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دانش نفت گزارش می دهد؛ 

افتتاح طرح های ملی نفت با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی

پتروشیمی لردگان ۱۰۰ درصد 
به دست متخصصان داخلی راه اندازی شد
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مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس: این هلدینگ برای ریل گذاری آینده صنعت پتروشیمی و در جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، حدود ۲۵ طرح بزرگ و کوچک را با حجم سرمایه گذاری حدود ۱4 میلیون یورو در حال اجرا دارد

مهندس رسول اشرف زاده، مدیرعامل پترول: بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی پتروشیمی لردگان به بهره برداری رسید و این یعنی خودباوری

پتروشیمی لردگان به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه ۱۰7۵ هزار تن اوره و ۶77 هزار تن آمونیاک با فرمان رئیس جمهوری به بهره برداری رسید

گامی مهم برای پايداری توليد پتروشيمی های 
منطقه انرژی پارس؛

جايگزينی و تعويض 
 GRP لوله های
آب دريا توسط 

مبين انرژی
7

مدير طرح سی ان جی تشريح کرد؛

3 مزيت اصلی گازسوزکردن خودروهای 
عمومی چيست؟

مديرعامل پتروشيمی تندگويان اعالم کرد:

کاتاليست پاالديوم در پتروشيمی 
تندگويان بومی سازی می شود

متاسفانه دالالن پت توليدی ما را از بورس کاال می خرند و به 
کشورهای همسايه صادر می کنند

کاتاليست پاالديوم در پتروشيمی تندگويان به زودی بومی سازی 
می شود و در توليد گريد چادر مشکی به خودکفايی رسيده ايم

مديرعامل شرکت ملی گاز ايران:

توليد روزانه گاز کشور 
به 900 ميليون مترمکعب رسيد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

برآوردهای اولیه قیمت نفت در بودجه سال آینده 
4۰ دالر است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه قیمت ارز را در الیحه بودجه 
سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز 
قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای 

نفت، ۴۰ دالر برای هر بشکه است.
محمدباقــر نوبخــت، در حاشــیه 
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
از تأیید بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت خبر 
داد و گفت: بودجــه در مهلت قانونی و 
پیــش از ۱۵ آذرماه به مجلس شــورای 
اســامی تقدیم می شــود.وی بــا بیان 
اینکه از اول آذرماه کار روی تبصره های 
بودجه آغاز می شود، افزود: منابع بودجه 
۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار 
اوراق مالــی خواهــد بود کــه در زمینه 
نفت، با توجه به میزان صادرات امســال 
تا مقداری که در شــرایط مطلوب قادر 
به صــادرات خواهیم بــود، برنامه ریزی 
شــده اســت.رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه تصریح کرد: هرچه در این زمینه 

مازاد داشــته باشــیم، صرف هزینه های 
برای طرح های  بلکه  نمی شــود،  جاری 

توســعه  بــزرگ، حمل ونقل شــهری، 
تقویت شــرکت های  الکترونیک،  دولت 

دانش بنیــان، طرح هــای عمرانــی که 
می توانند منشــأ اثر باشند و حتی تقویت 

طرح تحول ســامت، اســتفاده خواهد 
شد.نوبخت با اشاره به اینکه ظرفیت های 
مالیاتی کشور به ما اجازه می دهد که به 
جای اتکا به نفت در بودجه، به ســمت 
مالیات برویم، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ 
میزان واگذاری و انتشــار اوراق مالی به 
مراتب کمتر از امســال و در حد مصوبه  
قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.وی 
گفت: در این الیحه تاش شد آن دسته 
از محورهــای قابل اجــرا درباره اصاح 
ساختار بودجه در ســال ۱۴۰۰ گنجانده 
شــود و اگر چیزی هم باقــی مانده، در 
اختیار مجلسی ها خواهد بود و می توانند 
در فرآینــد بحث و بررســی بودجه آنها 
را اصاح کنند.رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در الیحه 
بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان در نظر گرفتیم، افزود: قیمت نفت 
را هنوز قطعی نکردیــم، اما برآوردهای 
 اولیه برای نفت، ۴۰ دالر برای هر بشکه

 است.

یادداشت

جنگ اقتصادی 
اما با دستورالعمل های زمان صلح!

امیر دیوان بچاری
گفته می شــود که در زمان جنگ، با توجه 
بــه اهمیت و نقش زمــان و تصمیم گیری های 
آنی جهت جلوگیری از خســارات احتمالی، حتی 
آخرین و پائیــن ترین مهره در سلســله مراتب 
ارتش که سربازصفر نام دارد، می تواند در لحظه، 
تصمیــم گرفته و عمل نماید. البته در بســیاری 

از مواقع تصمیم های چالش ســازی نیز گرفته می شــود که پس از واقعه 
برای رسیدگی به تعهد و مسئولیت افراد تصمیم گیر، الزاما بایستی شرایط 
لحظه تصمیم گیری و همچنین میزان خسارات احتمالی ناشی از تاخیر در 
تصمیمات اخذ شده و همچنین تصمیمات اخذ نشده را مد نظر قرارداده و آن 
را با زمان صلح یکســان به قضاوت ننشست. چرا که ممکن است اهمال و 
تاخیر در تصمیم ، موجبات از دست دادن سنگری یا وجبی از خاک وطن و 
یا قتل عام عزیزان وطن را فراهم آورد. حتی دادگاههای صحرایی و جنگی 
نیز با دادگاههای زمان صلح متفاوت اســت. با این مقدمه و با دانستن این 
حقیقت که چند سالی اســت همه بزرگان این مرز و بوم  براین باورند که 
جنگ اقتصادی شروع شــده و سنگر بندی های دشمن با اهداف از پیش 
تعیین شده آرایش شده اند، متاسفانه مدیران اجرایی، تصمیم گیران عرصه 
طرح ها و پروژه های کان کشــور در بخش های استراتژیک مانند نفت ، 
گاز، پتروشیمی و فوالد، معادن و .... دانما تحت ذره بین قوانین زمان صلح 
می باشــند. اساســا« آئین نامه های حاکم بر رفتار اجرایی بخش دولتی و 
خصولتی که عمدتا مجریان و کارفرمایان طرح های بزرگ کشور می باشند، 
نه تنها برای زمان جنگ اقتصادی تنظیم نشده است که در برخی موارد حتی 
با شــدت و حدت بیشتری دست و پاگیرتر نیز شده اند. از قوانین و مقررات 
خلق الســاعه بانکی و وزارت بازرگانی و گمرکات کشــور نیز که بگذریم، 
حدود اختیارات مدیران ارشد سازمان های مجری طرح ها بعنوان سربازان 
عرصه اجرایی نیز با واقعیت روز ما تناسب ندارد. در روزگاری که اعتبار پیش 
فاکتورهای ارائه شده توسط فروشندگان کاال بعضا یک ساعت است، فرایند 
عایت آئین نامه معامات دولتی و خصولتی برای تصمیم گیری، روزها بلکه 
هفتــه ها به طول می انجامد و در تمام اتاف زمانهای اینچنینی اما، ضرر 
و زیان کارفرمایان، و محدودتر شــدن دایره انتخاب کاالی برتر را بایستی 
منتظر بود. ناگفته نماند که چنانچه حتی تصمیمی از سوی مجریان، منطبق 
بر شرایط کنونی جنگی گرفته شــود، نگرانی از ممیزی و قضاوتهای آتی 
منطبق بر زمان صلح توسط سازمانهای ناظر، تسویه حسابها) بعضا سیاسی(، 
امنیتی کردن موضوع های اقتصادی و حتی تیتر روزنامه ها و .... که همگی  
بر اساس قوانین زمان صلح و نه درک شرایط بحرانی زمان تصمیم گیری 
صورت می پذیرد، رفتاری محتاطانه و دست به عصا از مجریان را بر طرح 
ها تحمیل میکند. چنانچه ارزش ریالی تحمیلی بر پروژه ها، ناشی از تاخیر 
در تصمیم گیری محاسبه شود، به جرات می توان گفت که عاوه بر ضرر 
و زیان سنگین تحمیل شده، نتایج هیچیک از پروژه ها با پیش بینی اولیه 
F.S زمــان تعریف آنها همخوانی ندارد. در واقع عدم النفع ناشــی از تاخیر 
درفرایند تصمیم، که از ســویی منجر به گران تر شدن پروژه ها و از سوی 
دیگر تاخیر در بهره برداری را بدنبال دارد هرگز محاسبه نشده و نمی شود. 
به نظر نویســنده قانونگذار و یا هیات ها، مجامع و سهامداران با درک بهتر 
شرایط، نیل به اتمام پروژه ها را تسریع بخشیده و با نهادینه کردن و تقویت 
شایسته ساالری در انتخاب مجریان می توانند نگرانی از تصمیم های بد، 
رانتها و سوء اســتفاده هایی که تاکنون شاید توسط برخی مجریان گرفته 
شــده و عاملی برای عدم گشایش درمحدودیت دستور العمل ها شده است 
را کاهش دهند. در هر صورت اما، ایجاد محدودیت ها، و الزام به تعدد الیه 
های تصمیم گیر در پروژه های کان در شرایط کنونی نه تنها مصلحت و 
نفع کشور را در بر ندارد که به جرات باعث خسارات سنگینی نیز شده است. 

وضع پيشرفت بخش دريايی طرح گوره - جاسک تشريح شد
مدیر مهندسـی و سـاختمان شـرکت 
نفـت و گاز پـارس وضـع پیشـرفت بخش 
را  جاسـک   - گـوره  ملـی  طـرح  دریایـی 
تشـریح کـرد و گفـت: بـر اسـاس برنامـه 
پیش بینـی  کـه  فشـرده ای  زمان بنـدی 
امیدواریـم  کرده ایـم،  برنامه ریـزی  و 
نخسـتین مرحلـه راه انـدازی و بهره برداری 
زودهنـگام را تـا اواخـر بهمن ماه بـه انجام 

برسـانیم.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از 
شـرکت ملی نفـت ایران، رسـول فاح نژاد 
بـا بیـان اینکـه محـل اجـرای طـرح گوره 
- جاسـک در زمـره مناطـق محـروم قـرار 
دارد، بـه همیـن دلیـل امکانات زیرسـاختی 
و حتـی دسترسـی مناسـب هـم نداشـت، 
گفـت: اسـتقرار اولیـه پیمانـکاران مسـتلزم 
اقامتـی و رفاهـی،  ایجـاد زیرسـاخت های 
راه دسترسـی، تأمیـن حراسـت و حفاظـت، 
تصفیـه، بـرق، آب و فاضـاب و ارتباطـات 
بـود و برای دسترسـی بـه مصالح، لـوازم و 
سـرمایه انسانی ماهر سـختی های بسیاری 
داشـت، همچنین مهیـا کردن این شـرایط 
مسـتلزم سـاخت هم زمان کمپ هـا و دفاتر 
مسـکونی و اداری بـه همراه آغـاز عملیات 
اجرایـی توأم بـا حجم باالیـی خاک برداری 
و خاکریـزی بـود کـه البتـه به دلیـل جنس 
بسـتر زمیـن و سسـتی و اسـتحکام ضعیف 
بسـتر، تحکیـم و کوبـش شـمع ضـرورت 
را  کار  پیچیدگـی  و  زمـان  کـه  داشـت 
بخـش  در  کـرد:  اظهـار  داد.وی  افزایـش 
دریایـی نیز شـرایط بسـیار ویـژه ای به دلیل 
کار در دریـای عمـان و اتصال بـه اقیانوس 
وجـود دارد کـه بـا شـرایط شناخته شـده و 
تجربه شـده خلیج فـارس کـه تـا حـدودی 
همـه تأسیسـات نفـت و گاز پیشـین در آن 
سـاخته شـده به طـور کامل متفاوت اسـت. 
در ایـن شـرایط مـا بـا احتمـال پدیده هایی 
نظیر سـونامی، گل فشـان، امواج اقیانوسی 
و طوفان هـا و عمـق بـاالی دریـا روبـه رو 
و  زمین شناسـی  سـاختار  کـه  هسـتیم 
مطالعـات  و  ژئوتکنیـک  و  ژئوفیزیـک 

لرزه خیـزی ویـژه خـود را دارد.
بهره برداری زودهنگام؛ اواخر بهمن ماه

مدیر مهندسـی و سـاختمان شـرکت 
بـه   اینکـه  بیـان  بـا  پـارس  گاز  و  نفـت 
و  عمرانـی  فعالیت هـای  انجـام  مـوازات 
لولـه  خـط  ایـن  کاالی  تأمیـن  اجرایـی 
نیـز در دسـتور کار قـرار گرفـت، تصریـح 
کـرد: دربـاره تأمیـن کاال نیـز همـه لوازم 
و تجهیـزات موردنیـاز به ویـژه گوی هـای 
شـناور و ملحقـات، خطـوط لولـه دریایـی 
و شـیرآالت و اتصـاالت مربوطه، سـامانه 

اندازه گیـری و میترینـگ و باقـی ملزومات 
مانند سیسـتم کنترل و برق سـفارش داده 
شـده و هـم  اینـک عمـده آنهـا مراحـل 
نهایـی سـاخت و آزمـون را طـی کرده انـد 
و گاه نیـز بـه محل سـایت حمل شـده اند 
و در حـال دریافـت و ترخیص هسـتند که 
به مـرور آذرمـاه در محـل سـایت دریافـت 
می شـوند و عملیـات نصب آغاز می شـود.

فاح نـژاد تصریـح کـرد: بر اسـاس برنامه 
پیش بینـی  کـه  فشـرده ای  زمان بنـدی 
امیدواریـم  کرده ایـم  برنامه ریـزی  و 
نخسـتین مرحله راه انـدازی و بهره برداری 
زودهنـگام را تـا اواخـر بهمن مـاه داشـته 
باشـیم.وی بـا اشـاره بـه اینکه قرار اسـت 
 ۷ حـدود  فاصلـه  در  شـناور  گـوی  سـه 
کیلومتـری از سـاحل و در عمـق حـدود 
۵۰ متـری نصـب شـوند، گفـت: حجـم و 
انـدازه این گوی هـا حدود ۲ برابـر اندازه و 
حجـم گوی های شـناور متداول اسـت که 
در نقـاط دیگر مورد اسـتفاده هسـتند، زیرا 
قـرار اسـت به وسـیله آنهـا، یـک میلیـون 
بشـکه نفـت در روز بـا دبـی بیـش از ۱۰ 
هزار مترمکعب در سـاعت بارگیری شـود.
تکمیل نخستین گوی شناور در اردیبهشت 

۱۴۰۰
مدیر مهندسـی و سـاختمان شـرکت 
نفـت و گاز پـارس بـا تأکید بـر اینکه کل 
واگـذار  داخلـی  شـرکت های  بـه  پـروژه 
شـده اسـت، شـرکت تأسیسـات دریایـی 
و  شـناور  گوی هـای  سـاخت  مسـئول  را 

خطـوط لولـه دریایـی معرفـی کـرد کـه 
فعالیت هـای  گرانسـنگ  تجربـه  سـال ها 
در  خوبـی  شـرایط  بـا  و  دارد  را  مشـابه 
حـال پیشـبرد کار اسـت.فاح نژاد افـزود: 
نخسـت،  بخـش  موردنیـاز  لوله هـای 
سـاخته و تحویـل شـده اسـت کـه پـس 
یـارد  و  امـام  بنـدر  در  پوشـش دهی  از 
تأسیسـات دریایـی در خرمشـهر، به محل 
پـروژه انتقـال می یابـد.وی بـا بیـان اینکه 
پیـش  از این عملیات ترانشـه و حفاری در 
سـاحل به منظـور آماده سـازی بسـتر برای 
تصریـح  اسـت،  شـده  انجـام  لوله کشـی 
کـرد: عملیـات نصـب دریایـی ایـن خـط 
آغـاز  آذرمـاه  از  لولـه هشـت کیلومتـری 
می شـود و هم زمـان سـاخت سـه گـوی 
شـناور بـزرگ کـه سـفارش سـاخت آنهـا 
بـود.  خواهـد  جریـان  در  نیـز  شـده  داده 
موقتـًا  برنامه ریـزی،  اسـاس  بـر  اکنـون 
یـک گـوی متوسـط و موجـود بـا ظرفیت 
در  مترمکعـب  هـزار   ۵ حـدود  بارگیـری 
انجـام  و تسـت های الزم  آمـاده  سـاعت 
شـده اسـت تـا در بهمن مـاه بـرای بخش 
و  دریافـت  آمـاده  بتوانیـم  زودهنـگام 
بارگیـری نفـت و میعانـات گازی باشـیم.
مدیر مهندسـی و سـاختمان شـرکت نفت 
و گاز پـارس گفـت: پیش بینـی می کنیـم 
دائـم  و  اصلـی  شـناور  گـوی  نخسـتین 
پـروژه اردیبهشـت ماه سـال آینـده تکمیل 
شـود و گوی هـای شـناور دوم و سـوم نیز 
بـه ترتیـب دو تـا چهـار مـاه بعـد تکمیل 

می شـوند.
چالشی به نام برطرف کردن مسائل 

گمرکی
سـاخت  وضـع  دربارهـن  فاح نـژاد 
پـروژه  دریایـی  بخـش  در  لولـه  خـط 
پیچیدگی هـای  بـه  جاسـک،   - گـوره 
نسـبت  بخـش  ایـن  فعالیت هـای 
و  کـرد  اشـاره  باالدسـت  بخـش  بـه 
از  مجوزهـا  دریافـت  مباحـث  از  گفـت: 
دسـتگاه های پرشـمار نظیر سـازمان بنادر 
گرفتـه  زیسـت محیطی  و  دریانـوردی  و 
بین المللـی  کاس هـای  مجوزهـای  تـا 
بـرای سـاخت گوی هـای شـناور نیازمنـد 
فنـی  مشـخصات  و  اسـتانداردها  احـراز 
آسـان  کـه  هسـتند  الزم  گواهی هـای  و 
نیسـت، زیـرا هـم محدودیـت بین المللـی 
داریـم و هـم توجیـه و جلـب همـکاری 
مباحـث  در  محلـی  مسـئوالن  و  مـردم 
اجرایـی و برطـرف  کـردن کردن مسـائل 
بازرگانـی موضوعـی چالشـی  و  گمرکـی 
بخـش  در  افـزود:  اسـت.وی  زمان بـر  و 
خشـکی طرح نیز شـرکت ایرانـی »گاما« 
در قالب کنسرسـیوم با شـرکت تأسیسـات 
تـاش  بـا  کـه  دارد  مشـارکت  دریایـی 
فـراوان و قابل توجـه، عملیـات زیرسـازی، 
تأسیسـات  سـاخت  و  ساختمان سـازی 
سـاحلی را عهـده دار شـده و به سـرعت و 
بـا شـرایط مناسـبی در حـال انجام اسـت.

جاسک متناظر با »فجیره«
مدیـر مهندسـی و سـاختمان شـرکت 

نفـت و گاز پـارس دربـاره اهمیـت توسـعه 
جاسـک   - گـوره  پـروژه  دریایـی  بخـش 
توضیح داد: پیچیدگی کار شـرکت نفت و گاز 
پـارس در این شـرایط به نسـبت آنچـه تا به  
حـال تجربـه شـده اسـت، چالشـی جـدی با 
ویژگی هـای منحصربه فـرد اسـت کـه البتـه 
سـال ها تجربـه عملیـات دریایـی و سـاحلی 
و  مشـکات  ایـن  بـر  بی گمـان  همـکاران 
چالش هـا غلبـه خواهـد کـرد. این نخسـتین 
طـرح در کشـور اسـت کـه بـا ایـن شـرح 
خلیج فـارس  از  فراتـر  حـوزه ای  در  کار 
و  ناشـناخته  شـرایط  و  کرده ایـم  ورود 
پیچیدگی هـای زیـادی دارد.فاح نـژاد ادامـه 
داد: ایـن پـروژه بـرای کشـور بسـیار مهم و 
راهبردی اسـت زیـرا متناظر با بنـدر فجیره، 
و  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  بـا  می توانیـم 
اسـتقرار صنایـع پایین دسـتی، پاالیـش نفت 
و میعانـات گازی و پتروشـیمی ها و سـاخت 
آینـده،  بنـادر و زیرسـاخت ها در  و تکمیـل 
موقعیـت و شـرایط الزم را بـرای بارگیـری 
و صـادرات فرآورده هـای نفتـی و مشـتقات 
دیگـر ایجـاد کنیـم و بـا در نظـر گرفتـن و 
پیشـبرد یـک طراحـی جامـع و طبـق برنامه 
مـدون ضمـن تنوع بخشـی بـه محصـوالت 
صادراتـی، خدمـات جانبـی نظیـر بانکرینگ 
و تأمیـن مایحتـاج شـناورها و در کل ایجـاد 
یـک هـاب دریایـی بـزرگ در منطقـه را نیز 

باشیم. داشـته 
تمدن جدید در مکران

وی بـا اشـاره بـه اینکـه خـط لولـه 
انتقـال نفت و میعانات گوره - جاسـک، با 
رعایـت اصـول ایمنـی و پدافنـد غیرعامل 
یـک  عمـل  در  تأسیسـات،  تـاب آوری  و 
تمـدن جدید صنعتی در سـواحل ارزشـمند 
کـه  می کنـد  پایه گـذاری  را  مکـران 
شـاخصه اصلـی آن بایـد توجـه هم زمـان 
بـه توسـعه متـوازن، پایـدار و مرحلـه ای، 
سـازگار بـا محیط  زیسـت با نـگاه ویژه به 
مـردم بومـی و محلـی و توانمندسـازی و 
به کارگیـری حداکثـری نیروهـای بومی با 
انجـام آموزش هـای الزم و بهبود شـرایط 
زیرسـاخت ها  توسـعه  و  منطقـه  عمومـی 
باشـد.مدیر مهندسـی و سـاختمان شرکت 
نفـت و گاز پـارس اظهار کـرد: در این راه 
بایـد مسـئولیت های اجتماعی لحاظ شـود 
بـه حفـظ محیط زیسـت  توجـه جـدی  و 
سـرلوحه  آن  تخریـب  از  جلوگیـری  و 
همـه اقدام هـا باشـد، همچنیـن مدیریـت 
دانـش و درس آمـوزی از تجربیـات قبلـی 
از  تـا  شـود  انجـام  مناسـب  نحـوی  بـه 
هزینـه  و  زمـان  صـرف  و  دوبـاره کاری 

اضافـی اجتنـاب شـود.

ساخت ابزار سرب نشانه زن
 از سوی متخصصان ملی حفاری

متخصصان اداره خدمات لوازم و ابزارآالت شرکت ملی حفاری ایران موفق به 
طراحی و ساخت ابزار سرب نشانه زن )IMPRESSION BLOCK( با قابلیت کاربست 

در عملیات مانده یابی چاه های نفت و گاز شدند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، محمدرحیم 
ممبینی، سرپرســت اداره خدمات لوازم و ابزارآالت حفاری این شــرکت گفت: 
این تجهیز از دو قســمت تشکیل شــده که بدنه اصلی آن از فوالد آلیاژی بوده 
و در قســمت فوقانی آن رزوه استاندارد رشــته حفاری است.وی افزود: قسمت 
زیرین تجهیز، ســرب اســت و از طریق تزریق سرب مذاب در حفره پایینی بدنه 
فوالدی ساخته می شود.سرپرست اداره خدمات لوازم و ابزارآالت حفاری شرکت 
ملی حفــاری ایران اظهار کرد: ایــن افزار پس از چند بار اســتفاده در عملیات 
مانده یابی غیر کارا شــد و تعمیر و بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت.ممبینی 
گفت: برای نخســتین بار در کارگاه این اداره ســرب تجهیــز معیوب تخلیه و با 
ســاخت قالب مناسب، بیش از ۱۰ مورد از این ابزار بازسازی و در چرخه عملیاتی 
به کارگیری شــد.وی افزود: پس از انجام موفقیت آمیز بازسازی این تجهیز، اقدام 
به طراحی و تهیه نقشــه ســاخت کردیم و بدنه اصلی فــوالدی آن در کارگاه 
تراشــکاری و ساخت شرکت بومی ســازی و پس از آن با قالب مناسب و تزریق 
ســرب، ساخت تجهیز به طور کامل تولید داخل شد.سرپرست اداره خدمات لوازم 
و ابزارآالت حفاری شــرکت ملی حفاری ایران در زمینه اهمیت کار و نقش این 
اداره در عملیات حفاری چاه های نفت و گاز اظهار کرد: خدمات لوازم و ابزارآالت 
حفاری یکی از ادارات حوزه معاونت در عملیات حفاری اســت که حدود ۱۹۰ نفر 
نیروی انسانی متخصص و کارآزموده دارد.ممبینی با بیان اینکه این اداره هزاران  
ابــزار و تجهیز فنی و تخصصی در اختیار دارد، گفــت: وظیفه اصلی این بخش 
تأمین، تعمیر و نگهداری همه ابزارآالت و تجهیزات رشــته حفاری، ابزار کمکی، 
مانده یابی، تجهیزات کنترل فوران، بازرسی فنی از تجهیزات و... است.وی افزود: 
این مجموعه شــامل واحدهای تعمیرات برون و درون چاهی، مانده یابی، تعمیر و 
نگهداری لوله های حفاری، تراشــکاری و ساخت، بازرسی فنی لوله ها و ابزارهای 

متفرقه حفاری و واحد خدمات پشتیبانی است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

ایران در میان باشگاه صادرکنندگان فراورده
سعید ساویز
کارشناس انرژی

 نفــت خــام، یــک ترکیب 
پیچیده از مــواد و هیدروکربن های 
بر اساس نقطه  مختلف اســت که 
جوش قابل جداســازی است. یکی 
از  از مهم تریــن محصوالتــی که 
پاالیش نفت خام به دســت می آید، 
درون سوز  موتورهای  برای  سوخت 
اســت. موتورهای درون سوز، همان 
روشی که در اکثر وسایل نقلیه مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و البته یکی 

از اصلی ترین متهمان برای انتشــار آالینده های کربن در جهان 
اســت.با به وجود آمدن جنبش های دوست دار محیط زیست در پی 
افزایــش دما در جو کره زمین، توافقات الــزام آوری در بین ملل 
جهان به امضا رســیده اســت که هدف آنها جلوگیری از انتشار 
آالینده های کربن در جو زمین و کاهش روند گرمایش آن است. 
اگرچه با وجود شرایطی که برشــمرده شد، تاش برای استفاده 
از مدل دیگری از انرژی جهت اســتفاده به عنوان نیروی پیشرانه 
در وســایل حمل ونقل شدت گرفته اســت؛ اما همچنان تولید و 
فروش ســوخت یک صنعت بسیار پرسود و پول ساز است. تفاوت 
فروش ســوخت با فروش نفت خام در این اســت که سوخت را 
می توان در هر جایی که بازار مصرف باشــد، به فروش رســاند 
اما نفت خــام خرده فروشــی ندارد.یک نگاه به میــزان تولید و 
صادرات بنزین در جهان به ســادگی نشان می دهد که هیچ کدام 
از کشــورهای عضو اوپک در زمــره صادرکنندگان مهم و عمده 
بنزین در جهان نیســتند. در اینجا این سؤال پیش می آید که چرا 
کشورهای تولیدکننده عمده نفت، کمتر سعی می کنند تا با احداث 
پاالیشــگاه به  جای صادرات نفت خام به صادرات فراورده های با 
ارزش افزوده بیشتر روی آورند؟ پاسخ قطعی به این سؤال اندکی 
دشوار است اما می توان در این باره گمانه زد و البته مرور سرنوشت 
کشــورهای تولیدکننده نفت که از دیر باز قصد داشــتند تا رو به 
صادرات فــراورده به  جای نفت خام بیاورند، نشــان می دهد که 
این مســئله در تقابل با منافع مصرف کنندگان بزرگ بوده است. 
وضعیــت عرضه و تقاضــای نفت در این روزهــا نیز به  گونه ای 
اســت که مصرف کننده می تواند با فراغ بال عرضه کننده خود را 
بــه دلیل مازاد عرضه انتخاب کند. در واقع نگاهی به بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان بنزیــن در جهان نشــان می دهد کــه اکثر آنها 
واردکنندگان عمده نفت خام هســتند و با تبدیل نفت به فراورده 
ســوختی در چرخه ایجاد ارزش افزوده محصوالت آن شــریک 
هستند.کشــور ما نیز به عنوان یکــی از بنام ترین صادرکنندگان 
نفت، همواره بر سر این ســؤال مانده است که آیا باید نفت خام 
صــادر کرد یا فراورده یا ترکیبی از هر دو بازار را تحت تأثیر قرار 
داد؟ در سال ۲۰۱۲ کشــور ایران با دو میلیون و 3۰۰ هزار بشکه 
در روز یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام به حســاب می آمد  
اما عاوه بر اینکه صادراتی در فراورده نداشت، وارد کننده بنزین 
نیز بود. در این ســال کشور سنگاپور با ۵3۱ هزار بشکه صادرات 
بنزین در روز بر قله صادرات در جهان ایستاده بود یا هند که یکی 
از اصلی ترین مشــتریان ایران بود، 33۷هزار بشکه بنزین در روز 
صادر می کرد و رتبه چهارم را در باشگاه صادرکنندگان بنزین در 
جهان در اختیار داشــت. چینی ها با 68 هزار بشکه در روز در رتبه 
چهاردهم بودند. در زمینه صادرات ســوخت جت نیز کره جنوبی 
که مشــتری عمده میعانات گازی پارس جنوبی بود با ۲۵۱ هزار 
بشــکه در صدر باشــگاه صادرکنندگان قرار داشت. هند با ۱۰۱ 
هزار بشکه پنجم و ترکیه با ۵۲ هزار بشکه در مقام هشتم حضور 
داشــت. تحریم های وارده بر واردات بنزین و تاش های داخلی 
در جهت ایجاد خود کفایی برای بنزین مصرفی به احداث ســتاره 
خلیج فارس در ایران انجامید. ورود ســتاره باعث شد تا ایران به 
باشگاه صادرکنندگان بنزین در جهان وارد شود. بر اساس برآورد 
شرکت مشــاوره انرژی »فکتز گلوبال انرژی« ایران در سه ماهه 
اول ســال جاری میادی )تقریبا زمســتان سال قبل( روزانه 8۴ 
هزار بشــکه بنزین مازاد تولید کرده و این رقم در ســه ماهه دوم 
ســال جاری میادی )بهار امســال( به ۱۷۲ هزار بشکه رسیده 
اســت. اما اینکه ایران در کجای این نمودار ایســتاده است، به 
متغیرهــا و عواملی داخلی بســتگی دارد. اینکه مصرف داخلی با 
توجه به اینکه بار تأمین معیشت بخش قابل توجهی از مردم ایران 
بر دوش صنعت حمل ونقل ســنگینی می کند و با توجه به کیفیت 
بســیار پایین خودروهای تحمیلی داخلی و مصرف باالی آنها و 
همچنین ضعف شدید سیستم حمل ونقل عمومی تنها شبکه تولید 
و توزیع بنزین و فراورده است که روز به روز رنج کش سوء مدیریت 
در کشور شده و ناچار اســت تا برای این افزایش افسار گسیخته 
حجم مصرف، ظرفیت ســازی کند.البته در روزهایی که صادرات 
ایران به شدت تحت  تأثیر تحریم های آمریکا کاهش یافته است، 
عدویی مانند کووید ۱۹ ســبب خیر و علتی برای کاهش مصرف 
بنزین در داخل شــده اســت  که این موضوع خود شرایطی برای 
صــادرات قابل توجه و ارز آوری برای اقتصاد کشــور ایجاد کرده 
است.اینکه در شــرایط اقتصادی حال حاضر کشور ، ایران خاف 
رســم کشورهای تولیدکننده اوپک رو به تولید فراورده آورده و با 
توجه به ظرفیت صادرات مناســبی که در اطراف مرزهای ایران 
موجود اســت، ابتکار عمل را برای ارزآوری با صادرات بنزین به 
دست گرفته است، می تواند راهکار هوشمندانه ای محسوب شود. 
در پایان باید گفت که انتظار می رود راهکار صادرات فراورده حتی 
به عنوان یک راهکار میان مدت برای اقتصاد ایران قابل اتکا باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

حواله قیر رایگان به هیچ فردی داده نمی شود
اسالمی  رئیس مجلس شورای  نایب 
با بیان اینکه طــرح اختصاص قیر رایگان 
به راه های روســتایی به قانون تبدیل شده 
و رئیس جمهوری آن را ابالغ کرده اســت، 
گفت: ما دنبال رانت و فساد نیستیم، از این 
رو حوالــه قیر رایگان بــه هیچ فردی داده 

نمی شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از خانه 
ملــت، علی نیکزاد، در جمــع خبرنگاران 
درباره قانــون تأمین قیر رایــگان برای 
راه های روستایی گفت: نمایندگان همسو 
با اجرای عدالت اجتماعی، طرحی با هدف 
توزیع قیر رایگان تدوین و تصویب کردند 
که هم اکنون این طــرح به قانون تبدیل 
شــده و رئیس جمهوری آن را اباغ کرده 
اســت.وی افزود: طرح الحــاق یک بند 
به تبصره یک قانون بودجه ســال ۹۹ با 
تاش نمایندگان به قانون تبدیل شد که 
بر اساس آن یک میلیون تن قیر تا سقف 
۴ هــزار میلیارد تومان و در صورتی که با 
این اعتبار تهیه یــک میلیون تن محقق 
نشد، این اعتبار تا ســقف ۵ هزار میلیارد 
تومان افزایش یابد، از ســرجمع اعتبارات 
بــرای اهداف مورد نظــر تخصیص داده 
می شــود.نایب رئیــس مجلس شــورای 
اسامی تصریح کرد: ۵۰ درصد اعتبارات 

مذکور در اختیار وزارت راه و شهرســازی 
برای آســفالت راه های روستایی، راه های 
در محات  بازآفرینی شــهری  فرعــی، 
تاریخی و ســایت های مســکن مهر قرار 
می گیرد.نیکــزاد ادامــه داد: از اعتبارات 
مذکور ۲۱ درصد در اختیار بنیاد مســکن 
برای آسفالت روستاها، ۱۰ درصد در اختیار 

سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها برای 
آسفالت شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، ۵ 
درصد در اختیار سازمان نوسازی مدارس 
برای آسفالت محوطه مدارس، ۴ درصد در 
اختیار سازمان منابع طبیعی جهت مبارزه 
بــا ریزگردها و 3 درصد در اختیار بســیج 
پایگاه های  حیاط  آسفالت  برای  سازندگی 

بسیج و پاســگاه های ناجا قرار می گیرند.
وی ضمــن تشــکر از ســازمان برنامه و 
بودجه به منظور همراهی و قول تخصیص 
۱۰۰ درصــدی این اعتبارات، عنوان کرد: 
وزارت راه و شهرســازی، بنیاد مســکن، 
وزارت کشــور، ســازمان شــهرداری ها، 
نوسازی مدارس، سازمان منابع طبیعی و 

بسیج ســازندگی، برش استانی این طرح 
را ارائــه می دهنــد تا از اعتبار یادشــده، 
دســتگاه های اجرایــی قیر مــورد نیاز را 
خریداری کند.نایب رئیس مجلس شورای 
اســامی افزود: حواله قیر رایگان به هیچ 
فردی داده نمی شــود، ما دنبــال رانت و 
فساد نیستیم. ۴ و یا ۵ هزار میلیارد تومان 
برای تأمین یک میلیــون تن قیر رایگان 
میان دستگاه های یادشده توزیع می شود.

نیکزاد تصریح کرد: مدیران استانی باید با 
اعتبارات تخصیص داده شده قیر را تأمین 
و در پروژه های مربوط به عدالت اجتماعی 
در حوزه آسفالت کردن راه های روستایی، 
راه های عشــایری، حیاط مدارس، حیاط 
پایگاه های بســیج و پاسگاه های انتظامی 
و حل مشــکل ریزگردها هزینه کنند.وی 
گفت: وزارت نفت با اخــذ هزینه، قیر در 
اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد و 
این کار بــا توجه به فصل کاری تا تیرماه 
انجام می شود.نایب رئیس مجلس   ۱۴۰۰
از اعتبارات  شورای اسامی تصریح کرد: 
این محل نمی تــوان حقوق پرداخت کرد 
یــا در محلی جز موارد یاد شــده، هزینه 
کرد و تنها دســتگاه های اجرایی باید قیر 
 خریــداری و در محل هــای تعیین شــده 

مصرف کنند.

تکليف بازار نفت ايران چه خواهد شد؟

ساخت و نصب فلوترهای مغناطيسی در سرخون و گشوی جنوبی

تحلیل هـا و گمانه زنی هـای بسـیاری 
دربـاره نتیجـه نفتـی پیـروزی جـو بایدن 
وجـود دارد و پیـش بینـی می شـود که با 
پیـروزی بایـدن، ایـران به زودی بـه بازار 
نفـت بازمی گـردد و شـرایط تغییـر کنـد، 
در ایـن میـان نیـز کارشناسـان زیـادی 
معتقدنـد کـه شـرایط مناسـبی در انتظار 

بـازار نفـت ایران اسـت.
به گزارش ایسـنا، تولیـد نفت ایران 
تحـت تاثیـر تشـدید تحریمهـای آمریکا 
علیـه صادرات انـرژی قرار گرفته اسـت. 
مـک مانیگل کـه یکی از مقامات ارشـد 
سـابق وزارت انـرژی آمریـکا اسـت، در 
بلومبـرگ  تلویزیـون  بـا  ای  مصاحبـه 
در  دولـت  تغییـر  فـوری  تاثیـر  گفـت: 
آمریـکا مربـوط به وضعیت ایـران خواهد 
بـود. انتظار ندارم همه دو میلیون بشـکه 
در روز صـادرات نفـت ایـران فـورا احیـا 
شـود اما احتماال شـاهد افزایش صادرات 
این کشـور به میـزان نیم میلیون بشـکه 
احتمـاال  آمریـکا  بـود.  خواهیـم  روز  در 
اقدامـی نظیـر ازسـرگیری مذاکـرات بـا 
ایـران انجـام خواهـد داد و بـرای بـازار 
نفـت، ایـن موضـوع واقعـا اهمیـت دارد.
پـاس  اوپـک  گفـت:  مانیـگل  مـک 
احتمـاال در برنامـه خـود بـرای افزایـش 
میلیـون  دو  میـزان  بـه  روزانـه  تولیـد 
تغییـر   ۲۰۲۱ سـال  ژانویـه  از  بشـکه 
نخواهـد داد امـا بـا توجـه بـه دورنمـای 
قطعـی  موضـوع  ایـن  تقاضـا،  نامعلـوم 

نیسـت. تولیـد نفت ایـران و لیبی ممکن 
اسـت تغییراتـی را در شـرایط این پیمان 
ایجـاب کند.نظـرات وی مشـابه دیـدگاه 
بانـک MUFG ژاپـن اسـت کـه اعـام 
کـرده رویکـرد بایـدن در قبـال ایـران، 
موضـوع مهمی بـرای بازار نفـت خواهد 
بـود.در ایـن راسـتا، مرتضی بهـروزی فر  
کارشـناس ارشـد حـوزه انرژی با اشـاره 

بـه وضعیـت بـازار نفـت ایـران پـس از 
ورود بایـدن بـر سـر قـدرت، بـه ایسـنا 
گفت:وضعیـت فعلـی ایران امـکان تداوم 
نـدارد و حتـی اگـر ترامپ نیز بـه فعالیت 
خـود ادامـه می داد می بایسـت تغییراتی 
بـه وجـود مـی آمـد تـا وضعیت بـه نفع 
ایـران و بـازار نفت کشـورمان تغییر کند.
وی بـا بیان اینکه ادامـه وضعیت موجود 

تا شـش مـاه یـا یکسـال دیگـر منطقی 
نیسـت، تصریـح کـرد: حتی اگـر ترامپ 
نیـز قـدرت را بدسـت مـی گرفـت بایـد 
سیاسـت هایی بـه کار گرفته می شـد تا 
بـازار نفت ایران سـر و سـامان بگیرد، در 
شـرایط فعلـی و بـا روی کار آمدن بایدن 
بـه نظـر میرسـد وضعیـت ایـران بهبـود 
حـوزه  کارشـناس  ایـن  گفتـه  یابد.بـه 

انـرژی  باتوجه بـه اینکه بایـدن منطقی 
تـر از ترامـپ اسـت مـی تـوان نسـبت 
بـه شـرایط آینـده امیـدوار بـود، مسـلما 
ایـران مجبـور اسـت وارد بـازار شـود اما 
اینکـه بـازار، ایـران را بپذیـرد و اجـازه 
افزایـش صـادرات دهـد یـک موضـوع 
دیگـر اسـت اگر کشـورهای دیگـر ورود 
ایـران به بـازار را بپذیرند مشـکلی ایجاد 
نخواهـد شـد.بهروزی فر افـزود: اگر این 
اتفـاق نیفتـد ایـران مجبـور اسـت با هر 
ترفنـدی کـه شـده حتی با جنـگ قیمت 
وارد بازار شـود و این در شـرایطی اسـت 
کـه حتـی اگـر ایـران بـا جنـگ قیمتـی 
نیـز وارد بـازار شـود کمتریـن آسـیب را 
متحمـل خواهـد شـد. اگر صادرات سـه 
یـا چهـار برابـر و قیمـت نفت نیـز تا ۵۰ 
درصـد کاهـش یابد  بـاز ایـران کمترین 
ضـرر را خواهـد دیـد چراکـه وضعیـت 
خلیـج  حـوزه  کشـورهای  اقتصـادی 
فـارس بـه علـت کاهـش قیمـت هـای 
اخیـر بـه شـدت نامناسـب اسـت.وی بـا 
تاکیـد براینکـه تصـور مـن ایـن اسـت 
کـه جنـگ قیمـت بـه نفـع هیچکـس 
در  توانـد  مـی  ایـران  و  بـود  نخواهـد 
یک زمـان 6 ماهـه حداقـل ۱.۵ میلیون 
بشـکه به ظرفیت صـادرات خـود اضافه 
کنـد و کاهـش قیمـت شـدیدی نیـز به 
وجـود نخواهـد آمـد، رقبـا نیـز مجبـور 
 هسـتند تـا ورود مجـدد ایران به بـازار را 

بپذیرند.

۱۵ عدد فلوتر )لول گیج( مغناطیسی 
با تاش کارشناســان ابــزار دقیق اداره 
تعمیــرات منطقه عملیاتی ســرخون و 
گشوی جنوبی از مناطق عملیاتی شرکت 
بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی 

ساخته و روی چاه ها نصب شد.
به نقل  نفــت  به گــزارش دانش 
ایران،  از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
اسام آرانپور، سرپرست منطقه عملیاتی 
ســرخون و گشــوی جنوبی در این باره 
اندازه گیری  بــرای  تجهیز  ایــن  گفت: 
ســیال مخزن مواد ضدخوردگی کاربرد 
دارد که با توجه به فرسودگی و تغییرات 
فرآیندی، طرح تعویض آنها در دســتور 

کار این منطقه قــرار گرفت.وی درباره 
اهمیت این تجهیــز در فرآیند تولید گاز 
افزود: یکی از متغیرهای ضروری که در 
صنایع فرآیندی و کنترل مواد شــیمایی 
برای جلوگیری از سر ریز شدن سیاالت 
فرآیندی مورد اســتفاده قــرار می گیرد 
اندازه گیری ســطح ســیال اســت که 
به وسیله لول گیج های مغناطیسی انجام 
می شــود. بر این اســاس به دلیل تغییر 
چگالی ســیال مخازن گازی سرخون و 
گشــوی جنوبی، لــول گیج های موجود 
اندازه گیری سطح سیال را  قابلیت  دیگر 
نداشــت و به همین دلیل طرح تعویض 
آنها در دستور کار قرار گرفت.سرپرست 

منطقــه عملیاتی ســرخون و گشــوی 
جنوبــی تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
هزینه تأمین این تجهیز به دلیل تغییرات 
قیمتی در ســطح بازار توجیه اقتصادی 
این تعداد لول گیچ  نداشــت، ســاخت 
مغناطیسی در دستور کار واحد ابزار دقیق 
قرار گرفت.آرانپور  منطقه  تعمیرات  اداره 
با اشاره به اینکه ساخت این تجهیز ۲۵۰ 
میلیون ریال ســود و صرفه اقتصادی به 
دنبال داشته است، گفت: هم اکنون لول 
گیج های ساخته شده روی مخازن مواد 
6 حلقه از چاه ها در میدان گازی سرخون 
و گشوی جنوبی نصب شده و به خوبی در 

حال کار هستند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

نگاه

فرآیند و اطالعات موردنیاز برای ثبت درخواست گاز مایع؛

برای ثبت درخواست گاز مایع چه کنیم؟

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در کشــور در سه مرحله اجرایی 
شد که مرحله نخســت آن در روز یکم مردادماه امسال با اجرا در ۱۰ 
منطقه شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کلید خورد و در بیستم 
همان ماه با اضافه شدن ۱۲ منطقه جدید و سپس در یکم شهریورماه 
امسال با اجرایی شــدن در همه مناطق این شرکت مراحل بعدی آن 

نهایی شد.
طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع از یکم مردادماه امســال به طور 
هم زمان در بیش از ۱۰ منطقه شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کلید خورد. این طرح ابتدا از خردادماه امســال به صورت پایلوت در دو 
منطقه ایام  و کرمانشــاه شرکت پخش به صورت آزمایشی آغاز به کار 
کرد و ســپس با اجــرای آن در ۱۰ منطقه جدید در ۱۲ منطقه اجرایی 
شــد و پس از آن به کل کشــور تعمیم یافــت. هم اکنون بیش از ۹۰ 
درصد کشــور زیر پوشش طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع قرار گرفته 
اســت.هدف از اجرای این طرح تأمین رفاه شــهروندان، جلوگیری از 
عرضه خارج از شــبکه و استفاده غیرمجاز از گاز مایع و نیز ساماندهی 
توزیع فرآورده های نفتی با اســتفاده از کارت بانکی سرپرســت خانوار 
در همه شهرســتان های زیر پوشــش این مناطق اعام شد.با اجرای 
این طرح، توزیع گاز مایع از طریق کارت بانکی سرپرســتان خانوار که 
https://newtejaratasan. در ســایت جدید تجارت آسان به آدرس

niopdc.ir ثبت شــده اســت، اجرایی خواهد شد و افرادی که تاکنون 
در این ســامانه ثبت نام نکرده اند، می توانند بدون مراجعه حضوری، با 
مراجعه به ســایت جدید تجارت آســان در این سامانه ثبت نام کنند و  
سیلندر گاز مایع موردنیاز خود را با نرخ مصوب وزارت صمت از طریق 
دستگاه کارتخوان و با دریافت رسید ســوخت خریداری کنند.کرامت 
ویس کرمی، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیش 
از ایــن درباره این طرح گفته بود: »طــرح توزیع الکترونیکی گاز مایع 
یک شــیوه نوین برای توزیع گاز مایع در کشــور و مقابله با مصارف 
غیراستاندارد طراحی و اجرا شده که از مزایای آن این است که قیمت 
مصوب ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور در 
ســامانه مربوط به توزیع گاز مایع درج می شود. مزیت مهم دیگر این 
طرح این اســت که با ثبت نام خانوارهــای مصرف کننده گاز مایع که 
مصرف کنندگان واقعی این سوخت هســتند، شرکت های توزیع کننده 
فقط مکلف به تأمین ســوخت مورد نیاز آنها می شوند.«سامانه مربوط 
به اجرای این طرح پیش از این »تجارت آســان« نام داشت که اکنون 
به سامانه درخواست فرآورده های نفتی که مخفف آن »سدف« است، 
تغییــر نام داده و تاکنون یک میلیون و 6۰۰ هزار خانوار در آن ثبت نام 
کرده اند و طبق پیش بینی هــا در آینده نزدیک حدود ۲۰۰ هزار خانوار 
دیگر که تاکنون موفق به ثبت نام در این سامانه نشده اند، ثبت نامشان 
تکمیل خواهد شــد.با اجرایی شــدن این طرح، کارکنان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با مراجعه مســتقیم به مناطق به مشــکات 
خانوارهایــی که در مناطق محــروم برای ثبت نــام در این طرح به 

امکانات الزم دسترسی ندارند، رسیدگی می کنند.
فرآیند و اطالعات موردنیاز برای ثبت درخواست گاز مایع

برای ثبت نام درخواســت گاز مایع الزم است هموطنان عزیز با 
در دســت داشتن کدپستی محل ســکونت، کدملی و اطاعات فردی 
سرپرســت خانوار، شــماره تلفن همراه سرپرســت خانوار، اطاعات 
کارت بانکی سرپرســت خانوار و اطاعات افراد تحت تکفل به سامانه 
https://newtejaratasan.niopdc.ir مراجعــه کننــد.الزم اســت 
هموطنان عزیز پس از ورود به این ســامانه، نسبت به ثبت اطاعات 
کامل خانوار در سامانه سدف اقدام کنند. پس از ثبت نام رمز عبور فرد 
متقاضی از طریق ســامانه به تلفن همراه سرپرست خانوار ارسال می 
شــود.پس از ثبت درخواست و ثبت کدپستی محل سکونت در سامانه 
درخواســت فرآورده های نفتی )سدف(، وضع گازرسانی محل سکونت 
به صورت سیستمی بررسی می شود. نرخ مصوب برای هر کپسول ۱۱ 
کیلویــی ۹ هزار و ۷۰۰ تومان اســت و هر خانوار امــکان دریافت ۴ 
کپســول ۱۱ کیلویی در هر ماه را خواهد داشــت.قیمت مصوب توزیع 
الکترونیکی گاز مایع )پرداخت از طریق دســتگاه کارتخوان( به شرح 

جدول زیر است:

مدیر طرح سی ان جی تشریح کرد؛

۳ مزیت اصلی گازسوزکردن خودروهای عمومی چیست؟
خودروهای  کــردن  ســوز  دوگانه 
عمومی عــالوه بر کاهــش ۷۰ درصدی 
هزینه ســوخت، تاثیر مثبتــی بر اقتصاد 
کشــور دارد و در حفظ محیط زیست نیز 

موثر است
شرکت  سی ان جی  طرح های  مدیر 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران با 
اشاره به تبدیل رایگان ۴۹ هزار خودروی 
عمومــی، گفــت: دوگانه ســوز کردن 
خودروهــای عمومی عــاوه بر کاهش 
۷۰ درصدی هزینه سوخت، تاثیر مثبتی 
بر اقتصاد کشــور دارد و در حفظ محیط 

زیست نیز موثر است.
محمد حسین باقری روز سه شنبه 
در گفــت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
بــا بیان اینکه ســامانه ثبت نــام برای 
تبدیــل رایگان خودروهــای عمومی به 
طور کامل بر بســتر اینترنت فعال است 
و نیــازی به مراجعه حضــوری در هیچ 
بخشــی ندارد،   افــزود: از همین رو با 
وجــود تعطیلی برخی مشــاغل با توجه 
بــه محدودیت های کرونایــی اما افراد 
https:// می توانند با مراجعه به ســایت
gcr.niopdc.ir بــرای گازســوز کردن 
خودرو خود اقدام کنند.بررسی های ایرنا 
نیز نشــان می دهد کارگاه هــای تبدیل 
خودرو نیز جزو مشاغل خدماتی به شمار 
می رونــد و از همین رو تعطیلی ندارند و  
پیمانکاران فعال هســتند و افراد با ثبت 
نام و دریافت نوبت گازسوز کردن خودرو 

می توانند در تاریخ اعام شده به کارگاه 
مــورد نظر مراجعه کرده و خودروی خود 
را تحویل دهنــد تا پس از انجام کار آن 
راتحویل بگیرند.  نکته مهم این اســت 
کــه در ایــن کارگاه ها تراکــم جمعیت 
وجــود ندارد و دو یا ســه نفر متخصص 
مشــغول هســتند.مدیر طرح سی. ان. 
جــی،  با بیان اینکه هــر تعداد ثبت نام 
در سامانه انجام شــود امکان تبدیل نیز 
وجود دارد،   تاکید کرد:  تعداد خودروهای 
تبدیلی به اســتقبال مالکان خودروهای 

عمومی بســتگی دارد تا از این شــرایط 
استفاده کنند.به گفته باقری، با استفاده از 
این طــرح عاوه بر اینکه خودرو دوگانه 
سوز می شــود،   همچنین هزینه سوخت 
نیــز حداقل تا ۷۰ درصــد پایین می آید.
وی افــزود: اغلب خودروهای حمل ونقل 
عمومــی مانند وانت بارهــا، خودروهای 
پرمصرف هســتند، بنابراین اســتفاده از 
بنزین می تواند در  ســی ان جی به جای 
کاهش بــار مالی تأمین ســوخت مؤثر 
باشد.مدیر طرح ســی ان جی با تأکید بر 

اینکه قیمت سی ان جی هم اکنون به ازای 
هر مترمکعب ۴۵3 تومان اســت، تأکید 
کرد: این در شــرایطی اســت که بنزین 
یارانه ای برای هر لیتــر ۱۵۰۰ تومان و 
بنزین آزاد نیز 3 هزار تومان است.باقری 
افزود: ایــن اعداد حکایــت از اختاف 
قیمت معناداری بین این دو سوخت دارد، 
حتی اگر بنزین ســهمیه ای کفایت کند 
نیز باز هم به ازای هــر لیتر هزار تومن 
اختاف قیمت وجود دارد.وی گفت: این 
اختاف در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار 

و ۵۰۰ تومان اســت و با توجه به اینکه 
این خودروها کارکرد باالیی دارند، تبدیل 
ســوخت از بنزین به سی ان جی می تواند 
در اقتصــاد آن ها تأثیرگذار باشــد.مدیر 
طرح ســی ان جی تأکید کــرد: از همین 
رو اگر بنزیــن یارانه ای در این خودروها 
جایگزین سی ان جی شود، تا 6۰ درصد و 
اگر بنزین آزاد را با سی ان جی جایگزین 
کنند تا 8۰ درصد در هزینه های سوخت 
خــود صرفه جویی خواهند داشــت.وی 
تاکیــد کرد:  عــاوه بر کاهــش هزینه 
ســوخت و کمک به معیشــت خانوارها، 
 همچنین اســتفاده از سی ان جی در سبد 
ســوخت خودروها در اقتصاد کان نیز 
نقش موثری دارد و محیط زیست را نیز 
حفظ می کند.به گفتــه باقری تا کنون 
۱8۲ هــزار خودرو در ســامانه ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد 8۰ هزار خودرو 
مشــمول طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی هستند.وی ادامه داد: 
تا امروز نیز ۴۹ هزار خودرو تبدیل شده و 
۱۹ هزار خودرو نیز در نوبت تبدیل است. 
همچنین ۱۲ هــزار و ۷۰۰  خودرو هنوز 
کارگاه را انتخاب نکردند.به گزارش ایرنا، 
تبدیل رایــگان یک میلیون و ۴6۰ هزار 
خودرو عمومی شــامل وانت بار، تاکسی 
و ون از پارســال آغاز شده است که در 
صورت انجــام این کار تــا ۱۰ میلیون 
مترمکعب به مصرف ســی ان جی کشور 

اضافه می شود.

5 مزيت اصلی افزايش سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها
ابوعلی گلزاری

مشاور محیط زیست سازمان برنامه و 
بودجه 
پنج مزیت اصلی افزایش ســهم گاز 
طبیعی فشرده )سی ان جی( در سبد سوخت 
خودروهــا وجــود دارد. این مزایا شــامل 
باالتر، کاهش  کاهش آالیندگی،  ایمنــی 
هزینه تعمیرات خــودرو، تضمین پایداری 
تأمین سوخت و اقتصادی بودن سی ان جی 
اســت. از زمانی که بحث کارت ســوخت 
بنزین خودروها جدی تر و فاز عملیاتی آن 
آغاز شد، استقبال از خودروهای دوگانه سوز 
نیز در کشور افزایش یافت. به این ترتیب با 
کاهش سهمیه های بنزین و توجه به صرفه 
رانندگان  در مصرف سی ان جی،  اقتصادی 
برای دوگانه ســوز کردن خودروهای خود 
اقدام کردند، به گونه ای که با ادامه این روند 
را  بیشتری خودروهای دوگانه سوز  مالکان 
بر خودروهــای بنزینی ترجیح دادند و این 
موضوع شــتاب بیشــتری گرفت. مسئله 
پیچیده آلودگی هوای کانشــهرها که بر 
اثر عوامل مختلفــی در چند دهه اخیر به 
شکل کنونی درآمده، نیازمند شناخت دقیق 
از عواملی اســت که سبب انتشار آن شده 
است، در این میان هرچند سیاست گذاری 
دولت بــرای ترغیب مالــکان خودروهای 
بنزین ســوز به دوگانه ســوز خود می تواند 
مســیری برای کاهش آلودگی باشــد، اما 
مصوبه جدید شــورای اقتصاد که محدود 
به دوگانه سوز کردن خودروهای حمل ونقل 
عمومی است، به طور حتم نمی تواند به رفع 
آلودگی از کانشهرهای کشور منجر شود. 
در صورتی  که گازســوز کــردن خودروها 
عمومی  از ســطح خودروهای حمل ونقل 
به خودروهای ســواری توســعه یابد، امید 
می رود بتوان ســطح آلودگی در شهرها را 
با کاهــش خودروهای بنزینــی )به عنوان 
یکی از منشــأهای آلودگی کان شهرها( 
اندازهگیریهای  کاهش داد. مطالعــات و 
انجام شــده روی غلظت آالینده ها در نقاط 
داده  نشان  پرترافیک  شهرهای  مختلف 
که در بســیاری از موارد هوایی که تنفس 
می کنیم از نظــر منواکسید کربن و ذرات 
معلــق به  مراتب از حد مجاز آلوده تر است، 
امروزه دولت ها و صاحبان صنایع به دنبال 

آن دســته از حامل های انرژی هستند که 
آالینده هــای کمتری تولیــد می کنند، به 
همیــن دلیل جهان بــه گاز طبیعی روی 
آورده اســت. در ایران نیز، متخصصان و 
کارشناســان به علت آلودگی بسیار باالی 
محیط  زیست به ویژه در شهرهای بزرگ و 
مصرف و تولید باالی خودرو و در نهایــت 
به دنبال سوختــی  باالی سوخت،  مصرف 
بنزین  کنار  در  کاربرد  برای  پاک  و  ارزان 
بودند که در مجموع سی ان جی موردتوجه 
تبدیل  برنامه  هم اکنــون  گرفت.  قرار 
برای  کشور  در  دوگانه ســوز  خودروهای 
ناوگان عمومی به صورت رایگان با حمایت 
دولت در حال اجراســت و همان طــور که 
شاهد هستیم خودروسازان ایرانــی، بیش 
از هر خودروســاز دیگری در جهان خودرو 
گازسوز تولید کرده اند و این تجربه متفاوت 
و منحصربه فرد صنعت سی ان جی در ایران 
است. آثــار مثبت این تغییر می توانــد در 
محیط زیســت و هوای شهرها به ســرعت 
نمود یابد، زیرا سی ان جی در بیشتر مناطق 
کشور در دسترس بــوده، عاری از گوگرد، 
آروماتیک و الفین اســت و به علت سبک 
بودن، ذرات معلق را که یکی از بزرگ ترین 
منشــأهای آلودگی در کان شهرهاســت 

تولید نمی کند.
کاهش آلودگی هوا با استفاده از سی ان جی

دوگانه ســوز،  خودروهای  متولیــان 
دســت کم به پنج مزیت اصلی استفاده از 
گاز طبیعی به عنوان ســوخت در خودروها 
اشــاره می کنند که نخســت، گاز طبیعی 
و  اروپایی  آالیندگی  اســتانداردهای  همه 
آمریکایــی و آژانس )EPA( را پوشــش 
می دهــد و از اغلب ســوخت های موجود 
پاک تر اســت. گاز به عنوان یک ســوخت 
بدون ســرب هیچ گونه اکســید سولفور یا 
ذرات معلق تولید نمی کند، به طور میانگین 
اســتفاده از گاز طبیعی به عنوان ســوخت 
میــزان انتشــار آالینده هــای مختلف را 
به شــدت کاهش می دهد، همچنین انتشار 
طبیعی بخار ســوخت های مایع از سیستم 
باک خودرو که همواره به عنوان یک منبع 
آلودگی مطرح بوده در خودروهای گازسوز 
به طــور تقریبی صفر اســت، دلیل آن نیز 
ایمنــی باالی به کاررفته در سیســتم این 

خودروها اســت که از نشــت هرگونه گاز 
به بیــرون جلوگیری می کند. در تشــریح 
مزیــت دوم افزودن گاز طبیعی به ســبد 
سوخت بایستی گفت: هرچند بعضی تصور 
می کنند خودروهای گازسوز ناامن هستند، 
اما تجربه نشــان داده خودروهای گازسوز 
از خودروهای بنزین ســوز به مراتب ایمن تر 
هستند. نسبت هوا به سوخت برای اشتعال 
گاز طبیعی پنج تا ۱۵ درصد حجمی است، 
در حالــی  که گاز طبیعی از هوا ســبک تر 
است و به ســرعت پراکنده می شود، دمای 
اشــتعال این مخلوط نیز حدود ۷۰۰ درجه 
ســانتی گراد در مقابل دمای اشتعال حدود 
۴۵۰ درجه ســانتی گراد بنزین است و گاز 
بنزین جرقه قوی تری  طبیعی نســبت به 
برای اشــتعال نیاز دارد، مخازن بســته به 
سازنده مخزن دارای ضخامتی حدود یک 
تا دو سانتی متر اســت و جنس آنها نیز از 
فــوالد، آلومینیم یا فیبر کربن اســت که 
همه آنها )در یک تصادف مشــابه( نسبت 
به یک باک بنزین اســتاندارد ساخته شده 
از یک ورق نازک فوالدی، مقاومت بسیار 
بیشــتری دارند. مزیت سوم این است که 
ســوخت گاز طبیعی یک ســوخت پاک و 
عاری از ناخالصی اســت و در خودروهای 
پایه گازســوز، هزینه نگهداری و تعمیرات 
خودرو را کاهش می دهد و روغن و شمع ها 
نیاز به تعویض کمتری نیاز دارند.در مزیت 
چهارم، تأمین گاز طبیعی نســبت به دیگر 
ســوخت های اتومبیل برای مصارف آینده 
تضمین  شده است. براساس میزان مصرف 
فعلــی، گاز طبیعی برای 6۵ تا ۷۰ ســال 
آینده بــا قیمت های کنونی تأمین  شــده 
اســت که با در نظر گرفتن منابع بازیافتی 
گاز طبیعی، این تخمین به ۱۷۰ ســال نیز 
می رســد، زیرا هرچند گاز طبیعی به عنوان 
یک سوخت فسیلی شــناخته می شود، اما 
متان را می توان از محصوالت کشاورزی، 
فضوالت انســانی و زباله نیــز تولید کرد؛ 
موضوعــی که بــا موفقیت در ســوئد و 
فرانســه انجام شده است. در تشریح مزیت 
پنجم بایســتی گفت: به طــور تقریبی در 
جهان قیمــت گاز طبیعی از بنزین ارزان تر 
است. یک تحقیق در ســال ۱۹۹6 نشان 
داد قیمت گاز طبیعی در ۱۱ کشــور از ۱۲ 

کشــور اروپایی، ۱۴ تا ۷۷ درصد کمتر از 
بنزیــن و ۱۲ تا ۷۴ درصد کمتر از گازوئیل 
است. در این کشورها مالیات مربوط به هر 
سوخت، مهم ترین عامل تعیین کننده قیمت 
آن اســت که این موضوع به دلیل مالیات 
پایین تر گاز طبیعی نسبت به بنزین است. 
سوخت های مصرفی بنزین و گازوئیل که 
وزن مخصوص آنها به ترتیب ۷۵ درصد و 
8۴ درصد است، در مقایسه با گاز مایع به 
وزن مخصوص ۵۵ درصد و گاز طبیعــی، 
سوخت های سنگین تری به حساب می آیند؛ 
هر چه مولکول های تشکیل دهنده سوخت 
ساخته شده  بزرگ تری  هیدروکربن های  از 
باشد، هنگام مصرف، احتراق ناقص تــری 
انجام می شود و در نتیجه مونوکسید کربن 
وارد  بیشتری  نسوخته  هیدروکربورهای  و 
هوا می شــود. گاز طبیعی فشرده یا متان 
)CH۴( مزایــای بسیاری نسبت به بنزین 
دارد. نخســت، خوش سوز است و به سرب 
به  که  خوش ســوزکننده  ماده  به عنــوان 
بنزین اضافه می شــود، احتیاج ندارد. دوم، 
از آنجایی که گاز طبیعی به طور یکنواختی 
با هوا مخلوط می شــود، تمیزتر می سوزد 
و دودگرفتگی به وجــود نمی آورد، بنابراین 
بر عمــر موتور می افزایــد و به سرویس 
کمتری نیاز دارد و هزینه نگهداری خودرو 
پایین می آید، با اســتفاده از خودروهایی با 
گلخانه ای  آثار مخرب  سی ان جی می توان 

CO۲ را ۲۰ درصد کاهش داد.
ایمنی بیشتر خودروهای گازسوز

گاز طبیعی از هوا سبک تر است و به 
این دلیل در صورت نشت گاز از مخزن 
ذخیره سوخت و دیگر اجزا به ســرعت به 
سمت باال حرکت می کند. دمای اشتعال 
گاز طبیعی به طور تقریبی دو برابر بنزین 
است که ســبب می شــود خطر انفجار یا 
آتش ســوزی خودروهای گازسوز به شدت 
کاهش یابد. همچنین مخازن ذخیره گاز 
طبیعی نیز در مقایسه با باک های معمولی 
خودروها استحکام بیشتری دارند. همــه 
مخــازن ذخیره این گاز می تواند به شیر 
جلوگیری از جریان بیــش  از حــد مجهز 
باشند که در صورت کاهش ناگهانی فشار 
به قطع مسیر خروج گاز اقدام کنند، موارد 
ذکرشده نشان می دهد دوگانه سوز کردن 

حجم زیادی از خودروهای ناوگان عمومی 
که تردد بسیاری در شهرها و بین شهرها 
دارند موجــب کاهش انتشار آالینده ها به 
اتمسفر می شود و در کاهش آالیندگی و 
خواهد  تأثیر شگرفی  سامت شهروندان 
داشت، زیرا مــی دانیم تردد در شهرها به 
علت ترافیک و تغییرات سرعت با کندی 
 NEDC استاندارد مطابق  و  است  همراه 
در خودروهای  آالیندگــی  نشــر  میزان 
بنزینــی و گازوئیلــی افزایش می یابد و 
دوگانه ســوز  خودروهای  در  انتشار  این 
کارخانه ای و تبدیلی کاهش خواهد یافت 
و این موضوع در آزمون های انجام شــده 
و  ایران خــودرو  تحقیقات  مرکز  توسط 
سازمان ملــی استاندارد و مراکز علمی و 
تحقیقاتی دانشگاه ها ثابت شده است. گاز 
طبیعی را می توان به طور مستقیم از طریق 
یک کمپرسور و بر پایه سوخت گیری آرام 
)از پنج دقیقه تا هشت ساعت( یا از طریق 
 )Multiple( مخزن ذخیره، در ســه تا پنج
چندگانه دقیقه سوخت گیری کرد. بسیاری 
از ایســتگاه های سوخت گیری ترکیبی از 
روش های ســوخت گیری سریع و آرام را 
بسته به نیازهای ناوگان استفاده می کنند.
یک مترمکعب گاز فشــرده در خودرویی 
که طراحی موتور آن بر اساس گاز طبیعی 
انجام شده، به طور تقریبی معادل یک لیتر 
بنزین اســت و همان پیمایــش را برای 
خودرو خواهد داشت و پیمایش کلی یک 
خودرو در حالت گازسوز به ظرفیت مخزن 
یا مخازن آن و نیز عملکرد آن بســتگی 
دارد، اما به طور متوسط توان خودروهای 
دوگانه سوز در حالت گاز حدود ۱۰ درصد 
کمتر از بنزین اســت، زیــرا گاز طبیعی 
نسبت به سوخت های مایع حجم بیشتری 
را اشــغال می کند و در نتیجه اکســیژن 
کمتری نســبت به حالت بنزین سوز وارد 
موتور می شــود. البته این مســئله فقط 
بــرای خودروهــای دوگانه ســوز مطرح 
اســت و به دلیل عدد اکتــان باالتر گاز 
طبیعی، یک موتور پایه گازســوز بازدهی 
بیشتری نسبت به یک موتور پایه بنزینی 
دارد؛ در ضمن هرچقــدر موتور بزرگ تر 
 و قوی تر باشــد، این افت تــوان ناچیزتر 

خواهد بود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

یادداشت

صنعت نفت و شرکتهای دانش بنیان 
ابراهیم طالقانی

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
صنعت نفت از حداکثر توان شرکت های 
دانش بنیان و موسســات تحقیقاتی برای رفع 
چالش ها و نیازهای فناوری ســاخت و خدمات 
اســتفاده کرده است. شــرکت ملی نفت ایران 
قصد دارد بخشی از چالش های پیش روی خود 
نیازهای فناورانه ساخت،  در بخشهای مختلف 

خدمــات و یافتن راه حل های مرتبــط در صنعت نفت را با همکاری 
این شرکت ها و موسســات به انجام رساند؛ با همکاری شرکت های 
تابعه شرکت ملی نفت ایران، هم اکنون از میان بیش از ۲۲۰ موضوع 
و نیاز متنوع، ۵۱ چالش اصلی که با اســتفاده از راه حل های فناورانه 
و توان علمی و فنی شــرکت های دانش بنیان قابل برطرف شــدن 
است، انتخاب شده است. نیازهای فناورانه ساخت و خدمات بر اساس 
اهمیت آن در شرکت نفت اولویت بندی شده است، ۵۱ چالش انتخاب 
شده به همراه شرح مختصری از آنها به منظور شناسایی شرکت های 
دانش بنیان توانمند در هر مســاله به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ارســال شده و شــرکت های مرتبط در بخش های مختلف 
نیز از ســوی آن معاونت، معرفی شده اند. در مرحله بعد، شرکت های 
توانمنــد برای هر موضوع انتخاب و شــرکت ملی نفت ایران حمایت 
های الزم را جهت به نتیجه رسیدن راه حل برای هر یک از چالش ها 
انجام خواهد داد. همواره این فرصت برای تمامی شــرکت های دانش 
بنیان و موسســات تحقیقاتی مهیا خواهــد بود که با توجه به نیازهای 
صنعــت نفت در حوزه های مرتبط با زمینه های کاری فناورانه به این 
چالش ها ورود کنند. تعامل نفت و شــرکت های دانش بنیان، افزون 
بر رشد هدفمند این شــرکت ها و ایجاد زمینه و انگیزه فعالیت، نقش 
مهم و عملی در رفع چالش ها و مشکات عملیاتی شرکت های تابعه 
و پاســخ  به نیازهای اصلی و کلیدی در بخش باال دستی صنعت نفت 

خواهد داشت، گفتک این برنامه را با جدیت پیش خواهیم برد.

افزایش سرمایه های ملی از طریق ایجاد 
زنجیره ارزش پتروشیمی

جلیل رحیمی جهان آبادی
نماینده مجلس شورای اسالمی 

پتروشــیمی می تواند ارزش سرمایه های 
ملی را از طریق ایجــاد زنجیره ارزش افزوده 
باال ببرد، از این رو سرمایه گذاری در طرح های 
پتروشیمی، چشــم انداز روشنی از این صنعت 
ارائه می کند. صنعت پتروشــیمی نقش مهمی 

در توسعه کشور ایفا می کند، توســعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی 
افزون بر جلوگیری از خام فروشــی، مواد اولیه صنایع پایین دســتی را 
برای تقویت تولید ملی و توســعه اقتصادی کشور فراهم می کند. این 
صنعت در بخش های مختلف و در تقویت زیرســاخت ها موفقیت های 
خوبی به دست آورده است، پتروشــیمی ارزش سرمایه های ملی را از 
طریق ایجاد زنجیره ارزش افزایش داده است، از این رو سرمایه گذاری 
در طرح های پتروشیمی، چشم انداز روشنی از این صنعت ارائه می کند. 
توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در اولویت طرح های 
توســعه ای این صنعت قــرار دارد و در این مســیر بخش خصوصی 
می تواند بیش از گذشــته نقش آفرین باشــد. امروزه اشــتغال یکی از 
ارکان توسعه و پیشرفت کشورهاست و یکی از صنایعی که به افزایش 
اشتغال در کشــور کمکی بســزا می کند صنایع وابسته به پتروشیمی 
اســت. روند رو به رشد پتروشیمی، نشان می دهد این صنعت می تواند 
در توســعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی ایفا کند. مسیر پیشرفت و 
توسعه صنعت پتروشیمی هیچ گاه و حتی با تحریم نیز متوقف نمی شود. 

مطالعات ازدیاد برداشت پژوهشگاه نفت
 در رگ سفید آغاز شد

نخست  فاز  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
ازدیاد برداشت میدان رگ  مطالعه بهبود/ 

سفید را آغاز کرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پژوهشــگاه صنعت نفت، تــورج بهروز، 
از  ازدیاد برداشــت  رئیس پژوهشــکده 
مخازن نفت و گاز پژوهشــگاه با اشاره 
بــه اینکه مطالعــه میدان هــای بی بی 
حکیمه و اهواز نیز در پژوهشگاه در حال 
انجام اســت، گفت: معتقدیم طبیعت و 
سرشــت میدان رگ سفید با میدان های 
یادشده متفاوت است و تلقی گروه ما در 
شــرایط کنونی این است که روش های 
بهبود برداشــت بیشتر جواب می دهند تا 
روش های ازدیاد برداشــت. از این رو ما 
در بســته های کاری این طرح، در عمل 
روی بسته کاری بهبود ضریب برداشت 
نفــت )IOR( تمرکز زیــادی کرده ایم و 
از طریق بررســی مباحثی  این موضوع 
مانند آســفالتین، مشــکات تأسیسات 
و  چاه هــا  مشــکات  ســطح االرضی، 
موضوعاتی که از جنــس بهبود ضریب 
برداشــت نفت  هســتند دنبال می شود.
وی به ســابقه بلندمدت مطالعه میدان ها 
در این مجموعه اشــاره کــرد و گفت: 
زمینه ســاز واگذاری مطالعه میدان رگ 
سفید به پژوهشــگاه، موفقیت های این 
مجموعه در مطالعــات میدان های اهواز 
و بی بی حکیمه اســت کــه در نوع خود 
از میدان های بســیار بزرگ و پیچیده از 
لحــاظ ویژگی های مخازن شــکاف دار 

به شــمار می آیند.بهروز گفــت: میدان 
بی بی حکیمــه حدود ۱۵ میلیــارد نفت 
درجا در مخازن آســماری و بنگســتان 
دارد و تاکنون مراحل شــناخت میدان و 
مطالعــات تطبیقی غربالگری روش های 
ازدیاد برداشــت آن انجام شده است. در 
فاز نخست مطالعات این میدان، افزون بر 
گردآوری داده ها، تاش کردیم به عنوان 
پزشــک میــدان، با همــکاری کارفرما 
)مناطــق نفت خیز جنــوب و پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی نفت( که همگی 
از ذی نفعان پــروژه بوده اند، براســاس 

آنها  برای  میــدان،  چالش های مختص 
RFP )شرح نیاز( تهیه کنیم.وی با تأکید 
بر اینکه با مطالعــه تطبیقی، روش های 
ازدیــاد برداشــت در میدان هــای دیگر 
دنیا را بررســی کردیم، اظهار کرد: کار 
بزرگ تری که انجام شــده ارزش گذاری 
داده های ناموجود اســت، یعنی در عمل 
اعام کرده ایم یک داده مشــخص چه 
ارزشــی دارد و اگر وجود نداشــته باشد 
چقــدر در تصمیم گیری های ما می تواند 
اثرگذار باشد.بهروز به وجه تفاوت میدان 
بی بی حکیمه با میدان اهواز اشــاره کرد 

و گفت: میــدان اهواز بزرگ ترین میدان 
نفتی کشور است، بنابراین به طور طبیعی 
تعداد چاه ها خیلی بیشــتر از چیزی است 
که در بی بی حکیمه داشــتیم و بر همین 
اساس گروه بزرگ تری تشکیل شد و با 
سکانس رســیدگی به روش های ازدیاد 
فاز  برداشــت حرکت کردیم. هم اکنون 
نخست پروژه های بی بی حکیمه و اهواز 
تکمیل شــده و به تأیید کارفرما رسیده 
است و به طور مشخص روش های ازدیاد 
برداشت را استخراج کرده ایم.وی درباره 
فازبنــدی پروژه های میدان محور گفت: 

در فاز نخســت مطالعه میدان، محورها، 
ویژگی ها و رفتار میدان برای شــناخت 
کامل آن مورد توجه قرار می گیرد. در فاز 
دوم عمًا بحث به روزرســانی یا ساخت 
مدل اســتاتیک و دینامیــک را خواهیم 
داشــت. در واقــع در فــاز دوم به این 
نتیجه می رســیم که در بعضی میدان ها 
الزم اســت از ابتدا الگوی اســتاتیک و 
دینامیک را بسازیم یا به روزرسانی کنیم. 
در این فاز ما متوجه یک ســری نواقص 
اطاعاتی مانند کمبود آزمایشــگاه های 
الزم بــرای فرآیندهــای مختلف ازدیاد 
برداشــت می شــویم و از آنجا که رفتار 
الگوی استاتیک و دینامیک یک میدان، 
عمًا نمایانگر رفتار کل میدان است و در 
میدان واقعی همه تصمیم ها هزینه بردار 
خواهد بود، تصمیم گیری فنی و اقتصادی 
در این بخش بــرای برخورداری از یک 
بسیاری  اهمیت  دارای  مناســب  الگوی 
است.بهروز افزود: فاز سوم شامل طراحی 
پایلوت آزمایشگاهی و فرآیندهای ازدیاد 
برداشــت اســت و فاز چهارم براساس 
الگوهای استاتیک و دینامیک نهایی شده 
و با استفاده از اطاعات و آزمایشگاه های 
جدید روزآمد می شود تا با تدقیق الگوی 
با روش های  توسعه میدانی  زیرسطحی، 
مختلف ازدیاد برداشــت انجام شود.وی 
فاز پنجم را فاز پایانی و حرکت به سمت 
عملیات واقعی عنــوان کرد و گفت: در 
این فــاز در واقع عملیات اجرایی پایلوت 

آغاز می شود.

تالش بسيج نفت و گاز غرب در مسير آبادانی و محروميت زدايی

تالش بسيج زاگرس جنوبی برای مقابله با شيوع کرونا

پایگاه بســیج رهروان والیت شرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز غرب به مناســبت 
هفته بسیج، فعالیت های خود را در مسیر رفع 
محرومیت، عمــران و آبادانی مناطق مجاور 

این شرکت تشریح کرد.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل 
از شــرکت نفــت مناطق مرکــزی ایران، 
پایگاه  فرمانــده  امینی اصل،  عبدالمحمــد 
بســیج رهروان والیت شرکت بهره برداری 
نفــت و گاز غرب در این باره به اقداماتی از 
جمله همکاری بســیجیان شرکت در طرح 
انتقــال خون، محرومیت زدایــی، عمران و 
آبادانی مناطق عملیاتی و همیاری و کمک 
بــه مردم در حوادث طبیعی مانند ســیل و 
زلزله در غرب کشــور اشــاره کرد و افزود: 
با وقوع ســیل در غرب کشــور، بسیجیان 
این شــرکت در همان ســاعات اولیه اقدام 
به امدادرســانی در ایــن مناطق کردند و با 
بهداشــتی  و  موادغذایی  توزیع کمک های 
به یاری ســیل زدگان شــتافتند و با تداوم 
آن هم زمان ضمن فراخوان ادوات ســبک 
و ســنگین راهســازی از مناطق عملیاتی 
بــه نقاط بحــران زده اقدام به بازگشــایی 
مسیرها و امدادرسانی به سیل زدگان کردند.
وی گفت: این پایگاه در راســتای عمل به 

فرمایشــات مقام معظم رهبــری )مدظله( 
دربــاره رزمایــش همدلــی و کمک های 
مؤمنانه و یاری رسانی به افراد کم درآمد در 

دو نوبــت اقدام به توزیــع این کمک ها در 
ماه رمضان و ماه صفر در ســتاد و مناطق 
رهروان  بسیج  پایگاه  کرد.فرمانده  عملیاتی 

والیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
ادامه داد: بســیجیان شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب همچنین با شیوع ویروس 

کرونا در ستاد و مناطق عملیاتی نیز همراه 
و همسو با بســیجیان شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران وارد عمل شدند و اقدام هایی 
نظیر تهیه بسته های معیشتی، توزیع ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده، برپایی ایستگاه های 
تب سنجی و اکســیمتری، ضدعفونی معابر 
و خیابان ها و همکاری و کمک به شــبکه 
بهداشت و درمان شهرســتان های اطراف 
مناطق عملیاتی انجــام دادند.امینی اصل با 
اشــاره به تعداد زیرمجموعــه و نفرات این 
پایگاه افزود: پایگاه مقاومت بسیج رهروان 
والیت دارای ســه زیرمجموعه در مناطق 
عملیاتی شامل پایگاه نفت شهر تحت عنوان 
پایگاه تنگ بیجار  نفت شهر،  پایگاه شهدای 
تحت عنوان پایگاه شهید کشوری و پایگاه 
چشمه خوش/ دهلران/ سرکان تحت عنوان 
پایگاه شهدای فکه است. در مجموع تعداد 
۹۹۱ نفر در پایگاه بســیج رهروان والیت 
عضویــت دارند. از این تعــداد ۲۴8 نفر در 
ستاد کرمانشــاه عضوند که 3۹ نفر از آنها 
خواهران بســیجی پایگاه هستند، همچنین 
در منطقه عملیاتی نفت شهر تعداد ۲۲۰ نفر، 
در منطقــه عملیاتی تنگ بیجار ۲۰3 نفر و 
در منطقه عملیاتی چشمه خوش/ دهلران/ 

سرکان نیز 3۲۰ نفر عضو بسیج هستند.

گاز  و  نفـت  بهره بـرداری  شـرکت 
زاگـرس جنوبـی هم زمـان بـا هفتـه بسـیج 
در رزمایشـی دو روزه، ضمـن آمـوزش هزار 
و ۲۰۰ خانـوار بـرای پیشـگیری از شـیوع 
از  برخـی  معابـر عمومـی  کرونـا،  ویـروس 
مناطـق محـروم شـیراز را گندزدایی می کند.

نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
از شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران، 
پایـگاه  فرمانـده  میرباقـری،  سـیدمحمود 
بهره بـرداری  شـرکت  بسـیج  مقاومـت 
تشـریح  در  جنوبـی  زاگـرس  گاز  و  نفـت 

مناسـبت  بـه  پایـگاه  ایـن  فعالیت هـای 
بـا توجـه بـه شـعار  هفتـه بسـیج گفـت: 
امسـال هفتـه بسـیج بـا عنـوان »بسـیج، 
پیشـرو در خدمت، سـامت و امیدآفرینی« 
و بـه دلیـل ضـرورت همیـاری در کنتـرل 
شـیوع ویروس کرونـا، فعالیت هـای پایگاه 
مقاومـت بسـیج ایـن شـرکت به مناسـبت 
فعالیت هـای  محوریـت  بـا  بسـیج  هفتـه 
شـیوع  از  پیشـگیری  دربـاره  عام المنفعـه 
ویـروس کرونـا برنامه ریـزی شـده اسـت.
معابـر،  بـر گندزدایـی  افـزون  افـزود:  وی 

از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  گروه هـای 
گاز  و  نفـت  بهره بـرداری  شـرکت  منکـر 
زاگـرس جنوبـی بـا حضـور در میـان هزار 
و ۲۰۰ خانـوار کم برخـوردار شـهر شـیراز 
ماسـک،  و  بهداشـتی  اقـام  توزیـع  و 
بیمـاری  از  پیشـگیری  زمینـه  در  را  آنهـا 
پایـگاه  می دهند.فرمانـده  آمـوزش  کرونـا 
بهره بـرداری  شـرکت  بسـیج  مقاومـت 
نفـت و گاز زاگـرس جنوبـی بـه توزیـع ۷۰ 
از  آسـیب دیدگان  میـان  معیشـتی  بسـته 
بیمـاری کرونـا و همچنیـن تب سـنجی در 

ورودی سـاختمان سـتاد زاگـرس جنوبـی 
به منظـور  بسـیجیان  سـوی  از  شـیراز  در 
مبـارزه بـا ویـروس کرونـا اشـاره و عنوان 
مشـابه ای  فعالیت هـای  همچنیـن  کـرد: 
نیـز از سـوی پایگاه هـای مقاومـت بسـیج 
مناطـق عملیاتـی ایـن شـرکت در طـول 
هفتـه بسـیج انجـام خواهـد شـد.میرباقری 
بـا اشـاره به اینکـه پایـگاه مقاومت بسـیج 
شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زاگـرس 
جنوبـی یکـی از پایگاه هـای ممتـاز حـوزه 
صنعـت  اعظـم  بقیـه اهلل  بسـیج  مقاومـت 

نفـت و حـوزه سـپاه ناحیـه ثـاراهلل شـیراز 
درصـد   ۵۰ از  بیـش  شـد:  یـادآور  اسـت، 
کارکنـان این شـرکت عضو بسـیج هسـتند 
و کسـب عنـوان برتـر در جشـنواره مالـک 
اشـتر در اسـتان فـارس، کسـب مقـام برتر 
در بازرسـی از پایگاه هـای مقاومـت بسـیج 
صنعـت نفت اسـتان فـارس، حضـور فعال 
در کمـک بـه مناطـق و هموطنـان آسـیب 
جملـه  از  و...  طبیعـی  بایـای  از  دیـده 
سـال های  در  پایـگاه  ایـن  دسـتاوردهای 

پیـش اسـت.

به همت شرکت ملی حفاری ایران انجام شد؛

حفر 8۲ حلقه چاه نفت و گاز در 8 ماه امسال
شــرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه امسال موفق به حفاری 
و تکمیل 8۲ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی 

کشور شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، سعید 
اکبری، سرپرســت معاونت عملیات حفاری این شــرکت گفت: از این 
تعداد چاه ۲3 حلقه توســعه ای/ توصیفی، ۵۷ حلقه تعمیری و دو حلقه 
اکتشــافی اســت.وی افزود: 63 حلقه از این چاه ها در گستره عملیاتی 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنــوب، هفت حلقه در شــرکت نفت 
فات قاره، هفت حلقه در شــرکت مهندســی و توسعه نفت، دو حلقه 
در شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پروژه و دو 
حلقه در پروژه های مدیریت اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران حفاری 
و تکمیل شــد و در اختیار شــرکت های متقاضی قرار گرفت.سرپرست 
معاونت عملیات حفاری شــرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: از یکم 
فروردین ماه تا 3۰ آبان ماه در نتیجه همکاری و تعامل مســتمر و مؤثر 
میان متخصصان این شرکت و شــرکت های کارفرما، عملیات حفاری 
و تکمیل ۱۴ حلقه چاه، ۲۵6 روز زودتر از برنامه پیش بینی شــده محقق 
شــد.اکبری متراژ حفاری در این مدت را ۴۵ هــزار و ۴۰6 متر عنوان 
و بیان کرد: این شــرکت با ۷۰ دســتگاه حفاری سبک، سنگین و فوق 
ســنگین خشــکی و دریایی عنوان بزرگ ترین ناوگان حفاری کشور و 

منطقه را در اختیار دارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

حمایت از مرکز رشد نوآوری در منطقه 
سرخس باعث رونق کسب و کار در قالب 

مسئولیت اجتماعی شرکتی شده است
دبیــر ســتاد توســعه 
فنــاوری های حــوزه آب و 
و  علمی  معاونــت  انــرژی 
فناوری ریاست جمهوری در 
نوآوری  رشد  مرکز  از  بازدید 
شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد در ســرخس 
در  مرکز  ایــن  ایجاد  گفت: 

نقطه صفر مرزی و حمایت از شــرکت های نوپا باعث رونق کســب 
و کارها در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی در سرخس شده است.

دکتر محمــد مهدی شــریفی زاده افزود: با توجــه به عملکرد 
پاالیشــگاه خانگیران در حوزه فناوری های نوین و استفاده از استعداد 
جوانان نخبه کشــور و خلق ایده های جدید، باید مراکز رشد در سایر 
مناطق کشــور  نیــز راه اندازی گــردد و تکنولوژی بایــد در خدمت 
محرومیت زدایی قرار بگیرد.وی با بیان اینکه به شــرکت های دانش 
بنیان و شــتاب دهنده ها مبلغ 3۰۰ تا 8۰۰ میلیون ریال وام اعطا می 
شــود تاکید کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۴۵۴ شرکت دانش بنیان در 
حوزه های مختلف در ســطح کشور ثبت و شناسایی شده اند که حدود 

یک هزار شرکت در حوزه انرژی فعالیت دارند.
 پیام تبریک مدیرعامل شرکت پاالیش گاز
 شهید هاشمی نژاد به مناسبت هفته بسیج

پنجــم آذر هر ســال 
ترین  مردمی  تشکیل  یادآور 
نظام  در  ارزشــمند  نهــاد 
اســالمی  جمهوری  مقدس 
ایران اســت که بــا افکار و 
معمار  واالی  های  اندیشــه 
اسالمی حضرت  انقالب  کبیر 
امام خمینی)ره( شکل گرفت. 

این شــجره طیبه امروز درخت تناوری شده اســت که توانسته با بهره 
گیری از نیروهای متعهد در صحنه های مختلف از 8 ســال دفاع مقدس 
تا عرصه عمران و ســازندگی ایران اسالمی و مقابله با هجمه های شوم 

دشمنان نقش بسیار مهم و اساسی ایفا نماید.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد سالروز تشکیل این نهاد ارزشمند را به تمامی خانواده های 
معظم شــهدا و ایثارگران و بسیجیان ســرافراز ایران اسامی تبریک 
عــرض نموده ،موفقیت و ســربلندی این عزیــزان را در پرتو رهبری 

حکیمانه مقام معظم رهبری از خدواند متعال مسئلت دارم.
سیدمجید منبتی

در آستانه سرمای زمستانی؛

آمادگی کامل واحد حمل و نقل در پشتیبانی از 
تولید پایدار گاز در منطقه عملیاتی خانگیران

رئیس واحد حمل و نقل 
شــرکت پاالیش گاز شهید 
آمادگی کامل  از  نژاد  هاشمی 
سرمای  از  اســتقبال  جهت 

زمستانی خبر داد.
روابط  گــزارش  بــه 
عمومی شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد، محمد 

رضا غریبی با اعام این خبر افزود: با توجه به شــروع فصل زمستان 
و برودت هوا و ریزش برف و باران، این واحد هر ســاله به جهت حفظ 
ثبات و پایداری در تولیــد گاز و تامین مطمئن ایاب و ذهاب کارکنان 
اقدام به بازرسی های میدانی، تعمیر و تجهیز ماشین آالت می نماید و 
در حال حاضر آمادگی کامل ماشین آالت سنگین و همچنین سرویس 
های ایاب و ذهاب جهت پشــتیبانی و کمک به تولید پایدار گاز فراهم 

می باشد.
برگزاري مراسم تودیع و معارفه گروه مشاوران 

جوان مدیرعامل
معارفه  و  تودیع  مراسم 
اعضاء گروه مشــاوران جوان 
مدیرعامل در محل آمفي تئاتر 
حضرت  غیرانتفاعي  مدرســه 
زینب)س( مجتمع مســکوني 
گاز شــهید مهاجــر برگزار و 
دو  مدت  بــراي  جدید  اعضاء 

سال منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد، 
در این جلسه مدیرعامل شرکت طي سخناني گفت: هدف از راه اندازي 
این گروه کشف اســتعدادهاي جوان، تولید فکر و اندیشه، مشارکت و 
اســتفاده از نظرات همکاران خاق در راستاي استراتژي هاي شرکت 
است.مهندس ســید مجید منبتي ادامه داد: گروه مشاورین جوان باید 
معضات و مشــکات صنعت را شناســایي و با ارائه ایده هاي نو در 
جهت رفع آن هــا گام بردارند و تهدیدها را در پاالیشــگاه تبدیل به 
فرصت کنند تا شــاهد پویایي و شــکوفایي صنعت عظیم نفت و گاز 
جمهوري اسامي ایران باشــیم.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمي نژاد با اشــاره به بیانیه گام دوم انقاب رهبري تاکید کرد: 
باید در تمامي زمینــه هاي اجتماعي، علمي، اقتصادي در تراز انقاب 

اسامي حضور پیدا کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

تولید روزانه گاز کشور به 9۰۰ میلیون مترمکعب رسید
از  ایران  مدیرعامل شرکت ملی گاز 
افزایش تولید روزانه گاز شیرین در کشور 

تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب خبر داد.
حســن منتظرتربتی روز سه شنبه، 
چهــارم آذرمــاه در یک برنامــه زنده 
تلویزیونی با اشــاره به حل مسئله موازنه 
تولید و مصرف در ســال های گذشته در 
کشــور، گفت: به دلیل اقدام های موثری 
که در ســال های اخیر در پارس جنوبی 
انجام شــده، تولید روزانه گاز کشــور به 
۹۰۰ میلیون مترمکعب رســیده که این 
مقدار معــادل روزانه ۵ میلیون بشــکه 
نفت اســت.وی با بیان اینکه اگر ایران 
از گاز طبیعــی بهره مند نبــود باید برای 
تامین انرژی کشور نفت وارد می کردیم، 
افــزود: خوشــبختانه این انــرژی پاک 
اکنون در دســترس مردم در بخش های 
مختلف خانگی، صنایع و نیروگاه هاست.
مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: 
مســئله دیگــری که در گذشــته وجود 
داشــت نوع شبکه گازرســانی کشور به 
حالــت درختی بود یعنی سرشــاخه های 
شــبکه نقاط ضعف آن محسوب می شد 
اما در ســال های اخیر با افتتاح کریدور 
غرب کشــور و خط لولــه دامغان - نکا 
- کیاســر، این خطوط لولــه با ُقطر ۵6 
اینچ به شــبکه گازرسانی متصل شدند و 
شبکه به هم پیوسته ای ایجاد شد.تربتی 
همچنین بــه افزایش مصرف روزانه 3۰ 
میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در تابستان 
امسال نســبت به زمان مشابه سال ۹8 
اشــاره کرد و گفت: به طــور معمول هر 
ســال تعدادی شهر و روســتا به شبکه 
گاز کشــور افزوده می شود که بخشی از 
افزایش مصرف به این موضوع معطوف 
اســت، اما عمده افزایــش غیر معمول 
امســال به دلیل افزایش شست وشــوها، 

اســتفاده از آب گرم و به تبع آن افزایش 
مصرف گاز در تابســتان بود.وی با تاکید 
بــر ضــرورت صرفه جویــی در مصرف 
انرژی، اظهار کــرد: پیش بینی می کنیم 
زمســتان امســال هم این روند افزایش 
بیشتر نســبت به مصرف هر سال ادامه 
دارد.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه اکنون عمده شــهرهای کشور به 
شــبکه گاز متصل هســتند، یادآور شد: 
تعداد روستاهای گازدار کشور از ۱۴ هزار 
روستا در ســال ۹۲ اکنون به حدود 3۲ 
هزار روســتا رسیده اســت یعنی به طور 
میانگین ســاالنه 3 هزار روستا به شبکه 

گاز متصل می شود.
ثبت رکورد مصرف روزانه 8۱۰ میلیون 

مترمکعب گاز در کشور
در همین حال، مدیر دیســپچینگ 
شــرکت ملی گاز ایــران از ثبت رکوردی 

تازه در مصرف گاز طبیعی در کشــور خبر 
داد و اعــام کرد: مقــدار مصرف گاز در 
۲۴ ساعت گذشــته به حدود 8۱۰ میلیون 
مترمکعــب رســید. محمدرضــا جوالیی 
گفت: مصرف روزانه گاز کل کشــور روز 
سه شــنبه، چهارم آذرماه(در بخش خانگی 
به ۵۰۲ میلیون مترمکعب رسید که نشان 
از روند افزایشــی مصــرف گاز در بخش 
خانگی به دلیل افزایش ســرما در بیشــتر 
استان های کشــور دارد.وی ادامه داد: در 
همیــن بازه زمانی، مقــدار مصرف روزانه 
صنایع عمده به ۱۲۵ میلیون مترمکعب و 
نیروگاه ها به ۱۲6 میلیون مترمکعب رسید.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز با بیان 
اینکه مصرف روزانه گاز کل کشــور حدود 
8۱۰ میلیــون مترمکعب بود، تصریح کرد: 
اواخر آبان ماه امسال مقدار گاز تزریق شده 
به خطوط سراســری، نسبت مدت مشابه 

پارسال، بیش از پنج درصد افزایش داشته 
که پس از بحث توســعه گازرسانی، بیشتر 
این افزایش مقدار مصرف به دلیل شــیوع 
ویــروس کروناســت.جوالیی در پایان از 
افزایش مصرف گاز در استان های شمالی 
کشور به دلیل برودت هوا خبر داد و گفت: 
استان های شــمالی کشور شامل گلستان، 
گیان، مازندران، خراسان شمالی، اردبیل 
و آذربایجان غربــی رکورددار مصرف گاز 
هستند که از عموم مردم می خواهیم تا این 
انرژی پاک را بهینه مصرف کنند. مصرف 
گاز طبیعی کشــور در هفته گذشــته )۲۵ 
آبان ماه( به ۷۰۷ میلیون مترمکعب رسیده 
بود. به نظر می رسد روند افزایشی مصرف 
گاز طبیعی با کاهش دمای هوا ادامه دارد.

مشترکان خوش مصرف گاز پاداش 
صرفه جویی می گیرند

بر این اســاس، مشترکان خانگی 

که مصــرف گاز آنهــا در دوره زمانی 
یادشــده در هر سال، نســبت به دوره 
مشابه ســال های ۹6 و ۹۷ در میانگین 
دمای یکسان طول دوره صورتحساب، 
بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول 
این  در  می شــوند.  پاداش صرفه جویی 
نشســت کــه روز چهارشــنبه، پنجم 
آذرماه به ریاســت دکتر حسن روحانی، 
برگزار شد،  راهکارهای  رئیس جمهوری 
اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری 
در دیــدار بــا اعضــای شــورای عالی 
بررســی  و  بحث  اقتصادی،  هماهنگی 
شــد و رئیس جمهوری دستورهای الزم 
را به دستگاه های ذی ربط صادر کرد.در 
این نشســت، با توجه به رشد روزافزون 
جمعیت و رشــد ساخت وساز مسکن و 
توسعه اشــتغال و لزوم مهار و مدیریت 
مصــرف گاز در کشــور، هیئت وزیران 
الگوی  به منظور اصاح  را  تصمیم هایی 
ایام  مصرف مشــترکان گاز طبیعی در 
ســرد ســال )۱6 آبان تا ۱۵ اسفندماه( 
اتخــاذ کرد.به موجــب تصمیم دولت، 
مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که 
مصرف گاز آنها در دوره زمانی یادشــده 
در هر ســال، نســبت به دوره مشــابه 
ســال های ۹6 و ۹۷ در میانگین دمای 
یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از 
۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول تخفیف 
)پــاداش صرفه جویی( معادل ۱۵ درصد 
گازبهــای صورتحســاب دوره خواهند 
مطابق  مصرف،  افزایش  شد.در صورت 
مصوبه دولت و براســاس درصدی که 
تعیین شــده اســت، به گازبهــای آنها 
افزوده می شود.شایان یادآوری است که 
افزایش مصرف گاز در ســاختمان های 
اداری نیز مشــمول این افزایش قیمت 

می شود.

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيد هاشمی نژاد؛

حضور پرشور بسيجيان پااليشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد در عرصه های 
اقتصادی و خودکفايی ايران اسالمی

در راستاي اهداف پدافندغيرعامل صورت گرفت؛
ايجاد راهبندهاي حفاظتي در شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

فرمانده پایگاه مقاومت بســیج شرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشــمی نژاد از حضور پرشور بسیجیان 
این پاالیشگاه در عرصه های اقتصادی و خودکفایی 

صنعت نفت خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شــهید ههاشــمی نژاد، خضر الیاسی با تبریک 
فرا رســیدن هفته بســیج افزود: هفته بسیج یادآور 
رشــدت ها و ایثار فرزندان رشــید ایران و فرصت 
تجدید میثاق بــا رهبر فرزانه حضــرت امام خامنه 
ای )مدظلــه العالی( و آرمان های انقاب اســامی 
اســت که معمار کبیر انقاب با دور اندیشی و نگاه 
استراتژیک به جهان اسام بسیج مستضعفین را در 
پنجم آذرماه ۱3۵8 بنیان نهادند.وی اظهارداشت: در 
راستای تفکر و اندیشه بســیج، مجموعه پاالیشگاه 
گاز شــهید هاشمی نژاد از ابتدای راه اندازی تاکنون 

به اقتضای شــرایط جامعه با اهدا خون هفت شهید 
بزرگوار، ۱۴۵ جانباز و یک آزاده ســرافراز در عرصه 
هــای مختلف دفاع مقــدس خودکفائی، فرهنگی و 
علمی، بهداشت عمومی، حوادث غیرمترقبه طبیعی، 
گروه های جهادی، پدافند غیرعامل به یاری کشــور 
و توسعه شهرستان ســرخس شتافته است.این مقام 
مسئول ادامه داد: تفکر ناب بسیجی در تمام سطوح 
پاالیشگاه جاری اســت و در حال حاضر با آمادگی 
کامــل گوش به فرمان ولی فقیه زمان می باشــد و 
در شــرایط کنونی با تمرکز بر توانمندسازی  جامعه 
پیرامونی و مقابله با جنــگ اقتصادی با خودکفایی 
تجهیزات پاالیشــگاهی گام بر میدارد.الیاسی تاکید 
کرد: بر اســاس بیانیه گام دوم انقاب در تشــکیل 
تمدن نوین اســامی تاش می کنیــم در تمامی 

عرصه ها جلودار و پیشتاز باشیم.

رئیس مهندســي عمومي شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمي نژاد از راه اندازي راهبندهاي حفاظتي 
در راستاي اهداف پدافند غیرعامل در این مجتمع گازي 

خبرداد.
به گــزارش روابط عمومي شــرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشــمي نژاد، جواد حســیني معصوم با اعام 
این خبر افزود: با توجه به اینکه پاالیشــگاه خانگیران 
به عنوان حیاتــي ترین صنعت و مرکــز اقتصادي در 
شــمال و شمال شرق کشور است و تولید انرژي در آن 
از جایگاه ویژه اي برخوردار اســت بــراي پایداري گاز 
طبیعي نیازمند برقراري امنیت هرچه بیشتر هستیم.وي 

تاکید کــرد: امروز ضرورت ایجاد امنیت براي بخش ها 
و ناحیه هاي حســاس هر کشــور همیشه جزو اولویت 
هاي پدافند غیرعامل بوده اســت لذا با پیشــرفت علم 
و تکنولوژي شاهد اســتفاده از راهبندهاي الکترونیکي 
و حفاظتي براي مراکز، وزارتخانه ها و مراکز حســاس 
کشور هستیم که در شــرایط خاص مورد استفاده قرار 
مي گیرند.حسیني معصوم ادامه داد: طراحي این سیستم 
بر اســاس دانش و اصول مهندســي مکانیک توســط 
کارشناسان این شرکت و با همکاري مشاوران ذیصاح 
بر اساس آیین نامه هاي اجرایي، استانداردها و روشهاي 

متداول در صنعت نفت صورت پذیرفته است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عنوان کرد:

بهبود مدیریت شرایط اضطراری
 در حوادث پتروشیمی

مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، مدیریت حادثه 
پتروشــیمی بندر امام را که حادثه ای بــا ظرفیت خطر فــراوان بود، آزمونی 

موفقیت آمیز دانست.
به گزارش دانش نفت به نقل از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
سیدامید شهیدی نیا در یازدهمین نشست فرماندهی حادثه شرکت های منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی در بررسی دقیق حادثه انفجار و آتش سوزی واحد 
آروماتیک شرکت پتروشیمی بندر امام که با حضور کارشناسان و متخصصان 
حوزه ایمنی و آتش نشــانی و پدافند غیرعامل با هدف درس آموزی از حوادث 
تشکیل شد، اظهار کرد: نتیجه تاش های چند ساله منطقه برای توانمندسازی 
همه جانبه در  مقابله با شــرایط اضطراری، این چنین در حوادث خود را نشان 
می دهد تا با قدرت، کنترل، تمرکز و به  دور از آشفتگی بتوان بر حوادث غلبه 
کرد.وی شرکت های منطقه را به حرکت قوی تر به سمت پیشگیری از حوادث 
ترغیب و بر اهمیت تعمیرات دوره ای )PM & CM( در زمینه پیشگیری تأکید 
کرد.مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، حادثه پتروشیمی 
بندر امام را حادثــه ای با ظرفیت خطر فراوان ارزیابی کرد و گفت: این حادثه 
می توانســت پیامدهای بزرگ و مخربی داشته باشــد و مدیریت آن برای ما 
آزمونی موفقیت آمیز بود.واحد آروماتیک شرکت پتروشیمی بندر امام عصر روز 

جمعه، دوم آبان ماه، پس از یک انفجار، دچار آتش سوزی شده بود.
انتصاب مدیر سرمایه گذاری و رئیس امور 

بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
آییــن تکریم و معارفه مدیر ســرمایه گذاری و رئیس کل امور بین الملل 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 

برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، آیین 
تکریم و معارفه مدیر ســرمایه گذاری و رئیس کل امور بین الملل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی روز شــنبه )یکم آذرماه( با حضور بهزاد محمدی، معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعضای هیئت مدیره 
این شــرکت و نیز تعدادی از مدیران ارشد برگزار شد.بر اساس این گزارش، 
حسین علیمراد، مدیر پیشین ســرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به عنوان سرپرســت امور بین الملل و شهرام رضایی به عنوان سرپرست جدید 
سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شدند.مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی در این آیین از خدمات و تاش های ارزشمند داریوش 
باورصاد در طول تصدی سمت رئیس کل امور بین الملل شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی قدردانی و برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کرد.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی معرفی شد
براساس اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس زاده به عنوان 
سرپرست جدید مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
معرفی و از تالش های علی اصغر گودرزی فراهانی در طول تصدی این مدیریت 

قدردانی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، آیین 
تکریم و معارفه مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز 
سه شنبه، چهارم آذرماه با حضور بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل، 
اعضای هیئت مدیره و تعدادی از مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.در این 
آیین حسن عباس زاده به عنوان سرپرست جدید مدیریت برنامه ریزی و توسعه 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی معرفی و از تاش های علی اصغر گودرزی 
فراهانی در طول تصدی این مدیریت قدردانی شد.بهزاد محمدی، مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در این آیین با تأکید بر جایگاه ویژه و مهم 
مدیریت برنامه ریزی و توســعه، اظهار کرد: باید با همکاری و تدبیر به سمت 
توسعه هدفمند و هوشمندانه در مسیر اعتای صنعت پتروشیمی ایران حرکت 
کرد و دستاوردهای ارزشمندی را برای این صنعت پیشرو محقق کرد.وی ادامه 
داد: مدیریت برنامه ریزی و توسعه در تحقق راهبردهای صنعت تاثیرگذار است 
و در دو سال گذشته تاش شد تا این واحد بیش از گذشته در توسعه صنعت 

نقش آفرین باشد.
محمدی به انتخاب مدیر جدید این واحد اشــاره کرد و گفت: استفاده 
از تجربه و جوانی مدیریت جدید برای واحد برنامه ریزی و توسعه می تواند به 
تحوالتی نوین و اثربخش منجر شود و در فضای همکاری می توان برنامه های 
مختلف تدوین شده را تحقق بخشید.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و نیز کارکنان مدیریت برنامه ریزی و توســعه این شرکت از بیش از 3۰ سال 
خدمت علی اصغر گودرزی فراهانی در صنعت پتروشــیمی ایران و نائل شدن 

ایشان به افتخار بازنشستگی قدردانی کردند.
در آبان ماه و با تحقق ۱۰4 درصدی برنامه تولید؛

تولید پتروشیمی شهیدتندگویان از مرز ۱۰7 هزار 
تن گذشت

۱۰۴ درصد برنامه های تولیدی پتروشــیمی شهیدتندگویان، هم زمان با 
اجرای چند طرح رفع تنگناهای تولید و تعمیراتی، آبان ماه امسال با تولید بیش از 

۱۰۷ هزار تن محصول محقق شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی شهیدتندگویان، 
هم زمان با اجرای موفق پروژه های رفع تنگناهای تولید در پتروشیمی شهید 
تندگویان، آبان ماه امسال تولید در این زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت از مرز ۱۰۷ 
هزار تن عبور کرد.بر این اساس، در هشتمین ماه سال جهش تولید، ۱۰۴ درصد 
برنامه تولید در پتروشیمی شهیدتندگویان محقق شد و پیش بینی می شود در 
چهار ماه باقی مانده سال این روند تولید تداوم داشته باشد.شرکت پتروشیمی 
شــهید تندگویان، با اجرای پروژه های رفع تنگناهای تولید، آماده ثبت رکورد 
جدید تولید محصوالت »پلی اتیلن ترفتاالت« شده و با مرور وضع پایدار تولید 
در آبان ماه امسال، پیش بینی می شود تا پایان امسال امکان تولید بالغ بر یک 
میلیون تن محصول پلیمری در این شرکت پتروشیمی فراهم شود.پتروشیمی 
شهیدتندگویان، بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مهم و راهبردی پلی اتیلن 
ترفتاالت )PET( و اسید ترفتالیک خالص )PTA( در کشور است، این شرکت 

از سه بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

توسعه متوازن، هوشمند و پایدار؛
 الزام های صدور مجوز طرح های پتروشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، 
توســعه متــوازن، هوشــمند و پایدار را 
برای  الزام صدور مجوزهای جدید  ســه 
پتروشیمی  صنعت  توســعه ای  طرح های 
و گفــت: طرح هایی مجوز  عنوان کــرد 
می گیرنــد که افزون بــر قابلیت اجرایی، 
تاب آوری بیشتری در صنعت داشته باشند.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
بهزاد  پتروشیمی،  ملی صنایع  شــرکت 
محمدی روز شنبه )یکم آذرماه( در آیین 
تکریم و معارفه مدیر ســرمایه گذاری و 
رئیس کل امور بین الملل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی که با حضور اعضای 
هیئت مدیره این شــرکت و نیز تعدادی 
از مدیران ارشــد برگزار شد، اظهار کرد: 
قطار توســعه صنعت پتروشیمی ایران با 
شــتاب در حال حرکت اســت و افزون 
بر بهره برداری از چند طرح پتروشــیمی 
تا پایان ســال، رونــد راه اندازی طرح ها 
در ســال های آینده تــداوم می یابد.وی 
افزود: صــدور مجوزهــای جدید برای 
طرح های توســعه ای صنعت پتروشیمی 
در مســیر توســعه خود فقط با در نظر 
گرفتن سه الزام توسعه متوازن، هوشمند 

و پایــدار انجام می شــود و طرح هایی 
مجــوز خواهند گرفت کــه قابلیت اجرا 
داشــته باشــند. طرح هایی باید اجرایی 
شــوند که تاب آوری بیشتری در صنعت 
دارند.مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع 

پتروشــیمی ادامــه داد: تعــداد زیادی 
طرح که دارای مجوز هســتند متأسفانه 
هیچ گونــه فعالیتی در ســاخت ندارند و 
در آینده مجوزها با در نظر گرفتن همه 
شرایط صادر می شــود.محمدی با بیان 

اینکه امور ســرمایه گذاری شرکت ملی 
امید برای  صنایع پتروشــیمی پنجــره 
ســرمایه گذاران است، گفت: این واحد و 
نیز امور بین الملــل به دلیل نوع فعالیت 
خود نقشــی بســیار مهــم و تأثیرگذار 

در توســعه صنعت پتروشــیمی دارند و 
سرمایه گذارانی که به شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی مراجعه می کنند باید پس  از 
مراجعه به این شرکت با حمایت و انگیزه 
فعالیت خود را انجام دهند.وی ادامه داد: 
نقشه راه توســعه صنعت از باالدست تا 
پایین دســتی تدوین شــده  بخش های 
است و امروز پتروشیمی همسو با اهداف 
برنامه ریزی شــده خود به ســوی توسعه 
متوازن و نیز تحقق طرح های پیشــران 
حرکت می کند.مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با اشــاره به تغییرات 
انجام شــده در امور ســرمایه گذاری و 
بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
پایان  به دلیــل  تغییــرات  ایــن  گفت: 
دوره های مسئولیت چهار ساله انجام شد 
و خدمات ارزشــمند و تأثیرگذار آقایان 
حســین علیمراد و داریوش باورصاد در 
مسئولیت های خود قابل ستایش است و 
برای این بزرگواران آرزوی موفقیت دارم.

محمدی همچنین برای شهرام رضایی، 
سرمایه گذاری  مدیریت  جدید  سرپرست 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در انجام 

مسئولیت های خود آرزوی توفیق کرد.

قدرت نمايی پتروشيمی در زمين خودکفايی
و  نخست  جهش های  شدن  اجرایی  با 
استخوان بندی  حال  پتروشیمی،  دوم صنعت 
این صنعت آن چنان توانمند شده است که در 
بســیاری از کشورها و شرکت های پیشرفته، 

به عنوان رقیب بالمنازع شناخته می شویم.
ایران  در  پتروشــیمی  صنعت  توسعه  
هرچند در عموم دولت ها مدنظر قرار گرفته 
اســت، اما بی اغراق و با استناد به مستندات 
موجود باید گفــت در دولت های یازدهم و 
دوازدهم، این نگاه توسعه گر، عمق بیشتری 
داشت. به همین دلیل رشــد درآمدزایی و 
پیشــرفت در خشت به خشــت ابزارآالت، 
مهندســی و مدیریت پتروشــیمی و جوانه 
تحریم هــای  دوران  در  خودبــاوری  زدن 
بی ســابقه علیه کشــور، به مثابه افتخاری 
ویــژه برای صنعــت پتروشــیمی به ثبت 
خواهد رســید. صنعت پتروشــیمی ایران با 
تاش مدیــران و کارکنان این صنعت، در 
همین دوران تحریم، برای همان کشــورها 
و شــرکت هایی که زمانی بدون کمک آنها 
توســعه صنعت پتروشیمی امکان پذیر نبود، 
رقیب شــد.در ســال های اخیر بــا اجرایی 
شــدن جهش های نخســت و دوم صنعت 
این صنعت  اســتخوان بندی  پتروشــیمی، 
آن چنان توانمند شــده که در بســیاری از 
کشورها و شــرکت های پیشرفته، به عنوان 
رقیب بامنازع شناخته می شویم. در رقیب 
شدن برای این رقبای پیشین، همین دلیل 
کفایت می کند که اکنــون برای واردات و 
دریافت مشــاوره کمتر وابستگی را به آنها 
داریم و حتی بعضی از نیازهای پیشــین، در 
داخل کشور رفع شده است. نمونه  این موارد 
به ویژه در جهش موسوم به »جهش دوم« 
بارها دیده شده است.طبق تحلیل بعضی از 
رســانه ها از گزارش وزارت صنعت و معدن 
دولت نهم و دهم که بعدها و در دولت تدبیر 
و امید ویرایش دوم آن رسانه ای شد، حدود 
8۵ درصد از تکنولوژی کاربردی در صنعت 
پتروشیمی  ایران از کشــورهای اروپایی از 
جمله آلمان، انگلیس و فرانســه خریداری 
شــده اســت. طبق این گزارش و طی آن 
ســال ها، آلمان با 3۵ درصــد، انگلیس ۱8 
درصد و فرانســه ۱۲ درصد از فناوری مورد 
نیاز پتروشــیمی ایران را تأمین می کردند. 
اگر ۱۱ درصــد واردات از هلنــد را نیز به 
این مجموعــه اضافه کنیــم، خواهیم دید 
بیش از ۷۵ درصد از نیاز صنعت پتروشیمی 
جمهوری اســامی در سال های 88 توسط 
همین چهار کشور غربی  تأمین شده است. 

در این میان مشــکل بزرگی که همیشه بر 
سر راه صنعت پتروشیمی ایران قرار داشته، 
دســتیابی به دانش فنی )الیســنس( بوده 
است. ایران برای حل این معضل، وابستگی 
داشت.در  اروپایی  کشــورهای  به  شدیدی 
کنار تأمین و دستیابی به دانش فنی، صنعت 
پتروشیمی کشور در تأمین کاتالیست نیز با 
مشــکات عدیده ای روبه رو بود. آن چنان  
که در حین اعمــال تحریم ها زمزمه  از کار 
افتادن صنعت پتروشــیمی کشــور نیز به 
گوش می رســید. از آنجا که در واردات این 
اقام به کشــورهایی وابســته بودیم که از 
شــریکان بزرگ اقتصادی آمریکا به شمار 
می آمدند، پس شــکی وجود نداشــت که 
ضمن اعمال تحریــم، بی تردید از واردات 
کاتالیســت هم باز می مانیم. ژاپن از جمله 
شــریکان ســنتی ایران و همچنین آمریکا 
در طول دوران تحریم نشان داد که از این 
اعمال زورگویی به ناچار تبعیت خواهد کرد، 
بنابراین افزون بر آلمان، انگلیس، فرانسه و 
هلند، به کشــوری همچون ژاپن وابستگی 
شــدیدی در واردات نیازمندی های صنعت 
پتروشیمی داشــتیم. هرچند این نیاز مبرم، 
بیش از نیاز به دانمارک و ایتالیا برای تأمین 
مایحتاج صنعت پتروشــیمی نبود. شاید اگر 
دولت  وقــت قید برنامه چهارم توســعه را 
برنامه پنجم، اهداف تعیین شده  نمی زد، در 
صنعت پتروشیمی با سهولت بیشتری قابل 
دسترسی بود. حال آنکه آن برنامه ها نه تنها 

اجرایی نشــد، بلکه در سال های آخر دولت 
دهم، برخی از صنایع را تا مرز ورشکستگی 

رساند.
بازگشت به میدان با جهش های سه گانه

برجام امیدی بود تا عموم صنایع ایران 
پیش از ســال ۹۲، دوباره جــان بگیرند، اما 
برجام هم به بار ننشســت تا تکیه بر همت 
مردان داخلی جایگزین تکیه بر روابط خارجی 
شــود. هرچند این روند بدون عارضه و ضرر 
نبود، اما نتایج ملموس و کم نظیری را از خود 
برجای گذاشــت.برای نمونه ما توانستیم در 
زمینه کاتالیســت ها که عمومًا از کشورهای 
غربی وارد می شــد، تا پیش از تحریم صدر 
و ذیــل پتروشــیمی حرکت هــای خوبی از 
خود به ثبت برســانیم. با نگاهــی به تولید 
کاتالیســت مورد نیاز پتروشیمی ها می بینیم 
در بیشــتر کاتالیست های حیاتی دیگر نیازی 
به کشــورهای دیگر نداریــم. تنها در یک 
مورد ساالنه بیش از ۱۰۰ میلیون دالر بابت 
واردات کاتالیست EO به کشورهای اروپایی 
روانه می شد. با بومی شــدن این کاتالیست 
و ســایر کاتالیست ها ما توانســتیم از نیاز به 
شرکت »هالدرتاپسو دانمارک« که در تولید 
کاتالیست شرکتی بی همتاست، بی نیاز شویم. 
به همین منظور مدیرعامل شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی در شــهریور ۹8 ابراز 
داشت که کاتالیست از فهرست واردات حذف 
برای  پتروشیمی ها  دیگر  می شود.دســتاورد 
توان رقابت داخلی و خارجی، تحت لیسانس 

قرار گرفتن تولیدات و محصوالتشــان بود. 
این یک حقیقت تلخ اســت که متأســفانه 
به دلیــل نبود مدیریت در حوزه  برندســازی، 
نه تنها پتروشــیمی بلکه بســیاری از صنایع 
ما تــوان رقابت را از دســت داده اند. این در 
حالی است که تولیدات آنها از بهترین کیفیت 
رقابتی برخوردارند. برای رفع این مشکل نیز 
مدیران صنعت پتروشــیمی از دو مسیر وارد 
شدند. اول؛ مدیران ارشد صنعت پتروشیمی 
تصمیم گرفتنــد تولید با کیفیــت داخلی را 
تحت لیســانس شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی به جامعه پتروشیمی معرفی کنند. 
دوم؛ مسئوالن این صنعت مصمم بودند حتی 
در دوران تحریم هم از شــرکت های معتبر 
خارجی لیســانس دریافت کنند. خوشبختانه 
در هر دو مورد کارهــای خوبی اتفاق افتاد. 
برای نمونه دریافت لیسانس رسمی »تویوی 
ژاپن« توسط مجتمع تخت جمشید پارس و 
همچنین تصمیم اهدای لیســانس از طرف 
شــرکت ژاپنی میتسوبیشــی کمیــکال به 
پتروشــیمی های ایران از جمله نتایج تاش 
مدیریــت جهت ارتقای توان رقابتی تولیدات 
پتروشیمی کشور و فاصله گرفتن از بازارهای 
خارجی و به ویژه بازار اروپا بود.البته شــرکت 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی نیز با همین 
سیاســت به بعضی از واحدهای واجد شرایط 
در تولید کاتالیســت لیسانس اهدا کرد. بدین 
طریق از وابســتگی به شرکت های آلمانی و 
دانمارکی و بسیاری از شــرکت های عمومًا 

اروپایی، در زمینه فناوری روز تا حد بســیار 
بی نیــاز شــدیم.در دوران تحریم  زیــادی 
مشــکلی که صنعت پتروشیمی با آن روبه رو 
شد، واردات شیرآالت بود. در بسیاری موارد 
صنعت پتروشیمی ایران برای این تجهیزات 
به آلمان و فرانســه وابستگی داشت. هرچند 
در داخل ایران از همان دهه 8۰ شرکت هایی 
برای تولید این شــیرآالت فعالیت داشــتند، 
اما به دالیــل مدیریتی و مســائل مختلف 
دیگر پتروشــیمی های اندکی حاضر به خرید 
تجهیزات از این شرکت های ایرانی بودند. در 
اوج تحریم ها و فشــارهای یک جانبه  آمریکا 
و همراهی کشــورهای اروپایی که شریکان 
تجاری ایران در صنعت پتروشــیمی بودند، 
یک خبر خوب می توانســت حال پتروشیمی 
را مساعد کند. مدیر یک شرکت دانش بنیان 
در سال ۹8 اعام کرد که در تولید شیرآالت 
صنعت پتروشیمی به خودکفایی رسیده ایم و 
نیازی بــه واردات این تجهیزات نداریم. این 
خبر خوب می توانســت صنعت پتروشــیمی 
را که برای تأمین شــیرآالت بــه اروپایی ها 
وابســته بود، خرســند کند. این قدم دیگری 
بود تا صنعت پتروشــیمی کشــور را نه تنها 
از وابستگی به کشــورهای به ظاهر شریک 
تجــاری رها کند، بلکه  مــا را به عنوان یک 
رقیب بزرگ به بازار محصوالت پتروشــیمی 
برگرداند.بــا ادامــه دار شــدن همین فرمان 
مدیریتی بود که صنعت پتروشیمی کشور از 
معدود صنایعی شد که برخاف سایر کشورها 
در دوران کرونایی نه تنها زمین گیر نشد، بلکه 
توانســت تولیدات و در ادامه فروش داخلی و 
خارجی خود را افزون کند. افزایش فروش و 
عدم کاهش سطح تولیدات پتروشیمی کشور 
در یک ســال اخیر، آن  هم درســت زمانی  
پتروشــیمی های کشورهایی  از  بسیاری  که 
همچون آلمان، فرانســه، هلنــد، دانمارک، 
ســنگاپور و... کم و بیش با کاهش صادرات 
و فروش و تولید مواجه شــده اند، نشــان از 
بازگشــت قهرمانانه  صنعت پتروشیمی ایران 
به میدان بازی دارد؛ میدانی که پیش از این 
برای ماندگاری در آن، به کشورهای پیشرفته  
اروپایی نیاز داشــتیم. امروزه نه تنها نیازی به 
این کشــورها نداریم، بلکه با افزایش تولید و 
فروش، آن  هم بدون دســت درازی به سمت 
کشــورهای اروپایی و رقیبــان قدیمی خود، 
نشــان دادیم به عنوان یــک رقیب بزرگ، 
آمده ایم تا در این زمین دست به بازی سازی 

بزنیم!
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت گزارش می دهد؛ 

افتتاح طرح های ملی نفت با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی

پتروشیمی لردگان ۱۰۰ درصد به دست متخصصان داخلی راه اندازی شد
ســه طرح ملــی وزارت نفت با ســرمایه گذاری ۳۰ 
هزار میلیارد تومان در اســتان های چهارمحال و بختیاری، 

خوزستان و بوشهر به طور رسمی افتتاح شد.
به گزارش دانش نفت، ســه طرح ملی وزارت نفت 
روز پنجشــنبه، ششم آذرماه در ســی وچهارمین هفته از 
بهره برداری از طرح های ملی سراسر کشور، در استان های 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر با دستور حسن 
روحانی، رئیس جمهوری به بهره برداری رســمی رســید، 
این ســه طرح برای 8۵۰ نفر اشــتغال ایجاد کرده است.

پتروشــیمی لردگان، واحد ۵۰ هزار بشــکه ای فرآورش 
نفت خام در غرب کارون و مخازن متمرکز ذخیره ســازی 
میعانات گازی پارس جنوبــی طرح هایی بودند که رئیس 
جمهوری فرمان بهره برداری رســمی از آنها ر ا در ســه 

استان کشور صادر کرد.
ششمین طرح جهش دوم پتروشیمی در لردگان به ثمر 

نشست 
بــر اســاس گــزارش دانــش نفــت، با دســتور 
رئیس جمهــوری و از طریق ویدئوکنفرانــس یک اتفاق 
شــیرین دیگر در صنعت نفت افتاد و بر اساس این اتفاق 
خجسته، پتروشیمی لردگان به بهره برداری رسمی رسید. 
به گزارش دانش نفت، بهره برداری از پتروشــیمی لردگان 
درآمدزایــی ۲۴۰ میلیون دالری به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده اوره غــرب ایران را در پی خوااهد داشــت. 
این مجتمع با هدف تولید ســاالنه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و 
6۷۷ هزار تن آمونیاک احداث شده است که از این مقدار 
آمونیاک حدود 6۰۰ هزار تن در سال صرف تولید اوره در 

مجتمع می شود و بقیه فروخته می شود.
بر اســاس این گزارش، پتروشیمی لردگان به عنوان 
یکی از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی با ظرفیت 
تولید ساالنه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و 6۷۷ هزار تن آمونیاک 
با فرمان رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. پتروشیمی 
لردگان که روز پنجشنبه، 6 آذرماه از طریق ویدئوکنفرانس 
با فرمان حســن روحانی، رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسمی رسید، با هدف تولید ساالنه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و 
6۷۷ هزار تن آمونیاک ســاخته شده و ارزش محصوالت 
این مجتمع ۲۴۰ میلیون دالر اســت.کلنگ پتروشــیمی 
لردگان در سال 8۵ زمین زده شــد، اما به دلیل تحریم ها 
و تأمین نشــدن منابع مالی مورد نیاز دچار وقفه شــد، اما 
با پیگیری های انجام شــده در دولت یازدهم و دوازدهم با 
وجود تحریم های شــدید، تکمیل و به طور کامل به دست 
متخصصــان ایرانی راه اندازی و عملیاتی شــد، همچنین 

حــدود 6۰ درصد تجهیزات استفاده شــده در این مجتمع 
داخلی هســتند.واحد یوتیلیتی پتروشیمی لردگان پارسال 
و واحدهای اوره و آمونیاک امســال عملیاتی شــدند. این 
مجتمع به ســاالنه 3۲۰ میلیون مترمکعــب گاز طبیعی 
برای ســوخت و ۴۲۹ میلیــون مترمکعــب گاز طبیعی 
به عنــوان خوراک نیاز دارد که از خط لوله گاز سراســری 
تأمین می شــود.۷۵۴ میلیون یورو و ۱۱۲3۰ میلیارد ریال 
در پروژه پتروشــیمی لــردگان سرمایه گذاری شــده که 
از محل اســتقراض از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
آورده نقدی و غیرنقدی گروه پتروشــیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان، تســهیات ریالی بانک ســپه، اوراق مشارکت و 
تســهیات خط اعتباری چین تأمین شــده است.شرکت 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 6۵.۹۴ 
درصد سهامدار عمده پتروشیمی لردگان است؛ سهامداران 
حقیقــی با ۲6.۵ درصد، مهندســی همپا و شــرکت های 
وابســته با 3.۰3 درصد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 
با  ســرمایه گذاری.ا.ب.خلیج فارس  درصد، صندوق   ۱.۱۵
۲.3۵ درصــد و دیگر ســهامداران حقوقی با ۱.۰3 درصد 
سهم دیگر سهامداران این پروژه هستند.صاحب لیسانس 
واحد آمونیاک، شرکت آموینکا کازاله سوئیس و واحد اوره، 
شرکت استامی کربن هلند، پیمانکار واحدهای فرآیندی و 
یوتیلیتی نیز کنسرسیوم AVIC/HFEC و مهندسی بخش 

یوتیلیتی HFEC است.
رئیس جمهوری: اقتصاد ایران نشان داد که بزرگ و مقاوم 

است
رئیس جمهوری با بیان اینکه ۱۵ طرح پارس جنوبی 
در ایــن دولت تکمیل شــد در حالی کــه در دولت های 
گذشته تنها ۱۰ فاز تکمیل شده بود، گفت: بهره برداری از 
طرح های ملی نشــان دهنده آن است که اقتصاد ایران در 
چنین شــرایط تحریمی، بزرگ و مقاوم است. دکتر حسن 
روحانی، روز پنجشــنبه، ششم آذرماه در آیین بهره برداری 
از طرح های ملی وزارت نفت که از طریق ویدئوکنفرانس 
انجام شــد، گفت: امروز شــاهد یک افتتــاح مهم بودیم 
به گونه ای که مردم مشــاهده کردند که وقتی دشمنانمان 
می خواســتند ما را تحریم و منزوی کنند یا ما را نســبت 
به آینده کشــور مأیوس کنند، طرح هایی افتتاح کردیم که 
ارزش آنها حدود 3۰ هزار میلیارد تومان اســت، بی گمان 
چنین طرح هایی برای همه آنهایی که نیت های شــومی 
برای ما داشتند باورکردنی نیست.وی بهره برداری از طرح 
اوره و آمونیاک پتروشــیمی لردگان را بسیار مهم دانست 
و افزود: این طرح بــرای ما جنبه صادراتی دارد از این رو 

بسیار مهم اســت، همچنین طرح واحد ۵۰ هزار 
بشکه ای فرآورش پیش ســاخته در غرب کارون نیز برای 
ما اهمیت دارد، زیرا برای نخســتین بار است که در چنین 
صنعتی قدم گذاشــته ایم،. بازگشــت کل سرمایه پس از 
چهار ســال در چنین طرحی بســیار با اهمیت است و 8۰ 
درصد کارکنان فعال در پتروشــیمی لــردگان نیز بومی 
هســتند. من خاطرات خوشــی از این شهر و مردم خوب 
آن دیار دارم، افتتاح ایــن طرح بزرگ را به مردم لردگان 
تبریک می گویم.رئیس جمهوری به طرح مخازن متمرکز 
ذخیره ســازی پارس جنوبی اشــاره و تصریح کرد: یکی از 
طرح های اساســی که کشــور نیاز دارد تأسیس مخازن 
بزرگ ذخیره سازی برای نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی 
اســت. علت اینکه ما گاهی در زمستان در زمینه گاز دچار 
مشکاتی می شدیم دلیلش مخازن ذخیره سازی است که 
البته در این سال ها مشکلی نداریم و امروز شاهد این طرح 
بزرگ در ســه استان خوزســتان و بوشهر و چهارمحال و 

بختیاری بودیم.
 تکمیل ۱۵ طرح پارس جنوبی در دولت تدبیر و امید

روحانی، پارس جنوبی را کارگاه توسعه ایران دانست 
و عنــوان کرد: ۱۵ طــرح پارس جنوبــی در این دولت 
تکمیل شد که در دولت های گذشته تنها ۱۰ فاز تکمیل 
شــده بود، این مهم نشــانه تحوالت بزرگ و عظیم در 
این بخش اســت.وی با تأکید بر اینکــه اقتصاد ایران با 
مقاومت ســه ســاله در برابر جنگ اقتصادی یک قدرت 
زورگو نشان داد که اقتصادی بزرگ و مقاوم است، گفت: 
دشــمن در این جنگ سه ســاله اقتصادی با همه توان 
روبه روی ملت ایران قرار گرفت، اما شکست مفتضحانه 
خورد و سرنگون شــد و چند هفته دیگر نیز به زباله دان 
تاریخ ریخته می شود.رئیس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد 
ایران نشــان داد که بزرگ و مقاوم اســت، افزود: هیچ 
کشــوری در منطقه دارای چنین قدرتی نیست که بتواند 

در جنگ سه ســاله اقتصادی بایستد و پیروز شود و این 
نشان دهنده عظمت، قدرت و تاب آوری ملت ایران است 
که در سایه خوداتکایی مردم، درون زایی و موقعیت ویژه 
ژئوپلیتیک ایران حاصل شده است.روحانی ادامه داد: هیچ 
فرد و قدرتی در دنیا نمی تواند ایران را با داشــتن جایگاه 
جغرافیایی عظیمی کــه دارد، نه برای منطقه و نه برای 
جهان حذف کنــد. خیلی ها آمدند ایران را از بین ببرند و 
نتوانســتند، اینها هم که مدعی بودند شکســت خوردند.

مهم اســت. آینده امیدوارکننده برای همگان است و وی گفت: برای ما و ملت و برای دنیا آینده ایران بســیار 
ایران آباد و پیشــرفته تنها برای مردم ایران نیست، زیرا 
ایران پیشرفته برای منطقه و جهان است. ایران می تواند 
نیازمندی هــای منطقه و حتی نیازمندی های جهان را در 
برخی موارد ارزان تر و راحت تر تأمین کند که نکته بسیار 

مهمی است.
سرمایه داخلی و خارجی در کنار هم صنعت را متحول 

می کند
رئیس جمهــوری با بیان اینکه اگــر می خواهیم در 
صنعت، جهش و توســعه را تجربه کنیم باید چهار رکن 
ســرمایه داخلی و خارجی، مواد اولیــه، فناوری و بازار را 
مــورد توجه قرار دهیم، گفت: یکــی از ارکان جهش در 
صنعت، برخورداری از سرمایه داخلی و خارجی است، این 
مهم در کنار هــم می تواند تحوالت بزرگی را در صنعت 
ایجــاد کند.روحانــی تصریح کرد: در بحــث مواد اولیه 
خوشبختانه در حوزه پتروشــیمی، گاز، نفت و غیره مواد 
اولیه در اختیار ماست که این نکته مهمی است، همچنین 
در مقوله فناوری هم پیشــرفت های خوبی داشــته ایم، 
شــرکت های دانش بنیان در مقوله فنــاوری کمک های 
بســیاری کرده اند. فناوری هم وارد کشور شده و هیچ گاه 
آمریکا و دیگر دشمنان ما نتوانستند مانع ورود فناوری به 
کشور شــوند، هرچند تحریم ممکن است باعث گران تر 

شدن ورود فناوری به کشور شود.
همکاری با جهان در کنار قدرت ملی مفید است

وی با اشاره به مقوله بازار نیز عنوان کرد: بازار گاهی 
در داخل وجود دارد، گاهی هم در خارج از کشور، میلیاردها 
جمعیت در بیرون از مرزهای ایران قرار دارد که باید بتوانیم 
محصــوالت خود را صادر کنیم، ما بایــد این چند میلیارد 
را ببینیم. بدون شــک همکاری سازنده در کنار قدرت ملی 
مفید است.رئیس جمهوری با بیان اینکه کشور ما در مسیر 
صحیحی قرار گرفته اســت، گفت: در جمهوری اسامی 
ایران همه حرکت های ساختاری ما بر مبنای مردم ساالری 

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس: این هلدینگ 

برای ریل گذاری آینده صنعت پتروشیمی و در 

جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، حدود ۲۵ 

طرح بزرگ و کوچک را با حجم سرمایه گذاری 

حدود ۱4 میلیون یورو در حال اجرا دارد

پتروشیمی لردگان به عنوان 
یکی از طرح های جهش دوم 

صنعت پتروشیمی با ظرفیت تولید 
ساالنه ۱۰7۵ هزار تن اوره و 

۶77 هزار تن آمونیاک با فرمان 
رئیس جمهوری به بهره برداری 

رسید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت گزارش می دهد؛ 

افتتاح طرح های ملی نفت با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی

پتروشیمی لردگان ۱۰۰ درصد به دست متخصصان داخلی راه اندازی شد

است، مردم ســاالری بسیار مهم است که افکار را در مسیر 
درســت قرار می دهد.روحانی با تأکید بــر اینکه همه باید 
بــه فکر مردم، آینده ایران و ملت باشــند، افزود: رها کنید 
بددهنی و بداخاقی ها را، هرچند این بداخاقی ها خللی در 
ما ایجاد نمی کنــد، اما ما پیغمبری داریم که فرمود: آمده ام 
اخاق را کامل کنم. ما در جمهوری اسامی ایران زندگی 
می کنیــم باید به هم احترام بگذاریم، انتقاد مفید باید انجام 
شــود، اما انتقاد غیر از بددهنی اســت و ملــت ما آن را بر 
نمی تابــد، همه ما باید برای خدمت به مردم و ســرافرازی 
ایــران تاش کنیم.وی تصریح کــرد: طرح هایی که امروز 
افتتاح شــد نشان داد که پنجشنبه های ما تاریخ ساز است و 
نشانه ایستادگی اســت. ملت ما مقاوم است و عقب نشینی 

نخواهد کرد. 
در همیــن حــال، وزیر نفــت گفت: ظرفیــت تولید 
محصوالت پتروشیمی در کشور با رشد 8۰ درصدی نسبت 
به سال ۹۲ به ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. بیژن 
زنگنــه وزیر نفت روز پنج شــنبه )6آذر ماه( در آیین افتتاح 
رسمی پتروشــیمی لردگان که از طریق ویدئوکنفرانس با 
فرمان حسن روحانی، رئیس جمهوری به بهره برداری رسمی 
رسید، اظهارکرد: اولویت اصلی صنعت پتروشیمی در ۷ سال 
گذشــته گذر از خام فروشــی،تکمیل زنجیره ارزش و رفع 
نیازهای کشــور بوده اســت و با و با رشدی 8۰ درصدی و 
نســبت به ســال ۹۲ و تکمیل طرح های جهش دوم این 
صنعت در سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید به یکصد میلیون تن به 
ارزش تولید نهایی ۲۵ میلیارد دالرخواهد رسید. وی افزود: 
در جهش سوم نیز ظرفیت تولید به ۱33 میلون تن می رسد 
و ارزش تولید نیز 3۷ میلیارد دالر خواهد بود و این طرح ها 
تا ســال ۱۴۰۴ به ثمر خواهد نشست.زنگنه با تاکید بر این 
که در ســال جاری ۱۹ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی 
به ارزش ۱۱.۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری به بهره برداری 
می رسند گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با تولیدی 
شــدن این طرح هــا ۲۵ میلیون تن افزایــش می یابد و 
تاکنون ۵ طــرح به ارزش 3 میلیــارد دالربه بهره برداری 
رســیده و و لردگان نیز امروز به عنوان ششــمین طرح به 
بهره برداری رســمی می رسد.وزیر نفت در باره پتروشیمی 
لردگان گفت: این طرح در یک منطقه کمتر توســعه یافته 
با هدف محرومیت زدایی از ســوی هلدینگ خلیج فارس 
ساخته شده است وبا تولیدی شــدن پتروشیمی لردگان با 
و نیز طرح های مســجد ســلیمان و هنگام ظرفیت تولید 
اوره و آمونیاک کشــور افزایش چشمگیری خواهد یافت و 

االن ظرقیت تولیــد 6.۵ میلیون تن اســت اابته بدون در 
نظر این طرح، و نیز طرح های مســجد سلیمان که بزودی 
به بهره برداری می رســد و نیز طرح هنــگام که در حال 
ســاخت است.زنگنه ادامه داد: مصرف داخلی اوره در کشور 
حدود ۲ میلیون تن اســت .وی با بیان این که در اســتای 
سیاست های اقتصد مقاومتی  و تنوع خوراک در باالدست، 
توسعه صنایع پیشران و پایین دستی پتروشیمی مورد توجه 
قرار گرفته اســت و در پتروشــیمی لردگان طرح کریستال 

مامین پتروشــیمی لردگان بــا ظرفیت ۴۰ هزار 
تــن و با ســرمایه گذاری حدود ۵۰ میلیــون دالر در حال 
اجراست و نزدیک به ۲۵ درصد در لردگان پیشرفت دارد و 
۲ پارک صنعتی اوره رزینی و کریســتال مامین نیز تعریف 
شــده است.زنگنه به ریل گذاری صنعت در راستای آمایش 
سرزمینی برای آینده اشاره کرد و افزود: طرح پروپیلن مرکز 
در حال نهایی شدن در دولت برای دریافت مجوزهای الزم 
است  و چند مگا پروژه نیز بزودی از سوی رئییس جمهوری 

به بهره برداری خواهد رسید.
اجرای ۲۵ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد 

دالری
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: این هلدینگ 
برای ریل گذاری آینده صنعت پتروشیمی و در جهش دوم و 
سوم صنعت پتروشیمی، حدود ۲۵ طرح بزرگ و کوچک را 
با حجم ســرمایه گذاری حدود ۱۴ میلیون یورو در حال اجرا 
دارد. جعفر ربیعی در آیین بهره برداری رســمی پتروشیمی 
لردگان اظهار کرد: صنعت پتروشــیمی کشــور افتخار دارد 
کــه در کنار تولیــد و صادرات ده ها میلیــون تن محصول 
پتروشیمی در دوران ســخت کرونا و تحریم، از توسعه در 
این صنعت غافل نبوده اســت و امروز شاهد بهره برداری از 
یک واحد بزرگ در اســتان چهارمحال و بختیاری هستیم.

وی با بیان اینکه این شــرکت امسال بهره برداری از چهار 
طرح را در جهش دوم صنعت پتروشــیمی در برنامه دارد و 
پتروشیمی لردگان نخستین آن است، ادامه داد: لردگان یک 
واحد بزرگ تولید اوره و آمونیاک با ظرفیت تولید حدود یک 
میلیون و 8۰۰ هزار تن است که می تواند حدود یک میلیون 
و ۷۵ هــزار تــن اوره و 8۰ هزار تن آمونیــاک مازاد را به 
بازار عرضه کند.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس به نقش اثرگذار تولید و صادرات صنعت پتروشــیمی 
در دوران سخت کرونا و تحریم تأکید کرد و گفت: افزون بر 

این، صنعت پتروشــیمی در این دوران از توسعه نیز غافل 
نبوده است.

صادرات 8۰ درصد محصوالت
به گفته ربیعی، براساس برنامه ریزی انجام شده است، 
پس از پوشــش نیاز داخل، 8۰ درصد محصوالت تولیدی 
پتروشیمی لردگان صادر می شود که بخشی از آن از طریق 
سوآپ با پتروشــیمی پردیس در عسلویه است که حمل و 
نقل محصول اوره در کشور را مقداری تسهیل می کند.وی 
با اشاره به اینکه خوراک این طرح گاز طبیعی است و با خط 
لوله سراســری گاز به مقدار ساالنه ۷۵۰ میلیون مترمکب 
تأمین می شــود، تصریح کرد: رقم سرمایه گذاری این طرح 
با در نظر گرفتن هزینه های تأمین مالی حدود 8۷۵ میلیون 
یوروست که از طریق سرمایه گذاری های اولیه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، تسهیات ریالی بانک سپه، آورده نقدی 
سهامداران، اوراق مشــارکت و فاینانس خارجی با عاملیت 
بانک ســپه تأمین شــده، فاینانس خارجی این پروژه ۵۰۴ 
میلیون یورو بوده که هم اکنون بازپرداخت این اقساط آغاز 

شده است.
راه اندازی لردگان به دست متخصصان داخلی

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، درآمد پتروشــیمی 
لــردگان را در ظرفیــت کامل ســاالنه ۲۴۰ میلیون دالر 
پیش بینــی و اظهار کرد: این مجتمع زمینه اشــتغال حدود 
۲8۰۰ نفر در زمان ســاخت و ۷۰۰ نفر به طور مســتقیم و 
۱۵۰۰ نفر غیرمســتقیم را در زمان بهره برداری ایجاد کرده 
اســت.ربیعی با بیان اینکه عملیات نصب، پیش راه اندازی و 
راه اندازی پتروشــیمی لردگان به دلیل مشکات تحریم در 
غیبت فروشــندگان دانش فنی )الیسنس( و بدون نظارت 
آن ها و به دست متخصصان داخلی انجام شده است، گفت: 
این موضوع از این نظر اقدامی بی ســابقه  به شمار می آید.
وی بــه ۲8 میلیون نفر کار بدون حادثه در زمان ســاخت 
پروژه اشــاره و تصریح کرد: بیــش از 8۰ درصد کارکنان 
شاغل در زمان ساخت و بهره برداری این پروژه بومی استان 
چهارمحال و بختیاری هســتند که در نوع خود بسیار قابل 
توجه است.مدیرعامل پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس ادامه 
داد: این طرحپیش از اینکه به بهره برداری برســد در بورس 
تهران ثبت شــد و ســهام آن هم اکنون در فرابورس قابل 
معامله اســت.ربیعی با اشاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس 
و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاران ایرانیان )پترول( 
همسو با سیاست های وزارت نفت به عنوان سهامدار عمده 
این طرح با هدف توســعه صنایع پایین دستی و فعال سازی 

بخش خصوصی یک طرح کریســتال مامین به ظرفیت 
۴۰ هزار تن را تعریف کرده اســت که هم اکنون ۲۵ درصد 
پیشرفت دارد، افزود: با مشارکت بخش خصوصی، دو پارک 
صنعتی کریســتال مامین و اوره رزینی در پایین دســت 
پروژه تعریف شــده اســت که ۲۴۰۰ میلیارد تومان در آن 
هزینه می شود.وی با تأکید بر اینکه با راه اندازی پتروشیمی 
لردگان، حجم تولید ســاالنه اوره و آمونیاک کشور از ۵.6 
به 6.۷ میلیون تن می رســد، گفت: ایــن موضوع مصداق 
بازر جهش تولید اســت و ایران را بــه یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان اوره و آمونیاک در جهان تبدیل می کند.
نیروی کار پتروشیمی لردگان از جوان ترین نیروی کار 

صنعت پتروشیمی
مهندس رســول اشــرف زاده، مدیرعامل پترول هم 
گفت: بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی پتروشیمی 
لردگان به بهره برداری رســید و این یعنی خودباوری. وی 
تصریح کرد: نیروی کار پتروشــیمی لردگان از جوان ترین 
نیروی کار صنعت پتروشــیمی کشــور به شــمار می رود. 
مهندس رســول اشــرف زاده اظهار داشــت: با طرح های 
توســعه ای که آغاز کردیم اشــتغال زایی فعلی تا پنج برابر 

افزایش  می یابد. 
پتروشیمی لردگان ۱۰۰ درصد به دست متخصصان داخلی 

راه اندازی شد
در همین حال، مدیرعامل پتروشیمی لردگان، صنعت 
پتروشــیمی را صنعتی سخت و پیچیده عنوان کرد و گفت: 
راه اندازی این مجتمع با توجه به شــرایط ســخت کرونا و 
تحریم ها، ۱۰۰ درصد به دست متخصصان داخلی اجرا شد. 
محســن محمودی در آیین بهره برداری رسمی پتروشیمی 
لردگان به اشــتغال ایجاد شــده طی پنج سال گذشته در 
این پروژه اشــاره و اظهار کــرد: 8۰ درصد نیروهای فعال 
در این پروژه از افــراد بومی منطقه چهارمحال و بختیاری 
بوده اند.وی افزود: در زمان راه اندازی پتروشــیمی لردگان 
نیز بیش از 8۰ درصد متخصصانی که اســتخدام و آموزش 
داده شدند از این استان بودند.مدیرعامل پتروشیمی لردگان 
با اشــاره به اینکه صنعت پتروشــیمی به دلیل ماهیت آن 
صنعتی سخت و پیچیده اســت، ادامه داد: به طور معمول، 
ســاخت، پیش راه اندازی، راه اندازی و تکمیــل پروژه ها با 
حضور کارکنان شــرکت های خارجی ثبت شده در فهرست 
بلند )وندورلیســت( انجام می شد، اما خوشبختانه راه اندازی 
پتروشیمی لردگان با توجه به کرونا و تحریم ها، ۱۰۰ درصد 

به دست متخصصان داخلی اجرا شد.

مهندس رسول اشرف زاده، 

مدیرعامل پترول: بدون حضور 

حتی یک کارشناس خارجی 

پتروشیمی لردگان به بهره برداری 

رسید و این یعنی خودباوری
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

جزئیات خدمات درمانی کرونا به کارکنان قراردادی و 
پیمانکاری نفت تشریح شد

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت جزئیات خدمات درمانی کرونا 
به کارکنان قــراردادی و پیمانکاری نفت 
که تحت پوشــش بیمه تکمیلی هستند را 

تشریح کرد.
حبیــب اهلل ســمیع در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه اطاع رسانی شرکت ملی 
نفت ایــران، اظهار کرد: کارکنان قرارداد 
مدت موقت و پیمانــکاری صنعت نفت 
تحت پوشــش بیمه تکمیلی قرار گرفته 
انــد و در صــورت مراجعه برای تســت 
کرونا تنهــا  ۲۰ درصد هزینه را پرداخت 
خواهند کرد و مابقی مبلغ توسط سازمان 

از شرکت بیمه گذار دریافت خواهد شد.
و  بهداشــت  گفت: ســازمان  وی 
درمان صنعت نفت برای خدمت رســانی 
به این بخــش از کارکنان صنعت نفت، 
قراردادی با شــرکت بیمه دانا امضا کرده 
است تا بتواند خدمات مورد نیاز را با قیمت 

اندکی بــه این افراد ارائــه کند؛ درحال 
حاضر تمام کارکنان قرارداد مدت موقت 
صنعت نفت تحت پوشــش بیمه تکمیلی 
قرار گرفته اند و در صورت مراجعه برای 
تســت کرونا تنها  ۲۰ درصــد هزینه را 
پرداخت خواهند کرد و مابقی مبلغ توسط 
ســازمان از شــرکت بیمه گذار دریافت 
خواهد شد.سمیع تصریح کرد: به منظور 
حمایت و ایجاد تسهیات برای کارکنان 
پیمانکاری که تحت پوشش بیمه تکمیلی 
هستند نیز این شرایط فراهم است و آن 
بخش از کارکنان پیمانــکاری که هنوز 
فرآیند پوشــش بیمه تکمیلی برای آنها 
طی نشده است نیز ترتیبی اتخاذ شده تا 
در صورت مراجعه این بیماران به بخش 
خاکســتری برای خدمــات کرونا صرفا 
معادل تعرفه دولتی در بخش دانشگاهی 
از آنان دریافت شــود که این مبلغ حدود 

۲38 هزار تومان خواهد بود.

بررسی مشکالت درمانگاه های خانواده بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران 
ومسائل  مشــکالت  بررسی  جلسه 
کارکنــان درمانــگاه های خانــواده در 
بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران با 
صنعت  ودرمان  بهداشــت  حضوررئیس 
نفت تهران و روســای این درمانگاه ها 

برگزارشد. 
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی 
تهران،  نفت  بهداشــت ودرمان صنعت 
دراین نشســت دکترمحمد رضا یاوری 
رئیس بهداشــت ودرمــان صنعت نفت 
تهران با اشاره به مشکل پایه  سازمانی 
پرســنل گفت: بخش بســیار زیادی از 
پزشکان وپرســتاران، ســالها است در 
پایه ســازمانی خود متوقف شــده اند و 

انتظارارتقا سازمانی را دارند.
 وی تصریــح کرد: حل مشــکل 
ســمت ها وگریدهای سازمانی کارکنان 
در گرو حمایت  مدیریت منابع انســانی 
صنعت نفت از کارکنان بهداشت ودرمان 
نیروهای  صنعت نفت اســت که اغلب 
متخصــص و ممتاز بهداشــت ودرمان 

صنعت نفت را در برمی گیرد.
در ادامــه دکتریاوری با شــنیدن 
صحبت هــای روســای درمانگاههای 
خانواده درخصوص اینکه با وقوع پاندمی 
کرونــا و ابتــای تعداد قابــل توجهی 
ازکارکنان بهداشت ودرمان  صنعت نفت 
تهران به این بیماری، دراین درمانگاه ها 
با مشکل  کمبود نیروی کارآمد، مواجه 
شــده اند با اشاره به اینکه بسیاری از 
مراجعیــن مبتا به کرونا، بی عامت 
هســتند گفت: کارکنان درمانگاه ها 

درخــط مقدم مبارزه با کرونا هســتند و 
از این بابت این همــکاران نیز در خطر 
ابتــا قراردارنــد.  وی همچنین ضمن 
بویژه  پیشــین  های  تشــکرازمدیریت 
دکتربهزادی رئیس سابق  این مجموعه 
برای ارتقــا تجهیزات دربیمارســتان و 
درمانگاهای خانواده  صنعت نفت تهران  
گفت: به زودی بــا بهره گیری ازحضور 
نیروی متخصص مهندســی پزشــکی، 
بررسی وضعیت  تجهیزات درمانگاه ها 
تامین  برای  تا  گیرد  دردستورکارقرارمی 

تجهیزات تصمیم گیری شود. 
 در ادامه دکتر قرشــی، مســئول 
درمانگاه های خانواده بهداشت ودرمان 
صنعت نفت تهران با بیان اینکه جمعیت 
تحت پوشــش درمانگاه های  بهداشت 
ودرمان صنعت نفت تهران ۴۹  هزارنفررا 
دربرمی گیرد گفت: از اواخر سال گذشته 
به دلیل وقوع کرونــا، فراخوان جدیدی 
انجام نشده است، اما پیگیری و خدمات 

به بیماران متوقف نشده است.
  قرشی توضیح داد: دراین دوران، 

تمرکز  به ارایه خدمات به بیماران تحت 
پوشش بود که دچار بیماری های مزمن  
از جمله فشــار خون ، بیمــاری قلبی و 
دیابت  هســتند  که به صورت تلفنی  و 

حضوری  پیگیری و درمان  می شوند.
 همچنیــن ارایــه خدمــات بــه 
بیماران مشــکوک به کرونا  نیزدر تمام 
مراکز ســامت  خانواده  با ایجاد الین 

خاکستری فراهم شده است
 وی ادامه داد: همچنین مســئول 
درمانــگاه هــای خانواده در بهداشــت 

ودرمان صنعت نفت تهران با اشــاره به  
کمبــود  نیرو دردرمانگاه های  شــبانه 
روزی خانواده گفت: درمانگاه هایی مثل 
درمانگاه آزادی  بخصوص  در شــیفت 
شب و عصر با حداقل نیرو  فعال هستند 
درحالیکه  مراجعه بــه این درمانگاه ها  
نسبتا قابل ماحظه است وهمکاران ما 
درایــن  درمانگاهها  به دلیل  تغییرات و 
بازنشســتگی  و ابتا برخی از همکاران 
به کرونا  در مرخصی استعاجی  به سر 

می برند.
آزادی   قرشــی گفت: درمانــگاه 
در نیمه اول ســال ۹۹ حدود صد هزار 
مراجعه و  8۰۰ مورد دیالیزداشــتند که 
نشــان دهنده این امر است که در ایام 
کرونــا نیزمراجعه به درمانــگاه خانواده  
آزادی کاهش چشمگیری نداشته است.

وی ادامه داد: همچنین  به منظور 
کاهش تردد بیماران به بیمارســتان  و 
ارایه خدمات بهتر،  با واحد  امور دارویی 
، هماهنگــی های الزم صــوت گرفته 
اســت  تا داروهای تخصصی از طریق  
پزشــکان خانواده  مســتقر در درمانگاه 

های خانواده تجدید نسخه  شود.
 همچنیــن درپایان این نشســت، 
با تاکید بر لزوم ارتباط مســتمر وموثر، 
مقرر شد جلسات روسای  درمانگاه های 
خانواده با حضور مســئولین بیمارستان 
نفت  و  رئیس بهداشت ودرمان صنعت 
نفت تهران به طور ماهانه برگزار شــود 
وگزارش های الزم دراین خصوص ارایه 

شود. 

گفتمان

خودمراقبتی چاشنی پیشگیری از کرونا است 
کارشناس مامایی بهداشــت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان 
معتقد اســت، خود مراقبتی اولین گام برای رســیدن به جامعه سالم است 
و ریشه و منشاء بســیاری از بیماری ها، نداشتن سبک زندگی سالم و عدم 
مراقبت از خود است در حالی که خود مراقبتی کم هزینه ترین و پرسود ترین 

اقدام برای ارتقاء سامت است. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس 
و هرمزگان،کرونا مثل یک مهمان ناخوانده، چند ماهی است که همنشین 

زندگی مردم سراسر جهان شده و امان همه را بریده است.
در این میان اگر چه کرونا بخشــی از واقعیت زندگی بشری شده اما 
نمی شود تمام فعالیت های انســانی را به طور کلی متوقف کرد، بنابراین 
ادامه فعالیت های روزانه در ســایه کرونا با رعایت موازین بهداشــتی گره 

خورده است.
برای مبارزه با بحران کرونا، راهی جز اقدامات پیشگیرانه نیست که در 
این میان خودمراقبتی با چاشنی ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی 
مرتب دست ها مهمترین راهکار مقابله با این ویروس خطرناک مورد توصیه 
اکید پزشکان و دست اندرکاران عرصه بهداشت و درمان در سطح جهان و 

ایران قرار گرفته است.
گســترش آموزش های خودمراقبتی برای تمامــی افراد جامعه، به 
زبان ساده موجب داشتن رفتارآگاهانه آنان در پیشگیری از کرونا با راه حل 
های آسان و همچنین انتقال پیام های آموزشی به سایر اعضای خانواده و 

اطرافیان می شود.
*********** 

عاطفه رفیعی پور در این باره گفت: خود مراقبتی عملی است که در آن 
شخص از دانش ، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند و 

بطور مستقل از سامت خود مراقبت می کند. 
کارشناس مامایی بهداشــت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان 
افزود: خود مراقبتی قسمتی از زندگی روز مره مردم شامل فرزندان ، خانواده 
دوســتان و اجتماعات می باشد و اعمالی است که مردم انجام می دهند تا 
تندرســت بمانند و سامت ذهنی و جســمی خود را حفظ کنند و نیازهای 
اجتماعی و روانی خود را برآورده ســازند، از بیماری ها و حوادث پیشگیری 
کنند ناخوشی ها و وضعیت های مزمن را بهبود بخشند و نیز از سامتشان 

بعد از بیماری حاد حفاظت کنند.
حیطه های خود مراقبتی

وی ارتقای سامت - اصاح شیوه زندگی - پیشگیری از بیماری - 
حفظ ســامت - درمان بیماری را حیطه های خود مراقبتی معرفی کرد و 
گفت: خود مراقبتی بر کارآیی و مهارت های فردی مردم می افزاید و نباید 

به عنوان بخشی از مداخات بهداشتی مطرح شود.
رفیعی پــور اضافه کرد: خود مراقبتی جزئی از ســطح های مراقبت 
بهداشت اولیه و تخصصی است که می تواند وضعیت بهداشتی و  اقتصادی 

و اجتماعی کل جامعه را بهبود بخشد.
-کارشــناس مامایی بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان 
با بیان اینکه، ترویج و توســعه خود مراقبتی - رضایت بیماران از خدمات 
درمانی را ارتقاء می دهد؛ عنوان کرد: نقش مهم سامت افزودن زندگی به 

روزهاست که این امر با ترویج خود مراقبتی انجام پذیر می باشد.
وی افزود: تمام بیماران به ویژه بیماران مزمن نیازمند آموختن مهارت 
های خود مراقبتی هستند که باعث کاهش تعداد مراجعه بیماران به مراکز 

درمانی می شود.
 رفیعی پور گفت: ایجاد رابطه خوب بین مراقبین ســامت و بیمار از 
مزایای خود مراقبتی بیماران می باشد و تیم سامت خانواده با آموزش خود 
مراقبتی کیفیت زندگی بیماران مخصوصا بیماران مزمن را افزایش می دهد.
این کارشــناس مامایی اذعان داشت: با خود مراقبتی در طول زندگی 
کمتر بیمار می شویم و در صورت بیماری زودتر و با عارضه دکمتری سالم 

می شویم.
به گفته وی،کیفیت زندگی سالم شامل تغذیه سالم – فعالیت ورزشی 
- مدیریت استرس - مسئولیت پذیری - افزایش کارایی و استقال در تمام 
دوره های زندگی از بدو تولد تا سالمندی مورد تائید است و ما برای برنامه 
خود مراقبتی فردی باید بر این باور باشیم که ما برای تغییر به این دنیا آمده 

ایم و باید به سبک زندگی خود توجه کافی کنیم.-

صدور گواهی برگشت به کار در درمانگاه ساختمان مرکزی وزارت نفت 
رئیس درمانگاه ســاختمان مرکزی 
وزارت نفت از صدور گواهی برگشــت به 
کار بــرای بیماران بهبــود یافته از کرونا 

دراین درمانگاه خبر داد. 
 به گزارش پایگاه  اطاع رســانی 
بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، دکتر 
ســعید میرلوحی  با بیان این مطلب گفت:  
حدود 6 هزار نفر از کارکنان شرکت های 
مختلف  وزارت نفت، تحت پوشــش این 
درمانگاه هســتند و  پرونده پزشکی دارند 
که  در صورت  دارا بودن عایم  کوید ۱۹ 

می توانند به این درمانگاه مراجعه  کنند.
 به گفته  وی ، به طور متوسط هرماه  
یک هــزار و۹۰۰  تا ۲هزار و ۲۰۰  نفر به  
پزشک عمومی  این درمانگاه مراجعه می 
کنند که از این تعداد ، افراد  مشــکوک به 

کوید ۱۹ شناسایی  و  اقدامات الزم  برای 
آنها  انجام می شود.  

 میرلوحــی افــزود:  در مراجعــات 
ســرپایی ، افراد مشــکوک به کرونا، تب 
سنجی می شــوند  و پس از اندازه گیری 
غلظت اکسیژن خون، شــرح حال گرفته  
می شــود و در صورت وجــود عایم  به 
قرنطینه فرســتاده می شوند  و در صورتی  
که عایم رفع شود، صدور گواهی برگشت 

به کار برای آنها  صادر می شود.
وی تصریــح کــرد: ایــن درمانگاه  
اگرچه  در ســاختمان وزارت نفت مستقر 
اســت، اما تنها به  مدیــران و کارمندان 
این ساختمان  اختصاص ندارد و کارکنان 
رســمی ، پیمانکاری و قراردادی  شرکت 
های مختلف براســاس مقررات از خدمات 

این درمانگاه  بهره مند هستند.
میــر لوحی  درباره اجــرای معاینات 
دوره ای بــرای  کارکنان شــرکت های 
زیر مجموعه گفت:  پس از شــیوع کرونا  
همکاران ما درقالب  تیم های ســیار برای 
معاینات دوره ای مراجعــه می کردند که  
در هفته اخیر با شــدت یافتــن کرونا ، به 
درخواســت   مدیریت برخی شــرکت ها، 
معاینات دوره ای  فعا متوقف شده است.

وی گفــت : نگرانــی ناشــی ازاین 
ذهنیت  اشــتباه وجود د دارد که  کارکنان 
بهداشــت ودرمــان ناقل بیمــاری کرونا 
هســتند  و موجب ابتای  پرســنل این 
شرکت ها  به کرونا می شوند،  در صورتی 

که اینطور نیست .
 وی تصریــح کرد: درحــال حاضر، 

مراجعــات به  پزشــک عمومــی، بینایی 
سنجی، داخلی ، روانپزشکی ، روانشناسی و 
زنان ودریافت خدمات پرستاری  در جریان 
است،حتی  پزشک های متخصص نیز  در 

درمانگاه  به ارایه خدمات می پردازند.
   میرلوحی  خاطر نشان کرد:  درماه  
حــدود  ۹۰۰ تا هزار مــورد برای خدمات 
پرستاری تزریقات ، کنترل فشارخون  ۲۰۰ 
تا ۲۵۰  مورد به  متخصص پوست  مراجعه 

می کنند.
 وی تصریح کرد:  بخش داروخانه  از 
بخش های مهم این درمانگاه است و  وهر 
ماه  سه هزار و دویست تا  سه هزار و ۵۰۰  

نسخه  پزشکی  تحویل  می شود.
 رییس درمانگاه  ساختمان مرکز ی 
وزارت نفت گفت:  ایــن درمانگاه ۲۲ نفر 

نیرو دارد  که  تعدادی از آنها به دلیل شیوع 
کرونا  در بیمارستان مشغول هستند و یکی 
از پزشــکان نیز دو روز درهفته در بخش 

کرونای بیمارستان نفت  مستقر است.
 وی تاکید کرد:   کادر درمان و  دیگر 
کارکنان درمانــگاه  در این روزها  در خط 
اول  مبــارزه با کرونا هســتند  بخصوص   
پرستارن و پزشــکان ونیروی خدمات  در 
ریســک باالیی قرار دارنــد و تعدادی از 
همکاران  نیز درگیر کرونا شــده اند و  به 

حمایت و پشتیبانی نیاز دارند
امیــدواری کرد:   اظهار  میرلوحــی   
دســتورالعمل هایی تدوین شود  تا شرایط  
فعلی کادردرمان در نظر گرفته شود تا هم 
ریســک کار و هم کاهش  درآمد و اضافه 

کاری  جبران شود. 

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 
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گفتمان

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان اعالم کرد: 

کاتالیست پاالدیوم در پتروشیمی تندگویان بومی سازی می شود
متاسفانه دالالن پت تولیدی ما را از بورس کاال می خرند و به کشورهای همسایه صادر می کنند

گفت:کاتالیست  تندگویان  پتروشیمی  مدیرعامل 
پاالدیوم در پتروشیمی تندگویان به زودی بومی سازی 
می شــود و در تولید گرید چادر مشــکی به خودکفایی 
رسیده ایم. متاسفانه دالالن پت تولیدی ما را از بورس 

کاال می خرند و به کشورهای همسایه صادر می کنند.
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
بررسی وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی نشان 
می دهد که یکی از مشکات جدی این صنایع کمبود 
مواد اولیه مورد نیاز آنها است.در این بین آن دسته از 
تولیدکنندگانی که در صنایع پایین دســتی پتروشیمی 
از پلی اتیلن ترفتــاالت )PET( به عنوان ماده اولیه 
خــود بــرای تولید بطــری و الیاف پارچه اســتفاده 
می کننــد، همــواره از کمبود یا نرســیدن مواد اولیه 
گایه داشــته اند.از طرفی درحال حاضر پتروشــیمی 
شــهید تندگویان تنها تولیدکننــده محصول پت در 
کشور است که ساالنه بیش از یک میلیون تن از این 
محصول را تولید می کنــد. پلی اتیلن ترفتاالت یکی 
از محصوالت میان دســتی پتروشــیمی ها است. این 
محصول از دو ماده PTA )پارازایلن+اسیداستیک( و 
MEG )مونو اتیلن گلیکول( تولید می شود و به عنوان 
خوراک صنایع نســاجی و بطری سازی مورد استفاده 
قرار می گیرد.با توجه به اهمیت پتروشــیمی شــهید 
تندگویان به عنوان تنها تولیدکننده پت در کشــور و 
از طرفی گایه های صنایع پایین دســتی پتروشیمی 
از کمبود محصول پت با ســیدرضا قاسمی شــهری 
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی شــهید تندگویان به 
گفت وگو نشستیم تا به بررســی اقدامات پتروشیمی 
شــهید تندگویان در حوزه تولید پــت و چالش های 
صنعت پایین دستی پتروشیمی در این حوزه بپردازیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
برای شــروع بحث ابتدا توضیحی درباره محصوالت  ��

اصلی پتروشیمی تندگویان ارائه دهید؟
قاسمی شهری: پتروشیمی شهید تندگویان تنها 
تولیدکننده پت در ایران اســت. تولیدات اصلی ما در 
خانواده پت )پلی اتیلن ترفتاالت PET( شــامل پت 
گرید نساجی و پت گرید بطری است. ما این دو نوع 
پت را در پتروشــیمی شــهید تندگویان تولید کرده و 
بر حســب نیاز بازار و تقاضای صنایع پایین دستی در 
بورس کاال عرضه می کنیم. در شــش ماه اول سال 
پــت گرید بطری خیلی متقاضــی دارد، زیرا به دلیل 
ایام عاشــورا و مواردی از این دست نیاز برای تولید 
بطری  و امثالهم زیاد می شــود.در شش ماه دوم سال 
که فصل سرما است، بیشــتر گرید نساجی متقاضی 
دارد. البته در ابتدای سال جاری تا کنون، فروش پت 
گرید نساجی هم نسبت به ســنوات گذشته مناسب 
بوده و تقاضا در این حوزه وجود داشــته اســت. البته 
شاید یکی از عواملی که در فروش پت گرید نساجی 
از ابتدای سال خیلی تاثیرگذار بود، بحث افزایش نرخ 
ارز بود. به هرحال ما مجبوریم محصولمان را در بازار 
بورس بفروشــیم و این کار را هــم به صورت منظم 

انجام خواهیم داد.
در حال حاضر در پتروشــیمی شــهید تندگویان چه  ��

اقداماتی در دســت اجرا اســت؟ آیا پروژه جدیدی برای 
افزایش تولید تعریف شده است؟

قاسمی شهری: پروژه  هایی خوبی در پتروشیمی 
شــهید تندگویان اجرایی شده اســت، در این راستا 
چند گرید جدید به ســبد محصوالت ما اضافه شــد 
کــه مهترین آن گرید TG6۷۰S بود که همان گرید 
موردنیاز برای تولید چادر مشکی است که خیلی هم 
مورد اســتقبال قرار گرفت. گرید دیگر AUV اســت 
که برای ظروف خوراکی مایع استفاده می شود. یکی 
دیگر از گریدهایی که در ایام کرونا به دادمان رسید، 
گرید LM۱۴۰ اســت که برای مواد گان پزشــکی و 
لباس های یکبار مصرف پزشکی، ماسک و مواردی از 
این دست استفاده می شود. این گرید از طریق انجمن 
صنفی کارفرمایی پتروشــیمی به صورت مجانی در 
اختیار شــرکت های تولیدی قرار گرفت تا بتوان نیاز 
بیمارستان ها را در شرایط اضطراری فعلی تامین کرد.
همچنین در پتروشــیمی شــهید تندگویان یکسری 
پروژه هــای افزایــش ظرفیت و رفــع تنگنای تولید 
تعریف شدند که بعضا دارد، به نتیجه می رسد. زمانی 
که فاز اول و دوم پروژه پتروشــیمی شهید تندگویان 
تمام شد، خارجی ها بدون اینکه عملیات اجرای تست 
را انجــام دهند، کار را رها کردند و رفتند، لذا عملیات 
تست انجام نشــد. از سال ۹۷ که بنده در پتروشیمی 
تندگویان هستم، اقداماتی را برای انجام اجرای تست 
و رســیدن به ظرفیت های اسمی شــروع کردیم. در 
پایان ســال ۹۷ ظرفیت تولید پتروشــیمی تندگویان 

6۷ درصد ظرفیت اســمی بوده است، این ظرفیت در 
پایان مهر ماه به 8۴ درصد  اســمی رســید و االن 
روی 8۷ درصد ظرفیت اســمی کار می کنیم. برنامه 
ما این اســت که تاش می  کنیم تا پایان سال به ۹۰ 
درصد ظرفیت اسمی برسیم.اقداماتی خوبی در زمینه 
نوسازی دستگاه  ها انجام شدند. یکسری دستگاه  های 
حساس ما که جنس خاصی از تیتانیوم در آنها استفاده 
شده بود و همچنین مبدل  های حرارتی که سال ها از 
عمرشان گذشــته بود و کارایی خود را از دست داده 
بودند را برای نوسازی در دستور کار قرار دادیم و علی 
رغــم اینکه تحریم بودیم و قطعــه به ما نمی  دادند، 
ســعی کردیم قطعاتش را  تامیــن کنیم و در داخل 

بسازیم و در سرویس قرار بگیرد.
در بحــث تامین تجهیزات بــا چه چالش هایی مواجه  ��

هستید؟
از تجهیزات قابل واردات  قاسمی شهری: خیلی 
نیســت و تحریم های آمریکا کمــی کار ما را برای 
همکاری با تولیدکنندگان خارجی سخت کرده است. 
مثا ما در یک نمایشــگاه در حــال مذاکره با طرف 
خارجی بودیم، او وقتی فهمید ما ایرانی هســتیم، به 
ما اشاره کرد که برای احتیاط بیشتر به جای دیگری 
برای صحبت برویم. یعنی آمریکایی ها با ایجاد فشار 
به تولیدکنندگان می خواهند مانع واردات محصوالت 
به ایران شــوند هر چند در این حوزه موفق نخواهند 
بود و ما کار خود را پیــش می بریم.در هر صورت ما 
قطعات را تامین می کنیم و مشــکلی در بحث تامین 
قطعه در پتروشــیمی تندگویان نداریم. حساس ترین 
کاتالیســت ما به اسم کاتالیست با پایه پاالدیوم است 
که ساخت شــرکت BASF آلمان است. ساخت این 
کاتالیســت را اخیرا با شــرکت های داخلی صحبت 
کردیم و بــه زودی آن را در داخــل تولید می کنیم. 
همچنین در راستای تمرکز بر ساخت داخل تجهیزات 
ما ســه تا مبدل از جنس خاص تیتانیوم که قبا آنها 

را از خارج وارد می کردیم را در داخل تولید کردیم.
ســاالنه چه حجمی از گرید چادر مشــکی را تولید می  ��

کنیــد و چه میزان تقاضا در داخل کشــور برای آن وجودا 
دارد؟ یعنی می خواهم بدانم آیا تولیدات شما به طور کامل 

پاسخگوی نیاز بازار هست؟
قاسمی شهری: ما طبق جلسه ای که با انجمن 
صنفی پارچه فروشان داشــتیم، برنامه ریزی کردیم 
که طی ســه مرحله چهار ماهه، در هر مرحله حدود 
۲ هزار تن در بازار بورس بــرای تامین نیاز داخلی 
عرضه کنیم. قبا مواد اولیه چادر مشــکی از چین 
و کره جنوبی وارد می شــد، ولی حــاال دیگر نیازی 

به واردات و خروج ارز از کشــور نیست. ما از سال 
گذشــته یک کار تحقیقاتی مشترکی را برای تولید 
گرید چادر مشکی شروع کردیم. تقریبا اوایل امسال 
به تولید پایلوت و انبوه این گرید رســیدیم و برای 
فروش آن با دو تا شرکت بزرگ شرکت نخ زاگرس 
و شــرکت حجاب بروجــرد وارد تعامل و همکاری 
شدیم. چون تولید چادر مشکی در سه مرحله صورت 
 6۷۰S می گیــرد. در مرحله اول پارازایلن به چیپس
تبدیل می شــود. در مرحله بعدی این چیپس به نخ 
تبدیل می شــود که الیاف خاصی است و سپس در 
مرحله آخر این نخ در شــرکت حجــاب بروجرد به 
چادر تبدیل می شود.بر اساس آخرین استعامی که 
من از شرکت حجاب بروجرد کردم، چادر مشکی با 
کیفیتی به مراتب بهتر از چادر مشکی های وارداتی، 
با قیمت یک قــواره ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تولید 
می شــود. ضمن اینکه سبک تر اســت، الکتریسته 
ســاکن تولید نمی کند. از روی ســر خانم ها ُســر 
نمی خورد. چادر تولیدی بور هم نمی شــود و رنگش 

واقعا مشکی است.
محصــول پــت از دو ماده پارازایلــن و  MEG تولید  ��

می شود. در گذشته پتروشیمی تندگویان پارازایلن خود را 
از پتروشــیمی بوعلــی دریافت می کرد کــه خب هر دو 
پتروشــیمی در ماهشهر قرار دارند. اما بعد از آتش سوزی 
پتروشــیمی بوعلی در ســال 95 بــرج T-8001 واحد 
پارازایلن این واحد آســیب دید و االن شما پارازایلن را با 
کشتی از پتروشیمی نوری که در عسلویه قرار دارد دریافت 
می کنیــد. آیا پتروشــیمی بوعلی اقدام بــه تعمیر واحد 
جداسازی پارازایلن خود کرده است؟ تعلل در اجرای این 

پروژه چه هزینه هایی برای شما در پی دارد؟
قاسمی شهری: در رابطه با بحثی که ابتدا درباره 
دریافت خوراک از پتروشیمی بوعلی هم عرض کردید 
خدمتتان توضیح بدهم که در پتروشــیمی بوعلی هم 
پروژه را تعریف کرده اند و قرارداد برای ســاخت واحد 
پارازایلن بســته اند و ســاخت قطعات در حال انجام 
اســت. پروژه بازسازی این واحد حدود یکسالی است 
که شروع شده است. اینکه ما در حال حاضر پارازایلن 
را از پتروشــیمی نوری دریافت می کنیم باعث شده 
است که هزینه  های لجستیکی و حمل و نقل و انتقال 
محصول از عسلویه به ماهشهر و اجاره مخازن برای 
ما در پی داشــته باشد و قطعا ترجیح ما این است که 
پارازایلن را از پتروشیمی بوعلی بگیریم تا در کاهش 

هزینه ها به ما کمک شود.
یکی از گالیه های اصلی صنایع پایین دســتی ناظر به  ��

کمبــود پت موردنیاز آنها بوده اســت. آیــا تولید فعلی 

پتروشیمی تندگویان به همه تقاضاها می تواند پاسخ دهد؟ 
به نظر شــما ریشــه مشــکل نرســیدن مواد اولیه به 

تولیدکنندگان پایین دستی کجاست؟
قاسمی شــهری: ما سال گذشــته همین موقع، 
حدودی ۷۰ هزار تن و تا پایان سال حدود ۱3۰ هزار 
تن پت در انبارهایمان و ســطح خیابان های ســایت 
داشــتیم و کسی آنها را نمی خرید. امسال فروش پت 
پتروشیمی تندگویان در بورس کاال ۱۴ درصد نسبت 
به سال گذشته بیشتر شده است و تولیدمان نیز از 6۷ 
درصد ظرفیت اسمی به 8۴ درصد اسمی رسیده است.
بنده می خواهم بدانم چه اتفاقی این وســط رخ داده 
است که االن تازه امســال علیرغم افزایش عرضه، 
صنایع پایین دستی با کمبود مواد اولیه مواجه شده اند. 
تازه ما محصول را بیش از کف عرضه فروختیم، یعنی 
مثا اگر کف عرضه ۴۵۰۰ تن بوده اســت ما ۵۵۰۰ 
تن عرضه کرده ایم. پس نگاه کنید مشکل را باید در 

جای دیگری جستجو کرد.
در واقع ســوال اصلی این اســت که چرا تقاضا 
اینقدر افزایش یافته اســت. آیا در این شــرایط رکود 
اقتصادی در این حوزه تولید رونق پیدا کرده است که 
تقاضا افزایش پیدا کرده یا نه به دلیل حضور دالالن 
تقاضا زیاد شــده اســت؟ افزایش عرضه بنده در این 
شــرایط نتیجه ای جز رشد دالل بازی در بورس کاال 
ندارد. مــا طی چند نوبت در تابســتان، تعداد زیادی 
دالل پیــدا کردیم که محصول را از بورس می خرند، 
کارخانه هم دارند، ولی تعطیل اســت و آن محصول 
را بعد از خریداری از ما خودشان به عراق، افغانستان 
و کشــورهای اطراف صادر می کنند و بابت اختاف 
قیمت ارز نیما و آزاد سود کانی به جیب می زنند. ما 
اینهــا را معرفی هم کردیم، ولی چه برخوردی با آنها 

شد؟ سهمیه چند نفر از آنها قطع شد؟
تا وقتی کــه اختاف قیمت بین قیمت ارز بازار 
آزاد و قیمت عرضه در بورس باشد، طبیعی است که 
این رانت وجود دارد و ما هم هر چقدر پت در بورس 

عرضه کنیم همه آن فروش می رود.
دلیل اینکه فعالیت هــای داللی در محصوالت 
دیگر در بورس کاال اتفاق نمی افتد این است که تولید 
پت در ایران به صورت انحصاری توســط پتروشیمی 
تندگویان انجام می شــود. به نظــر من گایه صنایع 
پایین دستی درست است، اما مشکل در جای دیگری 
اســت و اصا نیازی به توســعه ظرفیت تولید برای 

تامین نیاز داخلی نداریم.
کــف عرضه پت در ســال گذشــته برای پت 
بطری ۴۵۰۰ تن و برای پت نســاجی هم ۴۵۰۰ تن 

بوده اســت. یعنی مجموعا ما باید ۹ هزار تن پت در 
بورس کاال عرضه می کردیم و تازه سال گذشته بنده 
صادرات پت هم داشــتم و به نیاز داخلی هم پاســخ 

دادم.
امســال کف عرضه پت را مجموعا ۱۱ هزار تن 
تعیین کردند که ما این میزان را عرضه می کنیم. نگاه 
کنید مشکل کمبود پت با افزایش تولید حل نمی شود 
بلکه دســتگاه های مرتبط باید جلوی فعالیت  دالل ها 

در بورس کاال را بگیرند.
مــا به اندازه کافی پت تولید می کنیم ولی اینکه 
تقصیر ما نیســت که اگر پــت را عرضه می کنیم در 
نهایت این پت به دالل ها و نه تولیدکننده های واقعی 

می رسد.
واقعا ما به اندازه کافی در کشــور پت تولید می 
 کنیم، حاال چرا در این برهه حساس چرا با کمبود ارز 
مواجه هستیم، یک عده باید دنبال این باشند که برای 
واردات پت نساجی ارز اختصاص دهند محصولی که 
االن به اندازه کافی تولید می شود. معموال هر سه یا 
چهار ماه دفتر توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
کف عرضه محصوالت را اعــام می کند. مثا کف 
عرضه پت ۵۵۰۰ تن بوده اســت. من بر اساس این 
رقم تازه هزار تن هم بیشــتر عرضه کردم. یعنی ما 
6 تا ۷ هزار تن عرضــه کردیم. کل رقابتی که روی 
پت صــورت گرفت، روی قیمت حدود ۲ درصد تاثیر 

گذاشت و قیمت را باال برد.
ما تقریبا یازده هــزار تن در هفته تولید داریم و 
بخشی که دفتر توسعه صنایع  پایین دستی پتروشیمی 
تعییــن می کند را در بــورس کاال عرضه می کنیم و 

مابقی را نیز صادر می کنیم.
من تاکید می کنم ارزی که دوستان می خواهند 
بــا آن پت وارد کنند را ما به انــدازه کافی می توانیم 
تولیــد کنیم، کمــا اینکه تا االن بــازار را هم تامین 
کردیم و مشــکلی از این بابت وجود ندارد. آن چیزی 
که باید اصاح شــود، سیستم های بهین یاب است تا 
جلوی اعطای سهمیه به دالالن گرفته شود، نه اینکه 

مجوز واردات بدهیم.
به نظر بنده باید شــرکت هایی که االن دارند از 
رانت اســتفاده می کنند و محصول را از بورس کاال 
خریده و در بازار آزاد می فروشــند شناســایی شده و 
سهمیه شــان قطع شــود. مطمئن باشــید در تولید 
پت کمبودی نیســت و وضع واحدهای پتروشــیمی 
تندگویان خوب است و تازه ۲۰ درصد افزایش تولید 

داشته ایم.
مصاحبه از: سیداحسان حسینی
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Gas Production Resumed at 
Phase 16 Platform

Production operations has resumed on the 
Phase 16 Platform of South Pars offshore gas 
field in the Persian Gulf waters.
The gas platform of South Pars Phase 16 
resumed operation after reconstruction of the 
damaged part of the offshore pipeline of the 
phase. The platform has a production capac-
ity of 500 million cubic feet of gas.According 
to Pars Oil and Gas Company, the platform 
of phase 16 of South Pars, which had become 
non-operational due to damage to part of the 
offshore pipeline of the phase in November 
last year, after reconstruction and replace-
ment of part of the gas transmission pipeline, 
came online on Friday, November 20 with a 
capacity of 500 million cubic feet (14 million 
cubic meters).Alireza Ebadi, Production 
and Operations Director of Pars Oil and Gas 
Company, stated that the offshore pipeline 
of phase 16 of South Pars had broken and 
stopped production several times, adding: 
«Due to the possibility of further damage to 
the pipeline on the platform side due to high 
pressure and temperature of gas flow, 32 km 
of the pipeline has been replaced from Phase 
16 platform.”

CEO Appoints New 
Investment Director for NPC

The CEO of the National Petrochemical 
Company (NPC) has appointed Shahram 
Rezaei as the new head of investment of the 
company.
According to the National Petrochemical 
Company (NPC), a ceremony was held on 
Sunday to farewell Hossein Alimorad, former 
head of the directorate at NPC, in the pres-
ence of Behzad Mohammadi, NPC CEO.
Mr. Alimorad has now been appointed as 
head of international affairs at NPC.Formerly 
Daryoush Bavarsad held the post.The state-
run National Petrochemical Company (NPC) 
is operates as the regulator of a privatized 
petrochemical industry in Iran.

NIDC Drills 82 Wells in 8 
Months

The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) drilled 82 oil and gas wells over the 
course of the first 8 months of the current Ira-
nian calendar year which began on March 21.
According to NIDC, Saeed Akbari, head 
of the company›s drilling operations, said: 
«Of these, 23 were development/appraisal 
wells, 57 were workovers and two were ex-
ploratory wells.»He added 63 of the wells 
were spudded in the operational scope of 
the National Iranian South Oil Company 
(NISOC), seven in fields operated by the 
Iranian Offshore Oil Company, seven for 
the Petroleum Engineering and Develop-
ment Company, two for the Iranian Central 
Oil Fields Company, one in the form of a 
project and two were drilled and completed 
in the exploration management projects 
of the National Iranian Oil Company.The 
Deputy Head of Drilling Operations at 
NIDC further stated: “From March 21 to 
November 20, as a result of continuous 
and effective cooperation and interaction 
between the company›s specialists and em-
ployer companies, drilling operations and 
completion of 14 wells were achieved 256 
days earlier than planned.”Akbari stated 
that the company’s fleets had drilled 45,406 
meters during the period, adding this 
company has the largest drilling fleet in the 
country and the region with 70 light, heavy 
and super heavy drilling rigs for offshore 
and onshore operations.

Rouhani Launches Skid-Mounted Refinery in West Karoun
The first skid-mounted oil 
refining unit is officially 
put into operation by 
Iranian President Hassan 
Rouhani via video confer-
ence.
This processing unit 
(Skid-Mounted), which 
was officially put into 
operation on Thursday, 
November 26, was 
constructed in the form 
of a lease and purchase 
contract for oil refining 
services ($1,285 per bar-
rel) with the private sector 
(foreign).The value of the 
contract is $47 million, 
and the construction site 
is on the south side of 
South Azadegan oil field 
in the West Karoun oil 
fields cluster. It is fed by 
35 wells and its process-

ing capacity is 50,000 
barrels per day, which can 
be enhanced to 80,000 
barrels.Another notewor-
thy point on this unit is 
the working method in 
which oil is processed 
using super heat water 

vapor in order to change 
and exchange tempera-
ture. Also, construction 
of this unit created jobs 
for 400 people at the time 
of construction and 100 
people during operation.
Attracting foreign capital 

at the climax of sanctions, 
rapid construction (in less 
than a year) and helping 
to increase production 
capacity in a joint field 
(South Azadegan), are the 
most prominent features 
of the skid-mounted 

refining unit built in the 
West Karoun region.Last 
February, a contract was 
signed between the Pe-
troleum Engineering and 
Development Company 
(PEDEC) and Academic 
Center for Education, 
Culture and Research 
(ACECR) for construction 
of the second skid-mount-
ed processing unit in the 
South Azadegan oil field 
under Build-Own-Operate 
contact terms.The facility 
will operate with 50,000 
barrels per day of capacity 
and 15 months has been 
designated for its design 
and construction. The 
operation period of this 
project will be three years 
which could be extended 
to five years.

PGPIC to Launch 4 Petchem Projects by Yearend

Sepehr Energy Holding to Launch 1st Petchem Project by March 2021

The CEO of the Persian 
Gulf Petrochemical Indus-
tries Company (PGPIC) 
said the holding company 
had planned to commis-
sion 4 major petrochemical 
projects by the end of the 
current Iranian calendar 
year to March 20, 2021.
Addressing a virtual 
ceremony to inauguration 
Lordegan Petrochemical 
Plant in the presence of 
Iranian President Hassan 
Rouhani and Minister of 
Petroleum Bijan Zangeneh 
on Thursday, Jafar Rabiee 
said the country›s petro-
chemical industry is proud 
to develop and export tens 
of millions of tons of pet-
rochemical products during 
the difficult period of the 
coronavirus pandemic and 
the sanctions.“This industry 
has not ceased to develop 
under the current difficult 
conditions and today we are 
witnessing the operation of 
a large unit in Chaharmahal 
and Bakhtiari Province,” 
he said.He pointed out that 
PGPIC, as the largest capital 
market company in the 
country, has about 40% of 

the production and export 
share of the petrochemical 
industry in Iran, and added: 
“The holding has defined 25 
major petrochemical proj-
ects to ensure the future of 
the industry and materialize 
the second and third leaps of 
the sector with almost €14m 
of investment.”The CEO 
of Persian Gulf Holding, 
stating that this year the 
company plans to operate 
four projects in the second 
leap of the petrochemi-
cal industry and Lordegan 
Petrochemical Plant is 
its first, continued: “Lor-
degan is a large urea and 
ammonia production unit 
with a production capacity 

of about 1.8 million tons, 
which can supply about 
1.075 thousand tons of urea 
and 80,000 tons of surplus 
ammonia.”According to 
Rabiee, after covering 
domestic demand, 80% of 
Lordegan Petrochemical 
Plant’s products will be 
exported, part of which is 
through swaps with Pardis 
Petrochemical Plant in 
Assaluyeh, which will fa-
cilitate the transportation of 
urea in the country.The plant 
has been built with the aim 
of producing 1.075 million 
tons of urea and 677,000 
tons of ammonia per year, 
of which about 600,000 
tons is used to produce urea 

in the complex.The facility 
is fed by natural gas from 
the national gas distribu-
tion network. It consumes 
320 million cubic meters 
of natural gas as fuel and 
429 million cubic meters of 
natural gas as feedstock an-
nually.Most of the products 
of this complex will be for 
export and its first chemical 
shipment will be exported 
next month.Lordegan Pet-
rochemical Plant was built 
with an investment of 754 
million Euros and 11,230 
billion Rials, and it would 
generate an annual revenue 
of roughly 240 million dol-
lars. The plant is planned to 
reach full production tilt by 

the end of the current Ira-
nian calendar year to March 
20, 2021.The commission-
ing of the plant was carried 
out completely by relying on 
domestic forces despite the 
US sanctions on the country.
Due to the 500 million euro 
financing of the unit by 
China, it was necessary for 
the company to purchase 
part of the equipment from 
this country, but despite 
this, most of the equipment 
was supplied from domestic 
manufacturers and over 60% 
of the equipment used in the 
plant was provided by Ira-
nian suppliers.Construction 
of the unit generated 2,800 
direct and 450 indirect jobs 
in the western province of 
Chaharmahal and Bakhtiari. 
When fully operational, it 
will create 700 direct and 
1,500 indirect jobs.Lordegan 
Petrochemical Company 
was built on a 100-hectare 
land in the Felard County 
of Lordegan City in the 
Chaharmahal and Bakhtiari 
province, and Iranian 
Investment Petrochemical 
Group (Petrol) is the main 
stockholder of the 
 company.

The CEO of Sepehr Energy Holding said: «In 
addition to the fact that Sabalan Petrochemical 
Plant will be the first petrochemical project of the 
holding to enter the production circuit this year, it is 
expected that Dena Petrochemical Plant will also be 
put into operation ahead of schedule.»According to 
Sepehr Energy Company, Davood Bagheri stated on 
Monday at the Annual General Meeting of Sepehr 
Energy Holding, which was held by video confer-
ence in the last fiscal year, most efforts to change 
the macro approach to projects were pursued. The 

result was inauguration of Sabalan Petrochemical 
Plant this year, resumption of operations of Siraf 
Petrochemical Park after a long break, conclusion of 
a memorandum for attraction of 100 million euros 
for the first time in Dena Petrochemical Project, con-
struction of the four-star Sepehr Hotel in Assaluyeh 
after full closure in the previous years, sale of the 
first commercial shipment by Sitco Company and 
the pursuit of removing the legal barriers of Lavan 
Chemical Company.He pointed out that after years 
of waiting, fortunately this year the first petrochemi-

cal project of the holding, Sabalan Petrochemical 
Plant, will come on stream with more than 9% 
progress in the current fiscal year and an overall 
progress of 96.3%.»Considering the attraction of 
€100 m in foreign investment, a 25% progress in 
Dena Petrochemical Project is expected in the next 
fiscal year which will bring its overall completion to 
90%; the project is expected to come online ahead 
of schedule, so in the next 20 months, these two 
petrochemical projects will be added to this valuable 
industry of the country,” he added.
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گفتمان

نخستین واحد پتروشیمی هلدینگ انرژی سپهر امسال عملیاتی می شود
مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر گفــت: افزون  بر 
اینکه پتروشــیمی ســبالن به عنوان نخستین پتروشیمی 
این مجموعه امسال وارد مدار تولید خواهد شد، پیش بینی 
می شــود پتروشــیمی دنا نیز پیــش از موعــد مقرر به 

بهره برداری برسد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انرژی 
ســپهر، داود باقری روز دوشنبه، ســوم آذرماه در مجمع 
عمومی عادی ساالنه هلدینگ انرژی سپهر که به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، اظهار کرد: در ســال مالی 
گذشته، بیشــترین تاش ها برای تغییر رویکرد کان به 
پروژه ها پیگیری شــد و ماحصل آن افتتاح پتروشــیمی 
ســبان در ســال جاری، آغاز مجدد عملیــات اجرایی 
پتروشــیمی ســیراف پس از وقفه ای طوالنــی، انعقاد 
تفاهم نامه جذب ســرمایه گذاری خارجــی ۱۰۰ میلیون 
یورویی برای نخســتین بار در پتروشیمی دنا، آغاز به کار 
احداث هتل چهار ستاره سپهر در عسلویه پس از تعطیلی 
کامل پروژه در سنوات گذشته، فروش نخستین محموله 
بازرگانی از ســوی شرکت ســیتکو و پیگیری رفع موانع 

حقوقی شرکت شیمیایی الوان بوده است.
وی با اشــاره بــه اینکه پــس از ســال ها انتظار 
سهامداران، خوشــبختانه امسال نخستین پتروشیمی این 
مجموعه؛ پتروشیمی سبان با بیش از ۹ درصد پیشرفت 
در سال مالی و پیشــرفت کلی ۹6.3 درصدی وارد مدار 
تولید خواهد شــد، افزود: با توجه به جذب سرمایه گذاری 
۱۰۰ میلیــون یورویی خارجی، پیشــرفت ۲۵ درصدی 
پتروشیمی دنا در ســال مالی پیش رو پیش بینی می شود 
تا میزان پیشرفت آن به ۹۰ درصد برسد و پیش از موعد 
مقرر بهره برداری شود، از این  رو طی ۲۰ ماه آینده این دو 
پتروشیمی نیز به این صنعت ارزآور کشور اضافه خواهند 

شد.
پتروشیمی سیراف؛ آینده دارترین پروژه

مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر ادامه داد: متأسفانه 
در سال های گذشته پتروشیمی سیراف در آستانه تعطیلی 
کامل به ســر می برد و زمزمه هایــی از تغییر کارکرد آن 

نیز به گوش می رســید، اما امروز اعام می شــود نه تنها 
پروژه فعال اســت و به پیشــرفت بیش از ۵ درصدی در 
سال مالی گذشته دست یافته، بلکه امروز از آن به عنوان 
آینده دارتریــن پروژه این مجموعه یاد می شــود، چراکه 
با توجــه به ظرفیت هــای بالقوه پروژه، بســتر هرگونه 
برنامه ریــزی در حوزه صنایع پایین دســت در آن فراهم 
اســت و مطالعات گسترده ای نیز در این مورد انجام شده 
است.باقری با تأکید بر آغاز فعالیت بازرگانی در هلدینگ 
پیش از افتتاح پروژه های این مجموعه، گفت: شــرکت 
تجارت بین الملل سکو به عنوان بازوی بازرگانی هلدینگ، 
متأسفانه در ســال های گذشــته منفعل بوده و به دلیل 
عدم بهره برداری از سه پتروشــیمی هم خانواده خود، در 
عمل هیچ گونه فعالیت چشــمگیری نداشــته، اما امسال 
نخســتین محموله متانول دیگر تولیدکنندگان ایرانی را 
به فروش رســاندیم تا ضمن اعــام اینکه بازیگر جدید 

بازار پتروشیمی ایران خواهیم بود، ریل گذاری صحیحی 
را در حوزه فروش متانول آغاز کنیم.به گفته وی، عملیات 
عمرانی هتل ســپهر که پیش از این متوقف شــده بود، 
در دوره مدیریتی جدید با پیشرفت ۲6 درصدی پیگیری 
شــد و با بازنگری طرح پیشــین و رفــع نواقص، هتلی 
چهار ســتاره در ۹ طبقه و ۲۲۰ اتاق احداث خواهد شد تا 
ضمن ایجاد ارزش افزوده از ارائه خدمات به شرکت های 
فعال در منطقه انرژی پارس، خدمات شایســته ای نیز به 

شهروندان شهرستان عسلویه ارائه شود.
ورود شرکت های هلدینگ انرژی سپهر به بازار سرمایه

مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر بــا بیان اینکه 
شرکت شــیمیایی الوان در طول سال های گذشته زیر 
ســایه ســنگین مباحث حقوقی قرار داشــت و در سال 
مالی گذشته بیشــترین پیگیری ها و جلسات هماهنگی 
به منظور رفع مشــکات بنیادین آن انجام شد، تصریح 

کرد: در راســتای همین پیگیری ها، ماه گذشته جلسه ای 
در محل شرکت با رئیس دادگستری شهرستان عسلویه 
برگزار شــد تا بتوان مشــکل ســنواتی را برطرف کرد.

باقــری گفت: بــا توجه به آنکه پیــش از این هیچ گونه 
اقدامی برای بورسی شدن شرکت های زیرمجموعه این 
هلدینگ صورت نگرفته بــود، اقدام به راه اندازی کمیته 
تخصصی بــورس کردیم و اکنون بســیاری از مراحل 
کار طی شــده تا به زودی شــاهد ثبت نماد شرکت های 
هلدینگ در بازار باشیم.پیگیری مباحث حقوقی سنواتی، 
پیگیــری تأمین منابع مالی برای شــرکت ها، راه اندازی 
پنج کمیته کارشناســی در هلدینگ، اتکا به توان داخلی 
در بومی ســازی کاتالیست ها و تاور تقطیر، انعقاد قرارداد 
ســاخت تجهیزات اختصاصی فرآیندی با شــرکت های 
داخلی، انعقاد 83 قرارداد بــه ارزش تقریبی ۵۰ میلیون 
یورو در پتروشیمی ســبان، انعقاد ۴۷ قرارداد به ارزش 

تقریبــی 6۵ میلیون یورو در پتروشــیمی دنــا و انعقاد 
قراردادهایی بــه میزان ۱3۵ میلیون یورو و 6۰6 میلیارد 
ریال در پتروشیمی سیراف با شرکت های توانمند داخلی 
در راستای حمایت از تولیدکنندگان از دیگر مباحثی بود 

که مدیرعامل انرژی سپهر به آنها پرداخت.
 جذب ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه  خارجی

 در پتروشیمی دنا
مدیرعامــل هلدینــگ انــرژی ســپهر از امضای 
تفاهم نامه همکاری ۱۰۰ میلیون یورویی با ســرمایه گذار 
خارجی برای طرح پتروشــیمی دنا خبــر داد و گفت: با 
جذب این ســرمایه گذاری خارجی، پیشرفت ۲۵ درصدی 
پتروشیمی دنا در یک ســال پیش رو رقم خواهد خورد و 
عقب ماندگی های ســال های گذشته جبران می شود.داود 
باقری روز شنبه، یکم آذرماه در حاشیه امضای تفاهم نامه 
همکاری با ســرمایه گذار خارجی به خبرنگار شانا گفت: 
در چند ســال اخیر جدی ترین مشــکل پتروشــیمی دنا 
که به پیشــرفت ُکند پروژه منجر شــده بود، نبود منابع 
کافی و تأمین مالی بود که خوشــبختانه با پیگیری های 
انجام شــده و برنامه ریزی مناســب برای ارائه طرح های 
اقناعــی بــه ســرمایه گذاران، امروز موفق بــه امضای 
تفاهم نامه همکاری با ســرمایه گذار خارجی به مبلغ ۱۰۰ 
میلیون یورو شــده ایم تا تمامی مشکات 6 ساله طرح را 
برچینیم و شــاهد پیشــرفت پروژه باشیم.وی با اشاره به 
اینکه پتروشــیمی سبان به عنوان پیشقراول پروژه های 
انرژی ســپهر با پیشــرفت حدود ۹۷ درصدی، امسال به 
بهره بــرداری می رســد، افزود: جذب این ســرمایه ۱۰۰ 
میلیون یورویی نیز نوید افتتاح پیش از موعد پتروشــیمی 
دنــا را می دهد تا ســاالنه یک میلیــون و 6۵۰ هزار تن 
متانول به ســبد تولیدی پتروشیمی کشــور اضافه شود.

مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر ادامه داد: با جذب این 
ســرمایه گذار خارجی، پیشرفت ۲۵ درصدی در یک سال 
پیش  رو را برای پــروژه پیش بینی کرده ایم و همه توان 
خود را به کار خواهیم بست تا عقب ماندگی های سال های 
گذشته را جبران و دنا را پیش از موعد به عملیاتی کنیم.
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گزارش

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

پاالیشگاه سازی؛ حربه ای برای سیاسی بازی مدعیان
رانت یا منافع ملی؛ کدامیک اولویت دارد؟

یک کارشــناس حوزه انرژی اظهار داشت: ما اکنون به 
دولت های گذشــته نقد داریم که چرا زمانی مجوز موسسسات 
مالی و اعتباری را صادر کردند، چرا نظارت کم بود و باعث شد 
این موسســات ده ها هزار میلیارد تومان به دولت و کشور زیان 
وارد کنند. اگر در زمینه ساخت پاالیشگاه هم محکم کاری نشود 

چه کسی در آینده پاسخگو است؟
به گزارش ایلنا، طی ماه های گذشته نساختن پاالیشگاه 
و پتروپاالیشگاه در حالی مورد انتقاد قرار گرفته که حتی یک 
دلیل فقط برای اقناع افکار عمومی و نه مســئولین امر آورده 
نشــده است. ابرپروژه هایی ارزبر و نه ارزآور که اکنون نه تنها  
در کشور بلکه منطقه و جهان به لحاظ محصوالت تولیدی آن 
اشباع شــده و بازار داغی ندارد.همگان بر این موضوع اذعان 
دارند که باید از مرحله خام فروشــی عبور و وارد عرصه تولید 
محصول با ارزش افزوده باال شــویم و گفته می شــود تولید 
محصوالت پاالیشــگاهی یکی از راه ها است، اما در واقع این 
ظاهر قضیه است، زیرا پاالیشگاه سازی برای تولید محصولی 
کــه دنیای امروز که هــر روز از آن فاصله می گیرد و تاش 
می کند به ســمت سوخت هایی با آالیندگی کم، حرکت کند، 
دیگر توجیهی ندارد. در واقع باید گفت عاقمندان به انتخاب 
این مســیر برای گذار از خام فروشــی فقــط از چیزی انتقاد 
می کنند آنهم با اهداف سیاسی.   پیش تر عباس کاظمی مدیر 
عامل سابق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
تاکید بر اینکه روش های دیگری غیر از پاالیشگاه سازی برای 
به خام نفروختن نفت وجود دارد، به ایلنا گفته بود: سیاســت 
ســرمایه گذاری روی گاز به جای نفت بجا بوده اســت، یک 
میزان پولی داشــتیم که وزارت نفت روی گاز سرمایه گذاری 
کــرده و نتایج مثبت آن را هم می بینیــم. در هر خانه ای گاز 
وجود دارد. واقعیت این اســت که تولید و تصفیه نفت گران تر 
است و اگر روی نفت تمرکز می کردیم، مزیت گاز را از دست 
می دادیم.به گفته یک نماینده ســابق مجلــس امروز انتقاد 
می شــود که چرا زمانی مجوز موسسسات مالی و اعتباری را 
صادر کردند، چرا نظارت کم بود و باعث شــد این موسسات 
ده ها هزار میلیارد تومان به دولت و کشور زیان وارد کنند. اگر 

در زمینه ســاخت پاالیشگاه هم محکم کاری نشود چه کسی 
در آینده پاسخگو است؟

چــرا راه دور برویــم؟ نیم نگاهــی به توســعه برخی 
پتروشیمی ها که شــاید روزی همین گونه و با سیاسی کاری 
توسعه پیدا کردند، نیز می تواند به روشن شدن اذهان کمک کند؛ 
با توسعه پارس جنوبی و تسریع در تولید گاز، پتروشیمی هایی 
که خوراک شــان گاز و محصول شان اوره، امونیاک و متانول 
بوده، به طرز وصف ناپذیری توسعه یافت. بدین ترتیب که در 
صنعت پتروشیمی تولید ماده ای مانند متانول بدون شناخت و 
مطالعه کافی در زنجیره ارزش محصوالت این صنعت، منجر 
به عرضه بیش از حد به بازار و با اشباع شدن آن، بازار جهانی 
با یک سقوط آزاد قیمتی مواجه شد. اکنون آیا قرار است با عدم 
مطالعه کافی در ســاخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه به تکرار 
تجربه ای مشابه مبتا شویم؟ آیا فقط می خواهیم بدون یک 
مطالعه واقعی و کارشناسی دقیق بودجه هنگفتی صرف کنیم و 
یک سازه را سرهم بندی کنیم تا بنزین و گازوئیلی تولید کنیم 

که روی دست مان بماند؟
ســوی دیگر ماجرا را هم ببینیم، کشور ما قرار نیست 
برای همیشــه تحریم بماند و خواهیم توانست نفت بیشتری 
صادر کنیم. شاید فردا نیازی نباشد برای تولید یک محصول 
برای عرضــه در بازاری که وجود نــدارد، بودجه هنگفتی را 
چندین ســال هزینه کنیم، اگر هدف عدم خام فروشی و دور 
زدن تحریم فروش نفت اســت، حتما راه های کم هزینه تری 
هم وجود دارد.بهتر اســت به تجربه ها نیز در کشور خودمان 
در حوزه هــای دیگر و هم کشــورهایی که همچنان بر طبل 
رقابت بر ســر فروش بیشــتر نفت می کوبند توجه کنیم، به 
هر روی آزموده را آزمودن خطاســت؛ بدانیم نفت ســرمایه 
ملی اســت، نباید صرف آزمون و خطــا و خرج بازی هایی با 
منویات سیاسی شــود.جال میرزایی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در این باره اظهار داشت: در سال های اخیر راجع 
به موضوع پاالیشگاه ســازی هم از سوی نفتی ها و هم افراد 
سیاسی مباحثی شده اما از سوی یک اقتصاددان و کسی که 
با موضوع مدیریت مالی آشــنا باشــد و بتواند در زمینه لزوم 

ساخت پاالیشــگاه استدالل بیاورد، اظهارنظری مطرح نشده 
است، واقعیت اینکه ما در این زمینه کمتر به تجارب دیگران 
از جمله برخی کشــورهای نفت خیز توجه می کنیم، مثا سه 
کشور بزرگ تولیدکننده و صادرکننده نفت  عربستان، روسیه و 
امریکا در سال های اخیر رقابت نزدیکی برای صادرات نفت خام 
دارنــد و هیچگاه اینگونه مطرح نکرده اند که چرا نفت را خام 
صادر می کنیــم و باید آن را تبدیل به فــرآورده کنیم. چون 
پیش بینی این است که در سال های آینده مصرف و تقاضای 
نفت خام پایین می آید، بنابراین صاحب نظران بازار نفت به این 
جمع بندی رســیدند که اگر نفت بیشتری بفروشند و پول آن 
را صرف زیرســاخت، تولید بیشتر و بخشی را نیز ذخیره کنند 
و با منافع حاصل از آن کشورشــان را به سمت صنعتی شدن 
ببرند، بیشتر به نفع شان است تا اینکه پاالیشگاه بسازند.وی 
خاطرنشان کرد: اکنون سوال این است که اگر دولت سوبسید 
را از پاالیشگاه هایی که اکنون فعالیت می کنند، بردارد و مواد 
اولیه و خام را با قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار دهد، آیا باز 

هم عاقمندان لزوم ساخت پاالیشگاه را مطرح می کنند؟ در 
صورت قطع یارانه از ســوی دولت چه بسا پاالیشگاه ها توان 
رقابت نداشته باشند و شاید فعالیت و تولید به صرفه شان نباشد، 
به فرض که پاالیشــگاه بسازند چگونه و با چه قیمتی صادر 
می کنند؟ عمدتا هزینه تولید در ایران علیرغم نیروی کار ارزان 
و فراوانی مواد اولیه در مقایسه با کشورهایی مثل هند و چین 
سنگاپور ایران باال است. کسانی که راجع به پاالیشگاه سازی 
صحبت می کنند بیشتر نگاه شان به برخی رانت ها است، نگاه 
بلندمدتی ندارند. عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
اکنون بازار داخلی محصوالت پاالیشــگاهی اشــباع است، 
مازاد تولید داریم و صادر می کنیم، امروز ســاخت پاالیشگاه 
و پتروپاالیشگاه حربه ای شــده که برخی از آن بهره برداری 
سیاسی می کنند. عنوان ساخت پاالیشگاه ظاهر زیبا و خوبی 
دارد اما در مورد باطن و واقعیت قضیه، اینکه چگونه بسازند، 
پاالیشگاه از چه مزایایی برخوردار است، منابع را چگونه تهیه 
می کننــد، آیا منافع اقتصــادی دارد، اینکه اگر دولت حمایت 

نکند، می توانند در بازار رقابتــی منطقه ورود کنند و آیا واقعا 
می توانند ارزآوری داشته باشند، کمتر صحبت می کنند. تابحال 
در مورد اینکه چگونــه بازاریابی می کنند، چگونه پول دولت 
را پس می دهند و اصا صرفــه اقتصادی دارد یا خیر، بحث 
کرده اند؟ فقط می گویند پاالیشگاه باید ساخته شود.وی تاکید 
کرد: عاقه مندان پتروپاالیشگاه و پاالیشگاه سازی نگاه شان 
به نوعی اســتفاده از برخی امتیازات است، مثا دولت چندین 
ســال نفت خام در اختیارشان قرار دهد و بتوانند از تسهیات 
صندوق توسعه ملی استفاده کنند، اما خودشان آورده ای نداشته 
باشند، فقط انتظار دارند دولت کمک ویژه داشته و ثروت ملی 
را با ماحظات خاص در اختیارشــان قرار دهد.میرزایی یادآور 
شد: اگر ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه صرفه اقتصادی و 
ارزش افزوده دارد، طرفداران آن باید خودشــان آورده داشته 
باشــند، برای مردم توضیح دهند و نقدینگی را به این سمت 
سوق دهند، بارها اشاره کرده اند که نقدینگی باالیی در جامعه 
وجود دارد، چرا دولت استفاده نمی کند، این افراد اگر مدعی اند 
که  ســرمایه گذاری در این بخش ارزش افزوده باالیی دارد، 
خودشان سرمایه مردم را جمع کنند، به بانک ها تضمین بدهند 
و کار را شــروع کنند. فقط انتظــار دارند دولت نفت خام را در 
اختیارشان قرار دهد، به صندوق توسعه معرفی و ضمانت شوند 
و بعد از دوره یک ساله استراحت هزینه ها را شروع به پرداخت 

کنند؟
وی گفت: ما اکنون به دولت های گذشــته نقد داریم که 
چرا زمانی مجوز موسسســات مالی و اعتباری را صادر کردند، 
چرا نظارت کم بود و باعث شد این موسسات ده ها هزار میلیارد 
تومان به دولت و کشــور زیان وارد کنند. اگر در زمینه ساخت 
پاالیشــگاه هم محکم کاری نشود چه کسی در آینده پاسخگو 

است؟
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: اینان بحث 
پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه ها را از ماهیت اقتصادی خارج 
کردند و حربه سیاسی پررنگ تر است، در اقتصاد باید راجع به 
سود، توجیه سرمایه گذاری و بازار صادراتی هدف صحبت شود 
نه طرح یک موضوع فقط برای انتقاد آنهم با اهداف سیاسی.

گامی مهم برای پایداری تولید پتروشیمی های منطقه انرژی پارس؛

جایگزینی و تعویض لوله های GRP آب دریا توسط مبین انرژی

شرکت مبین انرژی خلیج فارس، با هدف 
پایداری تولید شرکت پتروشیمی پارس، عملیات 
اجرایی جایگزینی و تغییر متریال لوله های قطور 
GRP آب دریای این شرکت به طول ۱۱۲۰ متر 

و قطر ۲۲۰ سانتی متر را با موفقیت اجرا کرد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت مبین 
انــرژی خلیــج فارس، طی ســالیان گذشــته، 
شکســتگی مکرر لوله هــای GRP آب دریای 
از عوامل  شرکت های پتروشیمی منطقه پارس، 

مهم توقف تولید این شرکت ها بوده است.
مراحــل اجرایــی این پروژه کــه یکی از 
مهمترین اقدامات اصاحی شرکت مبین انرژی 
است، از آذر ماه ســال گذشته و پس از تشکیل 
جلسات متعدد بررسی و کارشناسی های مختلف  

آغاز شد و در هفته گذشته به بهره برداری کامل 
رسید.

طبق برنامه ریزی انجام شده، تا پایان سال 
جاری، خطوط آب دریای شرکت های پتروشیمی 
زاگرس، نوری، واحد جداســازی هوای شرکت 
مبین انرژی خلیج فــارس و پردیس نیز، مرحله 
به مرحله تعویض می شــود و بدین ترتیب یکی 
از  گلوگاه هــا و موانع عمده عــدم تولید پایدار 

شرکت های منطقه رفع خواهد شد.
گفتنی است، هزینه انجام این فاز از پروژه 
بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و تعویض خطوط 
آب دریای شرکت های آریاساسول و جم نیز در 
فازهای دوم و ســوم در دست بررسی است و در 

سال آینده پیگیری خواهد شد.

۱- شــماره و موضوع مناقصه: مناقصه شــماره ۹۹۰۳6۲ ) ایجاد و نگهداري فضاي سبز 
و تنظیفات معابر و اماکن متعلق به شــرکت در ســرخس به مدت دو سال( با شماره فراخوان 

۲۰۹۹۰۹۲۱۳۴۰۰۰۰۴6 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (.
۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱6۵ جاده مشهد/سرخس-

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي حداقل رتبه ۷)هفت( گواهینامه تایید صالحیت 
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکدهای فعالیت ۴-خدمات عمومی و کدفعالیت، ۵-نگهداری و 

خدمات فضای سبز)دارا بودن گواهی صالحیت در هر دو کد اعالم شده الزامی می باشد.( 
۴- مهلت و آدرس دریافت اســناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۹۹/۰۹/۱۹، متقاضیان می 
https://www. توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ســتاد( به آدرس

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 اسناد مناقصه مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۲  مورخ ۹۹/۱۰/۰۲ 
اســناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در ســامانه مذکور بارگزاری و ارسال 

نمایند.
۵ – میزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصه:  مبلغ ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )چهار میلیارد و 
سیصد میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي 

باشد.
6- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۹۹/۱۰/۰۳ در حضور 

پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

نوبت دوم

شماره مجوز: ۱۳۹۹.۴۷6۵

فراخوان مناقصه عمومي
 )یک مرحله اي(
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بین امللل

اخبار

شیوع دوباره کرونا پاالیشگاه های اروپا را به 
تعطیلی می کشاند

افزایش محدودیت های اعمال شــده برای مهار ویروس کرونا 
پاالیشگاه های بیشتری را در اروپا تعطیل می کند.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، پاالیشگاه های بیشتری 
در اروپا در معرض خطر تعطیلی دائمی هستند، زیرا تقاضای سوخت 
در این قاره دوباره با اعمال محدودیت های جدید برای مهار ویروس 
کرونا کاهش یافته اســت.فعاالن بــازار انتظار دارند تقاضای بنزین 
اروپا در ماه های نوامبر و دســامبر در مقایسه با مدت مشابه پارسال  
۱۵ تــا ۲۰ درصد کاهش یابد.قرنطینه  کامل بعضی از کشــورها در 
کنار قرنطینه های جدید و محدودیت های اعمال شده در اقتصادهای 
بزرگ اروپا از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تقاضای 
نفت را دوباره کاهش داده است، آن هم در شرایطی که رکود دوباره 
در اروپا غیرقابل اجتناب به نظر می رسد.پاالیشگاه ها از فصل بهار با 
مشکل سقوط تقاضای سوخت دست و پنجه نرم کرده اند و بسیاری 
از آنها مجبور شــده اند فعالیت های خــود را محدود یا پاالیش نفت 
خام را به طور دائم متوقف کنند.پترونیوس که به طور مشترک توسط 
شرکت های اینیوس سوئیس و پتروچاینا اداره می شود اوایل نوامبر 
اعــام کرد که قصد دارد بعضی از بخش های خود در پاالیشــگاه 
گرنگ موث را تعطیل کند. با تعطیلی این بخش ها، ظرفیت پاالیشی 
این پاالیشــگاه که تنها پاالیشگاه اسکاتلند است کاهش می یابد و 
از ۲۱۰ هزار بشکه در روز فعلی به ۱۵۰ هزار بشکه در روز می رسد.

پاالیشگاه نسته فناند نیز در ماه سپتامبر اعام کرد در حال بررسی 
توقف عملیات پاالیشی در نانتالی است.

کشف های جدید مسیر افزایش ظرفیت تولید 
نفت امارات را هموار می کند

وزیر انرژی امارات متحده عربی اعالم کرد که در پی کشف های 
جدید نفتی در این کشور، ظرفیت تولید نفت ادنوك به ۵ میلیون بشکه 

در روز می رسد.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز از دوبی، ســهیل المزروعی 
روز دوشــنبه )ســوم آذرماه( اعام کرد که اکتشاف های اخیر نفتی 
بخشــی از تاش ها و برنامه شــرکت ملی نفــت ابوظبی )ادنوک( 
برای تحقق ظرفیت تولید روزانه ۵ میلیون بشــکه نفت خام تا سال 
۲۰3۰ میادی است.امارات روز یکشــنبه )دوم آذرماه( از کشف ۲ 
میلیارد بشــکه ذخایر نفتی متعارف و ۲۲ میلیارد بشکه ذخایر نفتی 
نامتعــارف خبر داده بود.المزروعی در حســاب توئیتر وزارت انرژی 
امارات متحده عربی اعام کرده بود که این اکتشاف ها نشان دهنده 
عملیات توســعه ای مداوم شرکت ملی نفت ابوظبی در تاش برای 
دســتیابی به هدف ظرفیت تولید روزانه ۵ میلیون بشکه نفت خام تا 

سال ۲۰3۰ میادی است.
رکوردشکنی صادرات گاز روسیه به چین

آمارهای شــرکت دولتی گازپروم روســیه نشان می دهد عرضه 
روزانه گاز روسیه به چین به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری راشــا تودی، داده های شــرکت دولتی 
گازپروم روســیه نشان داد این شــرکت ۲۵ درصد فراتر از تعهد از 
پیش تعیین شــده خود به چین گاز عرضه کرده است.گازپروم پس 
از گفت وگو با شــرکت ملی نفت چیــن )CNPC( روز جمعه )3۰ 
آبان ماه( اعام کرد: میانگین روزانه صادرات گاز روسیه به همسایه 
شرقی خود فراتر از مقدار توافق شده در ماه گذشته و  در بازه زمانی 
یکم تا ۲۰ نوامبر بوده اســت.افزون بر محموله های معمول، عرضه 
روزانه در ۱۲ نوامبر ۲۵ درصد و به طور بی ســابقه ای افزایش یافت؛ 
رکورد پیشــین در ماه اکتبر و زمانی که گازپــروم ۲۰ درصد فراتر 
از مقدار توافق شــده گاز صادر کرده بود، ثبت شــد.گازپروم اعام 
کرد که روسیه قرار اســت سال آینده با خط لوله »قدرت سیبری« 
در کنــار پروژه »قدرت ســیبری-۲« عرضه گاز به چین را افزایش 
دهد. خط لوله »قدرت ســیبری« اوایل ســال جاری میادی وارد 
مرحله طراحی شــد و پس از تکمیل پروژه به ظرفیت انتقال ساالنه 
۵۰ میلیارد مترمکعب گاز می رســد.این شرکت روس اعام کرد که 
می تواند صادرات گاز طبیعی را با خط لوله 3 هزار کیلومتری »قدرت 
ســیبری« 6 میلیارد متر مکعب دیگر تقویت کند. گازپروم در هشت 
ماه سال ۲۰۲۰، حدود ۲ میلیارد و 3۰۰ میلیون متر مکعب گاز را از 

این طریق صادر کرده است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی: گازهای 

گلخانه ای چین افزایش می یابد
رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت انتشار گازهای گلخانه ای 
چین در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت زیرا 

آنها پس از شیوع کرونا به حالت عادی بازگشتند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملــل فارس به نقل از رویترز، 
رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت انتشــار گازهای گلخانه ای 
چین در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت زیرا 
آنها پس از شــیوع کرونا به حالت عادی بازگشتند.فاتح بیرول، در 
کنفرانس انرژی دیجیتال برگزار شده توسط شرکت نفتی ایکوئینر، 
گفت: از امروز انتشار گازهای گلخانه ای چین بیش از سال ۲۰۱۹ 
خواهد بود زیرا آنها به حال عادی بازگشتند. بیرول با اشاره به تقاضا 
برای نفت چین گفت IEA انتظار دارد این موضوع )انتشار گازهای 
گلخانه ای( در ســال جاری در مقایســه با ســال گذشته »اندکی 
باالتر« باشــد. در مــورد تقاضا برای گاز، ایــن موضوع »مقداری 
بیشتر« اســت.وی گفت: ما یک کاهش ساختاری در تقاضا برای 
نفت نمــی بینیم.بیرول در مورد آمریکا گفــت وی انتظار دارد جو 
بایدن، رئیس جمهور انتخاب شده، حرکت بزرگی در زمینه نوآوری 
های انرژی پاک انجام دهد.وی افزود: پیوســتن مجدد آمریکا به 
توافــق پاریس، حرکت فوق العاده ای برای مقابله با تغییرات آب و 

هوایی ایجاد خواهد کرد.

از لبریز شدن صبر عراق تا قصد امارات برای خروج از اوپک

آیا یکصدوهشتادمین نشست اوپک چالشی خواهد بود؟
بازار اخبار نفت در آستانه برگزاری 
سازمان  نشســت  یکصدوهشــتادمین 
)اوپک(  نفــت  صادرکننده  کشــورهای 
که قرار اســت پنــج روز دیگر یعنی ۳۰ 
طریق  از  آذرماه(  دهم  )دوشــنبه،  نوامبر 
ویدئوکنفرانس برگزار شــود، داغ  است. 
بار  سعودی  عربســتان  نفتی  تأسیسات 
گرفته،  قرار  حوثی هــا  حمله  هدف  دیگر 
عراق در ســطح معاون نخســت وزیر از 
لبریز شدن صبر این کشور برای پذیرش 
تصمیم هــای اوپک گفته اســت، امارات 
قصد خــروج از این ســازمان را دارد و 
کشــف واکســن های تأثیرگذار فایزر و 
مدرنا برای مقابله با کرونا لبخند را به لب 
تولیدکنندگان نفت نشــانده است. با هم 

بعضی از این اخبار را مرور می کنیم.
۱- خبرگــزاری پاتــس به نقل 
از علــی علــوی، معاون نخســت وزیر 
آذرماه(  عراق دیروز )سه شــنبه، چهارم 
اعام کرد که آســتانه تحمــل عراق، 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک(، 
غیرقابل  تصمیم هــای  پذیــرش  برای 
انعطاف این ســازمان که بدون توجه به 
شرایط اقتصادی و سیاسی اعضا گرفته 
می شــود، به باالترین حد رسیده است. 
وی در کنفرانس مجــازی در عراق که 
برگزار شده  ازسوی مؤسسه چتم هاوس 
بــود این موضوع را عنــوان کرد. عراق 
به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک 
از یکم ماه مه یعنی زمان اجرایی شدن 
توافق کاهــش تولید ۲۰۲۰ تا پایان ماه 
اکتبر به طــور میانگین ۹۱ درصد به این 

توافق پایبند بوده است.

۲- »امــارات قصد خروج از اوپک 
را دارد.« ایــن خبــر را نخســتین بار 
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام های 
رسمی این کشور اعام و در بیان دلیل 
آن هم تنش بین دو کشــور عربستان و 
امارات را عنوان کرد. سهیل المزروعی، 
وزیر انــرژی امارات متحــده عربی اما 
در واکنــش به این خبــر اعام کرد که 
کشورش همیشه عضو متعهد در اوپک 
بوده و این تعهد را از طریق پایبندی به 
توافق کنونــی کاهش تولید نفت اوپک 
پاس نشان داده است. امارات از زمان 
اجرایی شــدن توافق اوپک تا پایان ماه 
اکتبر به طور میانگین ۱۰۱ درصد به این 
توافق متعهد بوده است. خروج امارات اما 

موضوع مهمی برای بررسی در نشست 
پیش روی اوپک خواهد بود.

3- تأسیســات نفتی عربستان بار 
دیگر از ســوی حوثی هــای یمن هدف 
حمله قرار گرفت. طبق اعام حوثی های 
یمن در ۲۲ نوامبر )دوم آذرماه( موشکی 
به سمت ایســتگاه توزیع شرکت نفتی 
ســعودی آرامکو در شهر جده در دریای 
ســرخ عربستان سعودی شــلیک شده 
اوپک  دبیرکل  بارکیندو،  اســت. محمد 
هــم در واکنــش به این اقــدام عنوان 
این  از  اقدام هــای خرابکارانــه ای  کرد 
دســت برای امنیت تأمین انرژی برای 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان مضر 
اســت و می تواند منجر بــه نا اطمینانی 

و نوســان های زیادی شــود. عربستان 
به عنوان بزرگ تریــن تولیدکننده اوپک 
از ابتدای اجرای توافق تاکنون توانســته 
۱۰8 درصــد به تعهدهای خــود پایبند 

باشد.
۴- تولید نفــت لیبی، طبق اعام 
شــرکت ملی نفت این کشــور در ۱8 
نوامبر۲۰۲۰ )۲8 آبان مــاه( از مرز یک 
میلیــون و ۲۵۰ هــزار بشــکه در روز 
گذشت تا زمزمه بازگشت این کشور به 
توافق کاهش تولیــد اوپک قوت گیرد. 
تولید نفت این کشــور که در کنار ایران 
و ونزوئــا از توافق کاهش تولید اوپک 
پاس معاف شــده در آغاز اجرای این 
توافق طبق اعام منابــع ثانویه روزانه 

8۲ هزار بشکه ثبت شده است. مصطفی 
اما  صنــع اهلل، مدیرعامل این شــرکت 
معتقد اســت لیبی تا تثبیــت تولید نفت 
به نظام سهمیه بندی برای کاهش تولید 
اوپک ملحق نمی شــود. اعضای اوپک 
بدون تردید در نشســت پیش رو درباره 
موضوع لغو احتمالــی معافیت لیبی هم 

گفت وگو می کنند.
۵- اعــام خبــر مثبت کشــف 
واکســن های مؤثــر بــرای مقابلــه با 
ویروس کرونا در یک ماه اخیر ازســوی 
شــرکت های فایزر و مدرنــا امید را به 
بازار نفت بازگردانده اســت. قیمت نفت 
با اعام این خبر و امید به بهبود تقاضا، 
روند افزایشــی در پیش گرفته اســت. 
قیمــت نفت برنت امــروز به ۴8 دالر و 
3۱ ســنت برای هر بشــکه؛ باالترین 
رقــم از ماه مارس تاکنون رســید. حال 
با این حجم از اخبار شــاید پرسیده شود 
آیا نشســت پیش روی اوپک نشســتی 
چالشــی خواهد بود یا خیر؟ ساده ترین 
و بهترین پاسخ این اســت که تا پایان 
3۰ نوامبر یعنی دهــم آذرماه باید صبر 
کرد. اوپک در ســال های اخیر نشــان 
داده کــه کمتر قابل پیش بینی اســت و 
نشست هایی که پیش بینی می شد ساده 
باشــد با چالش همراه بــوده و به درازا 
اما آنچه مشخص  کشیده شده اســت، 
است اینکه دیامنتینو آزودو، وزیر معدن 
و نفت آنگوال بــر مبنای ترتیب حروف 
الفبا ریاست دوره ای نشست اوپک را در 
سال ۲۰۲۱ به عهده می گیرد. عبدالمجید 
عطار، وزیر انرژی الجزایر هم اکنون این 

عنوان را داراست.

ابراز نگرانی گلدمن ساکس درباره آينده اوپک پالس

رقابت رياض و مسکو در کسب جايگاه نخست صادرات نفت به چين

افزايش سرمايه گذاری مستقيم خارجی در عربستان

بانــک آمریکایی گلدمن ســاکس با 
نزدیک شــدن به نشســت وزارتی اوپک 
پاس و تصمیم احتمالی آنها برای محدود 
کــردن تولید نفت، نســبت بــه آینده این 

ائتاف ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، بانک 
آمریکایی گلدمن ســاکس در یادداشــتی 
اعام کرد که با نزدیک شــدن به نشست 
وزیــران نفت و انــرژی و تصمیم احتمالی 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

و متحدانش )اوپک پاس( برای تداوم رقم 
کنونــی کاهش عرضه نفــت، نگرانی های 
جدیدی دربــاره آینده ایــن ائتاف ایجاد 
می شــود، زیرا این ائتاف باید ســعی کند 
هم زمان بــا تاش برای برقــراری توازن 
در بازار، درآمد و ســهم بیشتری از بازار را 
به دست آورد.نشســت وزارتی اوپک پاس 
قرار است 3۰ نوامبر و یکم دسامبر )دهم و 
ائتاف  یازدهم آذرماه( برگزار شود.اعضای 
اوپک پاس به احتمال زیاد در این نشست 

درباره تمدیــد محدودیت های تولید کنونی 
به دلیل ضعف تقاضــا در پی افزایش موارد 
ابتا به ویروس کرونــا گفت وگو می کنند.
گلدمن ســاکس عنوان کرد: مسئله ای که 
به طور بالقوه ممکن اســت سبب پیچیدگی 
این نشســت شود، می تواند فشــار امارات 
متحــده عربی برای افزایش ســهمیه پایه 
خود باشــد که نسبت به عربستان و روسیه 
کمتر اســت، اگرچه تصــور نمی کنیم این 
موضوع ســبب لغو تمدید این توافق شود.

ایــن بانک آمریکایی بــا توجه به آمارهای 
باالی ذخیره سازی نفت خام، افزایش تولید 
لیبی و موج تــازه ای از همه گیری ویروس 
کرونا معتقد اســت که بهترین اقدام ممکن 
برای قیمت نفت در شرایط موجود، اقدامی 
هماهنگ برای محدود کردن تولید در آینده 
نزدیک است.گلدمن ساکس انتظار دارد که 
اوپک پاس تســهیل کاهش تولید کنونی 
خود را ســه ماهه دیگر بــه تعویق بیندازد، 
این تمدید کمــک می کند تا کمبود عرضه 

بازار جهانی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ 
به یک میلیون بشــکه در روز بازگردد.این 
بانک پیش بینــی می کند کــه در صورت 
تمدید محدودیت تولید این ائتاف، قیمت 
نفت خام برنت در ســه ماه نخست ۲۰۲۱ 
به طور متوســط ۴۷ دالر برای هر بشــکه 
باشد.بانک انگلیسی برکلیز نیز روز دوشنبه 
)ســوم آذرماه( اعام کرد کــه انتظار دارد 
اوپک پاس تســهیل کاهش تولید خود را 

سه ماه به تأخیر بیندازد.

عربستان و روسیه برای رسیدن به جایگاه نخست صادرکننده نفت 
خام به چین در سال ۲۰۲۰ در رقابت تنگاتنگی هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، عربستان سعودی و روسیه 
در رقابت تنگاتنگی برای تبدیل شــدن به بزرگ ترین صادرکننده نفت 
به چین در ســال ۲۰۲۰ هستند و هر دو کشور با وجود کاهش تقاضای 
جهانی نفت در پی همه گیری ویروس کرونا، صادرات خود به این اقتصاد 
برتر را افزایش داده اند.داده های شــرکت های رفینیتیو، وورتکسا و کپلر 
نشان داد عربســتان که پارســال بزرگ ترین صادرکننده نفت به چین 
بود، از ژانویه تا نوامبر ســال ۲۰۲۰ روزانه یــک میلیون و 6۰۰ تا یک 

میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه نفت به این کشور فروخته است، زیرا کاهش 
قیمت فروش نفت در ماه جاری صادرات عربســتان را افزایش داد.مقدار 
صادرات نفت عربســتان به چین در حال رســیدن به روســیه است که 
از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ بشــکه در روز 
نفت به این کشــور صادر کرده اســت. عراق نیز با صادرات حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز، در رتبه ســوم قرار دارد.در حالی که 
همه گیری ویروس کرونا امسال آسیب بسیاری به صنعت نفت زد، چین 
از معدود کشورهایی است که خرید نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش داده، 
زیرا خریداران چینی از ارزانی بی ســابقه قیمت ها در سال جاری میادی 

نهایت اســتفاده را بردند.برآورد سه شرکت نامبرده نشان می دهد مقدار 
نفت صادراتی عربستان به چین در ماه نوامبر بین ۲ میلیون و ۱3۰ هزار 
تا ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار بشــکه در روز خواهد بود، در حالی که این رقم 
در ماه مه - باالترین رقم ثبت شــده برای صادرات-  ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار بشــکه تا ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار بشــکه در روز بود، این رقم حدود 
دو برابر مقدار صادرات اکتبر اســت.به گفته منابع تجاری، دلیل افزایش 
حجم فروش عربستان به چین کاهش چشمگیر قیمت های فروش نفت 
سعودی آرامکو برای مشــتریان آسیایی در ماه اکتبر بوده است. تحویل 

محموله ها به مقصد حدود یک ماه زمان می   برد.

وزیر ســرمایه گذاری عربســتان اعــام کرد که 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در عربستان در نیمه 

نخست سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویتــرز از ریاض و دوبی، 
خالــد الفالح روز شــنبه )یکم آذرماه( اعــام کرد که 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی )FDI( در عربستان 
ســعودی در نیمه نخست امســال در مقایسه با مدت 
مشــابه پارســال ۱۲ درصد افزایش یافته است.دولت 
عربستان ســعودی که میزبان نشســت G۲۰ امسال 
است، جذب بیشتر سرمایه  خارجی را سنگ بنای برنامه 
چشــم انداز ۲۰3۰ خود برای تنوع بخشــی به اقتصاد 
بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان به دور از درآمدهای 

نفتی قرار داده است.فالح که پیش از این ریاست شرکت 
دولتــی نفت ســعودی آرامکوی عربســتان را به عهده 
داشــت، در کنفرانس G۲۰ گفت: خوشحالم که بگویم 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی که مرکز توجه من است، 
در نیمه نخست ۲۰۲۰ نســبت به مدت مشابه پارسال 
۱۲ درصد افزایش یافته اســت.وی گفت: ریاض در ماه 
ســپتامبر به دلیل اختال جهانی ناشــی از همه گیری 
ویروس کرونا، ســرمایه گذاری مستقیم خارجی کندی 
را تجربه کرده اســت.وزیر ســرمایه گذاری عربســتان 
افزود: به عنوان بخشی از تاش های ریاض برای جذب 
ســرمایه  خارجی، عربســتان ســال آینده مناطق ویژه 
اقتصادی مخصوص  به چند بخش را راه اندازی می کند.

فالح تصریح کرد: اقتصاد عربستان که تحت تأثیر فشار 
مضاعف همه گیری ویروس کرونا و پایین آمدن قیمت 

نفت قرار گرفته، امسال مقاومت کرده است و نشان داد 
توانایی مقاومت در برابر شوک ها را دارد.



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 شرکت مهندسی و توسعه نفت 
گفت: احداث نخستین واحد پیش ساخته فرآورش 
نفت کشور در غرب کارون، به شکل گیری راهبرد 
و سیاســتی جدید در صنعت نفت منتهی شــد و 
امیدواریم در این قالب، شاهد احداث و بهره برداری 

از واحدهای پرشماری از این دست باشیم.
تورج دهقانی روز پنجشــنبه، ششم آذرماه 
در آیین بهره برداری رســمی از نخســتین واحد 
پیش ساخته فرآورش نفت کشور در غرب کارون 
کــه از طریــق ویدئوکنفرانس با فرمان حســن 
روحانی، رئیس جمهوری انجام شــد، با بیان این 
مطلب افزود: در منطقه غــرب کارون حدود ۷۰ 
میلیارد بشکه ذخیره نفتی در زیر زمین وجود دارد 
که بیشــتر آن ذخایر مشترک است و هر تاشی 
برای تسریع برداشت از این منابع گامی رو به جلو 
به شمار می رود.وی با بیان اینکه با بهره مندی از 
تجارب ســال های گذشته، می توان با روش هایی 

بدیع، حرکت در مســیر توســعه میدان ها به ویژه 
میدان های مشــترک را شتاب بخشــید، گفت: 
یکــی از این روش ها احداث واحد پیش ســاخته 
ســریع االحداث فرآورش نفت با ظرفیت ۵۰ هزار 
بشکه است که برای نخستین بار در میدان آزادگان 
جنوبی ساخته شــده است و قابلیت توسعه تا 8۰ 
هزار بشــکه را دارد. این واحد در قالب دو ردیف 
۲۵ هزار بشــکه ای فعالیت می کند و توســط 3۵ 
حلقه چاه آزادگان جنوبی تغذیه می شود.مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت ساخت این واحد 
را با سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و در 
کمتر از یک سال از ویژگی های آن عنوان کرد و 
ادامه داد: برای ساخت واحدهای مشابه در کشور، 
به حدود پنج ســال زمان نیاز اســت، همچنین 
به واســطه نوع قرارداد متمایز این پروژه، می توان 
با نرخ های متعارف قیمت نفت، حدود یک میلیارد 
دالر درآمدزایی داشــت، به نحوی که کل هزینه 

پرداختی در طول یکسال کمتر از ۲۵ میلیون دالر 
باشد.دهقانی گفت: ســاخت این واحد به واسطه 
ویژگی های منحصربه فردی کــه دارد، به ایجاد 
یک راهبرد و سیاست جدید در نفت منتهی شده 
اســت و امیدواریم در آینده با ارتقای توان داخل 
شاهد ساخت واحدهای پرشمار از این دست باشیم.
وی در پایــان از همکاران خود در شــرکت متن، 
سرمایه گذار خارجی طرح و دیگر دست اندرکاران 
ســاخت و بهره بــرداری از این واحد فرآورشــی 
قدردانی کرد.به گزارش شــانا، اشــاره دهقانی به 
شکل گیری راهبردی جدید در صنعت نفت، ناظر 
بر آن است که به دنبال تجربه موفق احداث واحد 
پیش ســاخته فرآورش نفــت در آزادگان جنوبی، 
تیرماه پارســال دســتورعمل الزام به تغییر روش 
ساخت و نصب واحدهای فرآورش پیش ساخته با 
اهدافی از جمله رفع تنگناهای موجود در عملیات 
بهره برداری، شتاب در اجرای طرح های مصوب و 

تحقق به موقع اهداف تعیین شده، حمایت از انتقال 
فناوری، ساخت داخل و توسعه فناوری ملی در این 
زمینه، کاهش تصدی شــرکت ملی نفت ایران و 
بهبود شاخص های اقتصادی و استفاده حداکثری 
از ظرفیت بخش خصوصی از ســوی وزیر نفت 
اباغ شد؛ دستورعملی که در آن تأکید شده است 
برگزاری مناقصه یا امضای قرارداد به هر ترتیب 
برای اجرای واحدهای بهره برداری یا نمک زدایی 
نفت در خشــکی )به جز موارد اســتثنا( نباید به 
روش متعارف گذشــته انجام شود.این رویکرد با 
انجام اقدام هایی از جمله تدوین چارچوب همسان 
قــراردادی، تدویــن مجموعه الزام هــای فنی و 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس ئی(، تدوین 
الگوی ارزیابی صاحیت شرکت های متقاضی و 
برگزاری فراخوان مربوطه در فاز اجرا قرار گرفت 
و همسو با این هدف بهمن ماه پارسال نیز قرارداد 
ساخت دومین واحد فرآورش سیار در میدان نفتی 

آزادگان جنوبی به روش BOO ســاخت، تملک، 
بهره بــرداری )Build - Own - Operate( بین 
شــرکت مهندسی و توســعه نفت )متن( و جهاد 

دانشگاهی امضا شد و در حال پیگیری است.

پارس  ذخیره سازی  متمرکز  مخازن 

جنوبی به ارزش ۲۹.۲ میلیون یورو و ۲۲۰ 
به  رئیس جمهوری  با دستور  تومان  میلیارد 

بهره برداری رسمی رسید.
پروژه احداث تأسیسات ذخیره سازی 
و ایستگاه های اندازه گیری میعانات گازی 
که روز پنجشــنبه، ششم آذرماه با دستور 
به صورت  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن 
رســید  بهره برداری  به  ویدئوکنفرانــس 
گازی  میعانــات  ذخیره ســازی  به منظور 
تعدادی از پاالیشگاه های پارس جنوبی با 
ظرفیت اسمی 6۴۰ هزار مترمکعب معادل 

۴ میلیون بشکه اجرا شد.در این پروژه به 
کارفرمایی شــرکت نفــت و گاز پارس، 
هشت دستگاه مخزن هر یک به ظرفیت 
8۰ هزار مترمکعب )۵۰۰ هزار بشــکه( و 
در مجموع با ظرفیت 6۴۰ هزار مترمکعب 
به صورت ســقف شــناور و دو دســتگاه 
مخزن آتش نشــانی و مخازن ســوخت، 
شــبکه لوله کشی و سیســتم های برق و 
ابــزار دقیق، سیســتم های اندازه گیری و 
پمپ های  و  میعانات  انتقال  بوســترهای 
مربوطه و ساختمان های صنعتی و اداری، 
ســاخته شده اســت.این مخازن ظرفیت 

تأمیــن خوراک روزانه ۴8۰ هزار بشــکه 
میعانات گازی پاالیشــگاه ســتاره خلیج 
فــارس را از طریق ایســتگاه های پمپاژ 
این پاالیشگاه در ضلع غربی تأسیسات و 
نیز ارســال میعانات گازی به سمت گوی 
شــناور )SPM( شــماره ۱ و ۲ از طریق 
خطــوط 3۰ اینــچ ورودی - خروجی تا 
سقف 6۰۰ هزار بشــکه در روز را دارند.

و  ذخیره سازی  تأسیســات  پروژه ساخت 
ایســتگاه های اندازه گیری میعانات گازی 
 EPC۲، EPC۱ در قالــب ســه پــروژه
تجهیزات  تأمیــن  )مهندســی،   EPC3،

و اجرا( ازســوی پیمانکاران و مشــاوران 
شــرکت  انرژی،  طرح هــای  ناردیــس 
ماشین ســازی اراک و شرکت مهندسین 
مشــاور پارس اجرا و با تأمین سرمایه از 
منابع داخلی شــرکت ملــی نفت ایران و 
تســهیات صندوق توسعه ملی )ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع تولید( اجرا شــده است.

و  ذخیره سازی  تأسیســات  پروژه ساخت 
ایســتگاه های اندازه گیری میعانات گازی 
برای ۱6۰ نفر ماه اشتغال ایجاد کرد که با 
توجه به بهره برداری پروژه هم اکنون ۵۰ 

نفر در این پروژه حضور دارند.

مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز 
ذخیره سازی  تاسیســات  گفت:  پارس 
و ایســتگاه های اندازه گیــری میعانات 
پایانه  مهم ترین  جنوبــی  پارس  گازی 
توزیع میعانات گازی کشور برای تغذیه 

پاالیشگاه های پایین دستی است.
روز  مشــکین فام  محمــد 

پنجشــنبه، ششــم آذرمــاه در آیین 
بهره برداری رسمی از مخازن متمرکز 
ذخیره ســازی پــارس جنوبــی که از 
فرمان حسن  با  ویدئوکنفرانس  طریق 
شــد،  انجام  رئیس جمهوری  روحانی، 
با ابراز خرســندی از افتتــاح ۱۵ فاز 
پارس جنوبی در هفت ســال گذشته 
اظهار کرد: پروژه مخازن ذخیره سازی 
میعانات  اندازه گیری  ایســتگاه های  و 
گازی پــارس جنوبی در عســلویه، با 
هدف ذخیره ســازی موقــت میعانات 
گازی پاالیشــگاه های ۱3گانه پارس 

جنوبــی بــرای توزیع مناســب میان 
مبادی مصرف پایین دستی تعریف شده 
است.وی با بیان اینکه تامین مستمر و 
پایدار خوراک تاسیسات پایین دست از 
جمله پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
مقدار روزانه 36۰ هزار بشکه از طریق 
این مخازن انجام می شود، افزود: طرح 
ســاخت این مخازن همســو با هدف 
کاهــش خام فروشــی میعانات گازی 
پارس جنوبی و ایجــاد ارزش افزوده 
این کاال که معادل نفت خام ســبک 
و مرغوب اســت، اجرا شد.مدیرعامل 

شــرکت نفت و گاز پــارس ادامه داد: 
به طور  پــارس جنوبی  میعانات گازی 
عمده در پاالیشگاه های پایین دستی به 
فرآورده های ارزشــمند باکیفیتی نظیر 
بنزیــن یورو ۴ و با اکتــان باال تبدیل 
می شود که نقشی مهم در خودکفایی 
در تامین بنزین مورد نیاز کل کشــور، 
قطع وابســتگی بــه واردات و امکان 
صادرات ایفا می کند.مشکین فام با بیان 
اینکه این تاسیســات مهم ترین پایانه 
توزیع میعانات گازی کشور برای تغذیه 
است،  پایین دســتی  پاالیشــگاه های 

افزود: رقم سرمایه گذاری در این پروژه 
حــدود 3۰ میلیون یــورو و ۲ هزار و 
۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.وی اظهار 
کرد: در این طرح، هشــت مخزن هر 
یک به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشــکه )در 
مجموع ۴ میلیون بشــکه( به صورت 
سقف  شــناور و ۲ مخزن آتش نشانی 
و مخازن ســوخت، شــبکه لوله کشی 
و سیســتم های بــرق و ابــزار دقیق، 
ســامانه های اندازه گیری و پمپ های 
انتقال میعانات و ساختمان های صنعتی 
و اداری ســاخته شده است.مدیرعامل 

شــرکت نفت و گاز پارس با اشاره به 
اینکه در ســه سال گذشته دو شرکت 
داخلی ماشین ســازی اراک و ناردیس 
به عنوان پیمانــکاران اصلی همراه با 
ده ها شرکت کوچک و بزرگ به عنوان 
پیمانکاران  تأسیسات،  سازنده  مشاور، 
اجرایی در این پروژه فعالیت داشــتند، 
گفت: به طور مستقیم و میانگین بیش 
از ۴۰۰ نفر به صورت مســتمر در این 
طرح فعال بودند و پس از بهره برداری 
نیز اشتغال پایدار برای حداقل ۵۰ نفر 

ایجاد می شود. 

نخستین واحد پیش ساخته فرآورش نفت در کشور از طریق ویدئوکنفرانس و با فرمان 
رئیس جمهوری به بهره برداری رسمی رسید.

این واحد فرآورشی )Skid-Mounted( که روز پنجشنبه، ششم آذرماه به طور رسمی 
به بهره برداری رســید، در قالب قرارداد اجاره و خرید خدمات فرآورش نفت )۱.۲8۵ دالر به 
ازای هر بشــکه( با بخش خصوصی )خارجی( ساخته شــده است. ارزش قرارداد امضاشده 
۴۷ میلیون دالر، محل ســاخت ضلع جنوبی میدان نفتــی آزادگان جنوبی )غرب کارون(، 
تعداد چاه هــای تغذیه کننده 3۵ حلقه و ظرفیت فرآورش آن روزانه ۵۰ هزار بشــکه نفت 
است که قابلیت توســعه تا 8۰ هزار بشکه نیز وجود دارد.از دیگر نکات قابل اشاره در این 
واحد، روش کار اســت که نفت با اســتفاده از بخار آب بسیار گرم )Superheat( به منظور 
تغییر و تبادل دما فرآورش می شــود، همچنین احداث این واحد در زمان ساخت برای ۴۰۰ 
نفر و در زمان بهره برداری برای ۱۰۰ نفر اشــتغال زایی به همراه داشته است.جذب سرمایه 
خارجی در اوج تحریم ها، احداث ســریع )در کمتر از یک سال( و کمک به افزایش ظرفیت 
 Skid Mounted تولید در یک میدان مشترک )آزادگان جنوبی(، شاخص ترین ویژگی های

احداث شــده در غرب کارون به شــمار می رود، همچنین این تجربه موفق سبب شد بیژن 
زنگنه، وزیر نفت تیرماه پارســال دستورعمل الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای 
فرآورش پیش ســاخته را با اهدافی از جمله رفع تنگناهای موجود در عملیات بهره برداری، 
شــتاب در اجرای طرح های مصوب و تحقق به موقع اهداف تعیین شــده، حمایت از انتقال 
فناوری، ســاخت داخل و توســعه فناوری ملی در این زمینه، کاهش تصدی شرکت ملی 
نفت ایران و بهبود شاخص های اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی 
اباغ کند.دســتورعملی که در آن تأکید شــده است برگزاری مناقصه یا امضای قرارداد به 
هر ترتیب برای اجرای واحدهای بهره برداری یا نمک زدایی نفت در خشــکی )به جز موارد 
اســتثنا( نباید به روش متعارف گذشته انجام شود. این رویکرد با انجام اقدام هایی از جمله 
تدوین چارچوب همســان قراردادی، تدوین مجموعه الزام های فنی و بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست )اچ اس ئی(، تدوین الگوی ارزیابی صاحیت شرکت های متقاضی و برگزاری 
فراخوان مربوطه در فاز اجرا قرار دارد.همسو با این هدف بهمن ماه پارسال نیز قرارداد ساخت 
دومین واحد فرآورش سیار در میدان نفتی آزادگان جنوبی به روش BOO ساخت، تملک، 

بهره برداری )Build – Own – Operate( بین شــرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( و 
جهاد دانشــگاهی امضا شد. ظرفیت فرآوری این تأسیسات )Skid-mounted( روزانه ۵۰ 
هزار بشکه و ۱۵ ماه برای طراحی و ساخت آن در نظر گرفته شده و مدت بهره برداری این 

طرح نیز سه ساله و تا پنج سال قابل تمدید عنوان شده است.

مديرعامل شرکت متن عنوان کرد:

واحد پيش ساخته فرآورش نفت غرب کارون؛ منشأ راهبردی جديد در صنعت نفت

بهره برداری از مخازن متمرکز ذخيره سازی پارس جنوبی با فرمان رئيس جمهوری

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

تاسيسات ذخيره سازی پارس جنوبی پايانه اصلی توزيع ميعانات گازی است

در منطقه عملیاتی غرب کارون و با دستور رئیس جمهوری؛

نخستین واحد پیش ساخته فرآورش نفت به بهره برداری رسمی رسید
یادداشت

برای همکاران پتروشیمی
 لردگان وایالم

عبدالرسول دشتی
طرح پتروشــیمی 
دوران  در  را  لــردگان 
ســاخت از نزدیک دیده 
بودم. مجتمعی محصور 
شده در دل مجموعه ای 

کوهستانی.
از  لــردگان  طرح 

نظــر امکان تردد همکاران پتروشــیمی یکی از 
مناطق ســخت ومخصوصا دور از نظر دسترسی 
به لحــاظ امکانات پــروازی بــود. نزدیکترین 
فرودگاهها برای پرواز هوایــی به این منطقه از 
سه شهر اصفهان، یاســوج و شیراز صورت می 
گیرد و برعکس مناطقی مثل عسلویه یا ماهشهر 
که پرسنل اعزامی پس از فرود هواپیما مستقیما 
به منطقه عملیاتی اجــرای پروژه خود می روند، 
ازنزدیکترین فرودگاه تا محل پروژه که یاســوج 
می باشد حدود دو ســاعت تردد زمینی هم باید 
راه پیموده شــود. لردگان اما از یک ویژگی ممتاز 
برخوردار بود و آن اصالت خاص و دلسوزی مردم 
بومــی آن منطقه بود. آنان با جان و دل از اجرای 
این طرح پتروشــیمی در منطقه و محل زندگی 
خود اســتقبال کرده و مسئولین طرح هم انصافا 
سنگ تمام گذاشــته و اکثر نیروهای مورد نیاز و 
فعال در پروژه را از افراد بومی به ویژه سه روستای 
نزدیک محــل اجرای پروژه جذب کرده بودند. با 
مدیرعامل جدید این طرح که پس از جدایی من 
از روابط عمومی هلدینگ منصوب شده آشنایی 
نــدارم ولی مدیرعامل قبلی آن را می شــناختم 
مدیری که می توانســت در زمره نیروهای جوان 
و آینده دار پتروشیمی و سرمایه های کشور برای 

توسعه این صنعت قرار داشته باشد.
در میان تمامی طرح های در دست اجرای 
هلدینگ خلیج فارس در مناطق مختلف کشــور 
دو طرحــی از نظر میزان اســتقبال و امیدی که 
مردم بومی نسبت با آن داشته واز جایگاه خاصی 
برخوردار بودند طرح های پتروشــیمی لردگان و 

پتروشیمی ایام می باشند.
بــه یاد دارم یک روز پس از پایان جلســه 
پیشرفت طرح ها با مهندس نژادسلیم مدیرعامل 
)وقت( هلدینگ خلیــج فارس صحبت کرده، در 
مورد ویژگی های مثبت مردم منطقه و صحبت 
هایی که با مردم و کارکنان بومی داشتم به ایشان 
توضیح می دادم. بــه وی گفتم با توجه به نگاه 
مثبت مردم و مســئولین منطقه کاش هلدینگ 
خلیج فارس شــرایط آن را داشــت تا طرح های 
دیگــری نیز در آن منطقه احداث کند و ایشــان 
مسائلی مانند کمبود زمین مسطح، سخت بودن 
راههای دسترســی جاده ای و ترانزیتی و از همه 
مهم تر آب مورد نیاز چنین پروژه هایی را مطرح 
کرد که کمابیش آنها را می دانســتم. نکاتی که 
همه آنها کاما منطقی بود. اما در تاکید بر نظری 
که برای توســعه پتروشیمی در آن منطقه داشتم 
گفتم کاش میشد مسئولین این منطقه را تشویق 
کرد با تعامل یکدیگر تسهیات الزم را از وزارت 
صنایع بــرای احداث صنایع تکمیلی و واحدهای 
پایین دستی پتروشیمی در این منطقه اخذ کنند. 
این موضوع مخصوصا برای منطقه ایام از این 
نظر شرایط مناسب تری داشت بیشتر قابل تحقق 
بود. ایام می تواند دریچه جدیدی از مسیر عراق 
برای بــازار صادرات محصوالت پتروشــیمی و 
صنایع پایین دســتی آن را به روی کشورمان باز 
کند. آن سال ها استاندار ایام از جمله مسئولینی 
بود که نظر بسیار مساعد و همکاری خوبی در باز 
کردن گره های کار پروژه پتروشیمی ایام داشت.
مردمی که در طول ســفر به این دو منطقه 
با آنها ماقات داشــتم و از آن مهم تر همکاران 
بومی شاغل در این دو پروژه را به گونه ای خاص 
با صداقــت، صادق و در یک کام »اصیل« می 
دیدم و همیشه با خودم می گفتم این دو منطقه 
ارزش هر کاری که بشــود برای آنان انجام داد 

را دارند.
لــردگان و ایام اکنــون صاحب مجتمع 
پتروشــیمی هستند و هر دو محل شایستگی آن 
را دارند تا به مدد همت مســئولین خود و تشویق 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی 
و کمک وزارت صمت شــرایط و تسهیات الزم 
برای احــداث واحدهای کم هزینــه تر صنایع 
تکمیلی و پایین دســتی پتروشــیمی در این دو 
منطقه را فراهم نموده، عاوه بر کمک به رونق 
اقتصادی، زمینه اشــتغال جوانان بومی و مستعد 

خود را نیز فراهم نمایند.

مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتی برگزار می کند

»استعداديابی و پرورش مشاوران حرفه ای مديريت«
ـ را  ـ شامل تجربه ی فروش و اجرای طرحـ  آن دسته از شرکت کنندگان که کلیه ی ماژول های این برنامهـ 
با موفقیت به پایان برسانند، به شرط پذیرِش ضوابط سازمان مدیریت صنعتی و منشور اخالق حرفه ای، 
به عنوان اعضای شبکه ی شمسا می توانند به صورت تمام وقت، پاره وقت یا پروژه ای با سازمان مدیریت 

صنعتی همکاری کنند.
این برنامه شامل تسهیالتی مانند بورسیه و وام های بانکی می باشد و برای چهار گروه از مخاطبان طراحی 

شده است:
۱-دانش آموختگان آماده ی ورود به بازار کار

۲-پیشکسوتان صاحب تجربه اجرایی در صنایع مختلف
۳-افراد مجرب در زمینه های مدیریت و عالقه مند به تغییر مسیر حرفه ای

۴-افراد فعال در حوزه مشاوره مدیریت و عالقه مند به توسعه  ی فردی
برای کسب اطالعات بیشتر، میتوانید با استفاده از لینک زیر به صفحه شمسا در وبسایت معاونت مشاوره 
و تحقیق ســازمان مدیریت صنعتی مراجعه فرمایید و ضمن مطالعه کاتالوگ برنامه، نسبت به ثبت نام 

اقدام نمایید.
https://consulting.imi.ir/shamsa/?utm_source=whatsapp&utm_
medium=social%20media&utm_campaign=whatsapp%20shamsa


