افراد مبتـال به این 
ویـروس، به خطـر انداخته، اکنون ترکیبـی از تحریم  
و همه گیـری ویـروس کرونـا سـبب از دسـت دادن 

روزانـه بیـش از ۴۰۰ نفـر از هموطنان شـده اسـت.
گاز نسبت به دیگر سوخت های فسیلی آینده روشنی 

دارد
گاز  کـه  کـرد  اعـالم  جی ئی سـی اف  دبیـرکل 
طبیعـی نسـبت بـه دیگر سـوخت های فسـیلی آینده 
روشـنی دارد، پیش بینی شـده است سـهم گاز طبیعی 
در سـبد سـوخت انـرژی جهـان از ۲۳ درصـد کنونی 
در سـال ۲۰۵۰ به ۲۸ درصد برسـد. یوری سنتورین، 
دربیسـت و دومیـن نشسـت سـاالنه وزیـران مجمع 
کشـورهای صادرکننـده گاز )جی ئی سـی اف( اظهـار 
کـرد کـه عرضـه و تقاضـای گاز به دلیـل همه گیری 
ویـروس کرونـا بـا کاهـش همـراه شـده اسـت.وی 
افـزود: گاز طبیعـی نسـبت بـه دیگـر سـوخت های 
فسـیلی آینـده روشـنی دارد، پیش بینـی شـده اسـت 
سـهم گاز طبیعـی در سـبد سـوخت انـرژی جهـان 
از ۲۳ درصـد کنونـی در سـال ۲۰۵۰ بـه ۲۸ درصـد 
برسـد. دبیـرکل جی ئی سـی اف، مجمـع کشـورهای 
صادرکننـده گاز اکنـون بـه جایـگاه خـود در بـازار 
انـرژی رسـیده اسـت و تحلیل های ایـن مجمع مورد 
بین المللـی  مجمـع  هماننـد  سـازمان هایی  اسـتناد 
انـرژی )IEF(، سـازمان کشـورهای صادرکننده نفت 
)اوپـک( و دیگـر نهادهـای بین المللی قـرار می گیرد. 
بازگشت به زمان پیش از شیوع ویروس کرونا بسیار 

دشوار است
وزیـر انـرژی الجزایر هـم اظهار کرد: بازگشـت 
بـه زمان پیش از شـیوع ویروس کرونا بسـیار دشـوار 
اسـت و راه درازی بـرای بازگشـت به زمـان پیش از 
شـیوع ایـن ویـروس وجـود دارد. عبدالمجیـد عطار، 
نشسـت  بیسـت ودومین  در  الجزایـر  انـرژی  وزیـر 
سـاالنه وزیـران مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز 
)جی ئی سـی اف(: قیمـت گاز در طـول سـال ۲۰۲۰ 
به دلیـل شـیوع ویـروس کرونابـا کاهش همـراه بوده 
و بسـیاری از فعالیت هـای اقتصادی تحـت تاثیر این 
ویـروس قـرار گرفتـه اسـت.وی افـزود: بازگشـت به 

زمـان پیـش از شـیوع ویـروس کرونا بسـیار دشـوار 
اسـت و راه درازی بـرای بازگشـت به زمـان پیش از 
شـیوع این ویـروس وجـود دارد.وزیر انـرژی الجزایر 
تصریـح کـرد: جی ئی سـی اف نقـش مهمـی در بازار 
طبیعـی گاز ایفـا می کنـد و سـازمان های بین المللـی 

به ایـن موضـوع اذعـان دارند. 
بیانیه پایانی بیست و دومین نشست وزارتی 

جی ئی سی اف
وزیـران  سـاالنه  نشسـت  دومیـن  و  بیسـت 

نفـت و انـرژی مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز 
روز  ویدیوکنفرانـس  طـری  از  )جی ئی سـی اف( 
پنجشـنبه )۲۲ آبان مـاه( بـا انتشـار بیانیـه ای بـه کار 
خـود پایـان داد.بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
گاز  صادرکننـده  کشـورهای  مجمـع  دبیرخانـه  از 
)جی ئی سـی اف(، بیسـت و دومیـن نشسـت وزیـران 
ایـن مجمـع روز پنجشـنبه )۲۲ آبان ماه(، به ریاسـت 
عبدالمجیـد عطـار، وزیـر انـرژی الجزایـر و از طریق 
ویدیـو کنفرانـس برگزار شـد.در این نشسـت وزیران 
الجزایـر،  عالی رتبـه  مقام هـای  و  انـرژی  و  نفـت 
بولیـوی، مصر، گینه اسـتوایی، ایران، لیبـی، نیجریه، 
قطر، روسـیه، ترینیـداد و توباگـو و ونزوئال و در عین 
حـال آنگـوال، آذربایجـان، عـراق، مالـزی و نـروژ به 
عنـوان اعضـای ناضر حضـور داشـتند.مدیران انرژی 
اندونـزی، موزامبیک، سـنگال، تونس و ترکمنسـتان 
بـه همـراه رهبـران، موسسـه تحقیقـات اقتصـادی 
آسـه آن و شـرق آسـیا )ERIA(، مجمـع بین المللـی 
انـرژی )IEF(، سـازمان کشـورهای صادرکننده نفت 

)اوپـک(  نیـز بـه عنـوان مهمانان مجمع در نشسـت 
افتتاحیـه شـرکت کردنـد.در این نشسـت پویایی های 
کنونـی در صنعـت گاز ارزیابـی و بـر ایـن موضـوع 
تاکیـد شـد کـه بنیان هایـی که منجـر به رشـد مورد 
انتظـار گاز طبیعـی در سـبد انـرژی جهـان می شـود 
بی تغییـر باقـی خواهـد مانـد.در این نشسـت بر عزم 
اعضـا به منظـور افزایـش سـرعت همـکاری بـرای 
شـد.مجمع  تاکیـد  جی ئی سـی اف  کارآیـی  توسـعه 
کشـورهای صادرکننـده گاز همچنیـن بر تـاب آوری 
اطمینـان  بـرای  تـالش  در  عضـو  کشـورهای 
و  آزاد  بازارهـای  محدودیـت  بـدون  عملکـرد  از 
انعطاف پذیـر گاز و  عرضـه بی وقفـه بـه مشـتریان 
باوجـود چالش هـای متعـدد و کاهـش درآمـد، تاکید 
کرد.در این نشسـت، نسـخه پیشـرفته ۲۰۲۰ نشـریه 
 ،۲۰۵۰ گاز  جهانـی  چشـم انداز  مجمـع،  اصلـی 
جی ئی سـی اف  گاز«  جهانـی  »الگـوی  براسـاس 
راه انـدازی  از  نیـز  مجمـع  ایـن  شـد.وزیران  ارائـه 
سـاالنه  جدیـد  گـزارش  و  سـاالنه  آمـاری  بولتـن 
کوتـاه مـدت بـازار گاز جی ئی سـی اف اسـتقبال و از 
دسـتاوردها در زمینه تأسـیس موسسـه تحقیقات گاز 
در الجزایـر قدردانـی و تشـکر کردند.در این نشسـت 
سیاسـت و رونـد ارائـه جوایز جی ئی سـی اف تصویب 
شـد، مراسـم اهـدای جوایـز جی ئی سـی اف از سـال 
۲۰۲۱ آغـاز و طـی مراسـمی در حاشـیه ششـمین 
می شـود.در  برگـزار  جی ئی سـی اف  سـران  نشسـت 
بررسـی گزارش مقدمات برگزاری ششـمین نشسـت 
سـران مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز، وزیـران 
نفـت و انـرژی ایـن مجمـع از پیشـرفت های قطـر 
بـه عنـوان میزبـان این رویـداد دوسـاالنه، کـه قرار 
اسـت ۱۸ نوامبـر ۲۰۲۱ در دوحـه برگـزار شـود ابراز 
رضایـت کردنـد.در همیـن حـال، الجزایـر در سـال 
۲۰۲۳ میـالدی در الجزیـره میزبان هفتمین نشسـت 
سـران جی ئی سـی اف خواهـد بـود.در ایـن نشسـت 
فرانکلیـن مولینـا اورتیـز، وزیـر هیدروکربـن بولیوی 
بـه عنـوان رئیس نشسـت وزارتـی سـال ۲۰۲۱ )۲۷ 
آبان مـاه سـال ۱۴۰۰( و فرانکلیـن خـان، وزیر انرژی 
و صنایـع انـرژی جمهـوری ترینیـداد و توباگـو بـه 
عنـوان نایـب رئیـس انتخـاب شـدند.افزون بـر این، 
محمـد همـل از الجزایـر بـه عنـوان رئیـس هیئـت 
اجرایـی و آنجـل گونزالـس سـالترون از ونزوئـال بـه 
عنـوان نایـب رئیـس هیئـت اجرایی در سـال ۲۰۲۱ 
میـالدی منصـوب شدند.بیسـت و سـومین نشسـت 
نوامبـر   ۱۶ انـرژی جی ئی سـی اف  و  نفـت  وزیـران 
قطـر  دوحـه  در   )۱۴۰۰ سـال  آبان مـاه   ۲۵(  ۲۰۲۱

می شـود.  برگـزار 

گزارش

گزارش دانش نفت از بیست و دومین نشست وزارتی جی ئی سی اف؛

افزایش »گاز« در سبد انرژی جهان در سال 2۰5۰
دستیابی به اهداف تاسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در گرو همکاری، هم آهنگی و سیاست زدایی بخش انرژی                                            نماینده ایران در هیئت اجرایی جی ئی سی اف: »کرونا« در کنار ویروس ترامپ جان ایرانی ها را می گیرد

وزیر انرژی الجزایر: بازگشت به زمان پیش از شیوع ویروس کرونا بسیار دشوار است

زنگنه: با وجود همه این 
چالش های ژئوراهبردی، 
ما به پیشرفت های قابل 

مالحظه ای در بخش انرژی 
دست یافته ایم. با تکیه 

بر منابع داخلی انسانی، 
فناوری و سرمایه گذاری، 

موفق به تولید پایدار 
روزانه یک میلیارد 

مترمکعب گاز شده ایم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

ارائه55 هزار نفر خدمت در کلینیک های تخصصی 
بیمارستان بزرگ نفت اهواز در پنج ماه اخیر

در خرداد ماه امســال کلینیک های 
تخصصی در ســه مرکز بیمارستان بزرگ 
نفــت و مجتمع های تخصصی ســالمت 
خانواده کارون و شــهدای نفت به صورت 
برنامه ریزی شده  خدمات ارائه میکردند 
که آمــار مراجعین از ۷۴۰۰ نفر در تیرماه 
به ۱۴۵۰۰ نفر در مهر ماه رســیده است 
و در پنج ماه اخیر بیــش از ۵۵ هزار نفر 
در کلینیک های تخصصی خدمات دریافت 

نموده اند.
 رییس بهداشــت و درمان صنعت 
نفت اهــواز با اشــاره به همــه گیری 
ویروس کرونا در کشور از اسفند ماه ۹۸ 
گفت :  بر طبــق پروتکل های  ابالغی 
و در جهــت حفظ ســالمت مراجعین و 
پیشگیری از تردد غیر ضروری در مراکز 
درمانی ،  فعالیت کلینیک های تخصصی 
بیمارستان بزرگ نفت اهواز محدود شد 
و کلینیک های تخصصی غیر اورژانس 
تعطیل و اعمال جراحــی غیر اورژانس 

)الکتیو( نیز کنسل شد. 
وی افــزود : از ابتدای همه گیری 
کرونا در کشــور ، در تمامــی کلینیک 
هــای تخصصی، بیماران اورژانســی با 
اخذ فرم ارجاع از پزشکان مراکز سالمت 
خانواده و یا پزشکان اورژانس و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و حفظ فاصله 
گذاری اجتماعی به صورت برنامه ریزی 
شده و در ساعات خاصی توسط پزشکان 
آنکال ویزیت می شــدند و این برنامه تا 

اردیبهشت ماه سال ۹۹ ادامه یافت.
دکتر دهقان اظهار داشت : با توجه 
به درخواســت مکرر بیماران و مراجعین 
نسبت به ارائه خدمات در کلینیک های 
تخصصی به شکل روتین ، در خرداد ماه 
امســال کلینیک های تخصصی در سه 

مرکز بیمارســتان بزرگ نفت و مجتمع 
های تخصصی ســالمت خانواده کارون 
و شــهدای نفت به صورت برنامه ریزی 
شــده و در فواصل زمانی معین کار خود 
را آغــاز کرد تا عالوه بــر ارائه خدمات 
تخصصی ، با گسترش تعداد مراکز ارائه 
خدمات و کاهش زمان حضور پزشــکان 
در هر شــیفت کاری ، از تجمع بیماران 

پیشگیری شود. 
وی ادامــه داد : افزایــش تعــداد 
مراکــز ارائــه دهنده خدمــات کلینیک 
افزایش  نه تنهــا باعث  های تخصصی 
بلکه  مراجعین گردیــده،  رضایتمنــدی 
آمــار مراجعین از ۷۴۰۰ نفر در تیرماه به 
۱۴۵۰۰ نفر در مهر ماه رســیده است و 
در پنــج ماه اخیر بیش از ۵۵ هزار نفر در 
کلینیک های تخصصی خدمات دریافت 

نموده اند.وی ضمن تشــکر از پرســنل 
شاغل در کلینیک های تخصصی گفت 
: همه ی پزشکان متخصص ، پرستاران 
و کارکنــان امــور اداری کلینیک های 
تخصصی در این چند ماه ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله ی 
فیزیکی ،  تالش کرده اند تا  درمان هیچ 

بیماری به تعویق نیفتد.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت 
نفــت اهواز تصریح کــرد : طبق برنامه 
ریزی های انجام شده در ماه جاری نیز 
با تقســیم کلینیک ها در سه مرکز و در 
ساعات ویزیت جداگانه  )صبح و عصر( ، 
تالش میکنیم تا حد امکان ضمن درمان 
بیماری های مزمن بیماران ، از شــیوع 
ویروس کرونا در اثر رفت و آمدهای غیر 
ضــروری  و تجمع  در فضاهای درمانی 

نیز پیشگیری کنیم.
وی در خصوص راه اندازی کلینیک 
ویژه گفت: در خرداد ماه ۹۹ کلینیک ویژه 
با اولویت بیماران پیوند اعضا فعالیت خود 
را آغاز کرد،  در این کلینیک که با حضور 
پزشک متخصص و کارشناس پرستاری 
آغاز به کار نمود ، ابتدا سوابق پزشکی ، 
دارویی و پاراکلینیکی بیماران مورد نظر 
بررسی شــده و سپس از طریق برقراری 
ارتباط تلفنی توسط پزشک با بیماران و 
بررسی مشکالت فعلی ایشان ، مشاوره 
غیــر حضوری به بیماران ارائه شــد. در 
صورت نیاز به مشــاوره های تخصصی 
تر ، امکان ارتباط بیمار با پزشــک فوق 
تخصــص نیز فراهم گردید. ســپس در 
صــورت نیاز بیماران به داروهای جدید ، 
درخواســت دارویی برای بیمار مورد نظر 

در سیستم  HIS ثبت شده ، نسخه بیمار 
توسط داروســاز بررسی و آماده ، پرستار 
کلینیک داروهــا  را از داروخانه تحویل 
گرفته و پس از کنترل نهایی ، داروهای 
بیماران خاص از طریق واحد ترابری و با 
احراز هویت ایشان ، درب منزل تحویل 
داده شــد. تایید تحویل داروها توســط 
پرستار کلینیک چک شده و نحوه دقیق 
مصرف داروها نیز برای ایشــان توضیح 

داده شد. 
وی تاکید کرد : کلینیک ویژه ابتدا 
با اولویت بیماران خاص آغاز به کار نمود 
و پس از موفقیــت در اجرای این طرح 
، ارائه خدمت به بازنشســتگان باالتر از 
۸۰ ســال نیز در دستور کار این کلینیک 

قرار گرفت.
وی افزود : طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده از نیمه ماه جاری کلینیک 
ویژه مجددا فعالیــت خود را آغاز خواهد 
کرد.دکتر دهقــان در خصوص کلینیک 
های تخصصی فعــال در مجتمع های 
ســالمت خانواده گفت : در حال حاضر 
خانواده  تخصصی ســالمت  مجتمع  در 
شــهدای نفت کلینیک هــای داخلی ، 
چشم ، بینایی سنجی ، قلب ، ارتوپدی ، 
جراحــی ، زنان و نورولوژی و در مجتمع 
تخصصــی ســالمت خانــواده کارون 
کلینیک داخلی ، ارتوپدی و عفونی فعال 

می باشند.
وی در خصــوص نحوه اخذ نوبت 
کلینیــک های تخصصی گفت : بیماران 
میتوانند از طریق تماس با شــماره تلفن 
۳۱۵۳_۰۶۱ با توجه به محل ســکونت 
خود ، نوبت کلینیک مــورد نظر خود را 
در یکی از مراکز ارائه خدمات تخصصی 

اخذ نمایند.

۸0درصد دستگاههای پرتوساز بيمارستان نفت گچساران ديجيتال است 
رادیولــوژی  واحــد  مســئول 
صنعت  بعثت  بیمارســتان  )پرتونگاری( 
نفــت گچســاران گفــت: ۸۰درصــد 
نفت  بیمارستان  پرتوســاز  دستگاههای 

گچساران دیجیتال است. 
روزیتا آقایی به مناسبت فرارسیدن 
آبــان( روز جهانی  نوامبر )۱۸  هشــتم 
اشــعه در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط 
عمومــی بهداشــت و درمــان صنعت 
نفت گچســاران اظهار داشــت: بخش 
تصویربرداری بیمارســتان بعثت صنعت 
نفت به دستگاههای پرتوساز ماموگرافی 
دیجیتال، تراکم سنج استخوان دیجیتال 
)BMD(، دستگاه پانورکس و سفالومتری 
دیجیتال، رادیوگرافی دیجیتال و پورتابل 

رادیولوژی آنالوگ مجهز می باشد.
وی ادامــه داد: این واحد همچنین 
دارای مجهزترین دســتگاه سونوگرافی 
مــدرن )GE۸( بوده و آمــاده خدمات 

رسانی به جمعیت تحت پوشش است.
آقایــی تصریــح کــرد: از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مهرماه چهار هزار 
و ۴۹۰نفــر از جمعیــت تحت پوشــش 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
به واحد رادیولوژی و سونوگرافی مراجعه 
کــه هفت هــزار و ۷۴۰مــورد خدمات 
تصویربرداری در این واحد انجام شــده 

است.
رادیولــوژی  واحــد  مســئول 
صنعت  بعثت  بیمارســتان  )پرتونگاری( 
نفت گچساران اضافه کرد: در این مدت 
چهار هــزار و ۵۰۰مــورد رادیوگرافی و 
دانسیتومتری )سنجش تراکم استخوان(، 
دو هــزار مورد ســونوگرافی، ۸۰۰مورد 
پانورکــس  ۴۴۰مــورد  و  ماموگرافــی 
دندانپزشــکی )O.P.G(  انجــام گرفته 

اســت.آقایی افزود: بیشترین سونوگرافی 
ها مربوط به شــکم، لگــن، بارداری به 
اســتثنایNT و NB، تیروئید، بافت نرم، 
پروستات، کلیه، داپلرها به جزء واریس و 

عروق کلیه است.
کاهش پذیرش به علت شیوع کرونا

وی گفت: به علت شــیوع بیماری 
کووید ۱۹ و جلوگیری از ازدحام مراجعه 
کنندگان پذیرش کاهش و در حال حاضر 
۳ روز در هفته خدمات ســونوگرافی در 

این واحد درمانی ارائه می گردد.
آقایی بیان کــرد: آمار مراجعات در 
هفت ماه ابتدای ســال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
آقایی در ادامه اظهار کرد: یکدستگاه 

پورتابل ســیار در واحد رادیولوژی جهت 
ارائــه خدمات بــه بیماران بســتری در 
بخش ها، یکدستگاه سونوگرافی پورتابل 
 C.ARM در واحد اورژانس، یکدســتگاه
اتاق  بخش  در  تصویربرداری(  )اســکنر 
عمل و دو دســتگاه گرافــی تک دندان 
در کلینیک دندانپزشــکی بهداشــت و 
درمان صنعت نفت گچساران جهت ارائه 
خدمات به بیماران تجهیز گردیده است.

وی افــزود: تمامی دســتگاههای 
پرتوســاز هر ساله توســط شرکت های 
طــرف قرارداد و هر ۳ماه یکبار توســط 
مسئول تجهیزات پزشــکی بازبینی می 
شــود.آقایی بیان کرد: همچنین تمامی 
این دســتگاهها روزانه توســط مسئول 
واحد رادیولوژی )پرتونگاری( کالیبره می 

شوند.
وی تصریــح کــرد: دوزی متری 
تمامی واحدهای که در آن دستگاههای 
پرتوســاز قرار دارند و همچنین کیفیت 
سرب کوبی هر شش ماه یکبار از سوی 
مهندس فیزیک بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی کنترل می شود.
افزایش۲۰درصــدی رادیوگرافــی 

قفسه سینه
وی در ادامــه با بیــان اینکه واحد 
تصویربــرداری پیشــتاز در تشــخیص 
بیماری کووید۱۹ اســت اظهار داشــت: 
در پی انتشــار بیماری کرونا رادیوگرافی 
قفسه ســینه از ابتدای ســال جاری تا 
پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۰درصد افزایش داشته است.

بیماران  این  داشــت:  اظهار  آقایی 
مرکزی،  درمانگاه  غربالگری  ایستگاه  از 
اورژانس و بخش های بســتری بیماران 
کرونایی به واحــد تصویربرداری ارجاع 

داده می شوند.
رادیولــوژی  واحــد  مســئول 
صنعت  بعثت  بیمارســتان  )پرتونگاری( 
نفــت گچســاران عنوان کــرد: تمامی 
پروتکل های بهداشتی شامل استفاده از 
ماسک، دســتکش، گان، عینک محافظ 
و رعایت فاصلــه اجتماعی در این واحد 
رعایت و بعــد از هر مورد تصویربرداری 

عملیات ضدعفونی صورت می گیرد.
آقایی تصریح کرد: ۱۰نفر شــامل 
متخصص رادیولــوژی، پرتوکار،گزارش 
نویــس و نیــروی خدمــات در واحــد 
رادیولوژی )پرتونگاری( بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچســاران مشغول به کار 

هستند.
۱۸آبان، مصادف با ۸نوامبر سالروز 
کشف پرتو ایکس، روز جهانی رادیولوژی 
نام گذاری شــده است چرا که در چنین 
روزی ویلهلم رونتگن در سال ۱۸۹۵ در 
حالی که داشت با ابزار کاتد کار می کرد، 
فکر مزایای بالقوه  اشــعه  ایکس به ذهن 

او خطور کرد. 
این فیزیکدان آلمانی اشیاء مختلفی 
را جلوی این اشعه  ها قرار داد تا واکنش  
های آن  هــا را در مقابــل یک صفحه  
عکاســی که قابلیت ثبت تصاویر را دارد 
بررســی کند. رونتگن می خواست بداند 
دست همسرش در معرض این پرتو های 
مرموز چه شــکلی خواهد داشــت. آن 
صفحه عکسی از استخوان  ها و گوشت 
او ثبت کرده بود که شــباهت زیادی به 

عکس های رادیولوژی امروزی داشت.

اخبار

دستگاه های جدید در رادیولوژی بیمارستان 
نفت تهران 

با نصب یک دستگاه سی تی اسکن جدید ویک دستگاه رادیوگرافی 
دیجیتال در رادیولوژی بیمارســتان نفت تهران، ایمنی پرسنل و بیماران ، 

دقت و کیفیت وسرعت عمل رادیو گرافی در این بخش افزایش می یابد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، 
فرشاد اخوان پور ،سوپروایزر بخش  تصویر برداری  بیمارستان نفت تهران ، 
امروز  ۱۷ آبان ماه ، با تبریک روز رادیولوژی به همکاران این بخش گفت:  
کار نصب  دستگاه رادیو گرافی  دیجیتال )D.D.R(  به اتمام رسیده است  و 
به زودی  این دستگاه جدید  راه اندازی وبهره برداری می شود . وی تاکید 
کرد: با نصب و راه اندازی دســتگاه )D.D.R( ،  دستگاه  رادیولوژی آنالوگ 
از بخش رادیو گرافی بیمارســتان نفت تهران حذف می شود .  اخوان پور  
افزود: همچنین دومین  دستگاه سی تی اسکن جدید، خریداری شده است  و 
مراحل  نهایی تاییدیه  نصب  را سپری می کند  وتا یک ماه آینده  نصب می 
شود. در حال حاضر روزانه  صد نفر در  بیمارستان نفت تهران ، رادیوگرافی 
می  شوند،  که   باشیوع اپیدمی کرونا،  بیشترفعالیت های بخش رادیولوژی  
به  انجام  اسکن ریه گرایش داشته است.سوپروایزر بخش  تصویر برداری  
بیمارستان نفت تهران خاطر نشان  کرد:  از اردیبهشت ماه  امسال تا  پایان 
مهر ماه  به طور متوسط  ماهیانه  هزار و ۵۲۰ نفر اسکن  تشخیصی کوید 
۱۹  از ریه شده اند که با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در نیمه اول آبان 
ماه ســال ۹۹، بیش از هزار نفردر بیمارستان نفت تهران،  سیتی اسکن ریه  
انجام داده اند.در رادیوگرافی بیمارســتان نفت تهران،  ۲۹ نفر  کارشــناس 
رادیولوژی  پرتوکار ، ۵ پرستار پرتوکار، ۲نفر  پرتوکار اداری و اسناد و پزشکی 
هسته ای  و ۱۲ پزشک متخصص  و ۲۱ نفردر دیگر زمینه ها  مشغول به  

ارایه خدمات هستند. 
مصباحی: در پروتکل های درمانی کرونا نقش 

رادیولوژی پررنگ است
بــه گفتــه ی کارشــناس 
درمان  و  بهداشــت  رادیولــوژی 
در  فــارس  منطقه  نفــت  صنعت 
نقش  درمانــی  هــای  پروتــکل 
رادیولوژی پررنگ اســت استفاده 
از عکس قفسه ســینه و در موارد 
پیشــرفته برای تشخیص عوارض 

بیماری با اســتفاده از سی تی اســکن که نوعی تصویربرداری با کمک 
اشعه ایکس می باشد می توان اقدام الزم را انجام داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس 
و هرمزگان، پرتوشناسی یا رادیولوژی و گاهی تصویربرداری تشخیصی نام 
یک رشــته از تخصص های پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام 
امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حاالت غیر طبیعی کمک 
می گیرد و بر اســاس نظر کارشناسان، در پروتکل های درمانی کرونا نقش 
کلیدی و قابل توجهی ایفا کرده است.همزمان با گرامی داشت روز جهانی 
رادیولوژی،کارشناس رادیولوژی بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس 
در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی گفت: با شروع بیماری کرونا یکی 
از درخواســت های پزشکان برای تشخیص و یا سیر پیشرفت این بیماری 
عکس برداری از قفســه سینه برای مشخص شدن میزان درگیری ریه ها 
با ویروس کرونا بوده اســت و پرســنل رادیولوژی با وجود آنکه در هنگام 
عکس برداری در تماس مستقیم با بیماران کرونایی قرار می گیرند و خطر 
ســرایت بیماری به آنها بسیار باالســت و در این راه حتی در بعضی مراکز 
درمانی جان خود را نثار ســالمت مردم کرده اند، چون همیشه در خدمت 
مردم بوده اند.ســید مهران مصباحی در این باره افزود: با آغاز این بیماری 
دانشــمندان به دنبال یافتن روشی برای شناسایی زودتر ویروس کووید ۱۹ 
هستند تا از ابتالی جمعیت بیشتری جلوگیری کنند تصویربرداری یک ابزار 
مناســب برای تشخیص در بیماران مشکوک به کووید ۱۹ است که میزان 
 PCR شــدت و پیشرفت بیماری را به خوبی نشان می دهد و در مقایسه با
ابزاری مورد اعتمادتر، راحت و سریعتر برای شناسایی و ارزیابی موارد کووید 
۱۹ اســت بخصوص در مناطقی که اپیدمی رخ داده است.وی اضافه کرد: 
در پروتکل های درمانی نقش رادیولوژی پررنگ است و استفاده از عکس 
قفسه سینه و در موارد پیشرفته برای تشخیص عوارض بیماری با استفاده 
از ســی تی اسکن که نوعی تصویربرداری با کمک اشعه ایکس می باشد، 
می توان اقدام الزم را انجام داد.این کارشــناس رادیولوژی در بهداشــت و 
درمان صنعت نفت منطقه فــارس عنوان کرد: در برخی از بیماران ممکن 
اســت آزمایش اولیه کیت ها منفی شود و بعد با سی تی اسکن مشخص 
شود که فرد مبتال به کروناست و در مراحل بعدی نتیجه تشخیص با کیت 
مثبت شود، چون در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان سی 
تی اسکن موجود نیست بیماران درصورت لزوم به مراکز درمانی دیگر ارجاع 
داده می شوند.مصباحی اذعان داشت: در ماه فوریه ۲۰۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 
با افزایش تعداد مبتالیان به ویروس نوپدید کووید ۱۹ و ترس از ایجاد یک 
همه گیری گســترده یک کمیته مرکزی از طرف انجمن رادیولوژی ایران 
به منظور ارائه مشــاوره به پزشکان که با موارد مشکوک یا تشخیص داده 
شده بیماری مواجه بوده اند، بوجود آمد گروه مشاورین رادیولوژی ویروس 
کوویــد ۱۹ انجمن رادیولوژی ایران فیلم هــای آموزش باتوجه به ویژگی 
های رادیولوژیک این بیماری تولید کرده است و این فیلم ها بطور گسترده 
در رســانه های اجتماعی و وب سایت های مرتبط با پزشکی منتشر شده 
است و انجام تحقیقاتی برای ذخیره سازی و به اشتراک گذاری تصویرهای 
رادیولوژیک بیماران با دیگر جوامع پزشــکی در سراسر جهان برای کاهش 
بــار این بیماری از کارهای ارزشــمند این گروه اســت.وی گفت: در پلی 
کلینک مرکزی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان، باتوجه به 
امکانات موجود عکس برداری از قفسه سینه به منظور تشخیص و یا سیر 
پیشرفت بیماری کرونا انجام میشود و هرگاه تعداد درخواست پزشکان برای 
عکسبرداری از قفسه ســینه باال میرود نشان دهنده اوج گیری بیماری در 
سطح کارکنان و خانواده های پرسنل شرکت نفت است که خوشبختانه به 
علت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کارکنان شرکت نفت و خانواده 
های فهیم آن بنظر می رسد میزان ابتال به ویروس کووید ۱۹ در آنها کمتر 

از مراکز جمعیتی دیگر باشد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

ایران، نفت و روزگار پساترامپ
بـا  سـرانجام  آمریـکا  انتخابـات 
پیـروزی گزینـه دموکرات ها پایـان یافت 
و اگـر اتفـاق غیرمنتظـره ای نیفتـد، جـو 
بایـدن از بیسـتم ژانویه دوره چهارسـاله 
ریاسـت جمهوری خـود را آغـاز می کنـد؛ 
کمرنـگ  بـه  می توانـد  تغییـر  ایـن  آیـا 
شـدن تحریم هـای آمریـکا علیـه ایـران 
منتهـی شـود یـا در عمـل نمی تـوان بین 
بایـدن و ترامـپ تفاوتـی قائـل شـد و به 

تغییـر اوضـاع امیـد داشـت؟
بـا روی کار آمـدن جـو بایـدن در 
آمریـکا،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
لغـو  دربـاره  بسـیاری  گمانه زنی هـای 
تحریم هـا، بازگشـت آمریـکا بـه برجـام 
و بهبـود شـرایط اقتصادی کشـور مطرح 
شـده؛ موضوعی کـه حتی بـار روانی آن 
منتـج بـه کاهـش نسـبی قیمت هـا در 
بـازار ارز شـد. در مقابـل، دیـدگاه رایـج 
اینکـه  بـر  مبنـی  دارد  وجـود  دیگـری 
حضـور بایـدن اگـر کار را بـرای ایـران 
سـخت تر نکنـد، آسـان تر هـم نمی کند؛ 
همـان مثـل معـروف کـه »سـگ زرد، 
و غلـط  اسـت«. درسـت  بـرادر شـغال 
گذشـت  بـا  تنهـا  گمانه زنی هـا  ایـن 
زمـان مشـخص می شـود، امـا می تـوان 
بـا در نظـر گرفتـن عملکـرد ترامـپ و 
مـرور دیدگاه هـای بایـدن، برآوردهـای 
ترامـپ  از  پـس  روزگار  از  مختلفـی 

داشـت.
وعده بازگشت به برجام

معـاون  به عنـوان  بایـدن  جـو 
رئیس جمهـوری وقـت آمریـکا در زمـان 
امضـای توافـق برجـام، از حامیـان ایـن 
دونالـد  خـروج  از  پـس  و  بـود  توافـق 
بـرای  ترامـپ  ایـده  توافـق،  از  ترامـپ 
توهـم  را  بهتـر«  توافـق  بـه  »رسـیدن 
خوانـد و گفت: »برای رسـیدن به برجام 
دیپلماسـی  تحریـم،  فشـار  سـال  چنـد 
دقیـق و حمایـت جامعـه جهانـی صرف 
شـده  اسـت«. بایـدن در مـدت نامـزدی 
خـود بـرای ریاسـت جمهـوری، موضوع 
بازگشـت به برجـام را بارها مورد اشـاره 
قـرار داده اسـت و حتـی در این بـاره در 
یادداشـتی در شـبکه سـی ان ان نوشـت: 
»اگـر ایران به اجـرای کامـل تعهدهای 
خـود در قبـال توافـق هسـته ای )برجام( 
نقطـه  به عنـوان  نیـز  آمریـکا  بازگـردد، 
آغـاز مذاکرات بـه توافق بـاز می گردد«.

چالش های پیش روی بایدن
بایـدن  قصـد  اینکـه  فـرض  بـا 
برجـام  بـه  آمریـکا  بازگشـت  بـرای 
ایـن  احیـای  مسـیر  آیـا  باشـد،  جـدی 
بایـد  اسـت؟  همـواری  مسـیر  توافـق، 
گفـت حداقـل در کوتاه مـدت نمی تـوان 
چنیـن انتظـاری داشـت. چـرا؟ ترامـپ 
بـه  بایـدن  بـرای  قابل توجهـی  میـراث 
نیویورک تایمـز  اسـت!  گذاشـته  جـای 
روی  پیـش  چالش هـای  گزارشـی  در 
را  بایـدن  دولـت  خارجـی  سیاسـت 
فهرسـت کـرده اسـت کـه روابـط سـرد 
چیـن و آمریکا، فاصله گرفتـن آمریکا از 
متحـدان اروپایـی، ایجـاد تنش هایی در 
رابطـه با روسـیه، مشـکالت پناهجویان 
و همین طـور خـروج از برجـام و تـالش 
ایـران بـرای انباشـت اورانیوم غنی شـده 
اسـت.  شـده  عنـوان  آنهـا  جملـه  از 
طبیعـی اسـت بایـدن بـرای نظـم دادن 
اقتصـادی و  اولویت هـای سیاسـی،  بـه 
اجتماعـی مدنظر خـود در ایاالت متحده 
بـه چند مـاه زمـان نیـاز دارد؛ مضاف بر 
اینکـه شـیوع کرونـا مهم تریـن بحـران 
پیـش روی او پـس از اسـتقرار در کاخ 
افـزون  بـود.  خواهـد  ریاسـت جمهوری 
دوبـاره  توافـق  و  بازنگـری  ایـن،  بـر 
بـر سـر مفـادی کـه پیش تـر بـا صـرف 
مـدت زمـان طوالنی مـورد توافـق قرار 
گرفتـه بـوده کار آسـانی نیسـت؛ به ویژه 
مواضـع  سـابقه  گرفتـن  نظـر  در  بـا 

یکجانبه گرایانـه  و  غیرمنطقـی  تنـد، 
برجـام و  آمریـکا علیـه  دولـت کنونـی 
جنایتکارانـه  اقـدام  ماننـد  رویدادهایـی 
دولـت ترامپ در ترور سـردار سـلیمانی. 
در ایـن مسـیر از کارشـکنی های اعراب 
بـود  غافـل  نمی تـوان  اسـرائیل هـم  و 
و بـدون شـک، رویکـرد دولـت بعـدی 
ایـران نیـز در پیشـبرد یـا عـدم پیشـبرد 
مذاکـرات برجامـی نقش اساسـی خواهد 

داشـت.
هم عزت ملی؛ هم منافع ملی

و  بین الملـل  حـوزه  کارشناسـان 
در  معتقدنـد  کشـور  خارجـی  سیاسـت 
چنیـن شـرایطی، ایـران باید دیپلماسـی 
و  محتاطانـه  دقیـق،  را  خـود  عمومـی 
بـا در نظـر گرفتـن همـه جوانـب پیـش 
ببـرد. ایـران اگرچـه بـه دلیل تـرک میز 
برجـام از سـوی آمریـکا دسـت بـاال را 
دارد اما از سـوی دیگـر، رئیس جمهوری 
یاغـی  ترامـپ  آن  دیگـر  هـم  آمریـکا 
کـه شـعار »اول آمریـکا« سـر دهـد و 
بـا دنیـا سـر ناسـازگاری داشـته باشـد، 
بـه  می توانـد  موضـوع  ایـن  و  نیسـت 
آمریـکا در ایجـاد اجمـاع جهانـی بـرای 
اتخـاذ هـر تصمیمـی کمـک کنـد. در 
چنیـن شـرایطی، توجـه کافـی دسـتگاه 
کشـور  تصمیم گیـر  دسـتگاه های  یـا 
بـه اهمیـت لغـو تحریم هـا بـرای التیـام 
زخم هـای اقتصـادی ضروری اسـت. لغو 
تحریم هـا یـا حتـی ارائـه معافیـت  برای 
صادرات نفـت در گام نخسـت، می تواند 
درآمدهـای  افزایـش  بـرای  روزنـه ای 
ارزی و تـداوم جـو روانی بازار در مسـیر 
کاهـش قیمت ها باشـد. فرامـوش نکنیم 
کمتـر از دو سـال پیـش و زمانـی کـه 
هنـوز برجـام بـه قـوت خـود باقـی بود، 
صـادرات روزانـه نفـت و میعانـات گازی 
ایـران بـه بیـش از ۲.۸ میلیـون بشـکه 
رسـید و امـروز تنها برای تحقق بخشـی 
از ایـن اعـداد و ارقـام بایـد از هفت خان 
رسـتم عبور کـرد. به ایـن ترتیب منطق 
حکـم می کنـد ضمـن در نظـر گرفتـن 
آمریـکا  تاریخـی سـتیزه جویانه  سـوابق 
علیـه ایـران و توجـه بـه عـزت ملـی، 
ایـن احتمـال را هـم مدنظـر قـرار داد 

کـه شـاید شـرایط پیش آمـده در دولـت 
لغـو  بـرای  مناسـبی  فرصـت  آمریـکا 
تحریم هـا و حرکـت بهینه تـر همسـو بـا 

منافـع ملـی باشـد.
بازگشت ایران به بازار نفت؟

امـا با فـرض ایجاد گشـایش هایی 
در صـادرات نفـت، آیـا ایـران می توانـد 
بـه سـرعت و بـه آسـانی بـه بـازار نفت 
نفـت  ملـی  شـرکت  اگرچـه  بازگـردد؟ 
ایـران بـا تمهیـدات خـود، ایـن آمادگی 
را دارد کـه هماننـد دوره پیـش، در مدت 
حداکثـر  بـه  را  تولیـد  کوتاهـی  زمـان 
برسـاند امـا همـه چیـز در گـرو عرضـه 
یـک  از  نفـت  مـازاد  وجـود  نیسـت؛ 
سـو و کمبـود تقاضـا در بـازار کـه طـی 
ماه هـای اخیـر به ویـژه متأثـر از رکـود 
شـکننده تر  کرونـا  از  ناشـی  اقتصـادی 
بـه  تعیین کننـده ای  مؤلفه هـای  شـده، 
شـمار می رونـد. اوپـک کـه چهار سـال 
و  ترامـپ  آمـدن  کار  روی  بـا  پیـش 
مدنظر قـرار دادن برنامه هـای وی برای 
افزایـش سـهم تولیدکننـدگان نفت خام 
آمریـکا، از تغییـر تـوازن قـدرت در بازار 
نفـت نگـران بـود، امـروز هـم بـا توجه 
بـه پیش بینی هایـی کـه از سیاسـت های 
کشـورهای  قبـال  در  بایـدن  متفـاوت 
عربـی، روسـیه، ایـران و ونزوئـال مطرح 
می شـود، دل نگـران اسـت. ایـن نکته را 
هـم باید در نظر داشـت کـه بازگرداندن 
تولیـد نفـت ایـران بـه شـرایط عـادی، 
و عملیاتـی،  فنـی  بـر مصائـب  افـزون 
بـه اعتبـارات  قابـل توجهـی نیـاز دارد. 
حسـن روحانـی، رئیس جمهـوری درباره 
بازگشـت ظرفیـت تولیـد نفت ایـران در 
»وقتـی  می گویـد:  تحریـم  قبلـی  دوره 
نفت اسـتخراج نمی شـود، پـس از مدتی 
بـه خـط کـردن آن هزینـه برمـی دارد؛ 
از  بسـیاری  تحریم هـا  رفـع  از  پـس 
چاه هـای نفـت کشـور نیـاز بـه ترمیـم 
سـال  اواخـر  و  داشـت  آماده سـازی  و 
۹۴، ۸۰۰ میلیـون دالر هزینـه ترمیـم و 
راه انـدازی ایـن چاه هـا شـد«. خالصـه 
مطلـب اینکـه اگـر قـرار بـه بازگشـت 
نفـت ایران بـه بـازار باشـد، وزارت نفت 

راه سـختی پیـش رو دارد.

چیزی برای تحریم باقی نمانده
برخـی رسـانه ها می گوینـد ترامـپ 
بـرای اینکـه لغـو تحریم هـا علیـه ایران 
زمـان  مـدت  در  کنـد،  غیرممکـن  را 
باقی مانـده سـیالبی از تحریم های جدید 
را در دسـتور کار قـرار می دهد؛ موضوعی 
کـه بیـژن زنگنـه، وزیر نفـت در واکنش 
بـه آن می گویـد: »دیگـر چیـزی نمانده 
تنهـا  نـه  ترامـپ  کننـد«.  تحریـم  کـه 
در ایـران، کـه در دنیـا چهـره محبوبـی 
نیسـت؛ او در حالـی به ریاسـت جمهوری 
آمریکا رسـید که آشـکارا معتـرف بود به 
الزام هـای آب وهوایـی اهمیـت نمی دهد. 
سـاخته وپرداخته  را  زمیـن  گرمایـش 
توربین هـای  می دانسـت،  چینی هـا 
بـادی را فاجعـه می نامیـد و ماننـد دیگر 
جمهوری خواهـان معتقـد بـود الزام هـای 
زیسـت محیطی نباید بر اسـتقالل انرژی 
اثرگـذار  آمریـکا  اقتصـادی  امنیـت  و 
نامـزد ریاسـت جمهوری  باشـد.او وقتـی 
در  کـرد  اعـالم   )۲۰۱۶( شـد  آمریـکا 
صـورت انتخـاب، بسـیاری از طرح هـای 
اوبامـا در زمینـه محیـط زیسـت را لغـو 
می کنـد و هنـوز یک مـاه از اعـالم نتایج 
نمی گذشـت کـه بلومبـرگ گـزارش داد 
ترامـپ در تصمیـم دولت کنونـی )اوباما( 
بـرای رد مجـوز سـاخت خـط لولـه نفت 
داکوتـا در قلمـرو سرخپوسـتان بازنگری 
می کنـد؛ خـط لولـه ای که مجوز سـاخت 
آن در ایالـت داکوتـای شـمالی به دلیـل 
اعتـراض طرفداران محیط زیسـت صادر 
نشـده بـود. مدتـی بعـد رویتـرز اعـالم 
کـرد دولـت ترامـپ قصـد دارد حفـاری 
در همـه مناطـق فراسـاحلی آمریـکا را 
مجـاز اعالم کند تـا حفـاری در مناطقی 
و  آرام  اقیانـوس  اطلـس،  اقیانـوس  در 
قطـب شـمال کـه پیـش از ایـن ممنوع 
بـود هـم آزاد شـود. کمی بعد اعالم شـد 
بـا پیشـنهاد دولـت آمریکا، صـدور مجوز 
حفـاری نفـت و گاز در جنگل هـای ملی 
ایـاالت متحـده آسـان می شـود؛ خبـری 
کـه بـاز هـم خشـم گروه هـای حامـی 
محیـط زیسـت را بـه همـراه داشـت و 
ایـن چرخـه عملکـرد ضدمحیط زیسـتی 

وی ادامـه یافـت.

پس از ترامپ
پیمان هـای  و  معاهده هـا  از  خـروج 
اقیانـوس  تجـاری  پیمـان  از  بین المللـی 
آرام و پیمـان نیویـورک گرفتـه تـا توافـق 
از  خـروج  برجـام،  معاهـده  و  پاریـس 
یونسـکو و شـورای حقوق بشـر تـا خروج 
از سـازمان بهداشـت جهانـی و ...، همه و 
همـه، ترامـپ را بـه پدیـده ای تهدیدآمیز 
تبدیـل  جهانـی  امنیـت  و  صلـح  بـرای 
کـرد و شـاید بـه همیـن دلیـل بـود کـه 
ایـن بـار بـه نظـر می رسـید دنیـا بیـش 
از همیشـه بـه نتیجـه انتخابـات آمریـکا 
چشـم دوختـه اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه بایـدن اعـالم کـرده دولتـش درصدد 
پاریـس  اقلیمـی  توافـق  بـه  بازگشـت 
داده اسـت کـه  اسـت؛ همچنیـن وعـده 
آالیندگی هـای آمریـکا را تـا سـال ۲۰۵۰ 
بـه صفـر می رسـاند. بایـدن بـر گـذار از 
سـبز  انـرژی  بـه  فسـیلی  سـوخت های 
تاکیـد دارد؛ تغییـرات جـوی را تهدیـدی 
بـرای کـره زمیـن می دانـد و اعـالم کرده 
اسـت صـدور مجوزهـای حفـاری جدیـد 
بـه  را  فـدرال  آب هـای  و  زمین هـا  در 
منظـور مبـارزه بـا تغییـرات جـوی ممنوع 
کالن  سـرمایه گذاری های  کـرد.  خواهـد 
تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  پژوهـش  در 
مربـوط  مقـررات  کـردن  سـخت گیرانه تر 
بـا  مقابلـه  خودروهـا،  آالیندگـی  بـه 
آالینده هـای شـرکتی، سـاختن ۵۰۰ هزار 
ایسـتگاه شـارژ خودروهـای الکتریکـی و 
از  نیروگاه هـا  از  کربنـی  آلودگـی  حـذف 
شـده  عنـوان  بایـدن  برنامه هـای  دیگـر 
اسـت.ترامپ اگرچـه بـرای انتقـال قدرت 
مانع تراشـی می کنـد، امـا به ایسـتگاه آخر 
رسـیده اسـت. در این شـرایط، نـگاه صفر 
و صـد بـه راهبـرد آینـده آمریـکا اشـتباه 
بـا  را  راهبردهایـش  بایـد  ایـران  اسـت. 
تکیـه حداکثـری بـه ظرفیت هـای داخلی 
همـگام بـا همکاری سـازنده بـا جهان در 
سـایه اجمـاع در تصمیم گیری هـای کالن 
دنبـال کنـد و در عیـن حـال از کنـار این 
واقعیـت بی تفـاوت نگـذرد کـه بـه قـول 
حتـم  به طـور  ترامـپ  و  بایـدن  ظریـف، 

دارنـد. تفاوت هایـی  ایـران  بـرای 
هانیه موحد

اخبار

چاه شماره 71 خانگیران تولیدی شد
چاه شماره -۷۱ منطقه عملیاتی خانگیران با تولید روزانه ۱.۳ میلیون 
مترمکعب گاز در گســتره عملیاتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 

تولیدی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
فرشید خیبری، مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق گفت: 
تعمیر چاه شماره -۷۱ خانگیران با موافقت و هماهنگی های الزم با ستاد 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور ایمن سازی شرایط تولید و 
پس از مشــخص شدن کارایی نداشــتن آکندهای آویزه لوله مغزی، با 
کمک دکل حفاری در کمتر از دو ماه انجام شد و چاه در چرخه تولید قرار 
گرفت.وی هدف از تعمیر این چاه را قرارگیری دوباره آن در مدار تولید در 
فصل سرد سال عنوان کرد و افزود: برای تحقق تولید حداکثری و تأمین 
گاز مورد نیاز مناطق سردسیر شمال کشور در فصل زمستان با برگزاری 
نشست های متعدد، پایش و بررسی میزان پیشرفت کار باوجود هم زمان 
شدن با دیگر پروژه ها و فعالیت های تعمیراتی این چاه در کمترین زمان 
نســبت به پیش بینی انجام شده و بدون هیچ حادثه ای با موفقیت در مدار 
تولید قرار گرفت.مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق 
اظهار کرد: در تعمیر و راه اندازی این چاه، نصب تســهیالت سرچاهی و 
محوطه سازی که با تالش و همت جهادی متخصصان و کارکنان شرکت 
نفت و گاز شــرق در واحدهای عملیات، تعمیرات، مهندســی ساختمان، 
ترابری، اچ اس یی با دیگر بخش ها تحت نظارت واحد بازرسی فنی انجام 
شد، گروه های عملیاتی و پشتیبانی با استفاده از ظرفیت و توان تخصصی 
داخل شــرکت و صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، موفق به بازتولید 
دوباره چاه -۷۱ خانگیران شــدند.خیبری با ایــن توضیح که پیش بینی 
می شــود در بهره برداری دوباره از این چاه، حدود ۱.۳ میلیون مترمکعب 
گاز در روز به تولید شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق افزوده شود، 
از مساعی مجموعه کارکنان که در شــرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی 
و ســخت گذر بودن منطقه، موفق به تحقق این مهم در شرایط ایمن و 
بدون حادثه با رعایت پروتکل های بهداشتی شدند، قدردانی کرد.شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شــرق از شــرکت های تابع شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران و تنها تولیدکننده گاز در شمال شرق کشور و تأمین کننده 

گاز مصرفی ۶ استان شمال و شمال شرق کشور است.
در مسیر اجرای طرح توسعه 28 مخزن؛

برداشت نفت از مخزن بنگستان میدان نرگسی 
امکان پذیر شد

چاه شماره ۱۳ میدان نرگســی در قالب طرح توسعه 28 مخزن به 
تولید رســید و به این ترتیب، برداشت نفت از مخزن بنگستان این میدان 

برای نخستین بار امکان پذیر شد.
احمد محمدی، مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
به تولید رسیدن چاه ۱۳ میدان نرگسی خبر داد و اعالم کرد: این چاه در 
قالب طرح توســعه ۲۸ مخزن، حفاری و پس از تکمیل در سازند سروک 
و اســیدکاری حفره باز، امکان برداشت نفت از مخزن بنگستان میدان با 
دبی تقریبی ۳ هزار بشکه و فشار سرچاهی ۱۶۰۰ پام فراهم شده است.
وی با بیان اینکه مخزن آسماری - جهرم میدان نرگسی در سال ۱۳۵۳ 
با حفر چاه شــماره یک کشف شد و از سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید، 
ادامه داد: به منظور بررســی دقیق امکان تولید از مخزن بنگستان میدان 
نرگســی، موقعیت شرق ۰۱۵ شمال در ســال ۹۶ ارائه و اخیرا به عنوان 
چاه نرگســی-۱۳ در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن در دستور کار حفاری 
قرار گرفت.محمدی گفت: پیش از این، تنها از مخزن آسماری - جهرم 
میدان نرگســی نفت برداشت می شد و مخازن بنگســتان و خامی این 
میدان به عنوان مخازن غیرتولیدی شــناخته می شدند و اکنون با حفاری 
چاه شــماره ۱۳، تولید نفت در مخزن بنگستان میدان نیز عملیاتی شده 
است.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خاطرنشان کرد: با 
توجه به تولیدی شدن چاه شــماره ۱۳ میدان نرگسی، برنامه ریزی های 
الزم بــرای آزمایش های تکمیلی، تعیین مقــدار نفت درجا، ذخیره قابل 
اســتحصال و فازهای توســعه ای مخزن بنگســتان این میدان در حال 
بررســی است.میدان نفتی نرگســی در ۷۰ کیلومتری شمال شرقی بندر 
بوشهر و در منتهی الیه جنوب شــرقی فروافتادگی دزفول و در مجاورت 
میدان های رودک، ســوالبدر و گلخاری قرار دارد. طول و عرض تقریبی 
ایــن میدان به ترتیب ۲۸ و ۴ کیلومتر بوده و توســعه آن در قالب طرح 

توسعه ۲۸ مخزن به شرکت حفاری دانا سپرده شده است.
 دستگاه آزمون مچالگی لوله های جداری

 چاه  های نفت و گاز ساخته شد
 دســتگاه آزمون مچالگی ) Collapse Test ( لوله  های جداری چاه  های 
نفت و گاز با راهبری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و به همت شرکت 
لوله گستر اســفراین برای نخســتین بار در خاورمیانه مطابق با الزام های 

استاندارد  API ۵C۳  طراحی و ساخته شد.     
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی مناطق نفت خیز 
جنوب، این دستگاه از سوی متخصصان طرح  های نگهداشت و افزایش 
تولید نواحی آغاجاری و اهواز ســاخته شده است.در آیین بهره  برداری از 
این دســتگاه، نخستین نمونه از لوله های تولیدشده در شرکت لوله گستر 
اســفراین با نظارت نمایندگان مدیریت فنــی در آزمایش مچالگی نتایج 
موفقیت آمیزی داشــت.مهران دقیقیان، رئیس بازرســی فنی و خوردگی 
فلزات شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این باره اظهار کرد: پیش 
از این فناوری ســاخت دستگاه یادشده فقط در انحصار تعداد معدودی از 
شــرکت  های معتبر در کشورهای پیشرفته بود و این موفقیت گامی مهم 
برای حصول اطمینان از کیفیت ســاخت لوله  های جداری چاه  های نفت 
و گاز تولیدشده در شرکت لوله  گستر اسفراین است و می  توان آن را یک 
افتخار ملی تلقی کرد.دقیقیان ضمن قدردانی از همکاری  ها و تالش  های 
 CAL( شرکت لوله گستر اسفراین گفت: دســتگاه آزمون آب  بندی رزوه
Test( نیز تحت نظارت و پشــتیبانی این شــرکت در حال ساخت است 
که گامی دیگر در مسیر استقالل صنعتی و مقابله با تحریم های ظالمانه 

به شمار می رود.
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Plant Saves over Rls.5,000b by 
Reviving Key Catalyst

The operation of reviving the palladium 
catalyst of Phase 2 of Shahid Tondgouyan 
Petrochemical Plant saved the company over 
Rls. 5,000 billion.
According to the facility, the Japanese 
company NECC, which under the license of 
BASF, produced carbon-based palladium cat-
alysts for Shahid Tondgouyan Petrochemical 
Company stopped supplying the item under 
the pretext of Western sanctions against Iran.
This is while Shahid Tondgouyan Petro-
chemical Company is the only supplier of 
PET/PTA in Iran.By design, the plant needs 
14 tons of palladium catalysts to produce the 
item and the catalyst must be replaced after 
producing every 700,000 tons of the item, but 
due to the embargo and lack of supply of the 
catalyst needed, Shahid Tondgouyan Petro-
chemical Company’s engineers developed a 
new method to revived the catalyst which is 
unique in its kind. Likewise, they were able 
to produce more than one million and 870 
thousand tons of the PET/PTA with the same 
catalyst.By doing so, at least €12.5 mil-
lion was saved by supplying the palladium 
catalyst of Phase 2 of Shahid Tondgouyan 
Petrochemical Complex.

Petropars Begins Drilling  
Operations at South Pars Phase 

11
Offshore drilling operations of phase 11 
of the South Pars gas field began with the 
installation of the drilling rig at the SPD11B 
border location.
According to Pars Oil and Gas Company, 
Mohsen Rezaei, head of the South Pars Phase 
11 development project, said with installa-
tion of the drilling rig at Phase 11, drilling 
operations started at SPD11B site in order to 
increase gas production from the joint field in 
the Persian Gulf.Referring to the installation 
of a 2,200-ton jacket in the SPD11B position 
in late May, he said: «According to the plans, 
the Iranian MD-1 rig, owned by MAPNA 
Drilling Company, is currently stationed 
in this position and drilling 12 appraisal/
development wells has started to achieve a 
daily production capacity of one billion cubic 
feet (equivalent to 28 million cubic meters) 
of sour gas from the phase.”The head of the 
South Pars Phase 11 development project 
stated that in order to accelerate the increase 
of production capacity of South Pars gas 
field, SPD11B wells will be drilled in two 
stages; in the first stage, by drilling and 
completing five appraisal/development wells 
and installation SPD11B platform, the initial 
production of this project will be realized 
at the rate of 500 million cubic feet per day, 
then by drilling and completing seven other 
development wells, simultaneously with the 
initial production, the total gas recovery from 
this platform will reach one billion cubic 
feet per day (equivalent to 28 million cubic 
meters).The development plan of phase 11 
of South Pars, under the auspices of Pars Oil 
and Gas Company, is being implemented by 
Petropars Company as the main contractor 
of the project in both surface and subsurface 
sections. The purpose of this project is to 
produce 2 billion cubic feet of rich gas per 
day and transfer it to the South Pars onshore 
refineries.Following the development of this 
project, the installation of pressure boosting 
facilities in order to increase the period of 
sustainable production and maximum gas 
extraction from the South Pars gas field is on 
the agenda of Pars Oil and Gas Company.

Trump Virus more Lethal than COVID-19: Iran
Iran’s OPEC governor 
says the impact of the 
sanctions imposed by 
Donald Trump Adminis-
tration on Iran was more 
severe to its gas produc-
tion than the coronavirus 
pandemic.
Addressing a virtual 
Ministerial Roundtable 
ahead of the 22nd Min-
isterial Meeting of the 
Gas Exporting Countries 
Forum (GECF) at his 
Tehran office on Wednes-
day evening, Amir Hos-
sein Zamaninia said, “I 
would say that the very 
meeting that we have 
through video confer-
ence is the antithesis of 
our fossil fuel market 
expansion. By having 
this meeting on video 
conference, more than 
200 cars did not drive to 
airports, more than 200 
or 300 tickets were not 
purchased; planes did not 
fly from all across the 
world to Algeria and did 
not come back; and that 
is the definition of a new 
normal.”“This is a very 
interesting term to me, 
the new normal; you›re 
learning new things, new 
way of doing business 
more efficiently, perhaps 
with more consideration 
for the environment and 
also recognizing the role 
of technology in our 
business,” the official, 
who is also an ad-hoc 
member of the execu-
tive board of GECF, 
said.“Now, as far as Iran 
is concerned, coronavirus 
had less impact on our 
gas business than the 

Donald Trump virus in 
2018,” Mr. Zamaninia 
added, saying: “We got 
used to viruses and coro-
navirus did not reduce 
our production, I mean, 
gas production. Now, we 
produce close to a billion 
cubic meters of gas a 
day; unfortunately, we 
consume it like a hungry 
man domestically. About 
95% of our 80 million 
population have access 
to piped gas in their 
homes, even in remote 
areas. But the silver lin-
ing for the Trump Virus 
for us or the sanctions 
against us is that we are 
increasingly learning to 
decouple our national 
economy from revenues 
of fossil fuels.”He further 
seconded remarks by the 
Secretary General of the 
Organization of the Pe-
troleum Exporting Coun-
tries (OPEC) Mohammed 
Sanusi Barkindo regard-
ing a recovery under 
way in the gas market, 
saying, “We think that 
the recovery will take 
place even though at a 

slower rate than expected 
in the past. As far as we 
in Iran are concerned, 
the COVID-19 has 
inflicted a great toll on 
us.”Over 400 people 
lose their lives in Iran 
because of COVID-19, 
said Zamaninia, who 
is also deputy Iranian 
petroleum minister for 
international affairs and 
trade. Close to 10,000 
people are afflicted with 
this coronavirus in Iran 
every day which is partly 
the result of plummeting 
income for the country, 
he added.“Now, the 
sanctions have ripped us 
off, have deprived us of 
hundreds of billions of 
dollar of income for a 
developing country with 
80 million population, 
and that has somewhat 
compromised our health 
services to attend to the 
people who get afflicted 
with COVID-19. Now, 
the combination of the 
sanctions and COVID-19 
has resulted in this tragic 
figure of 400 people 
dead every day.”“Now, 

globally speaking, tak-
ing after the Secretary 
General, his Excellency, 
Mr. Barkindo, we remain 
hopeful. We remain 
hopeful that recovery 
will take place, if not in 
the mid-term, in the long 
term. As a global gas out-
look study pointed out, in 
2050 it is anticipated that 
the share of gas will be 
somewhere around 28% 
compared to 23% today. 
Therefore, we do remain 
hopeful and we think that 
the change of consumer 
behavior also will work 
to the benefit of market 
expansion.”The yearly 
Ministerial Meeting 
of the Gas Exporting 
Countries Forum (GECF) 
will take place on 12 
November under the 
rotating Presidency of 
the Democratic People’s 
Republic of Algeria. The 
meeting, and its related 
events, will convene 
virtually owing to the 
COVID-19 pandemic.
The 22nd Ministerial 
Meeting will discuss the 
current issues related to 

the gas industry and its 
interconnected domains 
of geopolitics, economy, 
and sustainability. 
Esteemed Ministers from 
the 20-member group-
ing will also address 
the key agenda items of 
membership expansion, 
annual budget, the new 
GECF Award, and the 
6th GECF Gas Summit 
of Heads of State and 
Government, scheduled 
for 2021.In addition, the 
flagship publications 
of the GECF, Annual 
Short-Term Gas Market 
Report and the Global 
Gas Outlook 2050, will 
be reviewed, while the 
Annual Statistical Bul-
letin will be unveiled.
The Ministerial Round-
table was held as an 
opportunity to discuss 
natural gas in a post-
pandemic world. The 
day-long conference 
featured two separate 
themes of short- and 
long-term impacts of 
COVID-19 on gas 
markets. Stuart Elliot of 
S&P Global Platts and 
Dr Bassam Fattouh of 
the Oxford Institute for 
Energy Studies served 
as the moderators on the 
two sessions.The 22nd 
Ministerial Meeting will 
be partially broadcasted 
and open to members 
of public and media.
On 9-10 November, an 
Extraordinary Execu-
tive Board meeting were 
held to finalise the 
agenda and big-ticket 
items of the 22nd Minis-
terial Meeting.

Gas Refinery Wins IPMA Excellence Award
Iran’s Bidboland Gas Refining 
Project in Khuzestan Province, 
southwestern Iran, has won the 
International Project Manage-
ment Association (IPMA)’s 
Global Project Excellence 
Award at the energy sector.
The project, which was 
recently awarded as the 
country›s top mega project 
by the Ninth National Project 
Management Award, has been 
announced third among four 
final nominees for the IPMA’s 
2020 Global Project Excel-
lence Award in the energy 
sector, reported the refinery 
in its website.According to 
the selection of the judges of 
this international competition, 
the megaprojects are divided 
and assessed in two categories 
of infrastructure and energy.

As the largest gas refinery 
project in West Asia with an 
investment of $3.4 billion, 
the Persian Gulf Bidboland 
project is now in operation.
Located in Behbahan County 
in the southwest, Bid Boland 
will have an annual production 
capacity of 10.4 million tons 
of methane, 1.5 million tons 
of ethane, one million tons 
of propane, 600,000 tons of 
gas condensates, and 500,000 
tons of butane, once fully 
operational.With the imple-
mentation of the project, the 
production capacity of Iran’s 
sweet and other gases will 
increase, which will be used 
to feed petrochemical plants 
in Mahshahr and supply urban 
areas in the region. Exports are 
also anticipated.
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ایدرو

انعقاد تقاهم نامه همکاری همه جانبه میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان توسعه تجارت:

گام بلندی به سوی هم افزایی صنعت و تجارت
در راســتای توســعه صادرات غیرنفتی و همسو با 
تحقق بســته حمایت از اطالع رســانی، مشاوره، آموزش 
و فرهنگ ســازی در حوزه صــادرات، تفاهم نامه ای میان 
سازمان مدیریت صنعتی و سازمان توسعه تجارت منعقد 

و مبادله شد.
به گــزارش روابط عمومــی ســازمان مدیریت 
صنعتی، این تفاهم نامه با اهداف توانمندسازی بنگاه ها، 
اتحادیه ها، انجمن ها و تشــکل های تولیدی صادراتی 
کشــور و شــرکت های مدیریت صادرات و نیز ارتقای 
دانش و مهارت های الزم در حــوزه صادرات از طریق 
برگزاری دوره ها، کارگاه ها و ســمینارهای آموزشی به 
امضای طرفین رســید.در این جلســه ابوالفضل کیانی 
بختیاری مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، ضمن 
معرفــی توانمندی های ســازمان متبوع خــود گفت: 
امیدواریم در ســال جهش تولید دو ســازمان بتوانند با 
هم افزایی در راســتای اهداف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و از طریق دیپلماســی اقتصــادی اهداف مورد 
نظر را محقق ســازند.کیانی بختیاری آمادگی سازمان 
مدیریــت صنعتی را برای طراحــی و اجرای دوره های 
مدیریت صادرات و صــادرات گرا و همچنین دوره های 
رایزنی خاص ســازمان توســعه تجارت اعــالم نمود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: آمادگی داریم 
با همکاری ســازمان توســعه تجارت، رتبه بندی برای 
صادرات و صادرکننــدگان را با توجه به تجربه و دانش 
سازمان مدیریت صنعتی ، اجرایی نماییم.کیانی بختیاری 
خاطرنشــان کرد: همچنین می توانیم با معرفی سازمان 
توســعه تجارت برای صادرکنندگان خوشنام دوره های 
مدیریت صادرات را به طــور اختصاصی برگزار نماییم.
در این جلســه حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز 

اظهار داشــت: در شرایط کنونی هر قدر بتوانیم سازمان 
توسعه تجارت را به سمت رویکردهای مدیریتی در تراز 
جهانی هدایــت کنیم موفق تر خواهیــم بود و در این 
زمینه ســازمان مدیریت صنعتی بــا توجه به تجربیات، 

توانمندی ها و دانشی که دارد می تواند یاری گر سازمان 
توسعه تجارت باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
یادآور شــد: اینکه بتوانیم در زیرمجموعه وزارت صمت 
با همکاری جدی و متقابل به اهداف تفاهم نامه دســت 

یابیــم و در این مســیر به پیش رویم، غنیمت اســت.
وی ابراز امیدواری کــرد که در خصوص کلینیک های 
مشاوره صادراتی نیز دو سازمان همکاری موثری داشته 
باشــند. بنا به این گزارش، طرفین با امضای این تفاهم 

نامه در خصوص مشارکت در صادراتی کردن بنگاه های 
تولیدی کشور و جهش صادراتی بنگاه های صادراتی با 
توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص 

برونگرایی اقتصاد؛ همکاری خواهند نمود.

در هم افزايی ميان شرکت ملی حفاری ، پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ايران و دانشگاه صنعتی شريف محقق شد:

)PLT( ساخت ابزارهای نمودارنگار چاه های توليدی

در هــم افزایی میان شــرکت ملی حفاری 
ایران، مدیریت پژوهش و فناوری شــرکت ملی 
ابزارهای  ایران و دانشــگاه صنعتی شریف  نفت 
نمودارنگار چاه های تولیدی ساخته شده به دست 
محققان داخل کشــور دومین تست میدانی خود 
را با موفقیت در چاه شــماره _  ۱8 اهواز پشــت 

سرگذاشت.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی 
حفــاری ایران ، مدیر خدمات ویژه شــرکت در 
حاشیه تست میدانی این تجهیزات که با حضور 
محققان پژوهشکده  الکترونیک دانشگاه صنعتی 
شــریف، نمایندگان پژوهش و فناوری شرکت 
ملی نفت ایران، روســا و کارشناســان اداره کل 
خدمات نمودارگیری شــرکت ملی حفاری ایران 
و کارشناسان مهندسی بهره برداری شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب صــورت پذیرفت، اظهار 
کرد: ساخت ابزارهای نمودارگیری درون چاهی 
و ســامانه سطحی بر اساس قرارداد پژوهشی در 
مرکز تحقیقات فناوری نمودارگیری در دانشگاه 
صنعتی شــریف تحقق یافته است.علی دقایقی 
افزود: این ابزارهای تخصصــی در تاریخ ۲۰ و 

۲۱ ابان ماه ۹۹ تســت میدانی را پس از بررسی 
های فنی و رفع برخی ایرادات مشاهده شده در 
مراحل پیشین با موفقیت کامل پشت سرگذاشت 
و به طور رسمی در چرخه عملیات نمودارگیری 
قرار گرفت.وی گفت :  ابزار پیش گفته، در زمینه 
مطالعه و بررسی مهندســی مخازن نفت و گاز 
برای مشاهده پارامترهای تولیدی از جمله میزان 
تولیــد نفت ، گاز و آب در اعمــاق مختلف چاه 
های تولیدی کاربرد دارد و شامل حس گر های 
متفاوتی همچون ســنجش چگالی، دبی سیال، 
میزان اشــباع آب، فشــار ودما در پروفایل چاه 
می باشــدو داده های اخذ شده از اعماق چاه به 
صورت برخط در ســامانه سطحی قابل مشاهده 
می باشــد دقایقی اظهار کرد:  دستیابی به دانش 
فنی این ابزار برای دانشگاه و این شرکت بسیار 
با اهمیت بوده و در زمان حاضر دو مجموعه ابزار 

در حال انجام تست های میدانی است.
مدیــر خدمات ویژه شــرکت ملی حفاری 
ایران با اشــاره به اینکه تکنولوژی این ابزار طی 
ســال های متمادی در انحصار شــرکت های 
بــزرگ چند ملیتــی غربی بوده اســت ،  افزود 

فناوری مربوط در یک تجربه موفق از همکاری 
هــای صنعت و دانشــگاه احصاء شــده و این 
تجهیزات بر اســاس فناوری روزآمد به ویژه در 
علوم الکترونیک و رایانه ســاخته شده و قابلیت 
اندازه گیری های بســیار دقیق و قابل رقابت با 
نمونه های خارجی را در شــرایط دشــوار درون 
چاهی با تحمل فشــار تا ۲۰ هــزار پوند بر اینچ 

مربع و دمای ۳۰۰ درجه فارنهایت دارند.
وی از ســوابق همکاری علمی پژوهشی  
بین دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ملی حفاری 
ایران به ســاخت سامانه سطحی نمودارگیری از 
چاه های حفره باز اشــاره نمــود و گفت:  این 
همکاری ها در راســتای سیاســت های اتکا به 
توان داخلی و با حمایت های معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت همچنین مدیریت 
پژوهــش و فناوری شــرکت ملی نفــت ایران 
و پژوهش شــرکت ملی حفاری ایران  صورت 
می گیرد  و با تاســیس مرکز تحقیقات فناوری 
نمودارگیری در دانشــگاه صنعتی شریف، منجر 
به تولید تجهیــزات کاربردی برای صنعت نفت 

کشور گردیده است.

۱- شــماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ۹۹8۰۱۳ ) فراهم نمودن زیرساخت 
برق و دیتا جهت نصب دوربین نظارتي جاده گنبدلي-پاالیشــگاه( با شماره فراخوان 

2۰۹۹۰۹2۱۳۴۰۰۰۰۴2 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.
2- نام و نشــاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/

سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت هاي داراي حداقل پایه ۵ رشته نیرو از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۴- مهلت و آدرس دریافت اســناد: حداکثر تا ســاعت ۱۴ مــورخ ۹۹/۰۹/۰۵ ، 
 متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس

 https://www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند. الزم 
به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال 
دعوتنامه و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 

ستاد( انجام خواهد شد، 
متقاضیان بعد از دریافت اســناد مناقصه مي بایســت حداکثر تا ساعت ۱2  مورخ 
۹۹/۰۹/۱8 اســناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور 

بارگزاری و ارسال نمایند.
 ۵ - میــزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصــه:  مبلــغ ۳8۵.۰۰۰.۰۰۰ریال 
)سیصد و هشــتاد و پنج میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه 

تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ 
در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.                                                                                        

نوبت اول

شماره مجوز: ۱۳۹۹.۴۴۶۵

فراخوان مناقصه عمومي
 )یک مرحله اي(
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

خیز کشورهای آسیایی برای توسعه 
پتروپاالیشگاه ها

محمدعلی قدیری
کارشناس نفت و انرژی

نسل جدید پاالیشــگاه های نفت در دنیا پتروپاالیشگاه نامیده 
می شوند که بخشی از نفت را به مواد شیمیایی تبدیل می کنند. وجود 
واحدهای آروماتیک و اولفین در پتروپاالیشــگاه ها موجب می شود 
که بخشــی از مواد ســوختی به مواد با ارزشی مثل اتیلن، پروپیلن، 
زایلن ، بنزن و ... تبدیل شود که مواد باالدست واحدهای شیمیایی و 
پلیمری هستند. بنابراین یکی از مزایای پتروپاالیشگاه ها این است 
که می تواند واحد مادر یک پارک شــیمیایی باشد. از دیگر مزایای 
پتروپاالیشــگاه ها افزایش حاشــیه سود نســبت به پاالیشگاه ها و 
همچنین امنیت تامین خوراک واحدهای پتروشیمیایی است. امروزه 
اگر به پروژه های پاالیشــی که در منطقه آســیا تعریف شده  است 
نگاه کنیم همه آن ها به صورت پتروپاالیشــگاه تعریف شده  است. 
کشــورهایی مثل چین، عربســتان، کویت، امارات، مالزی و عمان 
کشورهایی هســتند که ســرمایه گذاری هایی کالنی برای ساخت 
پتروپاالیشــگاه ها انجام داده اند. در این میان عربستان و چین دید 
بلندمدت تری داشــته و با احداث پارک های شیمیایی رابغ و آرامکو/

ســابیک در عربستان و همچنین پارک های چوسان و شانگهای در 
چین درصــدد تکمیل زنجیره ارزش ذیل طرح های پتروپاالیشــی 
هســتند که ایده ای کاماًل  اقتصادی اســت. ما در کشورمان هیچ 
پتروپاالیشگاهی نداریم. هرچند به  عنوان مثال در اصفهان و اراک 
مجتمع های پاالیشی و پتروشیمیایی در کنار هم احداث شده اند اما 
این ها هیچکدام پتروپاالیشگاه نیســتند زیرا این ها دارای مدیریت 
واحد نیســتند و تبادل جریان بســیار کمی بین واحدهای پاالیشی 
و پتروشیمی هســت، درصد کمی از محصوالت شیمیایی هستند و 
حجم تولید فرآورده های ســنگین مثل نفت کوره باالست. از طرف 
دیگر پتروشــیمی های ذیل پاالیشــگاه ها امنیت تامین خوراک از 
پاالیشگاه ها ندارند. برخی ایراد می گیرند که صنعت پاالیش نفت رو 
به افول است که به نظر بنده حرف غلطی است. براساس مطالعات 
انجام شــده موسسه EIA تا سال ۲۰۳۰ نرخ رشد فراورده های نفتی 
حــدود ۱۰ درصــد افزایش پیدا می کند که از این مقدار بیشــترین 
حجم مربوط به افزایش تقاضای مواد پتروشــیمیایی است که بیش 
از ۳۰ درصد اســت. عالوه بر این ایران در منطقه ای واقع شده است 
که اغلب کشــورها درحال توسعه هستند، بنابراین نرخ مصرف مواد 
ســوختی و شیمیایی باالســت که از این مقدار سهم مواد شیمیایی 

بسیار بیشتر است.
تنفس خوراک یک بازی برد-برد بین صندوق توسعه ملی و 

سرمایه گذاران پتروپاالیشگاه
ســال گذشــته مجلس یک قانون راهبردی را تصویب کرد 
که در آن موانع مهم توســعه ظرفیت پاالیشــی در ایران حل شده 
 اســت. ایده اصلی این طرح مبتنی بر تنفس خوراک بوده اســت. 
تنفس خوراک یعنی اینکه پتروپاالیشــگاه در سال اول بهره برداری 
به ازای هزینه   ســرمایه ای که برای ساخت آن انجام شده خوراک 
نفت رایگان دریافت کند. این دوره دریافت خوراک رایگان بســته 
به هزینه سرمایه پتروپاالیشــگاه حدود یک سال طول می کشد و 
پس از آن این مبلغ را به صورت یک وام ۸ ســاله به صندوق توسعه 
ملی برمی گرداند. تنفس خوراک یک بازی دو ســربرد بین صندوق 
توسعه ملی و ســرمایه گذاران پتروپاالیشگاه است. صندوق توسعه 
ملی قرار نیســت تا حدود ۴ سالی که طول می کشد پتروپاالیشگاه 
ســاخته شود هیچ تسهیالتی پرداخت کند و حتی پس از آن ساخت 
پتروپاالیشــگاه نیز تســهیالت نقدی پرداخت نمی کند بلکه نفت 
تحریم شده و بالاســتفاده در مخازن نفتی را به قیمت بین المللی 
فوب به پتروپاالیشــگاه ها می دهد. به عبارت دیگر یک منبع پایدار 
فــروش نفت را پیدا می کند. از دید ســرمایه گذاران تنفس خوراک 
موجب جذابیت ســرمایه گذاری می شــود به ایــن صورت که دوره 
بازگشــت سرمایه از حدود ۸ ســال  به یکسال کاهش پیدا می کند 
 IRR و طبق محاســباتی که ما کردیم تنفس خوراک تا ۱۰ درصد
یا همــان نرخ بازده داخلی پتروپاالیشــگاه ها را زیاد می کند. اجازه 
صادرات فرآورده  های پتروپاالیشگاهی برای طرح های موضوع این 
قانون نیز از جمله مفاد مهم و نقاط قوت قانون است که برای اولین 
بار در کشور رخ داده  است. همچنین طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی 
این قانون طرح پتروپاالیشــی وزارت نفت تا ۲۰ سال وظیفه تامین 
پایدار خوراک نفت را دارد. یکی از دالیل حاشیه سود پاالیشگاه های 
داخلی حجم باالی تولید فراورده های ســنگین در آن ها اســت. به 
موجب این قانون تمام محصوالت سنگین پاالیشی که قیمت آن ها 
کمتر از نفت خوراک باشد باید کمتر از ۱۰% وزنی کل فراورده های 
تولیدی طرح باشــد. همچنین در ایــن قانون برای کمک به تامین 
مالی طرح هــا از طریق تقویت ابزارهای ســهام و اوراق در تامین 
سرمایه و تامین تجهیزات تمهیداتی اندیشیده شده  است که جذابیت 

برای جذب سرمایه های مردمی ایجاد شود.
جذابیت های یادشده موجب اقبال سرمایه گذاران برای دریافت 
مجوزهای احداث پتروپاالیشگاه شد. همانطور که می دانید ۸ طرح 
بزرگ بــه ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشــکه از وزارت نفت 
مجوز دریافت تنفس خوراک گرفتند. طبــق براوردهایی که انجام 
شده شروع به کار این پروژه ها حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد 
می کند و موجب رونق صنایع مرتب پاالیشــی می شــود. شروع به 
کار رســمی و همچنین مجوز تامین مالی طرح ها از بازار ســرمایه 
معطل صندوق توسعه ملی برای تصویب تنفس خوراک آن ها است. 
همانطور که گفته شــد قرار نیست صندوق توسعه تسهیالت نقدی 
پرداخت کند و تنها برای دوره به بهره برداری رســیدن طرح ها باید 
جدول زمان بندی ارائه دهد. این در حالی اســت که طبق ماده ۱۶ 
آیین نامه اجرایی هیات امنای صندوق توســعه تا پایان اســفند ۹۸ 

می بایستی در این زمینه تصمیم گیری می کردند.

با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش و چرم مصنوعی؛

ایران از واردات محصول استراتژیک پتروشیمی 
بی نیاز شد

مشــاور فنــی مدیــر عامــل و 
مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت 
پتروشــیمی کارون بــا اشــاره بــه 
 »KLM۱۰۰B« تولیــد تجــاری گریــد
ــگام  ــدار، بهن ــن پای ــی تأمی از آمادگ
ــرف  ــع و مص ــاز صنای ــن نی و مطمئ
ــر داد و اعــالم  ــی خب ــدگان داخل کنن
ــد  ــت تولی ــون ظرفی ــم اکن ــرد: ه ک
ــرف و  ــر مص ــد پ ــن گری ــی از ای کاف
کارون  پتروشــیمی  در  اســتراتژیک 
ــه واردات  ــازی ب ــته و نی ــود داش وج
گریدهــای مشــابه از خــارج از کشــور 

ــم. نداری
»مهــدی نظــری« بــا اشــاره بــه 
برنامــه ریــزی گســترده بــرای متنــوع 
تولیــد محصــوالت  ســازی ســبد 
زنجیــره  ارزش ایزوســیانات هــای 
 »KLM۱۰۰B« کشــور، گفــت: گریــد
یکــی از انــواع گریدهــای پیــش 
ــیمی کارون  ــد در پتروش ــر جدی پلیم
ــد  ــل تولی ــا قب ــاه ه ــه از م ــوده ک ب
تجــاری آن آغــاز شــده است.مشــاور 
فنــی مدیــر عامــل و مدیــر تحقیــق و 
توســعه پتروشــیمی کارون بــا اعــالم 
اینکــه ایــن گریــد در صنعــت کفــش، 
انــواع چســب صنعتــی و لَمینِــت، 
ــیالنتها(،  ــد )س ــر و آببن ــواع درزگی ان
ــدی  ــای اورتوپ ــا، بانده ــه گیره ضرب
ــای اداری  ــوش ه ــن، کفپ و همچنی
کاربردهــای  دارای   ... و  و صنعتــی 
ــتی  ــن دس ــع پائی ــی در صنای متنوع
پتروشــیمی اســت، تصریــح کــرد: در 
ــت   ــات و ظرفی ــی، امکان ــرایط فعل ش
ــول در  ــن محص ــی از ای ــد کاف تولی
پتروشــیمی کارون وجــود دارد. وی 
ــر  ــون ب ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ــازار و  ــاز ب ــی نی ــش بین ــاس پی اس
حجــم تقاضــای مشــتریان، تــوان 
ــته و  ــود داش ــد وج ــن گری ــد ای تولی
محدودیتــی از نظــر تولیــد وجــود 
مطابــق  داشــت:  اظهــار  نــدارد، 
بــا یــک برنامــه زمــان بنــدی و 
ــده  ــه ش ــای ارائ ــا تقاض ــب ب متناس
ــد در  ــن گری ــتریان ای ــوی مش از س
پتروشــیمی کارون تولیــد مــی شــود.

ــا بیــان اینکــه  ایــن مقــام مســئول ب
ــاری  ــد تج ــازی و تولی ــی س ــا بوم ب
گریــد »KLM۱۰۰B« ســالیانه بطــور 
متوســط از خــروج حــدود ۲۷ میلیــون 
دالر ارز از کشــور جلوگیــری مــی 
شــود، تأکیــد کــرد: در شــرایط فعلــی 
ــوژی،  ــی و تکنول ــش فن ــر دان از نظ
ــی  ــزات و زیرســاختهای عملیات تجهی
ــد،  ــانی کارآم ــروی انس ــدی، نی فرآین
ــورد  ــیمیائی م ــواد ش ــت و م کاتالیس
نیــاز محدودیتــی در تولیــد محصــول 
فــوق الذکــر متناســب بــا نیــاز داخلی 
ــه  ــری در ادام ــر نظ ــود ندارد.دکت وج
ــد  ــش از تولی ــا پی ــه ت ــان اینک ــا بی ب
ایــن گریــد در پتروشــیمی کارون، 
شــرکت هایــی از چیــن، آلمــان، 
ایتالیــا، کــره جنوبــی و تحــت عناوین 

تجــاری مختلــف، صــادر کننــده ایــن 
ــادآور  ــد، ی ــران بودن ــه ای محصــول ب
شــد: هــم اکنــون ضمــن بــی نیــازی 
از واردات بــه زودی بــا اجــرای یــک 
برنامــه جدیــد توســعه ای، زمینــه 
ــا ارزش  ــول ب ــن محص ــادرات ای ص
ــی  ــه ای و جهان ــای منطق ــه بازاره ب
ــق و  ــود.مدیر تحقی ــی ش ــم م فراه
ــیمی کارون  ــرکت پتروش ــعه ش توس
از  برخــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا 
شــرکت هــای خارجــی فروشــنده 
ــه  ــه عرض ــر ب ــول حاض ــن محص ای
بــه   »KLM۱۰۰B« گریــد  صرفــا 
ــتند،  ــی نیس ــدگان ایران ــرف کنن مص
خاطرنشــان کــرد: شــرکت هــای 
خارجــی ایــن گریــد را در قالــب 
سیســتم عرضــه مــی کننــد بــه 

طــوری کــه مصــرف کننــده ای کــه 
ــوده  ــد ب ــن گری ــد ای ــال خری ــه دنب ب
بایــد ایزوســیانات مــورد نظــر را هــم 
ــورت  ــه ص ــی ب ــرکت خارج از آن ش
ــزود:  ــد.وی اف ــداری کن ــاری خری اجب
ــیمی  ــرکت پتروش ــود ش ــن وج ــا ای ب
از  حمایــت  راســتای  در  کارون 
تولیدکننــدگان داخلــی و ضــرورت 
تکمیــل زنجیــره هــای ارزش بــه 
ــع کفــش محدودیتــی  ــژه در صنای وی
در عرضــه قائــل نشــده و ضمــن 
ارائــه خدمــات پــس از فــروش و 
پشــتیبانی فنــی، ایــن گریــد بــه 
تنهایــی هــم بــه مشــتریان و مصــرف 
کننــدگان واقعــی عرضــه مــی شــود.
گفتنــی اســت، در ســال »جهــش 
در  بــار  نخســتین  بــرای  تولیــد« 

ــد  ــه، تولی ــه خاورمیان ــران و منطق ای
ــوالت  ــد محص ــد جدی ــاری گری تج
ــیمی  ــیانات در پتروش ــره ایزوس زنجی
کارون آغــاز شــده اســت. وجــود ایــن 
گریــد خــاص در تولیــد انــواع »پیــش 
پلیمرهــای پایــه اتــری و اســتری« از 
ــاز  ــورد نی ــه پیــش پلیمرهــای م جمل
ــای HR دارای  ــش و فوم ه ــره کف زی
کاربردهــای متعــدد و متنوعــی بوده و 
بــا تولیــد ایــن گریــد بــرای نخســتین 
بــار در خاورمیانــه، زنجیــره ارزش 
پیــش پلیمرهــا در صنایــع پتروشــیمی 
ایــران تکمیــل شــد.این محصــول بــه 
روش مهندســی معکــوس و بــا تکیــه 
بــر دانــش و تجربــه متخصصــان 
تولیــد  کارون  پتروشــیمی  جــوان 

ــت. ــده اس ــاری ش تج

در ۷ ماه نخست امسال محقق شد؛
انجام عمليات حفر افقی و جهت دار روی 29 حلقه چاه

شــرکت ملی حفاری ایران در هفت 
ماه امســال، عملیــات حفــاری افقی و 
جهــت دار را روی ۲۹ حلقــه چاه مناطق 

نفت خیز کشور انجام داد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل 
ایــران، علی  از شــرکت ملی حفــاری 
دقایقی، مدیر خدمات ویژه این شــرکت 
بــا بیان اینکه در ایــن زمینه ۸ هزار و ۴ 
متر حفاری صورت گرفته اســت، گفت: 
در این مــدت ۳۷۳ متــر مغزه گیری نیز 
انجام شــده که ارزیایــی و آنالیز آن در 
کســب اطالعات از مخــازن نفت و گاز 
بسیار مهم اســت.وی افزود: اجرای ۱۶۰ 
عملیات نمودارگیــری، ۲۹۱ نمودارگیری 
از ســیال حفاری و ۱۶۹ مــورد عملیات 
چاه پیمایی و تکمیل چاه، دیگر اقدام های 
این مدیریت براساس شرح وظایف تبیین 
شــده برای ارائه خدمــات جانبی فنی و 
تخصصی یکپارچه به چاه های در دســت 
حفاری یا بهره برداری است.مدیر خدمات 
ویژه شــرکت ملی حفاری ایران با اشاره 
به اینکه خدمات نمودارگیری درون چاهی 
فعالیــت خود را از ســال ۱۳۶۳ آغاز کرد 
و خدمات نمودارگیری ســطحی افزون بر 
۲۰ ســال قدمت دارد، گفت: نمودارگیری 
درون چاهــی اکنون با در اختیار داشــتن 

واحدهای خشکی و دریایی از قدیمی ترین 
واحدهای تخصصی شــرکت در ارائه این 
خدمات بــه شــمار می آید.دقایقی با این 
توضیح کــه این مدیریــت زیرمجموعه 

معاونت مدیرعامل شرکت در امور فنی و 
مهندسی است، گفت: دریافت نمودارهای 
تخصصی تولیدی، نمودارهای اســتاندارد 
 ،)..  ,CBL/VDL, CDR, Full Set(

 OBMI,( نمودارهــای تصویــری ویــژه
در  مشــبک کاری  و   )..  ,XRMI, VSP
شــرایط و ســایزهای مختلــف از جمله 
فعالیت های واحد نمودارگیری درون چاهی 

اســت.وی افزود: نمودارگیری ســطحی 
نیز با داشــتن حدود ۵۰ واحــد، عملیات 
 )On-Line( حفاری را به صــورت برخط
پایش و به دفاتر مدیریت های ذی ربط در 
شــرکت و کارفرماها ارسال می کند.مدیر 
خدمات ویژه شــرکت ملی حفاری ایران 
اظهار کرد: این مدیریت با برخورداری از 
فناوری های روزآمد صنعت حفاری و بالغ 
بر ۹۰۰ متخصص مجــرب و کارآزموده 
حفاری،  نفت،  مهندسی  در تخصص های 
زمین شناســی، الکترونیــک و مکانیک، 
عملیــات حفــاری جهــت دار و افقــی، 
مغزه گیری، گذر از جداره، مشــبک کاری، 
نمودارگیری  درون چاهــی،  نمودارگیری 
سطحی، چاه پیمایی، تکمیل چاه و نصب 
ادوات ســرچاهی را در مناطــق عملیاتی 
نفت خیز در خشــکی و دریا ارائه می دهد.
دقایقــی گفت: این خدمات با کاربســت 
تجهیزات  خاص تخصصی با فناوری های 
روزآمد اکنون به شرکت های ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب، نفــت مناطق مرکزی، 
نفت فالت قاره، مهندسی و توسعه نفت، 
نفــت و گاز اروندان، نفــت و گاز پارس، 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
و تعدادی از شرکت های بخش خصوصی 

ارائه می شود.
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تحلیل
گفتمان

اخبار

گام های معاونت سرمایه انسانی در مسیر 
خدمت رسانی به ایثارگران صنعت نفت

معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی وزارت نفت 
از ابتدای ســال تاکنــون، اقدام هایی را با هدف افزایش ســطح 

رضایتمندی ایثارگران صنعت نفت پیگیری و اجرا کرده است.
معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت در 
این زمینه با هماهنگی دیوان محاســبات، برگشــت مبالغ کسر 
ســاعات کار )اضافه کار( ایاب و ذهــاب و حق الزحمه بهره وری 
مشموالن حالت اشــتغال را امکان پذیر و کسر نکردن سه درصد 
از مســتمری/ مقرری در بازنشســتگی پیش از موعد جانبازان و 
فرزندان شهدا را محقق کرده است.این معاونت بر مبنای مفاد بند 
)ر( ماده )۸۸( قانون برنامه ششــم توسعه، معافیت پرداخت کسور 
بازنشســتگی رزمندگان را در دستور کار قرار داد و با اتکا به مفاد 
جزء )۶( بند )ث( این ماده قانونی نیز اعمال یک مقطع تحصیلی 
باالتر رزمندگان را اجرایی کــرد. پرداخت فوق العاده ایثارگری و 
پرداخت آن به جانبازان حالت اشــتغال و بهره مندی عائله تحت 
تکفل جانبازان حالت اشتغال فوت شده از حقوق حالت اشتغال نیز 
بر اســاس ماده )۵۱( و ماده )۵۵( قانون جامع خدمات رســانی به 
ایثارگران در سال ۹۹ محقق شده است.معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی وزارت نفت در گام بعدی، پرداخت ۱۰۰ درصدی 
هزینه درمان ایثارگران و ۱۰۰ درصد هزینه درمان دندان پزشکی 
ناشی از جانبازی را عملیاتی و آرای کمیسیون ماده )۱۶( رسیدگی 
به شکایات ایثارگران و نیز آرای دیوان عدالت اداری در این باره را 
اجرا کرده است.تعدیل مدرک تحصیلی ایثارگران دارای مرخصی 
تحصیلی و مشمولین حالت اشتغال، پرداخت فوق العاده ایثارگری 
برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، عدم استرداد مبالغ پاداش سنوات 
خدمت در بازگشت به کار ایثارگران، پرداخت فوق العاده ایثارگری 
ماده )۵۱( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای سال های 
۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ و تعیین مســتمری مشموالن حالت اشتغال 
بر اســاس آخرین حقوق و مزایای مشــموالن کشوری از دیگر 

اقدام های انجام شده در این مسیر به شمار می رود.
 اقدامات ملی حفاری در نکوداشت 

هفته پدافندغیرعامل
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت )اچ اس یی( شرکت 
ملی حفاری گفت: در نکوداشت هفته پدافند غیرعامل از سوی این 
شرکت با هدف ترویج و فرهنگ سازی، اقدام های آموزشی عملی و 

تئوری در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، 
سعید قربانی با اشــاره به اینکه نکوداشت هفته پدافند غیرعامل 
امســال از پنجم تا دوازدهــم آبان ماه برگزار شــد، عنوان کرد: 
برنامه های این هفته در چارچوب ابالغ شیوه نامه های اجرایی اداره 
کل پدافند غیرعامل اســتانداری خوزستان و مدیریت اچ اس یی، 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران اجرایی 
شــد.وی افزود: در این ارتباط با هماهنگی هــای میان مدیریت 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت )اچ اس یی(، پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران شــرکت با بخش های عملیاتی، پشــتیبانی و 
ســتادی، فعالیت های فرهنگی و آموزشــی تخصصی مرتبط با 
این مبحث به اجرا گذاشــته شــد.مدیر ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: نصب بنر با موضوع 
بیانــات مقام معظم رهبری درباره  پدافندغیرعامل و همچنین در 
ســربرگ نامه های اداری درون و برون سازمانی و انتشار عناوین 
روزهای نکوداشــت هفته پدافند غیرعامل مطابق با دستورعمل 
ابالغی در سامانه مکاتبات اداری از اقدام های انجام شده به این 
مناســبت بوده است.قربانی تصریح کرد: انجام رزمایش و تمرین 
شــرایط اضطراری در دســتگاه های حفاری در مناطق عملیاتی 
و برگــزاری رزمایش در حوزه ســایبری از دیگر برنامه های این 
هفته بــود.وی افزود: آماده به کار بودن همــه دیزل ژنراتورهای 
اضطراری و متصدیان مربوط مســتقر در ســاختمان های اداری، 
کارگاه ها و تأسیسات برای برگزاری رزمایش از دیگر برنامه های 
این هفته بود.مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت ملی 
حفاری ایران اظهار کــرد: یکی از اقدام های مورد اهتمام در این 
هفته برگزاری دوره های آموزشــی با ســرفصل اصول و مبانی 
پدافند غیرعامل بود که هر ساله در تقویم آموزشی از سوی اداره 
آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت با همکاری این مدیریت 
اجرایی می شــود که با توجه به پروتکل های بهداشتی مربوط به 
شیوع بیماری کووید- ۱۹ و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 

برگزاری این دوره ها به زمان مناسب دیگری موکول شد.
تمدید فراخوان انتخاب و توسعه مدیر طرح 

و پروژه در صنعت نفت
فراخوان انتخاب و توسعه مدیر طرح و پروژه در صنعت نفت 
از سوی مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت تا 22 آبان ماه تمدید 

شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، 
مرکــز توســعه مدیریت صنعت نفــت با هدف اجــرای ابالغیه 
وزیر نفت و با هدف شناســایی، ارزیابی، تربیت و معرفی نســلی 
نــو از مدیران و اعطــای گواهینامه صالحیــت حرفه ای به آنها 
از کارکنان رســمی واجد شــرایط این فراخوان دعوت می کند.

حداکثر ســن ۴۵ سال و حداقل پنج ســال سابقه کار در صنعت 
نفت از شــرایط اولیه برای ثبت نام در این فراخوان اســت.افراد 
دارای گواهینامه صالحیت حرفه ای طرح/ پروژه از مرکز توســعه 
مدیریت صنعت نفت، برای ارتقای ســطح گواهینامه خود بدون 
 در نظر گرفتن شــرایط ثبت نام می توانند در این فراخوان شرکت

 کنند.

بازگشت صادرات نفت ایران به بازار جهانی در دوران ریاست جمهوری بایدن سریع اتفاق نخواهد افتاد؛

تحلیل بازیگران بازار جهانی از چشم انداز
 بازگشت نفت ایران

از  منابــع آگاه در اوپــک و برخی 
مدیران شــرکتهای بازرگانی نفت بر این 
باورند که بازگشت صادرات نفت ایران به 
بازار جهانی در دوران ریاســت جمهوری 
بایدن ســریع اتفاق نخواهــد افتاد و به 
اوپک پالس فرصت بیشتری برای تنظیم 

پیمان محدودیت عرضه خود می دهد.
جو بایــدن، رییس جمهور منتخب 
آمریکا اعالم کرده اســت اگــر تهران 
پایبندی به توافق را ازسربگیرد، به توافق 
هسته ای ســال ۲۰۱۵ بازخواهد گشت. 
دونالد ترامپ، رییس جمهور جمهوریخواه 
آمریکا در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج 
شد و صادرات نفت ایران را هدف تحریم 
قرار داد.چشــم انداز رشــد عرضه نفت 
ایــران، برخی را در گــروه اوپک پالس 
نگران کرده اســت امــا توربیورن تورن 
بازرگانی  شــرکت  مدیرعامل  کوئیست، 
نفت گانوور اظهار کرد: مذاکرات با ایران 
بعید اســت در ســال ۲۰۲۱ انجام شود. 
وی در نشســت تجــارت کاالی رویترز 
گفت: تصور نمی کنــم مذاکره با ایران 
در میان اولویتهای نخستین سال دولت 
رییس جمهور منتخب آمریکا باشد. وی 
دارد.راســل  مهمتری  داخلی  اولویتهای 
هــاردی، مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
گفت:   ADIPEC کنفرانــس در  ویتول 
پیوســتن دوباره آمریکا به برجام احتماال 
در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۱ روی عرضه 
نفت تاثیــر خواهد گذاشــت.مدیرعامل 
مرکویا انــرژی هم اظهار کــرد: انتظار 
بازگشت قریب الوقوع نفت ایران به بازار 
جهانی را ندارد. مارک دوناند در نشست 
تجارت کاالی رویترز گفت: برخی افراد 
تصور می کنند که مذاکرات در چند ماه 

آینده انجام مــی گیرد. اگر چنین اتفاقی 
بیافتد، می توان تصور کرد که سیاســت 
منعطــف تری در قبال صادرات ایران در 
پیش گرفته می شــود. امــا به نظر من 
چنین اتفاقی به چندین ماه زمان نیاز دارد 
و ممکن اســت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ 
روی دهد.بر اســاس گــزارش رویترز، 
دو منبع در اوپک پــالس اظهار کردند 
انتظار ندارند تحریمها فورا تسهیل شوند. 
یکی از ایــن منابع گفت: تصور می کنم 
شــش ماه یا بیشتر طول خواهد کشید و 
بنابراین اوپــک پالس زمان کافی برای 
تنظیــم عرضه نفت به بــازار دارد. منبع 
دیگری گفت این مســئله قابل مدیریت 
است زیرا نفت ایران تا پایان سال ۲۰۲۱ 
به بازار برنمی گردد.شــاهزاده عبدالعزیز 

بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
در کنفرانس مجــازی ADIPEC درباره 
احتمال بازگشــت آمریکا به برجام و در 
ایران  نفت  ازســرگیری صادرات  نتیجه 
گفت: اوپک به مدیریت هر وضعیتی که 
پیش بیایــد، خواهد پرداخت. همان طور 
که مــا در وضعیت مشــابه قبلی درباره 
لیبی و ایران انجام دادیم. انعطاف پذیری 
اوپک پالس یک موضوع تضمین شــده 

است.
چالش  پیش روی اوپک با حضور بایدن 

در کاخ سفید
در همین حــال، برخــی منابع از 
احتمال رویارویــی اوپک با چالش  حفظ 
تــوزان بــازار نفت در صــورت افزایش 
صادرات نفت اعضای تحریم شــده این 

ســازمان پس از پیروزی جــو بایدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا خبر 
دادند.بــه گزارش خبرگــزاری رویترز از 
لندن و دوبی، منابع نزدیک به ســازمان 
و  )اوپک(  کشــورهای صادرکننده نفت 
متحدانش، موســوم به »اوپک پالس« 
اوپک  اعالم کردند که اعضــای اصلی 
نگران انــد با آغــاز فعالیت جــو بایدن 
ایاالت  جمهــوری  رئیــس  به عنــوان 
متحده آمریکا، این ائتــالف دوباره زیر 
فشــار قرار گیرد دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری کنونی آمریکا  ابتدا منتقد این 
ائتالف بود، اما ســپس تا حدودی حامی 
سیاست های اوپک پالس برای دستیابی 
به توافقی کاهش تولید بی ســابقه نفت 
شــد.بایدن می تواند روابــط دیپلماتیک 

آمریکا را با ســه عضو اوپک - عربستان 
و دو عضو تحریم شــده یعنــی ایران و 
ونزوئال - و روســیه - تولیدکننده اصلی 
غیراوپک - تعدیل کند.تحریم های ایران 
و ونزوئال ســبب حذف روزانه میلیون ها 
بشــکه نفت از بازار شــده اســت و اگر 
بایدن در چند سال آینده این تحریم ها را 
کاهش دهد، افزایش تولید این کشورها 
می توانــد برقراری تعادل عرضه و تقاضا 
را برای اوپک دشوارتر کند.بایدن اعالم 
کرده است که دیپلماســی چندجانبه را 
به تحریم هــای یک جانبه ترامپ ترجیح 
می دهد، گرچه ممکن اســت این مسئله 
به معنای لغو ســریع تحریم ها نباشــد. 
بایدن در مبــارزات انتخاباتی خود گفته 
بود: در صورت پیــروی تهران از توافق 
هسته ای ۲۰۱۵، واشینگتن به این توافق 
با ایران بازمی گردد.ترامپ در سال ۲۰۱۸ 
با اجرای دوباره تحریم هایی که صادرات 
نفت ایران را قطع می کرد، از این پیمان 
خارج شــد. برخی اعضای اوپک از این 
ترس دارند که بازگشــت صادرات ایران 
و ونزوئــال، بدون کاهــش عرضه دیگر 
کشورها، به مازاد عرضه کنونی بیفزاید، 
این اعضــا همچنین نگران ادامه حضور 
مسکو در اوپک پالس هستند.یک منبع 
اوپکی پیش از مشــخص شــدن نتیجه 
انتخابات آمریکا گفت: تحریم های ایران 
می توانــد دوباره ارزیابی شــود، در این 
صورت ایران دوباره به بازار بازمی گردد.
ایــن منبع گفت: خطر خروج روســیه از 
توافــق کاهش تولید اوپــک پالس نیز 
وجود دارد که به معنای فروپاشــی این 
توافق اســت، زیرا این ترامــپ بود که 

مسکو را وارد این توافق کرد.

کمک 50 ميليارد ريالی پااليشگاه بندرعباس برای مقابله با کرونا

بهره گيری از فناوری های نو برای اجرای طرح های مهندسی و توسعه گاز

مدیرعامــل پاالیش نفــت بندرعباس 
از کمــک ۵۰ میلیارد ریالی این شــرکت به 
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان به منظور 

مقابله با بیماری کرونا خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس، هاشم نامور با اشاره 
به اوج گیری دوباره شــیوع بیماری کرونا در 
هرمزگان گفت:  این شــرکت به منظور اجرای 
تعهدهــای خــود در ایفای مســئولیت های 
اجتماعی و کمک به دانشــگاه علوم پزشکی 
برای خدمات رســانی مناســب به بیماران و 
اجرای اقدام های پیشگیرانه با هدف کنترل و 
مبارزه با بیماری کرونا، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال 
به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اهدا کرد.
وی افزود: ابتدای امسال نیز از طرف شرکت 
پاالیش نفت بندرعبــاس به منظور حمایت از 
درمان کار و کمک به روند بهبودی بیماران ۵۰ 
میلیارد ریال پرداخت شد  که مجموعه حمایت 
این شــرکت در این بخش بــه ۱۰۰ میلیارد 
ریال رســید.مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس 
کمک به خرید دســتگاه ونتیالتور بیمارستان 
بندرلنگه، کمک به خانواده های آســیب دیده 
از کرونــا و همچنیــن حضــور در طرح ملی 
مواســات و همدلی با تهیه و توزیع بسته های 

مواد غذایی به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریــال را از دیگــر اقدام های این شــرکت از 
ابتدای شــیوع بیماری کرونا اعالم کرد.نامور 
گفت: شــیوع ویروس کرونا شرایط جامعه و 
فعالیت های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و 

بی شک همه ما وظیفه داریم در قبال سالمت 
جامعه احساس مسئولیت کنیم و برای بهبود 
شرایط با هماهنگی متولیان بهداشت و درمان 
اقدام های الزم را انجــام دهیم.وی با تقدیر 
و تشکر از همه پزشــکان، پرستاران و کادر 

درمانی که به عنوان مدافعان ســالمت برای 
درمان و بهبود بیماران و بازگشت سالمت به 
جامعه تالش می کنند، افزود:  باید تالش شود 
با رعایت دســتورعمل های بهداشتی و توجه 
جدی به توصیه های کادر درمان، شــرایط را 

مدیریــت کنیم و به لطــف خداوند و تالش 
پزشــکان و نیروهای درمان، شاهد بهبودی 
همه بیماران و ریشــه کن شدن این بیماری 
در کل جهــان باشــیم.مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت بندرعباس گفت: این شــرکت 
در جایــگاه یــک مجموعه صنعتی پیشــرو 
همواره تالش کرده است با توجه به اهمیت 
مسئولیت های اجتماعی به عنوان یک وظیفه 
اجتماعی، در کنار رســالت اصلــی خود که 
تأمین بخشــی از انرژی و تولید فرآورده های 
نفتی مورد نیاز کشــور اســت،  برای کمک 
به توســعه زیرســاخت های جامعه پیرامونی 
به ویژه در شــرایط کنونی که شیوع ویروس 
کرونا توجه به بســترهای بهداشت و درمان 
را از اهمیت بیشــتری برخوردار کرده است، 
اقدام های الزم را انجام دهد.حسین فرشیدی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان  با 
تشکر از حمایت های شــرکت پاالیش نفت 
بندرعبــاس از بخش درمان اســتان اظهار 
کــرد: از حمایت های انجام شــده به منظور 
تأمین تجهیزات مصرفی و تجهیزات درمانی 
غیرمصرفــی و کمــک به تأمیــن داروهای 
بیماران که در بخش مختلف  بستری هستند 

استفاده می شود.

مدیرعامل شرکت مهندســی و توسعه گاز ایران 
روند پیشــرفت پروژه های اجرای خطوط انتقال گاز را با 

استفاده از فناوری های نو تشریح کرد.
به گزارش دانش نفت  به نقل از شرکت ملی گاز 
ایران، بهرام صلواتی با تأکید بر مدیریت زمان در انجام 
پروژه های خطوط انتقال گاز در کشــور، از بهره گیری 
از فناوری هــای نوین در اجرای پروژه ها ســخن گفت 
و افزود: در پــروژه محمدیه قم - پارچین با اســتفاده 

از نقشــه برداری هوایی نوین، عکســبرداری با کیفیت 
و وضوح باال از مســیر اجرای پروژه انجام شــد که در 
کاهش زمان بســیار موثر بود.وی ادامه داد: در اجرای 
پروژه امام زاده هاشــم - پلور نیز در منطقه کوهستانی 
هراز از ســازه های ژئو گریدی برای ایجاد مســیر بهره 
بردیم که به جرأت می توان گفت تنها با استفاده از این 
فناوری، امکان عبور خط لوله گاز از رودخانه های متعدد 
و جاده هراز میســر شــد.مدیرعامل شرکت مهندسی و 

توســعه گاز ایران تصریح کرد: مسیرسازی با استفاده از 
ســازه های ژئوگرید برای نخستین بار در پروژه امامزاده 
هاشــم - پلور انجام شد و تجربه ای گرانبها بود، چراکه 
با حفاری بخشــی از کوه با پهنای الزم، با وجود موانع 
طبیعی و محیط زیســتی با مشــکالت فراوانی روبه رو 
می شدیم، اما با این اقدام نوآورانه، افزون بر صرفه جویی 
در هزینه ها، پروژه بدون صدمه به محیط زیســت و در 
زمان کوتاه تر اجرا شــد.صلواتی درباره اهمیت استفاده 

از سازه های ژئوگریدی گفت: این شیوه در مسیرسازی 
مناطــق باتالقی نیز به کار خواهــد رفت و بهره باالیی 
نسبت به شــیوه های متداول پیشین دارد.وی همچنین 
به دیگر فناوری های نو برای اســتفاده از پروژه ها اشاره 
و اظهار کرد: در پروژه رشــت - چلوند، اجرای پایلوت 
عملیات و جوشــکاری خودکار در دستور کار قرار گرفته 
اســت که امیدواریم این نوآوری به نتیجه برسد و نتایج 

مثبتی برای صنعت گاز به ارمغان بیاورد.



هفته نامه رسارسی

 صاحب امتياز،  مد  ير مسوول  و سرد  بير: 
احمد   مد  د  ي طائمه

)madadi.ahmad1@gmail.com)

   د  بير تحريريه:قاسم مد  د  ي
  مد  ير هنري:هاد  ي قهرماني

  مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شکيب

    نشاني: تهران- خيابان فاطمي-   خيابان يکم- كوچه سمند  ر - پالك 7 - واحد   سوم
     صند  وق پستي: 15875-3398   

    تلفن:88982228-88965531      فاكس: 88965408 
     چاپ: نشر چاپ اميد   ايرانيان

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تشریح کرد:

 ، HSE تبلور جهش تولید در کنار توجه به مولفه های
مسوولیت اجتماعی و رفاه پرسنل

پتروشیمی بندرامام در عین اینکه از 
بزرگ تریــن و تولید کنندگان محصوالت 
پتروشــیمیایی کشــور )۳۵ محصــول( 
محســوب می شــود اما در کنــار تولید، 
مبحث مهم HSE )سالمت، ایمنی و محیط 
زیســت( و CSR )مســوولیت اجتماعی 

شرکت( را در دستور کار خود دارد.
رســتمی  حمیدرضــا  مهنــدس 
مدیرعامــل پتروشــیمی بندرامام که از 
پیشــگامان آروماتیک ایران می باشد و 
به نوعی می توان عنوان پدر آروماتیک 
ایــران را با توجه به ســابقه درخشــان 
وی در ســاخت و راه اندازی پتروشیمی 
های آروماتیک کشــور مثل بوعلی سینا 
، برزویــه و همچنیــن راه اندازی واحد 
آروماتیک پتروشــیمی بندرامام  ، به او 

لقب داد.
 حمیدرضا رستمی که بارها عنوان 
مدیر نمونه کشــوری را به دست آورده 
است، »، نظرات خود را در مورد فعالیت 
ها و دســتاوردهای شــرکت پتروشیمی 
بندر امام بیان کرده است که در ادامه از 

نظر مخاطبان می گذرد.
مهندس رســتمی با اشاره به اینکه 
اهداف بزرگ رونق تولید و جهش تولید 
نیازمند برنامه ریزی همه جانبه و در همه 
مولفه های تاثیرگذار در امور تولید است؛ 
در خصوص تبلور و تجلی رونق و جهش 
تولید، در پتروشــیمی بنــدر امام اظهار 
داشــت: کارکنان و مدیران پتروشــیمی 
بندر امــام با توجه به تعهــد به رونق و 
جهــش تولید جهت تحقق این مهم هم 

پیمان شده اند.
مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در 
مورد مولفه های جهش تولید در صنعت 
پتروشیمی افزود: مولفه های اثرگذار در 
این اهداف بــزرگ رونق تولید و جهش 
تولیــد در فرآیندهــای نســبتا پیچیده 
پتروشیمی عبارتست از پایداری و تامین 
خــوراک ، تامین به موقع قطعات یدکی، 
مواد شیمیایی و کاتالیست و همچنین در 
فرآیند عملیاتی؛ برنامه ریزی های دقیق 
در تعمیر و نگهداری واحدها و همچنین 

در خروجی؛ فعالیت مالی و بازرگانی می 
باشد.رستمی در خصوص تامین خوراک 
تصریــح نمود: با برنامــه ریزی صورت 
گرفتــه با هدف پایداری در تامین میزان 
خوراک  اقدام به انجام تعمیرات اساسی 
۱۶ واحد و ایستگاه تامین کننده خوراک 
بــا هماهنگی مناطق نفــت خیز جنوب 
شده است و این فرآیند با جدیت در حال 

پیگیری و انجام است.
امام در  بندر  مدیرعامل پتروشیمی 
مورد نقش مولفه هــای تامین به موقع 
قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست 
در جهش تولید ؛ اظهار داشت: در تامین 
قطعــات یدکی با هدف بومی ســازی و 
داخلی ســازی قطعات و مواد شیمیایی 
اقدام به شناسایی تامین  و کاتالیســت؛ 
 R&D کننــدگان از طریق بخشــهای
)تحقیق و توسعه( و واحدهای تعمیراتی 
و فرآیندی واحدها شــده است  که نتایج 
حاصله آن؛ ساخت بیش از ۴۱۰۰ قطعه 
در کارگاه های شــرکت، داخلی سازی 
تعدادی از کاتالیست ها و مواد شیمیایی 
توسط شــرکت های داخلی با اطمینان 
بخشــی در زنجیره تامین، داخلی سازی 

کلیــه قطعــات مکانیکی ســرد و گرم 
توربیــن های گازی و اجــرای موفقیت 
آمیز تعمیرات اساسی آن برای اولین بار 
در شرکت توسط کارکنان خدوم شرکت، 
می باشد.رســتمی در خصــوص نقش 
فرآیندهای تولید و تعمیر و نگهداری در 
جهش تولید افزود: برنامه ریزی منسجم 
در انجام تعمیــرات اضطراری و کلی با 
هدف کاهش ریســک هــای عملیاتی 
و پایــداری تولید و کاهــش ضایعات و 
در کنــار آن انجام تعمیرات اساســی در 
 HD، ،۲/MTBE، AR، LD۱ واحدهای
BD/SR، OL، VC واحدهــای تامیــن 
بخار و آب و برق و CF، در این مجتمع 

اجرایی شده است.
به گفته این مدیر نمونه کشوری ، 
 MTBE نتایج این اقدامات؛ افزایش تولید
از ۸۰۰ تــن در روز به ۱۵۰۰ تن در روز 
بــرای اولین بار اســت بــه صورتی که 
این واحد به ظرفیت اســمی خود رسید. 
همچنین، تولید بیش از ظرفیت اســمی 
 MTBE، PP، HD، LD، در واحدهــای
EDC و VCM بــه میزان ۱۰۷ تا ۱۱۰ 

درصد ظرفیت اسمی، عملیاتی شد.

مدیر عامل پتروشــیمی بندر امام، 
مهمترین دستاوردهای شرکت را کاهش 
ضایعات پلیمری به میــزان ۱۲ درصد، 
افزایش صادرات محصوالت پلیمری به 
میزان ۶۰ درصد نسبت به سنوات گذشته 
و همچنین  تولید بــدون وقفه در واحد 

الفین در سال ۱۳۹۸، اعالم کرد.
کسب رتبه ۲۸ فروش در بین ۱۰۰ 
شرکت برتر ایران، افزایش ۲۶ درصدی 
صادرات در ســال جاری نسبت به سال 
افزایش ۲۷ درصدی فروش در  گذشته، 
ســال ۹۸ نسبت به ســال ۹۷ )بودجه(،  
حضور موثر در فروش بورســی وکسب 
رتبه ســوم عرضه در بورس با ســهم ۹ 
درصــدی ، از مهم ترین دســتاوردهای 
دیگری بود که مهندس رســتمی به آن 

اشاره دارد.
مدیر عامل پتروشــیمی بندر امام، 
بــا بیان اینکه HSE همواره در دســتور 
کار شرکت قرار دارد، تصریح کرد انجام 
ممیزی های مختلــف و اجرایی نمودن 
دستورالعمل های HSE سبب شده است 
که  کاهش ۴۵ درصدی در شاخص های 
تکرارپذیریی حوادث فرآیندی و فردی را 

در این مجتمع شاهد باشیم. همچنین با 
)لندفیل(  دارا بودن مرکز دفن بهداشتی 
خدمات ارزنده ای به منطقه در راســتای 

حفاظت محیط زیست انجام می دهد .
رستمی مهمترین پروژه های انجام 
شده اخیر در این مجتمع را  تصفیه خانه، 

کلرآلکالی، بازیافت اتان نام برد.
مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در 
خصوص مسوولیت اجتماعی؛ اعالم کرد 
که این شــرکت همواره به دنبال ایفای 
نقــش موثر و همه جانبه در مســوولیت 
های اجتماعی منطقه ویژه پتروشیمی و 
پشــتیباتی از جامعه پیرامونی بوده است 
و تندیــس طالیی چهارمیــن همایش 
مسوولیت اجتماعی )از دست وزیر نفت( 

را دریافت کرده است.
رســتمی در خصــوص اقدامــات 
رفاهی و تســهیالتی انجام شــده برای 
پرسنل پتروشیمی بندر امام گفت: طرح 
طبقه بندی به منظور کمک به معیشــت 
کارکنان ارکان ثالث، در این مجتمع اجرا 
شده و تسهیالت بانکی کم بهره به کلیه  

پرسنل اعطا شده است.
مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام  از 
ابتدای  پرداخت حقوق همه کارکنان در 
هر مــاه، برگزاری انتخابــات کارگری، 
اجرای بیمه تکمیلی برای همه کارکنان، 
پرداخت  سیســتمی و یکنواخت نمودن 
ها در ســطح شــرکت در منطقه ویژه 
پتروشــیمی )پرداخت هــای تقویمی( و 
ایجاد سیســتم های مــددکاری خاص 
با شرایط  جهت مســاعدت به کارکناِن 
خاص را دیگر اقدامات انجام شده جهت 
رفاه حال پرسنل مجتمع پتروشیمی بندر 

امام یادآور شد.   
وی در پایــان ابراز امید واری کرد 
مدیریت بــر مبنای مســاوات و عدالت 
سبب نزدیکی قلب ها و مسوولیت پذیری 
مدیریت ها و کار کنان  به صورت توامان 
شده و رونق تولید و سالمت کارکنان  و 

تجهیزات را به دنبال داشته باشد. 

»گازرسانی به نيروگاه ها«؛ اقداِم ماندگار صنعت گاز برای حفِظ محيط زيست
افزایش گازرســانی بــه نیروگاه ها در 
سال های اخیر سبب شــد مصرف سوخت 
مایع در نیروگاه ها از ۴۳ درصد در سال ۹۲ 
به ۱۰ درصد برسد که اقدام ماندگار صنعت 

گاز برای حفظ محیط زیست است.
همه کشورها در هر منطقه جغرافیایی 
با توجه به مزیــت طبیعی، فنی و اقتصادی 
خود از منابع مختلفی همچون سوخت های 
فسیلی، منابع تجدیدپذیر، انرژی هسته ای و 
منابع آبی برای تولید برق بهره می برند. در 
ایران و منطقه خاورمیانه هم به دلیل مزیت 
دسترسی به ســوخت های فسیلی، از همین 
منابع به عنــوان محور تولید برق اســتفاده 
می شود.با این حال مشکل اصلی این شیوه 
در تولید برق، آلودگی های ناشی از سوختن 
مــواد هیدروکربوری اســت، اما گاز طبیعی 
کمترین آلودگی را میان سوخت های فسیلی 
دارد و با توجه به قیمت مناســب آن نسبت 
به سوخت های فســیلی مایع در کشورهای 
با مزیت دسترســی به ایــن حامل انرژی، 
گزینه مناســبی برای توســعه صنعت برق 
است.به همین دلیل بود که سیاست توسعه 
گازرســانی به نیروگاه ها از ســال ۱۳۹۲ در 
دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. 
تا پیش از آن، بخــش نیروگاهی حدود ۳۰ 
درصد انــرژی مورد نیاز خــود را از طریق 
)گازوییل  مایع  فسیلی  مصرف سوخت های 
و نفت کــوره( تأمین می کــرد، به طوری که 
مصرف گازوئیل و نفت کوره در این صنعت 

به ترتیب معــادل ۱۲.۲ و ۱۵.۳ میلیارد لیتر 
بــود و مصرف گاز طبیعی در این صنعت به 

۳۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود می شد.
۷۵ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی با 

افزایش گازرسانی به نیروگاه ها
اما در سال های بعد با افزایش تولید گاز 
طبیعی در کشــور و اهتمام جدی به کاهش 
مصرف سوخت مایع در بخش نیروگاهی  و 
بــا وجود افزایش ظرفیــت تولید برق، روند 
گذشــته معکوس شد و ســهم سوخت گاز 
از سبد ســوخت مصرفی نیروگاه های کشور 
افزایش یافت، تا جایی که طبق اعالم حسن 

منتظرتربتی، معــاون وزیر نفت در امور گاز 
اگــر در این بازه زمانی  افزایش ۲.۵ برابری 
تولید گاز در پــارس جنوبی اتفاق نمی افتاد، 
حداقل ۱۵۰ میلیارد لیتر ســوخت مایع باید 
در نیروگاه ها مصرف می شــد، از این رو با 
افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه ها معادل 
۷۵ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی رقم خورد 
و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده 
آن تبدیل شــد.به این ترتیب اکنون مقدار 
مصرف روزانــه گاز طبیعــی در نیروگاه ها 
حــدود ۲۵۰ میلیــون مترمکعب اســت و 
روزانــه ۶ تا ۸ میلیون لیتــر گازوئیل و ۱۵ 

میلیون لیتر مازوت به عنوان خوراک مصرف 
می شود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود 
به فصول سرد سال، به دلیل اینکه اولویت 
وزارت نفت گازرســانی خانگی اســت، این 
مقدار تا روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش 
می یابد، هرچند بــا افزایش صرفه جویی در 
بخش خاگی و تجــاری این مقدار می تواند 
بیشتر هم باشد.از سوی دیگر نباید فراموش 
کــرد که افزایش ســهم نیروگاه هــا از گاز 
طبیعی با اثرات مســتقیم کاهش انتشــار 
گازهــای گلخانه ای و فراهــم کردن زمینه 
ایجاد اشــتغال نیروی کار کشور و مشارکت 

مستقیم در توســعه پایدار، با مفهوم اساسی 
مسئولیت های اجتماعی مطابقت دارد.

مقدار گازرسانی به نیروگاه ها همگام با 
افزایش مصرف برق رکورد زد

با این تفاسیر، همسو با تالش صنعت 
گاز برای گازرسانی به نیروگاه ها، مدیرعامل 
شــرکت تولید نیروی برق تهران هم دیروز 
اعالم کرد کــه مصرف مازوت نیروگاه های 
پایتخت به صفر رســیده اســت و سوخت 
اصلی آنها از گاز طبیعی تأمین می شود و بر 
تالش های انجام شده صنعتگران گاز در این 
حوزه مهر تأییــد زد.این موضوع آنجا مورد 
توجه قرار می گیرد که مسئوالن وزارت نیرو 
تابستان امســال اعالم کردند مصرف برق 
رکورد زده و  به مرز ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات 
رســیده اســت. در همین حال مســئوالن 
شرکت ملی گاز هم از ثبت رکورد گازرسانی 
به نیروگاه هــا خبر دادند که بــه مرز ۲۸۰ 
میلیون مترمکعب در روز رسید و حتی اعالم 
شــد آمادگی تحویل روزانــه ۳۱۰ میلیون 
مترمکعب گاز به نیروگاه ها در تابستان وجود 
دارد.سرانجام طبق اعالم مدیر دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز، سهم نیروگاه ها در مصرف 
گاز طبیعی در نیمه نخست امسال با افزایش 
پنج درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال، 
بــه ۴۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیــون مترمکعب 
رســید که همه این موضوعات نشان از این 
است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری 

برای حفِظ محیط زیست انجام دهد.

یادداشت

انتخابات آمریکا، نفت و ایران
علیرضا سلطانی

بــازار نفت در صدر بازارهایی اســت که 
از مدت هــا پیش از انتخابــات تاریخی ۲۰۲۰ 
ریاســت جمهوری امریــکا به شــدت روند این 
انتخابات و ترکیب ساختار سیاسی آینده آمریکا 
را رصد و با تحوالت آن به ویژه در روزهای پس 
از انتخابات در شکل نوســان قیمت همراهی 

کرده است.
بازارهــای جهانی به ویژه بــازار نفت در هیــچ دوره ای به اندازه 
دوره ترامپ از دولت آمریکا و سیاســت های نفتی آن متأثر نبوده است. 
سیاست های غیرمتعارف ترامپ در بازار نفت در شکل توسعه و افزایش 
تولید نفت نامتعارف )شــیل(، کنار گذاشتن تعهدهای زیست محیطی و 
افزایش تولید نفت آمریکا و به طور کلی توســعه صنعت نفت آمریکا با 
هدف افزایش اشــتغال در ایاالت متحده، بازار نفت را به شــدت دچار 
نوســان کرد و زمینه حرکت قیمت از ۷۰ دالر برای هر بشکه تا منفی 
۳۸ دالر به ازای  هر بشــکه را فراهم کرد که موضوعی بی ســابقه در 
بازار نفت بود.این نوسان شدید حتی در سیاست های نفتی دولت ترامپ 
در عرصه بین المللی و در مقابل رقبای نفتی به ویژه سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( هم دیده می شود. ترامپ تا پیش از همه گیری 
ویروس کرونا، مواضع ســخت و تقابلی در برابر اوپک و اوپک پالس 
در پیش گرفت، اما پس از همه گیری کرونا تقابل به سوی همکاری با 
اوپک آن هم با هدف جلوگیری از سقوط قیمت نفت را در پیش گرفت. 
به این اقدام های تحریم گســترده و شدید عرضه نفت ایران و ونزوئال 
را کــه به طور عمده با هدف باز کردن جایی برای ورود نفت آمریکا بود 
بایــد افزود. افزون بر این آغاز جنگ تجاری با چین و دیگر قدرت های 
نوظهور به نبود تعادل در بازار نفت کمک کرد و ســبب به هم خوردن 
عرضه و تقاضا در بازار در نتیجه کاهش رشد اقتصادی چین، همچنین 
به هم خوردن روند سرمایه گذاری و برنامه های توسعه ای در کشورهای 
تولیدکننده نفت شــد. مجموع این سیاست ها و اقدام هایی که متأثر از 
سیاســت های هیجانی، ماجراجویی های شخصی و رفتارهای یکجانبه 
و کاســب کارانه ترامپ و دولت او بود به بی ثباتی و تزلزل بازار نفت و 
فقدان امکان ســرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در حوزه تولید نفت 
منجر شــد.خروج ترامپ از کاخ سفید و بازگشت ساختار سیاسی آمریکا 
از مسیر متفاوت چهار سال گذشته به مسیر عادی دهه های اخیر برای 
بازار نفت هم نویدبخش افزایش ثبات و تعادل خواهد بود. سیاست های 
اعالمی بایدن نسبت به بازگشت ایاالت متحده به تعهدهای بین المللی 
اعم از تعهدهای محیط زیســتی داخلی و بین المللی، بازگشت به برجام 
و رفع تحریم های نفتی ایران و ونزوئال، امکان مصالحه با چین و دیگر 
قدرت های نوظهور همچنین کنار گذاشــتن سیاســت های یکجانبه در 
حوزه هــای مختلف، زمینه ایجاد تعادل در بازار نفت و ثبات نســبی در 
قیمت ها می شود. افزون بر این، سیاست های دولت بایدن می تواند منجر 
به توسعه و تحرک دوباره بخش های انرژی های تجدیدپذیر شود که از 
گردش مالی باالیی در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته برخوردار 
است. فارغ از سیاســت های اعالمی، استقبال جهانی از پیروزی بایدن 
و به عبارت دقیق تر شکســت ترامپ تأثیر روانــی باالیی در بازارهای 
جهانی و از جمله بازار نفت خواهد داشــت. بی گمان بازار جهانی نفت، 
چشم انتظار بازگشت نفت ایران خواهد بود.به طور طبیعی مانند ماه های 
منتهــی به اجرای برجــام و رفع تحریم های نفتی ایران در ســال ۹۴ 
بعضی از کشــورهای نفتی مانند عربستان  ســعودی و حتی روسیه در 
برابر بازگشت ایران کارشکنی کنند، اما با توجه به برنامه ریزی ها برای 
افزایــش تولید و اجرای طرح های توســعه ای در حوزه افزایش ضریب 
برداشــت نفت از میدان های نفتی و به مرحله تولید رسیدن طرح های 
توســعه ای میدان های جدید به ویژه میدان های مشترک، ایران با رفع 
تحریم ها زودتر و ســریع تر از دوره قبل )سال ۹۴( به بازار نفت بازگردد 
و بازارهای خــود را پس گیرد.به طور طبیعی از هم اکنون کشــورهای 
تولیدکننده نفــت در قالب اوپک و اوپک پــالس همچنین به صورت 
یکجانبه باید تمهیدهای الزم را برای بازگشــت نفت ایران به بازار به 
لحاظ مدیریت و مهار آثار منفی بر قیمت ها اتخاذ کنند. بازگشت ایران 
بــه بازار نفت از این منظر که بــازار و فعاالن آن را از بالتکلیفی خارج 
کرده به تعادل بازار و امنیت بیشــتر بــازار جهانی نفت کمک می کند. 
چنانکه بیان شــد به لحاظ ســخت افزاری صنعت نفت ایران آمادگی 
بازگشت هرچه سریع تر به بازارهای جهانی نفت را دارد، اما مسئله مهم 
آن اســت که سیاست خارجی ایران با بهره گیری از فرصت ایجادشده، 
زمینه های سیاســی و دیپلماتیک این بازگشت و رسیدن ایران به حق 

واقعی خود را ایجاد کند.

همکاری مطلوب مناطق پخش در ترویج توسعه 
سی ان جی

مدیر طرح سي ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز 
در این نشست گفت:خوشبختانه مسئوالن وزارت نفت و شرکت ملي 
پخش همکاري مناسبي را براي توسعه راه اندازي دوگانه سوز خودرو 

هاي عمومي انجام داده اند.
محمد حســین باقري افزود:طرح دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی یک طرح ملي به حســاب مي اید که صرفه اقتصادي بسیار 

مطلوبی را براي صاحبان خودرو، مردم و کشور به ارمغان مي اورد.
باقری از تهران، ارومیه، قزوین و اصفهان به عنوان ۴منطقه نام 
برد که دارای کارخانه های تولید مخزن هســتند و اظهار کرد: مدیران 
مناطق مذکور عملکرد خود در این زمینه گزارش و به بازرسي از این 

کارگاه تولید مخزن سرعت بدهند. 
وی با بیان اینکه برای خودروهایی که تبدیل می شــوند گواهی 
سالمت صادر می شود، تصریح کرد: برای این خودروها کارت سوخت 
جدید با ســهیه جدید از سوی پلیس راهور صادر و به در منزل ایشان 

ارسال می گردد.


