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شماره

750
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی محقق شد:

طراحی و پیاده سازی رتبه 
کسب و کارهای اینترنتی

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری: هدف اصلی پروژه رتبه بندی، حمایت از کسب وکار 
از طریق افزایش رقابت پذیری، کمک به تصمیم گیری بهتر مصرف کنندگان و توسعه 
و ترویع تجارت الکترونیکی است که البته به دلیل دسترسی متقاضیان به اطالعات 

عملکردی کسب وکارها، موجب افزایش شفافیت و رفع انحصار خواهد شد
13

تولد يک باور
رونمایی از ساخت شیرهای اصلی دروازه ای تروکاندویت ۴٢ اینچ خط لوله گوره 

جاسک برای اولین بار در ایران توسط مشارکت شیرآالت ماشین سازی- گداختار با 
حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور

مهندس صفری:  توسعه کشور و کمک به بخش خصوصی مهمترين
 اهداف شرکت ماشين سازی اراک 

دکتر پيام خليلی: »تولد يک باور«با ساخت شيرهای دروازه ای 
برای انتقال نفت خام خط لوله گوره به جاسک

در سال 99 محقق شد؛

بی سابقه ترين افزايش توليد در 
تاريخ صنعت پتروشيمی ايران

معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی خبرداد: اجرای 31 طرح راهبردی 

پتروشيمی با محوريت خوراک ترکيبی
 توليد پروپيلن و پيشران

رونمايی از 2 محصول جديد پلی اورتان؛

پتروشيمی کارون امسال
 5 محصول جديد عرضه کرد

در مجمع عمومی فوق العاده؛

افزايش سرمايه 42 درصدی 
شرکت مبين انرژی 

خليج فارس تصويب شد

در مراسمی به مناسبت هفته پژوهش؛

سه شرکت برتر هلدينگ 
خليج فارس در حوزه 
پژوهش معرفی شدند

گام بلند پتروشيمی نوری 
برای صيانت از محيط زيست
قرارداد اجرای طرح زيست محيطی بازيابی گازهای 

مشعل پتروشيمی نوری به دست متخصصان ايرانی 
منعقد شد

افزايش چشمگير سود نوری با اجرای  طرح بازيابی 
گازهای ترش فلر و توليد کود سولفات آمونيوم

گزارش دانش نفت از آغاز عملیات حفاری نخستین چاه آخرین بلوک میدان مشترک پارس جنوبی؛

فاز 11؛ نوید بهار توسعه یافتگی تولیدکنندگان  
پیمانکاران و سازندگان داخلی

زنگنه: برای افزایش تولید نفت از کسی اجازه نمی گیریم         برداشت گاز از فاز 11 نیمه دوم 1۴00 کلید می خورد
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شنبه 29 آذر ماه 1399 
 شماره 750

2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری:

صنعت نفت با وجود همه فشارها رشد مثبت دارد
رئیس جمهوری گفت: همه فشارها 
این بود صنعت نفت را به زمین بزنند، اما 
این صنعت رشــد کرد و در ۶ ماه نخست 

امسال رشد نفت مثبت شد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
دکتر حسن روحانی، روز چهارشنبه، ۲۶ 
آذرماه در نشست هیئت دولت گفت: در 
ســه ماه دوم ســال، با نفت و همچنین 
بدون نفت، رشد اقتصادی ما مثبت بود. 
یعنی آمار ۶ ماه نخست امسال ما هم با 
نفت و هم بی نفت مثبــت بوده که این 
بسیار ارزشمند اســت.وی با بیان اینکه 
رشــد اقتصادی ما در ســه ماه دوم، با 
نفت ۵.۱ مثبت و در ســه ماه دوم بدون 
نفــت، ۳.۲ مثبت بوده اســت، افزود: در 
بعضی از محصوالت رشد تولید ما بسیار 
ارزشــمند بوده اســت، حتی در نفت که 
همه فشــارها این بود کــه نفت ما را به 
زمین بزنند، اما این صنعت رشــد کرد و 
در ۶ ماه نخست امسال رشد نفت مثبت 
شــد.رئیس جمهوری حرکــت اقتصادی 
را افتخارآمیــز خوانــد و تصریــح کرد: 
مردم ما در مقابل دشــمنان ایســتادگی 

و شــعار جهش تولید را محقق کردند، 
مــا می بینیم هر هفته در پنجشــنبه ها 
بیانگر آن  افتتاح داریم، این موضــوع 
اســت که همه بخش هــای دولتی و 
بخش خصوصی  همچنین  و  غیردولتی 

ما با همه تــوان به دنبال جهش تولید 
در کشــور هســتند.روحانی با اشــاره 
بــه اینکه برخی از رســانه های داخلی 
تحت تأثیر رســانه های ماهواره ای ضد 
ایران ســخنانی درباره برجام و تفاوت 

شرایط امروز با شرایط سال ۹۴ عنوان 
امروز،  شرایط  بی شک  گفت:  می کنند، 
با شرایط سال ۲۰۱۵ متفاوت است. در 
ســال ۲۰۱۵ که درباره برجام مذاکره 
می کردیــم شمشــیری به نام شــش 

قطعنامه باالی ســر ما قرار داشــت و 
امروز این شمشــیر شکسته است. در آن 
روز شمشــیر دومی به نام PMD باالی 
سرمان بود و امروز این شمشیر شکسته 
و وجود ندارد.وی گفت: در شــرایط سال 
۲۰۱۵ افکار عمومــی جهان به گونه ای 
شــکل گرفته بود که اگر ایران تعهدی 
انجــام دهد به آن عمل نخواهد کرد، اما 
در برجام ثابــت کرده ایم که متعهدترین 
کشــور دنیا هستیم. به سختی و وسواس 
مذاکــره می کنیم، اما اگــر امضا کردیم 
به عهدمان وفــادار خواهیم ماند. این در 
حالی اســت که حتی کشــورهای ۴+۱ 
هم نتوانســتند بــه تعهدهای خود عمل 
کنند.رئیس جمهوری بــا تاکید بر اینکه 
شــرایط داخلی هم نســبت به گذشته 
متفاوت است، افزود: آن روز که مذاکره 
می کردیــم، بنزیــن وارد می کردیم، اما 
امروز بنزیــن صادر می کنیــم، آن روز 
که مذاکــره می کردیــم، گازوئیل وارد 
می کردیــم، اما امــروز گازوئیل را صادر 
می کنیــم. آن روز مجبــور بودیــم در 
زمســتان گاز وارد کنیم، اما اکنون گاز را 

حتی در زمستان صادر می کنیم.

یادداشت

نگاهي به معیارهاي سیاست هاي
 انتخاب مدیران

امیر دیوان بچاری
مدتهاست که لفظ »اتوبوسی آمدن« مدیران 
بنگاههای بزرگ ، وزرا ، اســتانداران، شهرداران.... 

ورد زبانهاست . 
» مدیــران اتوبوســی  بنگاههــا« و حتی 
»قطاری » عمدتا« به عملکردی اطالق می شود 
که در آن مدیران ارشــد بنگاههای اقتصادی و یا 
گروههای سیاســی و... با حضور خود، مدیران زیر 

دست را بصورت مجموعه ای و یا بطئی با مدیران هم کیش خود و نوعا در 
اتوبوس خود، جایگزین می کنند.

این اقدام می بایست بمنظور یکدست نمودن افکار مدیران و روءسای 
ســتادی خود در جهت پیشبرد اســتراتژی و اهداف کالن تعریف شده آنها 

صورت پذیرد.
بدیهی اســت که تســریع در اجرائی نمودن منویات مدیران ارشد در 
راســتای نیل به اهداف تعریف شده و استراتژی کالن بنگاه/ وزارت و....، با 
یکدست نمودن افکار و خط مشی مدیران و روسای زیر دست، تسهیل شده، 
و بکارگیری افرادی که از پیش، خط مشــی شــان معلوم و مقبول مدیران 
ارشــد است، کمک شایانی در این راستا به شــمار می رود. این موضوع نه 
تنها درکشــور ما که در بسیاری )عموم( کشــورها و بنگاههای اقتصادی و 
غیر اقتصادی و البته عمدتاً سیاســی رواج دارد. در همین راستا اخیرا نیز در 
خبرها، لزوم عزل و ونصب ۲۰۰۰ سمت در کابینه » جو بایدن« چندین بار 

تکرار شده است.
اما نکته بسیار تامل برانگیز در این امر آن است که در کشورهای حتی 
کمی توسعه یافته، قبل از انتخاب مدیران ارشد / وزرا / استانداران / شهرداران 
و... برنامه، استراتژی و اهداف ایشان دریافت و بررسی شده ، سپس ارزیابی 
گردیده و از میان چندین داوطلب،  برترین آنها معرفی و حتی المقدور انتخاب 
اصلح صورت می پذیرد. البته بر اســاس برنامه ارائه شــده نسبت به پایش 
ایشــان در آینده نیز اقدام شده و موفقیت و یا شکست عملکرد آنها احصاء 
می شــود. در این میان متخصص بودن و داشــتن سابقه و نه کپی برداری 
از افکار و ســوابق دیگران، بدون داشتن فهم و درک الزم در شرح فعالیت 
سازمان مربوطه نیز از جمله عوامل موثر در انتخاب افراد و جلوگیری از هدر 
رفت منابع خواهد بود. بعنوان مثال چندی پیش انتخاب رئیس بانک مرکزی 
یکی از کشورهای مهم اروپایی با درج آگهی در روزنامه و درخواست اعالم 
ســوابق، برنامه و توانمندی های کاندیدها صورت پذیرفت و رئیس مربوطه 
از میان داوطلبان انتخاب گردید و البته نکته مهم اینکه حســب اتفاق حتی 
فرد انتخاب شده تابعیت کشور دیگری را داشت. البته این روزها چنین اتفاقی 
تقریبا عادی است که عمده شهرداران و مدیران اجرایی و البته عمدتا روسای 
احزاب سیاسی کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا نیز اینگونه ) البته نه با درج 

آگهی( انتخاب می شوند.  
در همین راستا می توان گفت هیچ استراتژی و برنامه ای بدون برنامه 
ریــزی و تعیین منابع اعم از نیروی انســانی، اعتبار مالی، نقدینگی و منابع 
پشــتیبان و ... ضمانت اجرائی نخواهد داشــت. لذا از حقوق بایسته مدیران 
ارشد انتخاب شده، می توان به لزوم همراهی روسای زیر دست و افراد کابینه 
شخص منتخب اشاره نمود . علیهذا به نظر کاماًل منطقی است که برخی و یا 
همه مدیران کابینه جدید یک دولت تعویض و یا در عمر مدیریت »مدیران 

ارشد » تغییر کنند.
اصل مهمی که در انتخاب » مدیران ارشد« برای بنگاههای اقتصادی 
در کشــور ما مورد بی مهری دائمی است، اخذ برنامه و اهداف مدیران ارشد 
و علی الخصوص بررســی سنخیت تخصص و تجربه آنها با پست سازمانی 
و ســپس انتخاب اصلح است .عموماً در هلدینگ های کشور، انتخاب مدیران 
از ســوی وزیر/راس هرم مرتبط و بدون اعالم هر گونه برنامه و لذا بدون امکان 
پایش در آینده توســط ناظران بیرونی و حتی درونی صورت می گیرد. در عمل 
ناظرین و ذی نفعان تنها رضایت و عدم رضایت وزیر مربوطه را می توانند بعنوان 
موفقیت و یا عدم موفقیت مدیر مزبور قلمداد نمایند!! به اعتقاد نویسنده در بنگاه 
های اقتصادی، تعریف کابینه و چارت مدیریت ارشــد قبل از هر چیز، باید تابع 
تخصص، ســابقه و رتبه ســازمانی افراد باشد. نه تبعیت از حزب و گروه و تفکر 
خــاص. چرا که هدف اصلی بنگاه های اقتصادی در تولید و فروش خالصه می 
شــود که  برای تمام مدیران ارشد ، الزامی اســت و البته این مهم، عمیقاً تابع 
تخصص و انگیزه زیر دستان و کل پرسنل سازمان بوده که به نوبه خود، با حضور 
مدیر و رئیس توانمند، خوش نام،  با سوابق درخشان در زمینه شغلی مربوطه، نه 

تنها میسر که تقویت نیز می شود. 

سخنگوی دولت:
توليد نفت و فرآورده های نفتی در ايران هيچگاه متوقف نشد

معاون اول رئيس جمهوری:

آثار قراردادهای صنعت نفت با دانشگاه برای آينده کشور تعيين کننده است

بومی سازی تجهيزات های تک در نفت خيز جنوب

ســخنگوی دولت با بیان اینکه دولت 
دوازدهم آثار منفی تحریم بر اقتصاد ایران را 
به جان خرید و مردم هم سختی های زیادی 
متحمل شدند، گفت: هر چند در این شرایط 
بازگشت منابع نفت به سختی انجام می شود، 
اما تولید نفــت و فرآورده های نفتی در ایران 

متوقف نشد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پایگاه اطالع رســانی دولت، علــی ربیعی، 
در حاشــیه  آذرمــاه  روز چهارشــنبه، ۲۶ 
نشســت هیئــت دولت گفت: در نشســت 

روز چهارشــنبه هیئت وزیران، تصمیم های 
مهمــی درباره اصالح الگوی مصرف گرفته 
شــد که بر اســاس آن مصرف آب، برق و 
گاز خانوارهــای کم مصرف که بیشــتر در 
دهک های پایین هســتند رایگان شد.وی با 
بیان اینکه با احتســاب بعد خانوار حدود ۳۰ 
میلیون نفر شامل بهره مندی رایگان خواهند 
بود، افزود: این مصوبه شــامل سکونت های 
دائمی شهری و روستایی و عشایری است. 
البته برای اجرای عدالــت واحدهای خالی 
از ســکنه و سکونت گاه های دائمی مثل باغ 

ویال و ویالها مشمول این مصوبه نخواهند 
بود. این تصمیم سبب کمک به خانوارهای 
دهک های پایین است و بخشی از هزینه های 
اجتناب ناپذیــر آنها را کاهــش خواهد داد.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: خوشبختانه 
رشد تولید ناخالص داخلی در ۶ ماه نخست 
ســال ۹۹ مثبت شد و اقتصاد ایران از رکود 
بیرون آمد، بر اساس گزارش بانک مرکزی 
رشــد اقتصادی ۶ ماه با نفت ۱.۳ درصد و 
بدون نفت ۱.۴ درصد مثبت شد.ربیعی گفت: 
سه ســال مدیریت و نگاهداشت اقتصاد از 

فروپاشی سبب شــد نوعی اقتصاد مقاومتی 
در کشور شــکل گیرد که نتیجه آن بی اثر 
شدن تحریم با ترامپ و بی ترامپ است.وی 
افزود: دولــت دوازدهم آثار منفی تحریم بر 
اقتصاد ایران و حتی اقتصاد سال های آینده 
را بــه جان خرید و مردم هم ســختی های 
زیادی متحمل شــدند، بی شک این رشد در 
سال آینده کمتر از چهار درصد نخواهد بود.
ادامه داد: دیگر عالمت  ســخنگوی دولت 
مثبــت از گزارش های رشــد، عالمت های 
رشــد بخش نفت اســت. هرچند بازگشت 

منابع آن به ســختی انجام می شود، اما تولید 
نفت و فرآورده هــای نفتی در ایران متوقف 
نشــد.ربیعی عنوان کرد: حفظ سهم کشور 
در بازارهای نفت و ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( مسئله بسیار مهمی 
است. امیدواریم دسترســی به منابع درآمد 
نفتی کشور بیشتر شــود، زیرا از این منابع 
برای توسعه کشور اســتفاده می شود و اگر 
این دسترســی به هر دلیلی کمرنگ شــد، 
 دولت از دیگر منابع برای توســعه استفاده

 می کند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
قراردادهای پرشــماری میان دســتگاه های 
اجرایــی با دانشــگاه ها در حوزه های مختلف 
صنعت و نفت و گاز امضا شــده است، گفت: 
یکــی از ایــن قراردادها در حــوزه افزایش 
ضریب بازیافت از میدان های نفتی اســت که 
اگر به نتیجه برســد آثار آن برای آینده کشور 

تعیین کننده و تأثیرگذار خواهد بود.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه 
رئیس جمهوری،  اول  معاون  اطالع رســانی 

اســحاق جهانگیری، عصر روز سه شــنبه، 
۲۵ آذرماه در آیین بیست ویکمین جشنواره 
تجلیل از پژوهشــگران و فناوران برگزیده 
کشور، با اشــاره به نشســت های مختلف 
دولت و دانشــگاه ها که در ســال های اخیر 
برگزار شده است، گفت: پس از نشست های 
گفت وگوی دولــت و ۱۳ دانشــگاه اصلی 
کشــور، خوشــه های مختلفی تشــکیل و 
دستگاه های  میان  پرشــماری  قراردادهای 
اجرایی با دانشــگاه ها در حوزه های مختلف 

صنعــت و نفت و گاز امضا شــد.وی افزود: 
یکی از ایــن قراردادها در حــوزه افزایش 
ضریب بازیافت از میدان های نفتی است که 
هم اکنون دانش آن در انحصار کشــورهای 
خارجی اســت، امــا اگر ایــن قراردادها به 
نتیجه برســد آثــار آن برای آینده کشــور 
تعیین کننده و تأثیرگــذار خواهد بود.معاون 
اول رئیس جمهوری تصریح کرد: در بخش 
صنعــت نیز قراردادهای خوبــی امضا و در 
حوزه علوم انســانی هــم مباحث جدی و 

احیای سرمایه  برای  متعددی  خوشــه های 
اجتماعی تشکیل شده اســت، زیرا سرمایه 
اجتماعی مهم ترین سرمایه هر کشور است 
که به افزایش اعتمــاد مردم به نظام منجر 
نشست های  برگزاری  می شــود.جهانگیری 
گفت وگوی دولت و دانشگاه را مفید و مؤثر 
توصیف و عنوان کرد: ممکن اســت گاهی 
دانشگاهیان و پژوهشــگران احساس کنند 
صدای آنهــا در بخش اجرایی به درســتی 
شنیده نمی شود و در طرف مقابل نیز ممکن 

است بخش اجرایی احســاس کند سرعت 
دســتیابی به راهکارها برای حل مشکالت 
از سوی دانشگاه ها پایین است که همه این 
مســائل از طریق گفت وگو قابل حل است.

وی بر لزوم توســعه فرهنــگ پژوهش در 
جامعه تأکید کرد و گفت: پژوهش موضوعی 
زینتی و نمایشی نیست، بلکه یک ضرورت 
برای توسعه کشور بوده و الزم است جایگاه 
پژوهشــگران و محققان کشــور را گرامی 

بداریم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیز جنوب از بومی ســازی و ساخت 
تجهیزات بــا فناوری باال )های تک( مورد 
نیاز صنعت نفــت با تمرکز بر هم افزایی و 
استفاده حداکثری از تجربه صنعت و توان 
علمی دانشگاه ها و آغاز ساخت داخل ۱۰۰ 
ابزار توپک انبساطی قابل نصب/ برداشت 

ازسوی دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد 
محمدی در این بــاره گفت: این پروژه با 
هدف طراحی و ســاخت ابزار و تجهیزات 
دارای فنــاوری باال و بــه تبع آن کاهش 
و قطع وابســتگی کشــور به شرکت های 
خارجی به ویژه در شــرایط کنونی کشور، 
با همکاری شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
بــرای عملیات  به منظــور کاربرد  جنوب 
مختلــف درون چاهــی از جملــه تزریق 

اســید انتخابی، تزریق ژل، تزریق سیمان 
و چاه آزمایی آغاز شــد.وی افزود: پس از 
نهایی شــدن طراحی مفهومی و طراحی 
قطعات اصلی، مرحله ساخت قطعات آغاز 
و متعاقب آن ســاخت و آزمایش قطعات 
اصلی انجام شــد که پس از طی مراحل 
آزمایش میدانی، توپک ساخته شده در سه 
حلقه چــاه )در میدان های اهــواز، مارون 
و رگ ســفید با هدف انجام اســیدکاری 
انتخابی الیه هــدف(، با موفقیت آزمایش 
شــد و قرارداد تحویل یکصد عدد توپک 
بــه همراه ابزار نصب در دســتور کار قرار 
گرفت.مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیز جنوب به مشخصات فنی توپک 
قابل نصب/ برداشــت اشاره و اظهار کرد: 
توپک قابل نصب/ برداشــت ابزاری برای 
انجام انتخابی عملیات ترمیمی و انگیزشی 
چاه هاست و با توجه به قابلیت انبساط باال، 

امکان انجام عملیات انتخابی بدون صرف 
هزینه های زیاد برای بیرون کشیدن رشته 

تکمیلــی را فراهم می کند.محمدی یادآور 
شــد: با توجه به بررســی های انجام شده، 

نوع توپک انتخابی برای ســاخت داخل از 
نوع  کم ریسک ترین  و  اطمینان ترین  قابل 
توپک های موجود در صنعت نفت به شمار 
می آید.وی به نتایج قابــل توجه عملیات 
انجام شــده با توپک مذکور اشــاره کرد و 
گفت: با انجام عملیاتی مثل اســیدکاری 
ایمن سازی/  انتخابی،  چاه آزمایی  انتخابی، 
تعویض شــیر ســرچاهی و ایمن سازی/ 
جلوگیــری از هرزروی ســیال حفاری بر 
۱۷ حلقــه چاه، افزون بــر افزایش روزانه 
حدود ۲۳ هزار بشکه نفت به میزان تولید 
شرکت، اهدافی مثل رفع آسیب سازندی، 
حذف اثــر انبارش، ایمن ســازی و ترمیم 
شــیرهای ایمنی، امکان ارزیابی جداگانه 
عملکرد الیه ها، جلوگیری از آســیب های 
سازندی ناشــی از هرزروی سیال حفاری 
و صرفه جویــی در زمان انجــام عملیات 

محقق شد.

دولت مکلف به ایجاد زیرساخت ها برای 
افزایش فروش نفت  به پاالیشگاه ها شد

نمایندگان مجلس شــورای اســامی مصوب کردنــد که دولت 
باید تمهیدهای الزم را برای ایجاد زیرســاخت هایی به منظور افزایش 
فــروش نفت خام و میعانات گازی به پاالیشــگاه ها، پتروشــیمی ها و 
پتروپاالیشــگاه های داخلی فراهم کند و صادرات نفــت نیز به تدریج 

کاهش یابد.
نمایندگان در نشســت علنی روز یکشــنبه، ۲۳ آذرماه مجلس 
شورای اســالمی در جریان رســیدگی به طرح برخی احکام مربوط 
به اصالح ســاختار بودجه کل کشــور با ماده ۹ آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در ماده واحده این طرح دولت 
را مکلــف کردند تمهیدهــای الزم را برای ایجاد زیرســاخت های 
مــورد نیاز بــرای افزایش فروش نفت خــام، گاز و میعانات گازی به 
پاالیشــگاه ها، پتروشیمی ها و پتروپاالیشــگاه های داخل ایجاد کند.
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند کاهش تدریجی صادرات 
با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی، شرکت های دانش بنیان و 
ابزار بازار ســرمایه و پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای 
همه منابع حاصــل از عرضه داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی از 

طریق اعطای تنفس خوراک انجام شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

همکاری با مراکز نوآوری در رفع چالش های 
صنعت نفت

ابراهیم علوی طالقانی
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

صنعــت نفــت بــا اســتفاده از 
دانش بنیان  شــرکت های  توانمنــدی 
و مراکــز نــوآوری در دانشــگاه ها و 
پارک هــای علــم و فنــاوری به رفع 
این صنعــت می پردازد.در  چالش های 
تقویم کشور، هفته پایانی آذرماه به نام 
هفتــه پژوهش و ۲۵ آذرماه به نام روز 
پژوهش نام گذاری شــده است.در این 
زمینــه و در گام دوم انقالب، مدیریت 
پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت 

ایران مفتخر اســت که به همت مدیران ارشــد این شرکت و وزارت 
نفت، تعاملی فناورانه، هدفمند، بلندمدت و جهت یافته را با مراکز علمی 
کاربردی ایجاد و در نتیجه ســازوکاری برای توسعه علمی و کاربردی 
در کشور فراهم و از ظرفیت های مغزافزاری، نرم افزاری، سخت افزاری 
و ظرفیت دانشگاه ها اســتفاده حداکثری کرده است.تا به امروز صدها 
نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه 
انــرژی به ویژه نفت و گاز به تحقیق و پژوهش پرداخته اند. بنابراین در 
حال حاضر کلیدواژه »قرارداد با دانشگاه ها« به معنای دریافت نتایجی 
کاربردی و برآمده از مطالعات منسجم توسط گروهی از عقالی علمی 
کشور تلقی می شود.بر اساس همین اعتماد،  اکنون افزون بر پروژه های 
کاربردی متعدد، ۲۷ مگاپروژه فناورانه بلندمدت در حوزه های اکتشاف 
و تولید با دانشــگاه ها مبادله شده است که صدها عضو هیئت علمی و 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی در آن فعال هستند و نخستین نتایج 
در حوزه ازدیاد برداشــت، حکایت از ظرفیت افزایش ضریب برداشتی 
بــا میانگین حدود ۵ درصد دارد که بــه معنای افزایش میلیاردها دالر 
به ثروت کشور اســت.افزون بر این، بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده در ســال جهش تولید و اســتفاده از توانمندی های شرکت های 
دانش بنیان، استارت آپ، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری در دانشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری ساماندهی شده، امید است به کمک این گروه 
از دانشمندان، بعضی از چالش های صنعت نفت برطرف شود.از این رو 
هم اکنون با عنایت به این موضوع که باور و اعتماد مدیران ارشــد به 
پژوهش بیش از پیش فراهم شــده است، دســتاوردهای پژوهشی در 
صنعت به کار گرفته و اجرایی می شــوند، پروژه های بزرگ تولید محور 
و اکتشــاف  محور در حال انجام هستند، شبکه های پژوهشی در کشور 
فعال شده اند، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی در ارتباط با مسائل نفت و گاز تفکر می کنند و وقت می گذارند 
و در نهایت شرکت های دانش بنیان انگیزه کافی برای حضور و ایفای 
نقش در مســائل نفتی را پیدا کرده اند. می تــوان با افتخار عنوان کرد 
که حوزه پژوهــش و فناوری به جایگاه واقعی خود در شــرکت ملی 
نفت ایران نزدیک می شــود.اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و از همه 
عزیزانی که به روزآمد شــدن این مهم کمک کرده اند قدردانی کرده و 
هفته و روز پژوهش را به تمامی اندیشــمندان حوزه نفت و گاز تبریک 
عرض می کنم و از خداوند متعال آرزوی توفیق بیش از پیش را دارم.

بررسی روند برق رسانی طرح ملی گوره - جاسک؛

صرفه ارزی 500 میلیون یورویی ساخت خط لوله گوره - جاسک
و  مهندســی  شــرکت  مدیرعامل 
توســعه نفت در بازدید از کارخانه ایران 
ترانسفو، از نزدیک روند پیشرفت ساخت 
راهبردی  و  ملی  طرح  ترانسفورماتورهای 
انتقال نفت خام گوره – جاسک را بررسی 

کرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت مهندسی و توســعه نفت، تورج 
دهقانــی روز یکشــنبه، ۲۳ آذرمــاه از 
کارخانه ایران ترانســفو و شرکت پارس 
سوئیچ بازدید کرد.کارخانه ایران ترانسفو 
ترانســفورماتورهای  ســازنده  به عنوان 
قــدرت فوق توزیــع و توزیع، ســازنده 
ترانس هــای مــورد نیاز برای سیســتم 
برق رســانی به طرح ملــی و راهبردی 
گوره جاسک اســت. ۱۶ دستگاه از این 
ترانس هــا، ترانس های قــدرت با توان 
۲۰۰، ۱۶۰ و MVA ۵۰ اســت.با توجه 
بــه طول خــط لوله برای ارســال نفت 
خام از گوره – جاســک، پنج تلمبه خانه 
برای افزایش فشــار نفــت انتقالی و دو 
ایســتگاه توپک رانی به همراه تأسیسات 
ذخیــره و بارگیری در نظر گرفته شــده 
اســت که عملیات احداث و توسعه پنج 
پست باالدست مربوط به برق منطقه ای، 
احــداث ۲۳۰ کیلومتر خط انتقال برق با 
سطح ولتاژهای ۲۳۰، ۱۳۲ و۶۳ کیلوولت 
بــرای انتقال برق و احداث پنج پســت 
تبدیل ولتاژ برای برق رسانی به این پنج 
ایستگاه و دو ایستگاه توپک رانی  به عهده 
بخش برق رســانی اســت که قرار است 
در دو فاز  تکمیل و نهایی شــود.در فاز 
نخست طبق برنامه ریزی های انجام شده 
راه اندازی پست های برق تلمبه خانه های 
شــماره ۲ و ۴ هدف گذاری و در فاز دوم 
برق رســانی به همه تأسیســات در نظر 
از نکات این  گرفته شــده اســت.یکی 
ترانس  دســتگاه  پروژه، ســاخت چهار 
قــدرت در مــدت زمان پنج مــاه برای 
نخســتین بار است و به این ترتیب طرح 
ملــی و راهبردی خط لولــه انتقال نفت 
خام گوره به جاسک نصاب دیگری را در 
دفتر نخستین های خود به ثبت رساند.بر 
اســاس این گزارش،  آزمایش عملکردی 
ترانس های فاز نخســت انجام شــده و 

اقدام ها برای بارگیری و حمل به کارگاه 
تا پایان آذرماه امســال انجام می شــود.
شایان ذکر است بقیه ترانس های کمکی 
نیز ظرف ســه هفته آینده آزمایش و به 
کارگاه حمل می شود. با توجه به اولویت 
پــروژه، همه تجهیزات مربــوط به این 
پست ها در این بخش ساخته شده است 
و بخشــی از آن به کارگاه ارسال شده و 

بقیه آنها نیز این هفته ارسال می شود.
صرفــه ارزی ۵۰۰ میلیون یورویی 

ساخت خط لوله گوره - جاسک
مدیرعامــل  حــال،  همیــن  در 
شرکت مهندسی و توســعه نفت گفت: 
داخلی ســازی تجهیــزات ســاخت خط 
لوله هزار کیلومتری گوره جاســک که 
اکنون پیشرفتی ۸۰ درصدی دارد، سبب 
صرفه جویــی ارزی ۵۰۰ میلیون یورویی 
برای کشور شده است. تورج دهقانی به 
ســاخت نیمی از پمپ های مورد نیاز این 
طرح اشاره کرده و گفته که ۷۸۰ کیلومتر 
از هزار کیلومتر خط لوله به کارگاه ارسال 
شده و در حال جوشــکاری است.وی با 
بیان اینکه فاز نخست این طرح با هدف 
ایجاد ظرفیــت انتقال بیش از ۳۰۰ هزار 
بشــکه نفت خام تا پایان امســال آماده 
بهره برداری خواهد شد، ادامه داد: تاکنون 

پیشرفت فیزیکی در این فاز از ۸۰ درصد 
عبور کرده اســت، بیش از ۷۸۰ کیلومتر 
لوله به ســایت تحویــل و بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر لوله گذاری انجام شده است که 
بر اســاس برنامه پیش رو، همه گستره 
خط لوله که حدود هزار کیلومتر است تا 
پایان امسال نصب، آزمایش و عملیاتی 
می شــود.مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توســعه نفت افزود: بیــش از ۹۵ درصد 
از کاالهــا و خدمات مــورد نیاز در این 
طرح با بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
تأمین شده و با داخلی سازی  تجهیزات، 
از خروج بیــش از ۵۰۰ میلیــون یورو 

جلوگیری شده است. اعتبار مصوب طرح 
۱.۵ میلیارد یورو اســت.دهقانی با بیان 
اینکه شرکت مهندســی و توسعه نفت 
به منظور تأمین نیازهای این طرح برای 
انتقال نفت خام با ســه شرکت پمپ ساز 
داخلی به منظور ساخت و تأمین ۵۰ عدد 
الکتروپمــپ ۳ مگاواتی قــرارداد امضا 
کرده اســت، گفت: تاکنون ساخت بیش 
از نیمی از ایــن الکتروپمپ ها به مرحله 
پایانی رسیده و به زودی در ایستگاه های 
پروژه گوره – جاســک مستقر می شوند 
و بقیــه آنها نیز تا پایان ســال تحویل 
می شــود.وی تأکید کرد:  برای عمل به 
رهنمودهــای مقام معظم رهبری درباره 
جهش تولیــد و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت هــای داخلی، در این طرح برای 
حدود ۸ هزار نفر به صورت مســتقیم و 
۱۵ هــزار نفــر به صورت غیرمســتقیم 
اشــتغال ایجاد شــده که بخش عمده 
این نیروها از نیروهای بومی در گســتره 
هزار کیلومتری گوره تا جاســک است.

توسعه  و  مهندسی  مدیرعامل شــرکت 
نفت با اشــاره به اینکه شرایط ناشی از 
شیوع بیماری کرونا شرایط کار را بسیار 
سخت تر کرده، ادامه داد: با وجود این و 
به دلیل اهمیت داشتن و راهبردی بودن 

این طــرح، دســت اندرکاران طرح 
بــا رعایت پروتکل های ســتاد مبارزه با 
شیوع بیماری کرونا بدون هیچ تعطیلی 
و بی وقفه بــرای به ثمر رســاندن این 
طرح در تالش هستند و تمام فعالیت ها 
در همه جبهه هــای کاری با جدیت در 
حال انجام اســت تا بتوانیم طبق برنامه 
زمان بنــدی پیش برویم و فاز نخســت 
طرح تا پایان امســال راه اندازی شــود.
طرح انتقال نفت خام گوره به جاســک، 
طرحی ملــی و راهبردی اســت که با 
حمایت دولت و راهبری شــرکت ملی 
نفت ایــران و با هدف ایجــاد ظرفیت 
انتقال یک میلیون بشــکه نفت خام در 
روز، ذخیره سازی و صادرات آن از طریق 
استمرار  تضمین  جاســک،  پایانه جدید 
صــادرات نفــت خــام، تمرکززدایی از 
پایانه های صادراتی و متنوع سازی آن و 
توســعه پایدار و اشتغال زایی در سواحل 
مکــران اجــرا می شــود. از مهم ترین 
پروژه هــای این طرح ملــی می توان به 
تأمین و احداث یک هــزار کیلومتر خط 
لولــه ۴۲ اینچ ســازگار بــا نفت ترش، 
احداث پنج تلمبه خانه و ســه ایســتگاه 
بین راهــی خــط لوله و برق رســانی به 
آنها، احــداث ایســتگاه های دریافت و 
ارســال توپک و ترمینال پایانی، احداث 
مخازن ذخیره ســازی بــه ظرفیت ۱۰ 
میلیــون بشــکه در منطقه جاســک و 
احداث تأسیسات دریایی شامل سه گوی 
شــناور، حوضچه آرامش و تأسیســات 
 جانبــی آن در ســواحل مکران اشــاره

 کرد.

شرکت بهينه سازی مصرف سوخت و سازمان نظام مهندسی تفاهم نامه امضا کردند
شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت 
زمینه  در  مهندســی  نظــام  و ســازمان 
بهینه ســازی مصرف انرژی در ساختمان ها 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
سوخت،  مصرف  بهینه ســازی  شــرکت 
تفاهم نامه همکاری شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت و سازمان نظام مهندسی 
کشور به منظور بهینه سازی مصرف انرژی 
در ساختمان های کشور ظهر روز دوشنبه، 
۲۴ آذرماه در محل شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت بین علی مبینی دهکردی، 
مدیرعامــل ایــن شــرکت و احمد خرم 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور امضا 
شد.هدف از اجرای این تفاهم نامه اجرای 
طرح های بهینه ســازی مصــرف انرژی، 
انرژی هــای تجدیدپذیر،  از  بهره گیــری 
تدویــن راهکارهایی بــرای کاهش اوج 
مصــرف انــرژی در مقاطــع بحرانی و 
چگونگی مهار و تحقــق اهداف، ضوابط 
و قوانیــن و مقررات مربــوط به اصالح 
الگوی مصرف انرژی در ساختمان است.
تدویــن برنامه مدیریت ســبز با تأکید بر 
بهینه ســازی مصرف انرژی، تدوین رویه 
صالحیت ممیزی انرژی و ارائه گواهینامه 
انــرژی ســاختمان، شناســایی و اجرای 
فناوری هــای نوین بهینه ســازی مصرف 
انرژی از جمله دیگر اهداف تعیین شده در 
این تفاهم نامه است. شایان ذکر است این 
تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفیت های 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقــای نظــام مالی کشــور و تدوین 
راهکارهای الزام سازندگان ساختمان ها به 
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
تنظیم شده است.بر اساس این تفاهم نامه، 
ضمن بهره گیری از ظرفیت های دو طرف، 
کارگروهی متشکل از شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت و سازمان نظام مهندسی 
تشکیل می شود. در این کارگروه مواردی 
مانند تدوین راهکارهای الزام ســازندگان 
ســاختمان ها به رعایت کامل مبحث ۱۹، 
تدوین شــیوه نامه نحوه بررســی اجرای 
ملی ســاختمان  مقــررات  مبحــث ۱۹ 
توسط ناظران و بازرســان عضو سازمان 
قبل از صدور مجوز انشــعاب گاز، تربیت 
اندازه گیری  کارشناسان  و  انرژی  ممیزین 
به منظور  زمینه ســازی  و صحه گــذاری، 
آموزش اعضای ســازمان نظام مهندسی 
الگوســازی و شبیه سازی  مفاهیم  درباره 
انــرژی و همکاری در ایجــاد واحدهای 
انرژی درباره ممیزی انرژی برای اجرایی 

شدن بررسی می شود.
بهینه سازی مصرف انرژی با اجرای 

مقررات ملی ساختمان
بر اســاس ایــن گــزارش، رئیس 
سازمان نظام مهندســی ساختمان کشور 
گفت: با اجرای مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات 
ملی ســاختمان، به ســمت بهینه سازی 
مصرف انرژی حرکت می کنیم.به گزارش 
دانش نفت به نقل از شرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت، احمد خرم روز دوشنبه، 
۲۴ آذرماه در آییــن امضای تفاهم نامه با 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: 
به منظور اجرای مبحث ۱۹ و ۲۲ مقررات 
ملی ســاختمان، ستاد مبحث ۲۲ مقررات 
ملی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی 
فعــال کردیم که یکــی از محورهای آن 
مراقبت و نگهداری از ساختمان هاســت؛ 
همچنین تعییــن تکلیف برای مبحث ۱۹ 
مقررات ملی ســاختمان )صرفه جویی در 
مصرف انرژی( از برنامه های جاری ستاد 
اســت که از این پس با اولویت پیگیری 
می شــود.وی با قدردانی از همکاری های 
مجدانــه شــرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت، اظهار کرد: می توانیــم با ورود 
جــدی و با اولویت دادن بــه انگیزه های 
صرفه جویی و سرمایه گذاری برای مصرف 
بهینه انــرژی گام های مؤثــری برداریم 

که امضای این تفاهم نامه، نخســتین گام 
اســت.علی مبینی دهکــردی، مدیرعامل 
شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت نیز 
در این آیین با اشــاره بــه اینکه در زمینه 
توجــه به بهینه ســازی مصــرف انرژی 
در بنگاه هــا و  ســازمان های اقتصادی، 
کارخانجــات و سیســتم های حمــل و 
نقــل و... دچار یک غفلــت راهبرد ملی 
خوشــبختانه  داشــت:  اظهار  هســتیم، 
هم اکنون زیرساخت های کشور از خطوط 
انتقال فرآورده از مبــادی تولید تا مبادی 
مصرف گســترده شده و تمرکز بر مبحث 
بهینه ســازی مصرف انــرژی، پاالیش و 
فرآورش فراهم شــده اســت.وی اظهار 
امیــدواری کرد ایــن تفاهم نامه می تواند 
شرایط را برای گســترش همکاری بین 

شــرکت بهینه ســازی و ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشــور فراهم آورد و 
الگوی مناســبی برای دیگر سازمان ها در 
بخش های صنعت، کشاورزی و حمل ونقل 
ارائه کند.مدیرعامل شــرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت گفت: ما باید با خلق منابع 
از انرژی هایی که اتالف می شود، همسو با 
توســعه کشور گام برداریم که این مهم با 
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، 
ارزیابی میزان مصــرف انرژی در بخش 
ساختمان و مسکن و اجرای استانداردهای 
امکان پذیر  انرژی در ساختمان ها  مصرف 
می شود.وی در ادامه به ضرورت همکاری 
شهرداری ها با ســازمان نظام مهندسی و 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای 
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
اشاره کرد و گفت: شهرداری ها می توانند 
عواید خلق منابع مالی از محل جلوگیری 
از اتالف انرژی در ســاختمان ها را برای 
توسعه شــهری و رفاه شهروندان صرف 
کنند و بر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی 
باشند.مدیرعامل  داشته  اهتمام  ساختمان 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت افزود: 
انرژی و  براساس مصوبه شــورای عالی 
دولت کــه تصریح کرده اســت طی ۱۰ 
ســال آینده شاخص شدت مصرف انرژی 
به یــک دوم وضع کنونــی کاهش یابد، 
تشکیل بازار بهینه سازی انرژی با ظرفیتی 
معادل ۳.۵ میلیون معادل بشکه نفت خام 
در روز می تواند آغاز فرآیندی مؤثر در این 

زمینه باشد.

در راستای ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت انجام شد؛

انعقاد ٢ قرارداد فناورانه بین دانشگاه آزاد و 
وزارت نفت

دو قرارداد به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان بین دانشگاه آزاد و وزارت 
نفت منعقد شد.

در راســتای تحقق دانشــگاه کارآفرین و ارتباط مؤثر دانشــگاه 
و صنعت با هدف حل مســائل و افزایش ســهم پژوهــش در اقتدار و 
ســرمایه ملی، دو قرارداد با عناوین »حذف سولفور از فرآورده های نفتی 
)از حالل های ســبک تا ســنگین برش های نفتی و پسماندهای آنها( و 
بهینه ســازی سوخت های سنگین نفت کوره« و »بازیافت و بهینه سازی 
فرآورده های جانبی پتروشــیمی و زیر شاخه های نفتی با رویکرد تبدیل 
محصوالت جدید قابــل کاربرد صنایع نفتی و پتروشــیمی« به ارزش 
۱۳۰۰ میلیارد تومان امروز به امضای دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی، 
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر باقر 
بیرالوند، رئیس هیأت مدیره شرکت پترو پاالیش رسید.دکتر فیروزآبادی 
در این مراسم با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسالمی سرمایه ملی است، 
گفت: این دانشــگاه مولود جمهوری اســالمی ایران است که با نفس 
قدســی امام خمینی )ره( شــکل گرفت و در حال حاضــر بیش از ۶۰ 
درصد از مســئوالن کشور دانش آموخته دانشــگاه آزاد اسالمی هستند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی ۴۰ درصد از آموزش عالی کشور 
را برعهده دارد، اظهار کرد: مدیریت یکپارچه دانشــگاه آزاد اســالمی 
به همراه زیرســاخت های مناســب و مطلوب این دانشگاه می تواند در 
زمینه های گوناگون کشــور از جمله صنعت، کشاورزی، خودرو، نفت و 
... ورود کند و منشــاء خیر و برکات زیادی برای کشــور و جامعه شود.

رئیس شــبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که کشــور انتظار فناوری را از دانشــگاه آزاد اســالمی 
دارد، لذا این دانشــگاه بیشتر به دنبال جذب فناوران و نقش آفرینی در 
حوزه های متعدد علم و فناوری کشــور است.دکتر بیرالوند، رئیس هیأت 
مدیره شرکت پترو پاالیش نیز در این جلسه گفت: دانشگاه آزاد اسالمی 
دارای پتانســیل های نهفته و توانمندی های بالفعل و بالقوه ای است که 
با برنامه ریزی منســجم و همت اساتید خود می تواند فعالیت های بزرگی 
در کشور انجام دهد.بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد، وی افزود: 
دانشــگاه آزاد اسالمی در سطح کشــور دارای واحدها و مراکز آموزشی 
متعددی اســت که هر کــدام از آنها دارای امکانات و زیرســاخت های 

مناسبی هستند که باید مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت مهندسی 

و توسعه نفت: داخلی سازی 

تجهیزات ساخت خط لوله هزار 

کیلومتری گوره جاسک که 

اکنون پیشرفتی 80 درصدی 

دارد، سبب صرفه جویی ارزی 

500 میلیون یورویی برای 

کشور شده است

طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک، 

طرحی ملی و راهبردی است که با 

حمایت دولت و راهبری شرکت ملی 

نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت 

انتقال یک میلیون بشکه نفت خام 

در روز، ذخیره سازی و صادرات 

آن از طریق پایانه جدید جاسک، 

تضمین استمرار صادرات نفت خام، 

تمرکززدایی از پایانه های صادراتی 

و متنوع سازی آن و توسعه پایدار و 

اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا 

می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

اخبار نفت

اسکله جدید تخلیه و بارگیری فرآورده های 
نفتی در خارک ساخته می شود

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه بوشــهر از 
برنامه ریزی برای ساخت اسکله جدید تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی 

در جزیره خارک خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه بوشهر، مسعود نیک تاج با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی 
و انجام کارشناســی های الزم توسط ســازمان حفاظت محیط زیست، 
درباره صدور مجوز ساخت اسکله جدید تخلیه و بارگیری در این جزیره، 
گفت: ضمن توجه جدی به مسائل زیست محیطی برای عملیاتی کردن 
برنامه ها و شاخص های این مهم، باید اقدام های اساسی و مطلوبی نسبت 
به گذشته انجام شود.وی در نشستی که به منظور نظارت بر نحوه اجرای 
قوانین و دســتورعمل ها و پایش زیست محیطی در ستاد منطقه بوشهر 
برگزار شــد، با بیان لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات زیست محیطی 
و ایجاد هماهنگی میان دســتگاهی اظهار کرد: اجرای ســامانه پایش و 
کنترل آلودگی، جایگزینی انرژی های پاک، توســعه و نگهداشت فضای 
سبز، آموزش و فرهنگ ســازی، مدیریت و کنترل آلودگی هوا، مدیریت 
اصولی پســاب و پسماند تولیدی و مدیریت منابع انرژی از شاخص های 
اصلی برای استقرار صنعت سبز در منطقه بوشهر است.مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با تأکید بر انجام نظارت بر عملکرد 
و فعالیت های روزانه در تأسیسات تازه تأسیس میعانات گازی عسلویه تأکید 
کرد: حفظ و صیانت سرمایه های مادی و طبیعی سرزمین سبز به منظور 
مدیریت صحیح محیط زیســت بسیار ضروری است.نیک تاج با اشاره به 
توزیع سوخت استاندارد و پاک در استان، از تالش بی وقفه منطقه بوشهر 
در این زمینه و رعایت امور مربوط به حفظ محیط زیســت و بهره مندی 

صحیح  و مستمر از محیط زیست در تأسیسات قدردانی و تشکر کرد.
ارسال محموله کمک های پاالیشگاه تهران به 

مناطق سیل زده 
محموله کمک های شــرکت  پاالیش نفت تهران به مناطق سیل زده 

جنوب کشور )بندر امام خمینی( ارسال شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پاالیش نفت تهران، همسو 
با اجرای سیاست های مسئولیت اجتماعی، با همکاری بسیج وزارت نفت 
و شرکت پاالیش نفت تهران، روز یکشنبه )۲۳ آذرماه( نخستین محموله 
کمک های این شرکت به هم وطنان جنوب کشور ارسال شد.این محموله 
شــامل اقالم خوراکی و بهداشــتی بود که در اختیار هم وطنان سیل زده 
جنوب کشور قرار خواهد گرفت.به دنبال وقوع سیل و آب گرفتگی در بعضی 
از نقاط جنوب و جنوب شرقی کشور به علت تشدید طغیان رودخانه های 
فصلی و در نتیجه زیر آب رفتن برخی شهرستان ها، بسیاری از هموطنان 
ناچار به خروج از منازل مســکونی خود و زندگی در اردوگاه های اسکان 
اضطراری شده اند.بر این اساس به منظور عمل به تعهدات مسئولیت های 
اجتماعی و کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر، پاالیشگاه تهران و بسیج 
وزارت نفــت با همکاری گروه جوانان جهادی، کمک های خود را به این 

هم وطنان ارسال کردند.
مجموعه فرهنگی ورزشی پاالیشگاه نفت 

بندرعباس به بهره برداری رسید
مجموعه فرهنگی ورزشی پاالیشگاه نفت بندرعباس، اهدایی به اهالی 

روستای بارغین خونسرخ به بهره برداری رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پاالیش نفت بندرعباس، 
هاشم نامور، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در این باره گفت: 
این مجموعه فرهنگی و ورزشی به منظور مشارکت های اجتماعی شرکت 
پاالیــش نفت بندرعباس با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در زمینی به وســعت 
۹۰۰ مترمربع و در مدت چهار ماه ســاخته شد.وی افزود: این مجموعه 
در سه بخش شــامل زمین چمن مصنوعی فوتبال برای استفاده عموم 
مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، مجموعه تفریحی به صورت پارک برای 
کودکان و ساختمان دهیاری روستای بارغین به صورت تجهیزشده ساخته 
شد.عزت اهلل کناری، فرماندار بندرعباس نیز در آیین افتتاحیه این مجموعه 
فرهنگی - ورزشی گفت: اقدام شرکت پاالیش نفت بندرعباس در ساخت 
این مجموعه فرهنگی و ورزشــی می تواند الگویی برای سایر واحدهای 
صنعتی در حوزه غرب بندرعباس باشد که به منظور اهداف مسئولیت های 
اجتماعــی خود به مردم منطقــه نیز توجه کنند.وی با اشــاره به اینکه 
صنایعی که از زیرساخت های منطقه استفاده می کنند، نقش تأثیرگذاری 
در رفع نیازهای مردم منطقه دارند، افزود: ســاماندهی ورودی غرب شهر 
بندرعباس و همچنین مشــارکت در توسعه زیرســاخت های ورزشی در 
روستاهای پیرامون شهرستان از جمله اقدام هایی است که صنایع می توانند 
حضوری فعال در آن داشته باشند.احمد مرادی، نماینده استان هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این آیین با قدردانی از شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس برای مشــارکت در رفع یکی از نیازهای مهم اهالی خونسرخ 
به ویژه جوانان و نوجوانان با ساخت مجموعه ورزشی گفت: پاالیشگاه نفت 
بندرعباس از جمله صنایعی اســت که در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
پیشگام است و تا امروز شاهد هســتیم که در حوزه های گوناگون مانند 
آموزش و پرورش با ساخت مدرسه، در توسعه راه ها با ساخت جاده، حوزه 
ورزش و بهداشــت و درمان مشارکتی فعال دارد.وی تأکید کرد: با توجه 
به فعالیت صنایع بزرگ در غرب بندرعباس، به امور مردمی که در منطقه 
و در جوار صنایع زندگی می کنند، توجه ویژه شــود و انتظارات مردم را در 
نظر بگیرند.نماینده اســتان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
صنایع می توانند با توجه به نقش مســئولیت های اجتماعی خود و حضور 
در کنار مردم به توسعه و پیشرفت منطقه و استان کمک کنند.بر پایه این 
گزارش، شــرکت پاالیش نفت بندرعباس در ترسیم چشم انداز راهبردی 
خود متناسب با مأموریت، خط مشی، ارزش های بنیادین و سازمانی اقدام 
به اجرای رویکرد نظام مند مدیریت راهبردی کرده اســت و در تمام این 
اقدام ها نگرش مسئولیت اجتماعی حاکم است؛ مشارکت در توسعه جامعه 
محلی، مشارکت با ســازمان های غیردولتی و عمومی، فعالیت داوطلبانه 
شــرکتی با استفاده از منابع و امکانات شــرکت در پروژه های اجتماعی، 

فرهنگی و محیط زیستی از بخش های مهم این نگرش است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران:

حادثه خط لوله مارون- اصفهان به طور کامل مهار شد
مدیرعامل شــرکت خطــوط لوله و 
مخابرات نفت گفت: آتش ناشی از جاری 
شدن نفت خام در حادثه خط لوله مارون 
به طور کامل مهار و بخش آســیب دیده 
خط لوله ترمیم شــد و پس از بررسی و 
اقدام های الزم، به زودی خط لوله عملیاتی 

می شود.
قاسم عرب یارمحمدی در گفت وگو 
با خبرنگار شانا اعالم کرد که خوشبختانه 
این حادثه هیچ آسیب جانی برای ساکنان 
و مردم روســتاهای اطــراف و همجوار 
مســیر خط و نیروهای امدادی نداشته و 
شــرایط به طور کامل تحت کنترل است.
وی تأکیــد کــرد: نیروهــای عملیاتی، 
متخصص و امدادی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران تا پایان پاکسازی، 
ایمن ســازی کامل و مدیریت بحران در 
منطقه حضور دارنــد و به کار خود ادامه 
خواهنــد داد.مدیرعامل شــرکت خطوط 
لولــه و مخابرات نفت ایران که در محل 
حادثه حضور داشــته و نسبت به بررسی 
حادثه اقدام می کند، تأکید کرد: با دستور 

علیرضا صادق آبــادی، معاون وزیر نفت 
امور پاالیش و پخــش فرآورده های  در 
نفتی و حضور به موقع نیروهای بهره بردار 

و متخصــص شــرکت خطــوط لوله و 
مخابــرات، نیروهای محلی، اســتانی و 
نیروهای امــدادی و نظامی و انتظامی و 

بــا انجام عملیات شــبانه روزی از طریق 
ایجاد ســد در کانال به منظور جلوگیری 
از پیشــروی بیشتر نفت، موفق شدیم در 

کمتر از ۲۴ ساعت حادثه ای با این وسعت 
و ابعاد را بدون کوچک ترین حادثه انسانی 
به طور کامــل مهار کنیم.حوالی ظهر روز 
یکشنبه )۲۳ آذرماه( به دلیل رانش زمین 
و شکستگی خط لوله انتقال نفت مارون 
به اصفهان و ســرازیر شدن نفت خام در 
دره ای بزرگ واقع در منطقه ســرخون، 
عملیات گســترده ای برای ترمیم و رفع 
پارگی و مهار آتش از نخســتین لحظه ها 

پس از این حادثه آغاز شد.

مجری طرح کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأکيد کرد:

لزوم اجرای طرح کهاب در جايگاه های سوخت کالنشهرها تا پايان 1400

ترميم و تعويض ۸ کيلومتر از خط لوله شازند - چشمه شور

مجــری طــرح کهاب شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی ایران گفت: همه 
جایگاه های عرضه ســوخت محدوده شهری 
کانشــهرها و مراکز استان ها تا پایان سال 
بــه تجهیزات طرح کهــاب مجهز   ۱۴۰۰

می شوند.
فرهــاد عبداهلل پــور در گفت وگــو با 
خبرنگار شانا اظهار کرد: طبق مصوبه هیئت 
وزیران در مردادماه امسال و زمان بندی در 
جایگاه های عرضه  گرفته شــده، همه  نظر 
داخل محدوده شهری کالنشهرها  سوخت 
و مراکــز اســتان ها تا پایان ســال ۱۴۰۰ 
بایــد به منظــور جلوگیری از انتشــار بخار 
و هــدرروی بنزین طرح کهــاب )کاهش، 
هدایت، انتقال و بازیافــت بخارات بنزین( 
را به طور کامل اجــرا کنند.وی تأکید کرد: 
طبق ایــن مصوبه دیگر جایگاه های عرضه 
سوخت باید تا پایان سال ۱۴۰۱  تجهیزات 
این طرح را نصب و آن را اجرا کنند.مجری 
طرح کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایران تأکید کــرد: از ابتدای مهرماه 
۹۹ همه جایگاه های تازه تأســیس عرضه 
ســوخت، تنهــا در صورتی کــه مجهز به 
تجهیــزات کنترل و بازیافــت بخار بنزین 
باشــند، قابل بهره بــرداری خواهند بود که 

ایــن طرح با جدیت در حال اجرا و پیگیری 
است.عبداهلل پور تصریح کرد: نازل هایی که 
در طرح کهاب اســتفاده می شوند، به دلیل 

دقت باال و داشتن فناوری روزآمد نسبت به 
نازل های قدیمــی، دارای قطع کن خودکار 
هســتند و از هرگونه هدرروی فرآورده در 

جلوگیری  ســوخت گیری  عملیــات  طول 
می شود.وی افزود: جایگاه های زیر پوشش 
ســوخت،  توزیع  زنجیره ای  شــرکت های 

دارای الیه های مهندسی و بهداشت، ایمنی 
و وحیط زیســت )اچ اس ئی( هستند که آنها 
را ملزم بــه انجام بازرســی های عادی از 
جایگاه های زیر پوشش می کند.مجری طرح 
کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: دیگــر جایگاه های اختصاصی 
نیز به صــورت دوره ای توســط گروه های 
نظارتی در بازه هــای زمانی کوتاه مدت دو، 
ســه ماهــه، ارزیابی می شــوند.عبداهلل پور 
افزود: شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتــی با اعمــال نظارت کافــی و کنترل 
اجرای دقیق دستورعمل ها و استانداردهای 
به صورت  سوخت،  عرضه  جایگاه های  ملی 
دوره ای اقدام به بازرسی از همه جایگاه های 
عرضه ســوخت در کشــور می کند. طرح 
کهاب )کاهش، هدایــت، انتقال و بازیافت 
بخارات بنزین( شــامل سه مرحله است که 
مرحله یک آن شــامل لوله کشی از مخازن 
زیرزمینی تا محل تخلیه جایگاه های عرضه 
سوخت، در همه جایگاه های سراسر کشور 
اجرایی شــده ؛ مرحله دوم این طرح شامل 
بازیافت بخارات بنزین در خود جایگاه های 
عرضه سوخت و مرحله سه نیز شامل نصب 
دستگاه های اســتحصال بخارات بنزین در 

جایگاه هاست.

۸.۵ کیلومتر از خط لوله شازند - چشمه 
شــور در پی خوردگی های متعدد در محدوده 
کیلومتــر ۲۰۸ این خط لوله با هدف افزایش 
پایداری و ضریب ایمنــی ترمیم و تعویض 

شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت خطوط لولــه و مخابــرات نفت 
ایران منطقه تهران، قاســم اسدی، رئیس 
نوبتــکاری تعمیرات منطقــه تهران در این 
 باره گفت: خوردگی هایی که در این مســیر 
قرار داشــت، نتایج پیگرانی هوشمندی بود 
که سه سال پیش شناســایی شد و به دلیل 
افزایش فرسودگی با گذشت زمان عملیات 
ترمیــم با رعایــت کامل مســائل ایمنی و 
ابتدا  افزود:  انجام شــد.وی  زیست محیطی 
مقرر شــده بود که این پروژه از شهریورماه 
امسال اجرایی شــود که به علت پاره ای از 
مشــکالت فنی با یک ماه تأخیر آغاز شــد 
و به همت دو گروه جوشــکاری از تعمیرات 
بازرسی  نقلیه،  خط و مشــارکت واحدهای 
فنــی و اچ اس ئــی، ترمیم نقــاط خوردگی 
شکل عملی به خود گرفت.رئیس نوبتکاری 

تعمیــرات خطوط لولــه و مخابرات منطقه 
تهران گفــت: آنچه ممکن اســت از روند 
پیشــرفت چنین پروژه هایی بکاهد، شرایط 
نامساعد جوی است و به همین سبب وضع 
خوب آب و هوایی نقــش انکارناپذیری در 
انجــام به موقع و منطبق با برنامه ریزی های 
از پیش تعیین شــده دارد.اسدی که به عنوان 
ناظر، چگونگی و کیفیت فرآیند این عملیات 
را کنتــرل می کند، تصریح کــرد: از زمان 
از درصد رو  تاکنون، خوردگی هــا  پیگرانی 
به رشــد و پیشروی دو برابری برخوردار شد 
و این موضوع موجب شــد تا کیلومتر ۲۰۸، 
بخش های خوردگی تعویض پوشش شوند، 
امــا از این نقطه به بعــد خوردگی ها ترمیم 
با عمقی  یابند.وی گفت: خوردگی هایی که 
بالغ بر ۲۰ درصد باشند نیاز به ترمیم و رفع 
عیوب دارنــد و بر همین اســاس تعویض 
پوشــش خطوط به یک شرکت پیمانکاری 
محول شد و ترمیم ها توسط نیروهای داخلی 
صورت پذیرفــت و هم اکنون نیز ۳ کیلومتر 
از این مسیر تکمیل و ۵.۵ کیلومتر دیگر نیز 
با حساسیت و دقت بســیار باالیی در حال 

اجراســت و مراحل پایانی خود را پشت سر 
می گذارد و خوشبختانه همه نقاط خوردگی 
معین در این محدوده ترمیم شــده است و 
پوشــش نیز بدون بروز هیچ گونه حادثه ای 
و مطابق بــا اســتانداردهای موجود انجام 
شــد.رئیس نوبتکاری تعمیرات خطوط لوله 

و مخابــرات منطقه تهران گفت: بســیاری 
از خوردگی هــا به مرور زمان روند تصاعدی 
بــه خود می گیرند و اگــر اقدامی برای رفع 
آنها انجام نشود، شــاهد بروز نشتی از خط 
خواهیم بــود و به همین دلیــل وظیفه ما 
در صیانت از محیط زیســت سبب می شود 

نســبت به این رخداد، حســاس باشیم و از 
هیچ کوششی فروگذاری نکنیم.اسدی هدف 
از انجام عملیات یادشــده را ارتقای هرچه 
بیشــتر پایداری و طول عمــر خطوط لوله 
عنــوان کرد و افزود: عمده ترین عامل حفظ 
و نگهداری لوله های نفت، پوشــش خوب و 
مناسب اســت و انجام به موقع ترمیم نقاط 
خوردگی و تعویض پوشش در کمترین زمان 
سبب حفظ لوله ها از لحاظ فیزیکی و ایمنی 
اســت که از این منظر اهمیت فراوانی دارد 
و با توجه به قدمت باال و میزان نامناســب 
چســبندگی و نفــوذ آب به ســطح لوله و 
نبــود امکان تأمین ظرفیــت حفاظتی الزم 
و تنش هــای موجود در زیــر خاک، خطوط 
لوله دچار آسیب شــده که تعویض پوشش 
بعضی از نقاط با خوردگی باال، در دستور کار 
قرار گرفــت.وی در پایان به اهمیت اجرای 
عملیات پیگرانی هوشــمند در مسیر خطوط 
لوله انتقال نفت اشاره و تأکید کرد: با اجرای 
عملیات پیگرانی هوشــمند و ترمیم به موقع 
نقاط خوردگی می توان تا حدود صددرصد از 

نشتی و تبعات ناشی از آن جلوگیری کرد.

قاسم عرب یارمحمدی: با 
دستور علیرضا صادق آبادی، 

معاون وزیر نفت در امور 
پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی و حضور به موقع نیروهای 
بهره بردار و متخصص شرکت 
خطوط لوله و مخابرات موفق 
شدیم در کمتر از ٢۴ ساعت 

حادثه ای با این وسعت و ابعاد 
را بدون کوچک ترین حادثه 
انسانی به طور کامل مهار کنیم
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

بودجه 1۴00 و واقعیت های اقتصاد ایران
علی ربیعی

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت
در این ســال ها شاهد بودیم که الیحه بودجه موقع ارائه به مجلس شورای اسالمی، 
ازســوی اقتصاددانان با دیدگاه های مختلف نقد می شــود. برای نمونه در بودجه ۱۴۰۰ در 
مــورد حقوق کارمندان دو دیدگاه کاماًل متضاد به چشــم می خــورد. در یک دیدگاه رقم 
افزایش حقوق را کــم می دانند و در دیدگاهی دیگر برخــی اقتصاددانان هرگونه افزایش 
حقــوق بیش از نرخ ســود بانکی را عالمتی بر تورم آینده قلمــداد می کنند و آن را منفی 

می دانند.
این تنها یک نمونه از نقدهای متعددی اســت که این روزها شاهد هســتیم. با توجه به اینکه من اقتصاددان 
نیســتم، ممکن است حق مطلب به خوبی ادا نشده و مباحث مطرح شــده احتمااًل  قابل نقد نیز باشد، اما با توجه به 
مشارکت چند ساله ام در بحث تدوین بودجه، به این نکته واقف شده ام که بودجه نویسی را فارغ از سه متغیر تأثیرگذار 

نمی توان مورد قضاوت قرار داد.
بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارســایی های ســاختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای 
بین المللی و اقتصاد جهانی. به هر حال به نظر می رســد یک بودجه نویســی موفق، باید با نگاهی به  واقعیت امروز و 
مسائل اجتماعی برای اصالحات ساختاری نیز گام بردارد. این بودجه نه تنها نباید تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی 
باشد، بلکه در این بستر، جهت گیری برای اصالح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.مشکالت نظام های ساختاری 
کشــور، مربوط به امسال و این دوران خاص نیســت. از زمان صنیع الدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و 
پس  از آن حضور مورگان شوســتر و آرتور میلیسپو آمریکایی که نخستین تجربیات بودجه نویسی در کشورمان شکل 
گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینه های دولت در ســندی واحد درج شــد تا به امروز، بودجه های سنواتی کشور 
متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم ســازی های کشــور، با مسائل و مشکالت متعددی روبه رو بوده 
اســت.نفت به ویژه با قیمت های دهه ۵۰، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد ایران شــد. بودجه های 
نفتی این دهه ها همواره اصالحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه های گوناگون اعم از رکود، تورم، بیکاری، کاهش 
بهره وری، رشــد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و غیره را متأثر کرده اســت. سایه سنگین این بیماری های 
اقتصادی که طی دهه ها در اقتصاد کشــور رســوب کرده، نه تنها امکان اصالح را به ساختار اقتصادی نداده که خود 
ســند بودجه را نیز تبدیل به محتوای اطالعاتی غیرشــفاف، نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مســئله ای که همواره 
مطالبه کارشناســان و اســتادان اقتصادی از دولت ها بود.از سویی به  دلیل نوع شــکل گیری دولت - ملت در ایران، 
دولت ها همواره از اصالحات ســاختاری دردناک گریزان بودند. کشوری که درگیر بحران بین المللی است، اصالحات 
ساختاری اش سخت تر می شود و البته باید به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه اصالحات ساختاری همیشه 
پرچالش اســت. برای نمونه همه اقتصاددانان و حتی مســئوالن قوای مختلف همواره از حذف یارانه پنهان انرژی 
ســخن گفته  و به این بیماری اقتصادی ۶۰ ساله ایران اشــاره کرده اند، اما این یارانه های پنهان به نحوی با مسائل 
اجتماعی و سیاست داخلی در هم تنیده شده که هر بار جهت گیری برای اصالح آن، به یک اصالح اجتماعی دردناک 
تبدیل شده است.به خصوص در ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته با رفتار توده ستایانه سراغ افکار عمومی 
برود، بر این نارســایی افزوده اســت. البته در دوره هایی مانند پس از پیروزی انقالب اسالمی و برخی مقاطع دیگر، 
امکان این اصالحات اقتصادی را داشتیم که از این فرصت ها استفاده مؤثر نکردیم. این موضوع به گونه ای پیش  رفت 
کــه اگر در دوره ای، این جراحی به طور موضعی قابل انجام بود، اما امروز نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هســتیم.

بودجه ســند پیش بینی اســت، اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده ها، اما باوجود این واقعیات، 
تنها دولت دوازدهم است که با یک واقعیت دیگر نیز روبه رو بوده است، قطع درآمدهای سنتی چند دهه ای ناشی از 
نفــت و همین طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و تالش برای از کار انداختن تولید داخلی با فشــار بزرگ ترین 
قدرت اقتصادی، سیاســی و نظامی واقعیتی اســت که هیچ دولتی پیش و پس  از انقالب آن را تجربه نکرده است.

جنگ اقتصادی و تحریم های شــدید سبب شــد دولت دوازدهم آثار منفی ناشی از تحریم ها را متحمل شود و حتی 
اتفاق های منفی در اقتصاد ایران در ســال های آتی را هم پیش خور کند. با وجود نقدهایی که می شود، بودجه ۱۴۰۰ 
تالش کرده مبتنی بر واقعیت های امروز کشــور ســامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود 
اقتصادی هم وجود داشــته باشد. تالش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ به بعد توجهی به اصالحات ساختاری 
داشته باشــد. هرچند نمی توان اصالحات ساختاری پیش گفته را به طور کامل حل کرد، اما گام هایی برای تحقق آن 
برداشــته اســت. همچنین تالش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیش بینی شده کاماًل واقعی باشند و 
مصارف اجتناب ناپذیر به طور کامل پوشش داده شود و هزینه های غیرضروری افزایش نیابد.از نظر سیاست های مالی، 
با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده 
است. از طرفی در جامعه ای که سه سال تحریم سخت را متحمل شده الزامًا باید حداقل از زندگی ۶ دهک حفاظت 
کــرد. منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق بگیران و قشــور نیازمند اســت و از طرفی در اجرا، کاهش 
هزینه های غیرضروری دولت و اولویت بندی مخارج مدنظر قرار گرفته اســت.یکی از انتقادهای تکراری در خصوص 
بودجه انبساطی بودن آن است، اما بر اساس ارزیابی های کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی مثل گزارش صندوق 
بین المللی پول، اقتصاد ایران در ســال آینده در مســیر رشــد اقتصادی باالی ۳ درصدی قرار خواهد گرفت، بودجه 
سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین شده است. ما نیازمند کنترل تورم و 
ایجاد رشد به طور توأمان هستیم.کوچک کردن دولت به طور ساالنه یکی از اهداف است و به همین منظور سعی شده 
استخدام های بخش دولتی بسیار حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور استخدام های انبوه با طرح های مطرح 
مجالس به طور مثال در آموزش و پرورش و ســازمان فنی و حرفه ای بودم  و دولت برخالف سنوات گذشته به دنبال 
افزایش سرمایه انسانی نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و نیز کاهش هزینه های غیرضروری باید ساالنه 
فروش ســهام و دارایی های دولت ادامه یابد و حتی شرکت های نسل دوم و سوم دولتی واگذار شود. این امر هم در 
بودجه ۱۴۰۰ به طور واضح و روشــنی گنجانده شده است.هدف دیگر بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از حقوق بگیران نیز 
در دستور کار چندساله دولت حتی در اوج تحریم ها قرار داشته و تالش دولت این است که حقوق کارمندان بیش از 
تورم افزایش یابد. این از جمله مواردی است که نمی توان با نظریه های اقتصادی محض بودجه را تدوین کرد، بلکه 
باید به اقتصاد اجتماعی نیز توجه کرد. حمایت از جامعه موضوعی اجتناب ناپذیر اســت که باید در بودجه مدنظر قرار 
گیرد. به عبارتی، در جوامعی شــبیه جامعه ما در مباحث اصالح ســاختار بودجه می توان بودجه ریزی اجتماعی را نیز 
مدنظر قرار داد.یکی از مهم ترین بحث های اصالحات ساختاری ارتباط بودجه با نفت است. کمترین میزان وابستگی 
به نفت در تمام ادوار بودجه در ســال  ۹۹ با ۱۰ درصد و سال ۱۴۰۰ با ۲۳ درصد پیش بینی شده است، روندی که از 
ضرورت های اقتصادی کشور در همه سال های گذشته بود، اما این دولت بلندترین گام ها را برای تحقق آن در بودجه 
برداشــته است. اتفاقًا در دولت مورد حمایت برخی منتقدان سیاسی، در شرایطی که کشور باالترین درآمدهای نفتی 
در طول تاریخ را داشت، بودجه را آنچنان به نفت آلودند که خروج از آن نیازمند تالش و ممارست بسیاری است، اما 
آنچه مورد نقد برخی منتقدان بودجه اســت، پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت است که آن را خوش بینانه 
می دانند.چنین برآوردی از فروش نفت نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت 
ملی ماســت. در دورانی از جهان با مشخصه وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان وابستگی سایر کشورها به 
تولیدات داخلی آن کشــور اســت. گاز یا نفت مزیت ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با افزایش تولیدات 
صنعتی و کشــاورزی، بیشتر به خودمان وابســته کنیم. افزون بر آنکه هر نوع انصرافی از سهم تولیدمان در اوپک، 
امکان بازپس گیری آن را در آینده سخت تر خواهد کرد.مهم تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه درآمد آن است. مهم 
این است که آن را هزینه توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان کنیم نه ایجاد نظام رانتی. جهت گیری بودجه ۱۴۰۰ 
مشخص است: هرگونه درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس تصمیم دولت به دو موضوع اختصاص می یابد: توسعه 
زیرساخت ها و توسعه حمایت های اجتماعی. به طور مثال در توسعه زیرساخت ها، حفظ محیط زیست، افزایش ظرفیت 
تولید نفت و گاز، افزایش خطوط ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت دانش بنیان ها، ایجاد کشاورزی مدرن، 
اســتفاده بهینه از آب و مقابله با کم آبی در آینده و غیــره مدنظر قرار دارد. در موضوع حمایت اجتماعی به طور مثال 
اشــتغال های کوچک و خرد و متوسط دنبال شــده و فقرزدایی و ارتقای نظام سالمت و مسکن ارزان در نظر گرفته 
شده اســت.اما این همه بودجه ۱۴۰۰ را تبدیل به بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت پایدار در دولت دنبال 
شــده است. به عنوان مثال به جای سیاست های رفاهی صدقه ای، به سمت سیاست های رفاهی توانمندسازی حرکت 
کردیم.بودجه ۱۴۰۰ ما را گام هایی به آن اصالحات ساختاری نزدیک تر می کند و اثربخشی آن نیازمند تداوم این نگاه 
در بودجه های سنواتی آینده و باور ارکان تصمیم گیری و برنامه ریزی به بودجه های مبتنی بر واقعیات سخت است.من 
فکر می کنم یکی از دســتاوردهای بزرگ در بحث بودجه، بردن بودجه به منظر افکار عمومی و نقدهای کارشناسی 
است. بودجه از اتاق های دربسته و کمیسیون ها وارد اتاق شیشه ای شده و امروز هرکس می تواند همه منابع و مخارج 

را بنگرد و مورد نقد و پرسشگری قرار دهد.

در مجمع عمومی فوق العاده؛

افزایش سرمایه ۴٢ درصدی 
شرکت مبین انرژی خلیج فارس تصویب شد

العاده  فــوق  عمومی  مجمع 
شــرکت مبین انرژی خلیج فارس 
با افزایش ســرمایه ۴۲ درصدی 
پیشــنهادی هیئت مدیره از محل 
ســود انباشــته با هــدف تامین 
از مخــارج  نقدینگــی بخشــی 
پروژه  بابــت  انجام  ســرمایه ای 
متانــول آپادنا و اصاح ســاختار 

سرمایه موافقت کرد.
به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
رعایت  بــا  مجمع  ایــن  فارس، 
پروتکل های بهداشــتی و حضور 
در  ۸۲.۴۸ درصدی ســهامداران 
ســالن اجتماعات هلدینگ خلیج 
فارس به ریاست افشار سرکانیان 
فیلمی  از پخش  برگزار شــد.بعد 
خلیج  انرژی  مبین  درباره شرکت 
فــارس و همچنین خریداری صد 
در صدی سهام پتروشیمی آپادانا 
توســط مبین، گزارش حسابرس 
ســرمایه  افزایش  طــرح  درباره 
قرائــت شــد.رئیس مجمع فوق 
العاده مبین انــرژی خلیج فارس 
با بیــان اینکه طرح متانول آپادانا 

تا ســال ۱۴۰۰ بــه بهره برداری 
می رســد گفت: با بهره برداری از 
پتروشــیمی آپادانــا جهش قابل 
توجهی در سودآوری شرکت مبین 
انــرژی خلیج فارس ایجاد خواهد 
شــد.در این مجمع از سوی چند 
مختلفی  مباحث  حقیقی  سهامدار 
درباره نرخ گذاری سرویس های 
جانبی تولیدی مبین در شــورای 

رقابــت مطــرح شد.ســرکانیان 
ضمن تشریح فرمول دستورالعمل 
ابالغی شــورای رقابــت، عنوان 
ایــن  هــدف  داشــت:  اظهــار 
که  اســت  ایــن  دســتورالعمل 
شرکت های تولید کننده و مصرف 
جانبــی  کننــده ســرویس های 
بازدهــی یکســانی را از صنعت 
پتروشیمی کسب کنند و هلدینگ 

خلیج فــارس با منطــق فرمول 
موافق است. ولی متاسفانه باتوجه 
به اینکه این فرمول دارای نواقص 
و کاســتی هایی از جمله برداشت 
از دارایی های مولد مثل  اشــتباه 
دارایی هــای ثابت، پیش پرداخت 
هــا و موجــودی کاال که کامال 
مغایر با اســتانداری حســابداری 
المللی اســت. داخلــی و بیــن 

وی ادامــه داد: ایــن نواقص 
موجب می شود که نتیجه بازدهی 
یکسان را برای شرکت های تولید 
کننــده و مصرف کننده به همراه 
ندارد و عمــال تاحدودی در حق 
اجحاف  کننده  تولید  شرکت های 
خواهد شــد.رئیس مجمع تصریح 
کــرد: هلدینگ خلیــج فارس به 
کرات پیشــنهادات خــود جهت 
اصالح دستورالعمل را به صورت 
مکتوب و حضوری به شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و شورای رقابت 
ارسال کرده و همچنان به صورت 

جدی پیگیر اصالح آن است.

15 طرح پژوهشی حوزه اکتشاف با رويکرد توسعه فناوری اجرا می شود

مديرعامل نفت و گاز پارس:

به کار بردن لفظ عدم النفع برای پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبی معنايی ندارد

سرپرســت اداره پژوهــش و 
از  اکتشــاف گفت:  فناوری مدیریت 
ابتدای امســال تاکنــون ۲۰ پروژه 
پژوهشی  با اعتبار ۵۲۹ میلیارد ریال و 
۶ میلیون یورو اجرا و ۱۵ پروژه  آن به 

دانشگاه های مجری طرح اباغ شد.
علیرضا میقانی نژاد، سرپرســت 
فنــاوری مدیریت  اداره پژوهــش و 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با 
اشــاره به ضرورت تعریف پروژه های 
عنوان  اکتشــاف  در حوزه  فناورانــه 
فناوری های  توســعه  طــرح  کــرد: 
اکتشــاف در قالب نسل جدید  حوزه 
پروژه های پژوهشی شرکت ملی نفت 
ایران ۲۱ اســفندماه ۱۳۹۶ و پس از 
انعقاد قرارداد آن با حضور وزرای نفت 
و علــوم، تحقیقات و فنــاوری و نیز 
رؤسای پنج دانشگاه صنعتی شاهرود، 
شهید بهشــتی تهران، شهید چمران 
اهواز، فردوســی مشــهد و خوارزمی 
تهران در پنــج محور و در بازه زمانی 
۱۰ ســاله آغاز شــد.وی افزود: این 
ژئومکانیک  کاربرد  شــامل،  محورها 
و  منابــع هیدروکربنی  اکتشــاف  در 
فناوری های نوین حفاری و مهندسی 
نفت در چاه های اکتشــافی، توســعه 

ژئوشــیمیایی  نویــن  فناوری هــای 
اکتشــافی بــا تأکید بر مدل ســازی 
ناحیه  در  رسوبی  هیدروکربنی حوضه 
فناوری های  توســعه  شمالی،  دزفول 
نوین ژئوشــیمیایی اکتشافی با تأکید 
زیرسطحی  و  ژئوشیمی ســطحی  بر 
در ناحیــه دشــت آبــادان، توســعه 
فناوری هــای بهبــود تصویرســازی 
منابــع  اکتشــاف  در  زیرســطحی 
هیدروکربنی در حوضه رســوبی کپه 
فناوری های سنگ های  توسعه  و  داغ 

کربناتــه شــکافدار در ناحیه دشــت 
پژوهش  اداره  است.سرپرست  آبادان 
و فناوری مدیریت اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران اظهار کرد: بر اساس 
این گزارش، در گام نخســت، بسته 
نخســت پروژه های طــرح با عنوان 
تدوین نقشه راه فناوری در پنج حوزه 
پژوهشــی ذکرشــده در اوایل سال 
۹۸ پایان یافت و ضمن شناســایی 
پروژه های  فناورانــه،  زیرحوزه های 
توســعه فناوری در بسته های بعدی 

تدوین شــد. خروجی ایــن اقدام ها 
تصویــب ۴۰ پــروژه پژوهشــی با 
طرح  پروژه های  دوم  بســته  عنوان 
در هیئت مدیره شرکت ملی نفت در 
سال ۱۳۹۸ با اعتبار ۹۷ میلیارد ریال 
و ۱۴ میلیــون یــورو و در بازه چهار 
ساله بود که مراحل اجرایی تعداد ۲۰ 
پروژه آن با اعتبار ۵۳۰ میلیارد ریال 
و ۶ میلیون یورو امســال آغاز و ۱۵ 
پروژه آن تاکنون ابالغ شــده است.

میقانی نــژاد بیان کرد: تالش شــده 

اســت جهت گیری اصلی این طرح 
مبتنی بر توسعه فناوری، شبکه سازی 
و تجاری سازی باشد و با بهره گیری 
مدیریــت  نویــن  روش هــای  از 
پژوهــش و فنــاوری، فرآیندهــای 
برنامه ریزی، اجرا و کنترل و نظارت 
بر پروژه های طرح انجام شــود. در 
و  بحث شبکه سازی، شبکه گسترده 
مؤثری از همکاران با حضور بالغ بر 
۴۰ مؤسسه علمی - پژوهشی داخلی 
و خارجی، شرکت های صنعتی بزرگ 
و شرکت های دانش بنیان با محوریت 
گرفته  یادشــده شکل  دانشگاه  پنج 
است تا بســته به ظرفیت پروژه های 
مختلــف، از تــوان بــاالی داخلی 
در عیــن همکاری با مؤسســه های 
خارجــی بهره کافی برده شــود.وی 
تجاری سازی  بحث  در  کرد:  تصریح 
نیز با هدف اطمینان از تداوم مســیر 
و رفــع نیازهای آینــده صنعت نفت 
اقدام های  اکتشافی،  فناوری های  در 
مناســبی برنامه ریزی شده و در حال 
اجراســت تا با تأسیس شرکت های 
دانشگاه های  ســوی  از  دانش بنیان 
مجری طــرح، زیســت بوم فناورانه 

حوزه اکتشاف ایجاد شود.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
عدم النفع  لفــظ  بردن  به کار  پارس 
برای پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
را بی معنا دانست و گفت: تولیدات فاز 
۱۴ به پاالیشگاه فاز ۱۲ انتقال داده 
شده است تا چرخه سوددهی متوقف 

نشود.
به گزارش دانش نفت به نقل 
از شــرکت ملی نفت ایران، محمد 
اینکه بخش  با اشاره به  مشکین فام 
دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی به طور 
کامل توســعه یافته است و تولید از 
این میــدان هم اکنــون ادامه دارد، 
تصریح کــرد: هم اکنون گاز تولیدی 
فاز ۱۴ پارس جنوبی به پاالیشــگاه 
بیان  با  انتقال می یابــد.وی  فاز ۱۲ 
اینکه شــرایط مخزنی و طبیعی فاز 

۱۲ به گونه ای است که یک سوم این 
بلوک قادر به تولید نیست و در عمل 
این فاز با یــک میلیارد فوت مکعب 
کمبود خوراک مواجه است، تصریح 
کرد: حال با فرض تکمیل پاالیشگاه 
فاز ۱۴، ناگزیــر گاز تولیدی از این 
میدان باید خوراک پاالیشگاه همین 
فاز می شــد و ایــن در حالی بود که 
یک ســوم ظرفیت پاالیشگاه فاز ۱۲ 
تولیدات  بنابرایــن  خالی می مانــد، 
فاز ۱۴ به پاالیشــگاه فاز ۱۲ انتقال 
نیز  داده شــد تا چرخه ســوددهی 
متوقف نشــود.مدیرعامل شــرکت 
نفت و گاز پــارس با یادآوری اینکه 
توســعه بخش دریایی فاز ۱۴ زودتر 
از فازهــای ۱۳ و ۲۲ و ۲۴ یعنــی 
اوایل سال ۹۷ صورت گرفت، افزود: 

به کار بردن لفظ عدم النفع هیچ معنا 
و مفهومــی نــدارد، چراکه تصمیم 
درســت مدیریتی بر این استوار بود 
محدودیت ها  تحریم،  شرایط  در  که 
اولویت  مالی،  منابــع  کمبودهای  و 
خود را مشــخص کنیم و بر همین 
اســاس تدبیر شــد که پاالیشــگاه 
فــاز ۱۴ اولویت نخســت نبود، زیرا 
پاالیشگاه فاز همســایه این فاز که 
تکمیل شده و آماده بهره برداری بود 
با کمبود خوراک روبه رو بود، بنابراین 
صالح همواره در نظر گرفتن کسب 
بیشــترین سود حاصل از منابع مالی 
صرف شده است و بر این اساس گاز 
تولیدی فاز ۱۴ به پاالیشگاه فاز ۱۲ 
اکنون  گفت:  شد.مشکین فام  منتقل 
توسعه سایر فازها به پایان رسیده و 

تمرکز بر تکمیل پاالیشــگاه فاز ۱۴ 
اســت که امیدواریم تا اوایل ســال 
آینــده محقق شــود، ظرفیت تولید 
این فاز ۵۶ میلیون متر مکعب است 
پایین دست،  تقاضای  با  متناسب  که 
تنظیــم می کند. را  خــود  تولیدات 

وی تصریــح کرد: با آماده شــدن و 
عملیاتی شــدن پاالیشــگاه فاز ۱۴ 
پارس جنوبی، برای بخشــی از فاز 
۱۲ که با کمبود خوراک روبه روست 
نیز برنامه ویژه ای در نظر گرفته شده 

است.

مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت مبین انرژی خلیج فارس 

با افزایش سرمایه ۴٢ درصدی 

پیشنهادی هیئت مدیره از محل 

سود انباشته با هدف تامین 

نقدینگی بخشی از مخارج 

سرمایه ای انجام بابت پروژه 

متانول آپادنا و اصالح ساختار 

سرمایه موافقت کرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

برای نخستین بار در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد انجام شد:

رفع نشتی از خطوط ایستگاه اندازه گیری گاز 
خروجی با اعمال پوشش کامپوزیتی

کارشــناس تعمیرات مکانیک 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد از استحکام دهی خط ۳۰ اینچ 
ایستگاه اندازه گیری گاز خروجی به 
روش اعمال پوشش های کامپوزیتی 
این مجتمع  در  بار  برای نخســتین 

گازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
ســید جمال جهان مطاع با اعالم این خبر افزود: پس از شناسایی عیوب 
ورقه ای در خط ۳۰ اینچ ایســتگاه اندازه گیری گاز خروجی پاالیشــگاه 
بــه دلیل مالحظات ایمنــی و جلوگیری از ایجاد تــرک های بزرگتر و 
پیشــگیری از خطرات احتمالی، اســتفاده از روش نوین پوشش دهی با 
الیــاف کامپوزیتی در دســتور کار قرار گرفــت.وی تصریح کرد: پس از 
بررسی های اولیه طراحی نوع پوشش و ضخامت مورد نیاز با استفاده از 
فرمول های اســتاندارد انجام گردید و این کار پس از آماده سازی کامل 
لوله در مدت زمان شش ساعت کاری با موفقیت انجام گردید.کارشناس 
تعمیرات مکانیک پاالیشــگاه خانگیران خاطر نشان کرد: چنانچه اقدام 
فــوق صورت نمی گرفت گســترش ترک ها را در پی داشــت و نیاز به 
تعویض سه راهی مذکور بود که منجر به قطع تولید پاالیشگاه به میزان 
حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب می گردید و با انجام این اقدام پیشگیرانه 

از قطع گاز جلوگیری بعمل آمد. 
تأمین بیش از 70 درصد گاز کشور از مجتمع 

پارس جنوبی
سرپرست هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی اعام 
کرد کــه ظرفیت تولید روزانه در این مجتمــع ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز 

تصفیه شده، برابر با بیش از ۷۰ درصد تولید گاز کشور است.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، علی 
احمدی گفت: شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با ۲۵ فاز پاالیشگاهی 
فعال و با برداشــت حداکثری از مخازن مشــترک و انجام موفقیت آمیز 
تعمیرات اساســی ســاالنه، با آمادگی کامل در حــال تولید گاز و دیگر 
محصوالت مرتبط اســت.وی ادامه داد: این مجموعه با قابلیت اطمینان 
۹۹.۵ درصدی، بــرای ایفای نقش خطیر خود در تأمین انرژی مورد نیاز 
کشــور به ویژه در ماه های ســرد پیش رو آمادگی کامل دارد.سرپرست 
هماهنگــی و نظارت بــر تولید مجتمع گاز پارس جنوبــی با بیان اینکه 
هم اکنون پاالیشــگاه های این مجتمع با حداکثر ظرفیت تولید عملیاتی 
هســتند، تصریح کرد: ظرفیت تولید روزانه در این مجتمع ۵۶۰ میلیون 
مترمکعب گاز تصفیه شــده، برابر با بیش از ۷۰ درصد تولید گاز کشــور 

است.
گازرسانی به شهر بندرعباس سال 1۴00 تکمیل 

می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان از تکمیل عملیات گازرسانی به 

شهر بندرعباس تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، فواد 
حمزوی با بیان اینکه امســال ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های 
گازرسانی در استان هرمزگان اختصاص یافته است، گفت: تکمیل مراحل 
۶ و ۷ گازرســانی به شــهر بندرعباس، عملیات گازرســانی به میناب و 
سیریک در شرق هرمزگان، اجرای شــبکه گازرسانی فارغان و احمدی 
در شمال استان و گازرســانی به بندرلنگه، چارک، کنگ و جزیره کیش 
از مهم ترین طرح های امسال اســت.وی ادامه داد: گازرسانی به کوهیج 
و جناح شهرســتان بســتک و گازرســانی به مناطق تازیان و ایســین 
شهرســتان بندرعباس نیز در دستور کار اســت و همه محله های شهر 
بندرعباس تا پایان ســال ۱۴۰۰ گازرســانی  می شوند.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان هرمــزگان اظهار کرد: اکنون ۸۲ هزار خانوار اســتان از گاز 
طبیعی بهره مند هستند که با تکمیل این طرح های جدید گازرسانی این 
تعداد تا ۲۰۰ هــزار خانوار افزایش می یابد.حمــزوی تصریح کرد: با دو 
بانک عامل رایزنی هایی شــده است تا تســهیالت ۵ میلیون تومانی به 
شهروندان پرداخت شود و در تالشیم تا سود این تسهیالت کاهش یابد، 
زیرا این تســهیالت برای تشویق بیشتر مردم برای اجرای لوله کشی گاز 

در واحدهای مسکونی است.
تدوین طرح بهینه سازی و ارتقای سامانه مدیریت 

مواد و قطعات در شرکت گاز
رئیس بازرســی فنی شرکت ملی گاز ایران از تدوین و ارزیابی  طرح 
بهینه سازی و ارتقای سامانه مدیریت مواد و قطعات در این شرکت خبر داد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، مهدی 
علیپور، در این باره اظهار کرد: این ارزیابی مصوبه هیئت مدیره شــرکت 
ملی گاز ایران را نیز گرفته اســت و با هدف بهینه سازی موجودی مواد و 
قطعات در انبارها و بهره گیــری از فناوری نو در مدیریت تأمین کاالهای 
مــورد نیاز، شناســایی کاالهای مــازاد پروژه ها، کاالهای راکــد انبار و 
همچنین امکان سنجی اســتفاده از الگوهای کسب وکار مختلف در تأمین 
نیازمندی های کاالیی انجام شد.وی ادامه داد: این ارزیابی در هشت جنبه 
و با تمرکز بر دو محور اصلی شــامل سرمایه گذاری بر موجودی و کیفیت 
فرآیند تأمین بوده است.به گفته رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران، 
پس از بررسی و تحلیل  نتایج ارزیابی، نقشه راهی برای ارتقا و بهینه سازی 
شــامل ۱۱ برنامه بهبود در یک برنامه زمان بندی چهارســاله تدوین شده 
که از مهم ترین این برنامه ها می توان به استقرار سامانه مدیریت کاتالوگ 
)CMT( و بهینه ســازی موجودی )MRO( اشاره کرد.علیپور تصریح کرد: 
با اســتقرار زیر ســاخت CMT، می توانیم در سطح شرکت ملی گاز ایران 
انبار مجازی ایجاد کنیم و شناسایی دقیقی از همه اقالم داشته باشیم.وی 
یادآور شد: با این کار می توانیم با شناسایی دقیق، از تدارک و انبارش اقالم 

تکراری و غیر مورد نیاز و راکد و مازاد جلوگیری کنیم.

رئیس جمهوری:

گازرسانی به روستاها از افتخارهای دولت تدبیر و امید است
خدمات  ارائــه  رئیس جمهــوری 
بی نظیــر بــه روســتاها در بخش های 
بهداشتی،  آب،  گازرســانی،  برق رسانی، 
جــاده، مدارس و ســایر خدمــات را از 
امید برشمرد و  افتخارهای دولت تدبیر و 
گفت: یکی از تاش های مهم این اســت 
که به روستاها خدمت کنیم تا روستاهای 

ما آباد شوند.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
دکتر حســن روحانی، امروز )پنجشنبه، 
آیین بهره برداری رسمی  ۲۷ آذرماه( در 
از ۹۹ پروژه ملی وزارت کشور در حوزه 
عمران و مدیریت شــهری، گفت: امروز 
۹۹ پروژه با اعتبار ۷هزار و ۹۵۰ میلیارد 
تومان افتتاح شد و بسیار خوشحالم که تا 
پایان دولت قرار است ۱۸۰ پروژه دیگر با 
اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شود.

به روســتاها  ارائه خدمات بی نظیر  وی 
گازرسانی،  برق رســانی،  بخش های  در 
آب، بهداشــتی، جاده، مدارس و ســایر 
خدمــات را از افتخارهای دولت تدبیر و 

امید برشمرد و افزود: یکی از تالش های 
مهم این اســت که به روستاها خدمت 
کنیم تا روستاهای ما آباد شوند و بتواند 

این جاذبه معکوس را به وجود بیاورد که 
از شهر به روستا مهاجرت انجام گیرد و 
این کار امکان پذیر است.رئیس جمهوری 

ترافیک و آلودگی هوا را دو مسئله بسیار 
مهم شهرهای بزرگ کشور عنوان کرد 
و گفت: دولت اقدام های بســیار مهمی 

در ایــن زمینه انجام داده اســت. زباله 
ســوزها از مواردی است که برای حفظ 
محیط زیســت و جلوگیری آلودگی هوا 
اقدام هایی  این زمینه  انجام می شود. در 
انجام شده که تولید گاز را توسعه بدهیم 
و ســوخت نیروگاه ها از گاز تامین شود 
و آلودگی هــا کاهــش پیداکند.روحانی 
ایــن، کیفیت  تصریح کــرد: عالوه بر 
بنزیــن و گازوئیل در مســیر یورو ۴ و 
۵ قرار گرفتند که ایــن هم می تواند به 
جلوگیری از آلودگی هوا کمک کند. در 
این زمینه هم دولت و هم شــهرداری ها 
باید تالش کنند تا بتوانیم این مشکالت 
را در کالن شهرها حل  کنیم.وی با بیان 
اینکه چند ســال است در شرایط جنگ 
کرد:  عنــوان  گرفتیم،  قــرار  اقتصادی 
خوشحالم که در شرایط جنگ اقتصادی 
تحمیلــی و شــرایط کرونــا، با تالش 
همه مردم و مســئوالن امســال شاهد 
افتتاح های بسیاری از جمله در این هفته 
هستیم و تا پایان سال همین برنامه ها را 

ادامه خواهیم داد.

طبق بخشنامه معاون اول رئيس جمهوری؛ دستگاه های دولتی ملزم به صرفه جويی در مصرف گاز شدند
مصوبه تخفيف 100 درصدی صورتحساب گاز مشترکان کم مصرف ابالغ شد

مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد:
تالش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت گاز

معــاون اول رئیس جمهــوری مصوبه 
تخفیــف ۱۰۰ درصدی صورتحســاب گاز 

مشترکان کم مصرف را اباغ کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، 
در این مصوبه که به پیشــنهاد وزارت نفت 
و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون 
اساســی ابالغ شده، آمده اســت: این حکم 
شامل گازبها و همه هزینه های مرتبط با آن 
)مالیات،   عــوارض ارزش افزوده و عوارض 
گازرسانی( است و تنها سکونتگاه های دائمی 
در حال بهره برداری شــهری و روســتایی 
می شود.هیئت  عشــایری  سکونتگاه های  و 
وزیران با تأکیــد بر اینکه گازبهای ســایر 
مشــترکان تا الگــوی تعیین شــده تغییری 
نخواهد کرد، تصویب کرد: مشترکان با مقدار 
مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، ۶ ماه 
فرصت دارند نسبت به اصالح رفتار مصرفی 
و کاهش مصرف گاز اقــدام کنند. در پایان 
این دوره، بهای گاز آن دســته از مشترکانی 
که مصرف آنها بیش از الگوی تعیین شــده 
باشــد، به پیشــنهاد وزارت نفت و تصویب 
افزایش می یابد.در مصوبه  اقتصاد  شــورای 
ابالغی ازســوی معاون اول رئیس جمهوری 
از وزارت نفت خواسته شده تا ضمن اجرای 
به صورت  بهینه سازی مصرف که  اقدام های 
رایــگان توســط شــرکت ملــی گاز ایران 
آموزش داده می شود، مشارکت در طرح های 
بهینه ســازی مصــرف گاز اعــم از اصالح 
سامانه موتورخانه ها و جایگزینی بخاری های 

فرسوده در دستور کار قرار گیرد.
در مصوبه دولت تصریح جدول الگوی 
کم مصرفی )مترمکعب در ماه( به شرح زیر 

تعیین شده است:

۱. ایام سرد اقلیم های ۱، ۲ و ۳، ۲۰۰ 
مترمکعب و کمتر در ماه.

۲. ایام ســرد اقلیم ۴، ۱۵۰ مترمکعب 
و کمتر.

۳. ایام ســرد اقلیم ۵، ۱۰۰ مترمکعب 
و کمتر و ایــام گرم و همــه اقلیم ها )نیم 
دوم فروردیــن تا نیمه نخســت آبان(، ۴۵ 

مترمکعب و کمتر.
بــه  ملــزم  دولتــی  دســتگاه های 

صرفه جویی در مصرف گاز شدند
اول  معــاون  حــال،  همیــن  در 
رئیس جمهــوری به منظور مصــرف بهینه 
و ایمــن گاز طبیعــی، بخشــنامه ای را به 
همه وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسســه ها 
و شــرکت های دولتی، نهادهــای انقالب 
استانداری ها  و  مســلح  نیروهای  اسالمی، 

ابالغ کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، در 

بخشنامه اسحاق جهانگیری آمده است:
ایمن  به منظور مصــرف بهینه و   -۱
گاز طبیعی، کلیه وزارتخانه ها، ســازمان ها، 
مؤسسه ها و شــرکت های دولتی، نهادهای 
انقــالب اســالمی، نیروهــای مســلح و 
اســتانداری ها، تــا پایان ســال موظف به 

رعایت کامل موارد زیر هستند:
الف. رعایت دمــای ۱۸ تا ۲۱ درجه 
ســانتی گراد در فضاهای داخلی و بســته و 
دمای ۱۸ درجه ســانتی گراد در راهروها و 

فضاهای عمومی سرپوشیده.
ب. روشن کردن وســایل گرمایشی 
یک ســاعت پیش از آغاز وقــت اداری و 

خامــوش کردن آنها یک ســاعت پیش از 
پایان وقت اداری.

پ. خاموش کردن وســایل گرمایشی 
در روزهای تعطیل.

از دســتگاه های گازسوز  ت. استفاده 
.)B و A( استاندارد با برچسب انرژی باال

ث. انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه ها 
توســط شــرکت های تأیید صالحیت شده 
از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
)بر اســاس ماده )۱۷( قانون هوای پاک(، 
سرویس و تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز 
از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه 
پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش 

ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز.
ج. کاهــش حداقــل ۱۰ درصــدی 
مصرف گاز طبیعی هر مشترک در چهار ماه 

پایانی سال نسبت به مدت مشابه پارسال.
شــرکت ملی گاز ایران، شرکت های 
گاز اســتانی، در مــوارد یادشــده در این 
بخشــنامه، آمادگی ارائه هرگونه مساعدت 

فنی به دستگاه های اجرایی را دارند.
۲- بــرای اجرای مــوارد فوق، الزم 

است اقدام های زیر انجام شود:
الف. اســتانداران ضمن تأکید بر اجرای 
این بخشــنامه و طرح آن در شــورای اداری 
استان، پیگیری های الزم را برای صرفه جویی 
الگــوی مصرف در دســتگاه های  و اصالح 
اجرایی مشــمول و همکاری با شــرکت ملی 
گاز ایران در ایجاد محدودیت برای صنایع در 
مواقع اضطراری به تشــخیص آن شرکت در 

دستور کار قرار دهند.
و  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  ب. 
شــرکت های گاز استانی مکلف به پیگیری 
اجرای دقیق این بخشنامه در دستگاه های 
اجرایی هســتند. در صورت عــدم رعایت 
مفاد بخشــنامه در هر مورد، شــرکت گاز 
اســتانی مربوط پس از یکبار اخطار کتبی، 
ضمن ارســال مراتب به استانداری ذی ربط 
در صورت تخطی دوبــاره، مطابق مقررات 
مربوط با دســتگاه اجرایــی ذی ربط رفتار 

می کنند.
پ. سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی ایران نســبت به اطالع رســانی 
مناسب برای بهره گیری از روش های مؤثر 
بــا هدف ترغیب جامعه بــه صرفه جویی و 

کاهش مصرف گاز طبیعی اقدام کند.
ت. روابط عمومی دستگاه های اجرایی 
نسبت به اطالع رسانی مناسب برای کاهش 
مصرف ســوخت به کارکنان هر دســتگاه 

اقدام کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران با اشــاره به بهره گیری از توان 
ســازندگان داخلی در اجــرای پروژه های 
صنعــت گاز، از دورنمایی امیدوارکننده در 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج 

از مرزهای کشور خبر داد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی در 
این باره اظهار کرد: شــرکت مهندسی و 
با سیاست های  ایران همســو  توسعه گاز 
وزارت نفت و شــرکت ملــی گاز ایران و 

در حمایــت از تولید داخــل و بهره گیری 
و  تولیدکننــدگان  تــوان  از  حداکثــری 
صنعتگــران ایرانی، با اتکا به ظرفیت های 

داخلی، پروژه ها را به پیش می برد.
صنعت گاز خودکفایی از واردات کاال را 

جشن می گیرد
وی ادامــه داد: ایــن مهــم پس از 
کســب اطمینــان از رعایــت ضوابط و 
دســتورعمل های فنی از سوی سازندگان 
ایرانــی تأمین کاال و تجهیزات پروژه های 
صنعــت گاز، به ویــژه در طرح های ملی 

و راهبــردی انتقال گاز طبیعــی، اجرایی 
می شــود.مدیرعامل شــرکت مهندســی 
و توســعه گاز تصریح کرد: این شــرکت 
به عنــوان بــازوی اجرایی صنعــت گاز، 
پایه گذار و پیشــرو در اســتفاده حداکثری 
از توان ســازندگان داخلی بوده است و با 
توســعه مزیت های رقابتی در شرکت های 
به ویــژه کارخانه های ســازنده  ســازنده 
لوله، توربوکمپرســور، الکتروپمپ، سامانه 
تجهیزات  شــیرآالت،  ایستگاه ها،  کنترل 
اندازه گیری و...  شــرایطی را ایجاد کرده 

که امــروزه پیچیده ترین تجهیزات مرتبط 
در داخل کشــور ساخته شــوند.به گفته 
صلواتی، دســتیابی به ایــن مهم، افزون 
بر حفظ آهنگ شــتابان اجرای پروژه ها، 
ســبب صرفه جویی ارزی و ایجاد اشتغال 
برای مهندسان جوان و مستعد کشور شده 
است.وی یادآور شد: در سخت ترین شرایط 
چهــار دهه اخیــر، برای صنایــع کلیدی 
کشــور نظیر صنعت گاز، تنها هوشمندی 
و دوراندیشــی فرزندان این مــرز و بوم 
در این صنعت به منظــور تأمین کاالهای 

مورد نیاز پروژه ها از منابع داخلی، ســبب 
رسیدن به مســیر پیشرفت پروژه ها شد تا 
توسعه زیرساخت های کشــور تداوم یابد.

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز 
در پایان گفــت: نتیجه عمل به تعهدهای 
این شــرکت در تقویت سازندگان بخش 
خصوصی در تداوم این مســیر، افزون بر 
آینده، دورنمایی روشن  برنامه های  تحقق 
و امیدوارکننده را در صادرات خدمات فنی 
و مهندســی به خارج از مرزهای کشــور 

ترسیم می کند.
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پرتوشیمی

گفتمان

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی:

پژوهش و فناوری پتروشیمی امسال 10 
کاتالیست را بومی سازی کرد

مدیرعامـل شـرکت پژوهش و فنـاوری پتروشـیمی از تولید ۱۰ 
کاتالیسـت یـا ارائه فنـاوری تولید آن ازسـوی این شـرکت در سـال 
۹۹ خبـر داد و گفـت: تـا پایـان سـال آینـده، کاتالیسـت های مهم و 
راهبـردی صنعـت پتروشـیمی به طـور کامـل بومی سـازی می شـوند.

علـی پژوهان روز چهارشـنبه، ۲۶ آذرماه در آیین گرامیداشـت 
هفتـه پژوهـش در تشـریح فعالیت های شـرکت پژوهـش و فناوری 
پتروشـیمی اظهـار کـرد: تدویـن دانـش فنـی تولیـد محصـوالت 
پتروشـیمی، تدوین دانـش فنی کاتالیسـت های پتروشـیمی، تدوین 
دانـش فنـی مـواد شـیمیایی راهبـردی و رفـع مشـکالت واحدهـا 
از اهـداف کالن ایـن شـرکت اسـت.وی، کارگاه هـای پایین دسـتی 
پرشـمار، ۱۰ آزمایشـگاه، ۲۵ دسـتگاه پایلوت، بیش از ۵۰  دسـتگاه 
سـت آپ و بنـچ در سـه مرکـز تهـران، اراک و ماهشـهر را از جملـه 
زیرسـاخت های شـرکت پژوهـش و فنـاوری عنـوان کـرد و افـزود: 
کـه  هسـتند  مجموعـه  ایـن  بی نظیـر  تجهیـزات  از  دموپلنت هـا 
مهمتریـن آن هـا دموپلنت های HDPE، PET، MTP و PP اسـت.

مدیرعامـل شـرکت پژوهـش و فناوری پتروشـیمی به ثبـت اختراع 
۲۵۰ پتنـت اشـاره و تصریـح کـرد: مهمتریـن پتنـت که بـه تازگی 
ثبـت شـده، پتنـت PVM یـا همـان MTP اسـت کـه در اتحادیـه 

اروپـا ثبت شـده اسـت.
مصرف ۲۷۰ میلیون دالر کاتالیست در کشور

پژوهـان بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود ۲۱.۵ میلیـارد دالر حجم 
سـاالنه مصـرف کاتالیسـت در دنیاسـت کـه ۱۶ میلیـارد دالر آن 
پتروشـیمی ها  داد:  ادامـه  اسـت،  پتروشـیمی  بـه صنعـت  مربـوط 
 ۴۰۰ حـدود  از  هسـتند.  کاتالیسـت ها  مصرف کننـده  بزرگ تریـن 
میلیـون دالر مصـرف کاتالیسـت در ایـران، ۲۷۰ میلیـون دالر آن 
سـهم صنعـت پتروشـیمی اسـت.وی به ۴۰ دسـته کاتالیسـت مهم 
صنعـت پتروشـیمی کـه ۱۰ دسـته پلیمـری و بقیـه غیرپلیمـری 
هسـتند، اشـاره و اظهار کرد: هم اکنون ۱۷ دسـته کاتالیسـت به طور 
کامـل داخلی سـازی شـده اسـت و در صنعـت اسـتفاده می شـود و 
براسـاس برنامه ریزی هـا تـا پایـان سـال ۱۴۰۰، ۱۶ دسـته دیگـر 
نیـز بومی سـازی می شـوند. ۱۳ دسـته دیگـر در مقادیر کم اسـتفاده 
می شـوند کـه در حـال تحقیـق و توسـعه اسـت و تولیدکننـدگان 
در  و  باالسـت  آنهـا  بـه  دسترسـی  سـهولت  و  دارنـد  پرشـماری 
بعضـی از مـوارد تولیـد غیراقتصـادی نیـز دارند.مدیرعامل شـرکت 
پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی تأکیـد کـرد: تـا پایان سـال آینده، 
کاتالیسـت های مهـم و راهبـردی صنعت پتروشـیمی به طـور کامل 
بومی سـازی می شـوند.پژوهان دربـاره اهـم فعالیت هـای در حـال 
اجـرای شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی در سـال ۹۹ گفت: 
ایـن شـرکت ۱۰ کاتالیسـت را تولیـد یـا فنـاوری تولیـد آن را ارائـه 
کـرده اسـت. ۹ موضـوع در بخـش فرآینـد مـواد شـیمیایی در ایـن 
مجموعـه فعـال اسـت که دانش فنی و اسـناد مهندسـی مهندسـی 

ارائـه شـده و در مرحلـه راه انـدازی یـا پیـش راه اندازی اسـت.
۱۵ قرارداد همکاری با شرکت های دانش بنیان

بـه گفتـه وی، شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی ۱۵ 
قـرارداد همـکاری با شـرکت های دانش بنیان دارد تـا از ظرفیت این 
شـرکت ها به ویـژه در بخـش تأمیـن تجهیـزات افـزون بـر فناوری 
اسـتفاده شـود.پژوهان در تشـریح مهمتریـن اقدام هـای شـاخص 
شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی افـزود: تولیـد و تحویـل 
کاتالیسـت  راه انـدازی  سـبالن،  پتروشـیمی  کاتالیسـت  تـن   ۲۸۵
LL پتروشـیمی لرسـتان، ارائـه دانـش فنـی ZSM-۵ بـه شـرکت 
شـیمیایی بهـداش و ارائـه دانـش فنی تولیـد کاتالیسـت ریفرمینگ 
خشـک با مجموعـه خوارزمی از جملـه این اقدام هاسـت.مدیرعامل 
کاتالیسـت  داد:  ادامـه  پتروشـیمی  فنـاوری  و  پژوهـش  شـرکت 
در  کشـور  کاتالیسـت  واحـد  بزرگ تریـن  به عنـوان  هم رسـوبی 
لرسـتان بـه ظرفیـت ۱۵۰۰ تن درسـال بـا دانش فنی این شـرکت 
راه انـدازی می شـود کـه ۲۵ درصـد واحـد هفتـه گذشـته راه اندازی 

شـده و عملیاتـی اسـت و در دی مـاه امسـال بـه تولیـد می رسـد.

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبرداد:

اجرای 31 طرح راهبردی پتروشیمی با محوریت 
خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن و پیشران

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی خبر داد: ۳۱ طرح 
ترکیبی،  راهبردی شامل طرحهای خوراک 
تولیدپروپیلن و طرح های پیشران اجرا می 
شود که با اجرای این طرح ها ۲۲ میلیون 
پتروشــیمی  تولید صنعت  به ظرفیت  تن 

ایران افزوده می شود.
مهندس بهزاد محمدی معاون وزیر 
نفــت ومدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی روز چهارشــنبه )۲۶ اذرماه( 
و  پژوهش  هفته  گرامیداشــت  درمراسم 
تقدیر از برگزیدگان شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشــیمی با تبریک این هفته 
بــه پژوهشــگران و همکاران شــرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی، اظهارکرد: 
دســتاوردهای کسب شــده ازسوی این 
شــرکت به عنــوان بــازوی قدرتمند و 
ابزار پویای پتروشــیمی بســیار ارزشمند 
است و در توسعه صنعت پتروشیمی می 
تواند تاثیر به ســزایی در اقتصاد و خلق 
ثروت داشته باشــد.وی با بیان اینکه در 
مســیر توسعه هوشــمند، هنوز راه های 
بسیاری وجود دارد، افزود:  ارزش فروش 
محصــوالت پتروشــیمی در دنیا ۳۳۵۰ 
میلیارد دالر در سال است که سهم ایران 
از این ســبد ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر است 
که با توجه به دارا بودن مزیت خوراک و 
دسترسی به بازارهای جهانی به نظر می 
رسد که در بحث سرمایه گذاری و دانش 
فنی دچار مشــکالتی بوده ایم. به گفته 
رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، بررســی وضعیت رو به رشد 
صنعت پتروشیمی در وسعت و استاندارد 
جهانی حاکی از این است که  NPC و در 
مجموع صنعت پتروشیمی  باید در مسیر 
تحقق برنامه های هوشمندانه توسعه گام 

و تالش نماید.
سال طایی صنعت پتروشیمی با تحقق 

جهش دوم
بهزاد محمدی ادامه داد: امسال در 
مســیر تحقق جهش دوم صنعت، سالی 
طالئی است و از ۱۷ طرح پیش بینی شده 
تاکنون ۶ طرح به بهره برداری رســیده 
اســت و ۳ طرح در هفته جــاری بطور 
افتتاح خواهد شــد.به گفته وی،  رسمی 
یکی از این طرح ها، مجتمع پتروشیمی 
هگمتانه است که چندین سال به دالیل 
مختلف متوقف شــده بــود، اما با تالش 
مدیران شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با تامین منابع مالی و ســرمایه مورد نیاز 
، هگمتانه در آســتانه بهره برداری کامل 
صنایع  ملی  شــرکت  اســت.مدیرعامل 
پتروشیمی با پیش بینی به تولید رسیدن 
۵ طرح پتروشیمی دیگر تا پایان امسال، 
گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا برخی 

مشکالت در مسیر ساخت و اجرای طرح 
های پتروشــیمی به وجود آمد، اما بنابر 
برنامه ریزی های انجام شده طرح های 
جهش دوم تا خرداد  سال ۱۴۰۰ به بهره 
برداری می رسند.وی تصریح کرد: ما در 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی آموخته ایم 
کــه آمارها و صحبت ها مبتی برواقعیت، 
مستند و صحیح باشد و تا به امروز آمارها 
و محتواهای ارائه شــده، بیانگر واقعیت  
موجود صنعت پتروشیمی است.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به 
اینکــه با وارد مدار تولید شــدن این ۱۷ 
طرح، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به 
بیــش از ۹۰ میلیون تن در ســال با ۳۸ 
درصد رشد می رســد و این جهش بسیار 
ارزشمندی است، تصریح کرد: طرح های 
جهش ســوم صنعت پتروشــیمی نیز در 
حال اجرا هســتند که بســیاری از این 
طرح ها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند.
تحقق کامل اهداف برنامه ششم توسعه 

پتروشیمی
معــاون وزیر نفت بــا بیان این که 
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور تا 
پایان سال آینده، ۱۰۰ میلیون تنی خواهد 
شد، افزود: صنعت پتروشیمی تنها صنعتی 
انجام  است که ۱۰۰ درصد هدف گذاری 
شــده برنامه ششم توسعه کشور تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ را محقق می کند.محمدی 
با اشــاره به اینکه پس از گذشــت بیش 
از نیم قرن از تأسیس صنعت پتروشیمی 
در کشور الزم اســت که توجه بیشتری 
به توســعه پایدار، تاب آور و مقاوم داشته 
باشــیم، گفــت: شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی بــه همین منظــور و برای 
جلوگیری از واردات محصوالت شیمیایی 
و پتروشــیمیایی، طرح های راهبردی را 
تعریف کرده که در حال پیاده سازی است 
تا توسعه این صنعت به صورت هوشمند 

رو به جلو حرکت کند.
تعریف ۳۱ طرح راهبردی هوشمند

وی بــه ۳۱ طــرح راهبــردی در 
ســه گروه طرح های خــوراک ترکیبی، 
طرح هــای تولید پروپیلــن و طرح های 
پیشــران اشــاره کرد و ادامه داد: گروه 
نخســت، طرح هــای خــوراک ترکیبی 
که به ســمت تولید بیشــتر محصوالت 
آروماتیکی اجرا خواهند شــد؛ طرح های 
خوراک ترکیبــی هلدینگ خلیج فارس، 
هلدینگ پارسیان و شرکت ویستا انرژی 
بازنشســتگی  ارغوان متعلق به صندوق 
صدا و ســیما که مهندسی هر سه طرح 
آغاز شــده اســت و به طور جدی دنبال 
می شــوند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی یکی از دغدغه های وزیر نفت 
را کمبود حداقــل ۳ میلیون تن پروپیلن 

عنوان کرد و گفت: ۶ طرح تولید پروپیلن 
به عنوان گــروه دوم طرح های راهبردی 
تعریف شده است که در مناطق مختلف 
کشور، بخشــی از گازطبیعی و بخشی از 
متانول در غرب، شمال و منطقه عسلویه 
با عنــوان پارک پروپیلن عســلویه اجرا 

خواهند شد.
تولید پروپیلن با دانش فنی ایرانی

معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه 
طرح اسالم آباد غرب که با مجوز شورای 
اقتصادی در غرب کشور آغاز شده است، 
امیرآباد  پتروشــیمی  اظهار کرد: شرکت 
ثبت شده اســت و به زودی مجوز آن نیز 
صادر می شــود. برای پارک پروپیلن نیز 
ســه شــرکت متانولی و هلدینگ خلیج 
آمادگی  فارس به صورت جــدی اعالم 
کرده انــد که در مرحله امضــای قرارداد 
برای زمین و دانش فنی اســت.محمدی 
بــا تأکید بر اینکــه دانش فنی طرح های 
راهبردی تولید پروپیلن ازســوی شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی تهیه شده 
است، تصریح کرد: باعث افتخار است که 
این کار مهم با تالش چند ساله همکارانم 

در این شرکت و با دانش فنی ایرانی اجرا 
می شود.

افزایش ارزش محصوالت با اجرای 
طرح های پیشران

وی به ۲۲ طرح پیشــران به عنوان 
گروه ســوم طرح های راهبردی با هدف 
رفع نیــاز داخلی، جلوگیــری از واردات، 
متنوع سازی ســبد محصوالت و افزایش 
پتروشــیمی  قیمــت محصوالت  ارزش 
اشــاره کرد و گفت: هم اکنون ارزش هر 
تن به طور میانگیــن ۴۰۰ تا ۵۰۰  دالر 
اســت که با اجرای طرح های پیشــران 
ایــن عدد تــا ۱۵۰۰  دالر قابل افزایش 
اســت و این طرح ها کمــک می کند تا 
پتروشــیمی  قیمت محصوالت  میانگین 
یابد؛ طرح های  افزایــش  برابر  حدود دو 
پیشران، طرح های کم حجم اما با ارزشی 
خواهند بود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با اشاره به اینکه در طرح های 
راهبردی در مجمــوع ۲۲ میلیون تن به 
ظرفیت صنعت پتروشــیمی به ارزش ۱۱ 
میلیــارد دالر افزوده خواهد شــد، ادامه 
داد: همه ایــن طرح ها کمک می کند که 

پتروشیمی شــاهد صنعتی هوشمند،  در 
اقتصادی  برای توسعه  پایدار  ارزشــمند، 
کشــور و خلق ثروت بــرای مردم ایران 

باشیم.
نقش مهم پژوهش و فناوری در اجرای 

طرح های پیشران
معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه 
بحث خــوراک این طرح هــا مدیریت و 
تخصیص داده شــده است و محصوالت 
تولیدی این طرح ها نیز بازار بسیار جذابی 
خواهند داشت، اظهار کرد: تعداد طرح های 
بــه حجم  نیاز  پیشــران باالســت ولی 
سرمایه گذاری پایینی دارند. تأمین سرمایه 
طرح هــای خوراک ترکیبی نیــز با درآمد 
هلدینگ های پتروشــیمی انجام می شود.

محمدی به دانش فنی ویژه و پیچیده ۲۲ 
طرح پیشران اشاره کرد و گفت: اینجاست 
که باید نقش شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی را در تولید بعضی از دانش ها و 
همکاری و کمک به سرمایه گذاران برای 
اخذ دانش فنی از شــرکت های معتبر دنیا 

بیشتر به ظهور برسانیم.
حرکت به سمت اهداف؛ حتی در تحریم

وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
اثبات کرده است که توان دریافت دانش 
اینکــه بگوییم تحریم  افزود:  فنی دارد، 
است و در شــرایط تحریم امکان ارتباط 
وجــود ندارد، حرف بســیار محتاطانه ای 
است و باید به ســمت اهدافمان حرکت 
کنیم. شــرکت های خصوصی در همین 
ماه های اخیــر ورود کردند و توانســتند 
دانش های  بســیار مطلــوب و جذابی را 
اخذ کنند. بنابراین اگر فعل خواســتن را 
بلد باشــیم و تالش کنیــم، به طور حتم 
فضا بــرای دریافت دانش فنی که به آن 
دسترسی نیست ایجاد می شود و به وجود 
می آید.مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با اشــاره بــه اینکه صنعت 
پتروشیمی با همه ابعاد بزرگش نیاز دارد 
که شــرکتی مانند پژوهش و فناوری در 
کنار آن باشــد، گفت: این شرکت نگینی 
اســت در صنعت پتروشــیمی کشور و با 
حمایت هایی که از این شرکت خواهد شد 
امیداریم روزبه روز شــاهد دستاوردهای 

ارزشمند آن باشیم.

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 

کشور تا پایان سال آینده، 100 

میلیون تنی خواهد شد و صنعت 

پتروشیمی تنها صنعتی است که 

100 درصد هدف گذاری انجام 

شده برنامه ششم توسعه کشور 

تا پایان سال 1۴00 را محقق 

می کند

با حضور معاون وزير نفت ومدير عامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی:

از 17 پژوهشگر برتر شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشيمی تقدير شد

معــاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از ۱۷نفر از 
پژوهشگران و فناوران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تقدیرکرد.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت ومدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
روز چهارشــنبه )۲۶ اذرماه( طی مراسم با گرامیداشــت هفته پژوهش و تقدیر از 
برگزیدگان شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی که همزمان با هفته پژوهش، 
ازتالش ها و خدمات فناورانه پژوهشگران این شرکت در مسیر توسعه دانش های 

فنی و نیز ساخت کاتالیست های راهبردی صنعت پتروشیمی تشکر کرد.
پژوهشگران و فناورانی که مورد تقدیر قرار گرفتند، عبارتند از:

مهران دانش فر، سید هادی عالئی،زهرا کثیری،صادق عرب احمدی،محسن 
بهمنــی، الهام فیض،حســین رســولی،ترانه توفیقی،فریدون یــاری پور، فاطمه 
شهســواری،فریده عظیم فر،محمد وکیلی. همچنین از خدمات همکاران در مراکز 
ماهشــهر و اراک شــرکت پژوهش و فناوری نیز تقدیر شد و آقایان داود صفری، 
سید امیر تراب زاده و نیبز ناصر نوح جاه، اسماعیل آرمان و محمود دانشگر نیز به 

عنوان پژوهشگران و فناوران برتر تقدیر شدند.

در پی تصويب چارت کلی و تفصيلی سازمانی؛

پتروشيمی بندر امام يک گام ديگر 
به بورسی شدن نزديک شد

چارت سازمانی و نمودار تفصیلی پتروشیمی بندر 
امام تصویب شد تا این شرکت گام دیگری برای ورود 

به بازار سرمایه در قالب  یک شرکت برداشته باشد. 
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت 
پتروشــیمی بندر امام، این شــرکت با هدف تجمیع 
شــرکت های تابع و فعالیت در قالب یک شرکت،  در 
نمودار سازمانی خود بازنگری کرد.ابتدا نمودار سازمانی 

کلــی ) Top chart ( مصوب و در ادامه نمودار تفصیلی  ســازمان تصویب شــد.یکی از اهداف اصلی 
بازنگری و روزآمد کردن ســاختار و نمودار سازمانی شرکت، تسهیل روند ورود پتروشیمی بندر امام به 
بازار  سرمایه بوده و این شرکت با مصوب شدن نمودار کلی و تفصیلی تازه خود گام مؤثری برای ورود 
به بورس برداشــته اســت. از دیگر اهداف بازنگری و روزآمد کردن نمودار سازمانی می توان به اصالح 
ساختار سازمانی، متمرکز کردن فعالیت های مهم  شرکت پتروشیمی بندر امام، ایجاد پویایی در سازمان 
و واکنش ســریع به تغییرات محیطی، حذف الیه های غیرضروری، تســهیل  ارتباطات درون سازمانی، 
روشــن شدن مسیر پیشرفت، ســامانه یکپارچه پرداخت و ایجاد عدالت ســازمانی اشاره کرد. یکی از 
اصلی ترین آثار نمودار سازمانی در شرکت، ایجاد فرصت های شغلی به ویژه در واحدهای تولیدی است 
که  به همین منظور اســتخدام نیروی انسانی در واحدهای بهره برداری برای جوان سازی سازمان انجام 
می شود.شایان ذکر است، پیش از این شرکت پتروشیمی بندر امام از پنج شرکت تابع تشکیل شده بود 
که پس از اجرای الزام های قانونی و  مصوبه های مجمع و تصویب نمودار کلی ســازمان، شرکت های 

تابع تجمیع می شوند و پتروشیمی بندرامام تنها در قالب یک شرکت به کار  خود ادامه می دهد. 

قدردانی مديرعامل پتروشيمی بندرامام از حمايت و تسهيل گری سازمان صمت خوزستان

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با 
هیات همراه از شرکت پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومي پتروشــیمی بندرامام،رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان به همراه مدیران ارشد این 
سازمان در مجتمع پتروشیمی بندرامام حاضر و با حمیدرضا رستمی 
مدیرعامل و دیگر مدیران این شرکت دیدار کردند.در ابتدای جلسه 
حمیدرضا رســتمی مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام ضمن عرض 
خیرمقدم گزارشــی از تولید و پروژه های در دســت اقدام و پیش 
روی شــرکت و نیز جایگاه شــرکت در صنعت پتروشیمی کشور 
و عملکــرد آن در حوزه های مختلف ارائه کــرد و در ادامه اظهار 
داشــت :پشــتیبانی و تامین مالی پروژه NGL۳۲۰۰ )پاالیش گاز 
یادآوران خلیج فارس( که در جنوب حوزه نفتی جفیر و شمال حوزه 

یادآوران واقع شده، تماما با پتروشیمی بندرامام است و محصول آن 
به عنوان خوراک به واحدهای تولیدی پتروشــیمی بندرامام ارسال 
خواهد شــد.در ادامه حمیدرضا رســتمی فعالیت های پتروشیمی 
بندرامام در حوزه مسئولیت های اجتماعی را تشریح و خاطر نشان 
کرد : پتروشــیمی بندرامام با ۲۶ درصد بیشــترین قدرالسهم را در 
تامین منابع مالي شورای راهبردی منطقه دارد و همواره در تمامی 
حوادث طبیعی در منطقه نیز مشــارکت همه جانبه داشــته  و دارد.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در پایان از تعامل سازنده و همراهي 
و تســهیل گری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان 
در جهــت حمایت از تولید و همچنین در صدور پروانه بهره برداری  
و مجوزهای مرتبط تشــکر و قدردانی کرد.در ادامه جلســه رئیس 
سازمان صمت استان خوزســتان اظهار داشت: صنعت پتروشیمی 

بعنــوان صنعتي پربــازده ، در دوران تحریم های اقتصادی کمک 
شــایانی به اقتصاد کشــور در تامین ارز و تامین خوراک کارخانه 
های مختلف کرده و باعث شــد بخش عمده تحریم های ظالمانه 
که با هدف محاصره اقتصادی اعمال شــده اند بــی اثر بماند.امیر 
حســین نظری در ادامه افزود : ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
همواره سیاست خود را در جهت کمک به تولید به ویژه در صنعت 
پتروشــیمی کشور تدوین کرده و این ســازمان در راستاي توسعه 
صنعت پتروشیمی آمادگی کامل دارد.  رئیس سازمان صمت استان 
خوزســتان از عملکرد تولید و خدمت رســانی پتروشیمی بندرامام 
در منطقه تقدیر کرد و خواســتار گسترده شــدن این اقدامات عام 
المنفعه شــد.در پایان مدیران صمت استان،  از واحدهای تولیدی و 

پروژه های شرکت پتروشیمی بندرامام بازدید کردند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

گزارش دانش نفت از آغاز عملیات حفاری نخستین چاه آخرین بلوک میدان مشترک پارس جنوبی؛

فاز 11؛ نوید بهار توسعه یافتگی تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان داخلی
زنگنه: برای افزايش توليد نفت از کسی اجازه نمی گيريم                                برداشت گاز از فاز 11 نيمه دوم 1400 کليد می خورد

عملیات حفاری نخســتین چاه طرح توســعه فاز ۱۱ 
میــدان گازی پارس جنوبی به عنــوان آخرین بلوک میدان 
مشــترک پارس جنوبی با اســتفاده از ظرفیت شرکت های 
  SPD۱۱B ۱ در موقعیت مرزی-MD داخلی و با دکل دریایی
روز دوشــنبه، ۲۴ آذرماه با دســتور بیژن زنگنه، وزیر نفت 

به طور رسمی آغاز شد.
امسال  آبان ماه  نهم  مپنا  شرکت   ۱-MD دریایی دکل 
از میدان نفتی سروش ترخیص و ۱۶ آبان ماه در موقعیت فاز 
۱۱ پارس جنوبی در آب های خلیج فارس مستقر شد، حفاری 
۱۲ حلقه چاه توصیفی - توسعه ای این فاز در دو مرحله در 
با حفاری و تکمیل پنج حلقه  برنامه است.در مرحله نخست 
تولید   ،SPD۱۱B چاه توصیفی - توسعه ای و نصب سکوی
در  گاز  فوت مکعب  میلیون   ۵۰۰ مقدار  به  طرح  این  از  اولیه 
با  روز )معادل ۱۴ میلیون مترمکعب( محقق می شود، سپس 
توسعه ای  چاه  حلقه  هفت  تکمیل  و  حفاری  عملیات  انجام 
دیگر، هم زمان با تولید اولیه، مجموع برداشت از این سکو به 
روزانه یک میلیارد فوت مکعب )معادل ۲۸ میلیون مترمکعب( 
گاز غنی افزایش می یابد.طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس 
از خروج شرکت های توتال فرانسه و شاخه بین المللی شرکت 
ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( به دلیل تحریم به طور کامل 
مسعودی  حمیدرضا  است.  شده  سپرده  پتروپارس  شرکت  به 
همه  ظرفیت  »از  بود:  کرده  اعالم  شانا  با  گفت وگویی  در 
پیمانکاران داخلی برای توسعه فاز ۱۱ استفاده می کنیم و دست 

همه آنها را برای انجام این طرح بزرگ ملی می فشاریم.«
زنگنه: برای افزایش تولید نفت از کسی اجازه نمی گیریم

وزیر نفت با تأکید بر اینکه صادرات روزانه ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار بشکه نفت عملی است، گفت: افزایش تولید نفت 

حق ایران است و برای افزایش آن از کسی اجازه نمی گیرد.
بیژن زنگنه پس از آیین آغاز عملیات حفاری نخستین 
چاه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در جمع خبرنگاران درباره 
اینکه آیا صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ قابل تحقق است، اظهار کرد: اگر تحریم 
نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه هایی که تولیدشان 
به دلیل تحریم کم شده است تأمین شود، صادرات روزانه ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تحقق یافتنی است.وی با بیان 
اینکه به عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی توانم 

انجام دهم نمی گویم و برای خود تعهد ایجاد نمی کنم، تصریح 
کرد: صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت عملی 
است و بازار آن هم وجود دارد و به نظر من قیمت نفت هم 
)سازمان  اوپک  معتقدم  داد:  ادامه  نفت  نمی یابد.وزیر  کاهش 
برای  را  تعهد الزم  و  نفت( حساسیت  کشورهای صادرکننده 
تعبیه شده است.  حفظ قیمت نفت دارد و سازوکار الزم هم 
در  نمی توان  فعاًل  خواهد شد،  تحریم ها چه  عاقبت  دید  باید 
اینکه در شرایط کنونی  درباره  اظهارنظر کرد.زنگنه  باره  این 
است، چطور ممکن  تولید مطرح  اوپک بحث کاهش  در  که 
را  این کار  اجازه  اوپک  و  اضافه کند  را  تولیدش  ایران  است 
بدهد، گفت: اجازه نمی خواهد، افزایش تولید نفت حقمان است 
اجازه  از کسی  تولید  افزایش  برای  ما  دارد،  آن وجود  بازار  و 
نخواهیم گرفت، اما باید صبر کرد.وی به این پرسش که در 
با شرکت های خارجی  آیا  بازگشت آمریکا به برجام   صورت 

وارد مذاکره خواهید شد، افزود: بگذارید برگردد؛ بعد.
بار مالی رایگان شدن گازبها کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان 

است
شدن  رایگان  درباره  دولت  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
گازبهای حدود ۳۳ درصد از مشترکان خانگی از ابتدای دی ماه 
 ۴۰۰ از  کمتر  طرح  این  تأمین  مالی  بار  کرد:  اظهار  امسال، 
میلیارد تومان است و بیشتر نمی شود و به ما گفته شده است 
پیشنهادهایی  آن  جبران  برای  می توانیم  ماه   ۶ از  پس  که 
این هزینه ممکن  تأکید کرد:  نفت  کنیم.وزیر  ارائه  دولت  به 
شود،  جبران  دارند  باالتری  مصرف  که  مشترکانی  از  است 
نکند؛  تصویب  هم  را  طرحی  چنین  دولت  دارد  امکان  البته 
کشور  انرژی  کالن  هزینه های  در  هم  تومان  میلیارد   ۴۰۰
در  گاز  افزایش مصرف  به  اشاره  با  نیست.زنگنه  بزرگی  رقم 
که  است  این  دارم  مردم  از  که  کرد: خواهشی  اظهار  کشور، 
را به حدی  نیاز مصرف کنند، خانه ها  به حد  اسراف نشود و 
گرم نکنند که پنجره ها باز شود، اگر موتورخانه ها را هم تعمیر 
و بهینه سازی کنند، ما با سازوکاری که در نظر گرفتیم مبلغ 
آن را پرداخت می کنیم، به این دلیل که اتالف انرژی زیادی از 
طریق موتورخانه ها انجام می شود. با این حال اگر صرفه جویی 

شود ما هم ناچار به محدود کردن گاز صنایع نخواهیم شد.
کمیته نظارتی اوپک پاس تصمیم گیرنده نیست

وی با اشاره به نشست آینده کمیته نظارتی اوپک پالس، 

و  می کنند  بررسی  را  مراعات ها  وضع  آنها  گفت: 
تصمیم گیرنده نیستند؛ فقط درباره نحوه مراعات اعضا گزارش 
بعضی  آنچه  و  بوده  در مجموع خوب  مراعات هم  می دهند. 
اعضای اوپک به حق انتظار داشتند این است که کشورهایی 
کاهش  کافی  اندازه  به  را  خود  تولید  گذشته  ماه های  در  که 
و  دهند  کاهش  مقدار  آن  اندازه  به   ۲۰۲۱ مارس  تا  ندادند، 
این مهم ترین کاری است که کمیته وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک  غیرعضو  و  عضو  تولیدکنندگان  نفت  عرضه  کاهش 
)JMMC( باید درباره آن گزارش دهد.وزیر نفت در پاسخ به 
این پرسش که پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی 
در بودجه ۱۴۰۰ از چه طریق امکان پذیر است، تصریح کرد: 
پیش فروش مطلق در الیحه بودجه نیست، نوشته شده است 
»فروش اوراق مالی یا پیش فروش«، این هم سازوکاری است 

و اگر مجلس تصویب کرد دولت هم می تواند اجرایی کند.
برنامه ای برای توسعه میدان جدید نفت و گاز نداریم

نفتی،  و  گازی  جدید  میدان های  توسعه  درباره  زنگنه 
نداریم.  جدید  میدان های  توسعه  برای  برنامه ای  فعاًل  گفت: 
در بخش گاز تمرکز ما روی میدان های بالل، فرزاد، پارس 
کارون، جفیر،  نفت، غرب  در بخش  و  است  جنوبی و کیش 
سپهر و میدان های ایالم است.وی درباره آغاز عملیات حفاری 
نخستین چاه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، ادامه داد: در 
پارس   ۱۱ فاز  توسعه  برای  قراردادی   ۹۶ سال  نخست  نیمه 
توتال، سی ان پی سی آی  داشت،  بستیم که سه  ضلع  جنوبی 
)شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین( و شرکت پتروپارس 
شد،  خارج  قرارداد  این  از  آمریکا  تحریم  با  توتال  که  ایران 

سهم آن به سی ان پی سی آی منتقل شد و آن هم بعد خارج 
افزود:  نفت  شد.وزیر  گذاشته  پتروپارس  به عهده  کار  و  شد 
مستقر  دکل  کرد،  نصب  را  جکت  پیش  ماه  چند  پتروپارس 
این  از  بهره برداری  آغاز شد که کار  نیز  امروز حفاری چاه  و 
میدان از پنچ حلقه چاه آغاز می شود و با سکوی آماده ای که 
در اختیار داریم نصب می شود و خط لوله دریایی کوتاهی هم 
کشیده می شود؛ آنها قول دادند که زمستان سال آینده روزانه 
این  تزریق می شود،  به شبکه  گاز  میلیون فوت مکعب   ۵۰۰
فاز پاالیشگاه ندارد، فشارافزایی دارد که آن هم بیش از نصف 

هزینه ۴ میلیارد دالری قرارداد را دربرمی گیرد.
دولت آینده برای تمدید قرارداد گازی با ترکیه وقت دارد

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره تمدید قرارداد گازی 
با ترکیه، اظهار کرد: فعاًل همین را انجام می دهیم. ان شاءاهلل 
دوستان دولت بعد برای تمدید آن وقت دارند.وی با تأکید بر 
توسعه پارک های علم و فناوری در کشور، گفت: سرمایه گذاری 

مراکز  تأسیس  هم زمان  و  می شود  انجام  ری  فناوری  پارک 
نوآوری آن در دانشگاه ها )نفت، تهران، شریف، امیرکبیر، شیراز 
و ...( در حال پیگیری است. از سویی امسال برای نخستین 
بار در الیحه بودجه تبصره ای گذاشتیم که به شرکت های تابع 
وزارت نفت اجازه می دهد ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی 
خود برای توسعه فعالیت های فناورانه، شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها هزینه کنند، چه به صورت کمک بالعوض و 
چه با دادن تسهیالت.وزیر نفت با بیان اینکه پتروپارس هم 
پیشبرد  و  مدیریت  توانایی  است که  دانش بنیان  یک شرکت 
اکتشاف  در مجموع شرکت های  دارد، تصریح کرد:  را  پروژه 
و استخراج همه از منظر دانش بنیانی بررسی شدند، نه از نظر 
داشتن سرمایه و تجهیزات و امکانات. اکنون نیز پیرو سخنان 
تکیه  با  گاز  و  نفت  توسعه صنعت  فرمودند  که  رهبری  اخیر 
تهیه سندی  حال  در  شود،  دنبال  دانش بنیان  بر شرکت های 
هستیم که به زودی تقدیم دولت و ایشان می شود که این کار 

در سال 99 محقق شد؛

بی سابقه ترين افزايش توليد در تاريخ صنعت پتروشيمی ايران 
بهره برداری از ۶ طرح پتروشــیمی از ابتدای ۹۹ 
تاکنون، ظرفیت تولید ســاالنه این صنعت را با حدود 
۱۰ میلیون تن افزایش از ۶۶ به ۷۶ میلیون تن رسانده 
اســت که با تداوم روند توسعه و براســاس برنامه، 
بی سابقه ترین افزایش تولید در تاریخ صنعت پتروشیمی 

کشور امسال محقق می شود.
جلوگیری از خام فروشی، افزایش سهم صادرات 
غیرنفتی و درآمد ارزی کشــور، تکمیل زنجیره ارزش 
در صنایع پایین دســت و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال 
بیشتر، توسعه اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم بارها 
و بارها به عنوان نقش های اثرگذار صنعت پتروشیمی در 
کشور تکرار شده اند و بر کسی پوشیده نیست بنابراین 
توســعه این صنعت، همســو با اجرای اهداف اقتصاد 
مقاومتی، ضرورتی انکارناپذیر است. نگاهی مختصر به 
روند توسعه صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای سال ۹۹ 
تاکنون، با وجود تشدید تحریم های بین المللی در کنار 

سایه شوم ویروس کووید-۱۹ خالی از لطف نیست.
برنامــه ســال ۹۹: بهره بــرداری از ۱۷ طرح 
پتروشیمی با ۱۱.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری با هدف 
تحقق جهش دوم صنعت پتروشــیمی برای سال ۹۹ 
برنامه ریزی شده است که ظرفیت این صنعت را از ۶۶ 
میلیون تن در ابتدای سال با ۲۵ میلیون تن افزایش و 
رشدی بالغ بر ۳۵ درصد به بیش از ۹۰ میلیون تن در 

سال می رساند.
عملکــرد ۹۹ تاکنــون: ۶ طــرح از ۱۷ طرح 
پتروشیمی از ابتدای امســال تاکنون به بهره برداری 
رســیده اســت، به طوری  که ظرفیــت تولید صنعت 
پتروشــیمی را به حدود ساالنه ۷۶ میلیون تن رسانده 
است. مجموع ســرمایه گذاری در این طرح ها بیش از 
۴ میلیارد دالر اســت که می توانند ساالنه بالغ بر ۱.۴ 
میلیارد دالر برای کشور درآمدزایی داشته باشند. در زیر 

اشاره ای کوتاه به هر یک از این طرح ها شده است:
پتروشیمی میاندوآب به عنوان نخستین طرح در 

ســال ۹۹، پنجم تیرماه به بهره برداری رسید. این 
مجتمع در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار در شهرستان 
میاندوآب و با دانش فنی )لیسانس( شرکت میتسویی 
ژاپن ساخته شده اســت که ۷۰ درصد مالکیت آن به 
شرکت پتروشــیمی باختر و ۳۰ درصد آن به متانول 

پوشینه تعلق دارد.
پلی اتیلن ســنگین میاندوآب بــا ظرفیت تولید 
ســاالنه ۱۴۰ هزار تن محصول در مســیر خط لوله 
اتیلن  غرب و سرمایه گذاری ۴۰ میلیون یورو و ۸ هزار 
میلیارد ریال ساخته شده است. این مجتمع برای تولید 
محصول به ســاالنه ۱۴۰ هزار تن اتیلن و ۲ هزار تن 
بوتــن ۱ نیاز دارد که اتیلــن از خط لوله اتیلن غرب و 
بوتن ۱ از مجتمع های پتروشیمی دیگر تأمین خواهد 
شد. محصوالت این مجتمع به عنوان خوراک واحدهای 
پایین دستی تولیدکننده انواع لوله، قطعات پالستیکی، 
کابل و... استفاده خواهد شد. نکته حائز اهمیت، تولید 
پلی اتیلن با کاتالیست ایرانی برای نخستین بار در کشور 
در این واحد است.پتروشیمی کاوه به عنوان بزرگ ترین 

مجتمع تولیدکننده متانول جهان با تولید روزانه ۷ هزار 
تــن محصول با ســرمایه گذاری ۹۵۰ میلیون دالری 
بخش خصوصی ۱۶ مرداد ماه امسال به بهره برداری 
رسید. این مجتمع با دریافت روزانه ۶ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی، دارای ظرفیت تولید ساالنه ۲.۳ میلیون تن 
متانول با گرید AA است و پیش بینی می شود ساالنه 

۴۰۰ میلیون دالر برای کشور درآمدزایی داشته باشد.
یوتیلیتی و اسکله صادراتی اختصاصی از مزایای 
متانول کاوه به شمار می آید، این اسکله قابلیت بارگیری 
کشــتی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن افزون بر متانول به 
روش SPM، قابلیــت بارگیری مواد دیگر را هم دارد. 
ایــن مجتمع ۹ مخزن ذخیره با ظرفیت ۴۲۰ هزار تن 

متانول نیز دارد که در نوع خود منحصربه فرد است.
مجتمع متانــول کاوه در زمینی به مســاحت 
۲۲۰ هکتار در ســواحل غربی شهرستان دیر استان 
بوشهر واقع در پارس شــمالی احداث و ۶۶ درصد از 
کل ســرمایه گذاری این طرح از مهندسی و ساخت تا 
تأمین تجهیزات از توانمندی و ســاخت داخل استفاده 
شــده اســت. حدود ۱۳۵۰ نفر در مجتمع پتروشیمی 
کاوه فعالیت می کنند که ۶۰ درصد این کارکنان بومی 

هستند.
واحد تولید کاتالیســت پتروشــیمی لرستان با 
هــدف تولید ســاالنه ۱۰۰ تن کاتالیســت مورد نیاز 
تولیــد انواع پلی اتیلن  با دانش  فنی شــرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی ۱۶ مردادماه به صورت رسمی 
به بهره برداری رســید. این واحد با سرمایه گذاری ۲۰ 
میلیون دالری هلدینگ باختر در پتروشــیمی لرستان 
ساخته شده است و ساالنه حدود ۳۰ میلیون دالر برای 
کشور درآمدزایی خواهد داشت. ۱۰۰ درصد مهندسی 
و ســاختمان و نصــب و ۷۰ درصد تجهیــزات واحد 
کاتالیست پتروشیمی لرستان ایرانی است و این واحد 

سبب اشتغال زایی مستقیم ۶۰ نفر شده است.
پتروشــیمی کیمیای پارس خاورمیانه، در مدت 

زمان چهار سال و براساس برنامه زمان بندی استاندارد 
عملیاتی شد و با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
تن متانول ۱۶ مردادماه امســال به بهره برداری رسید. 
این مجتمع روزانه ۴.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
دریافت می کند و براساس برنامه ریزی های انجام شده، 
ســاالنه ۳۰۰ میلیون دالر درآمــد از محل صادرات 

محصول این واحد نصیب کشور می شود.
۵۰ درصد از کل ســرمایه گذاری انجام شده در 
پتروشــیمی کیمیای پارس خاورمیانه از مهندســی، 
مشاوره تا ساخت و نصب و تجهیزات از توانمندی های 
داخلی بوده و برای ۷۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است. این 
مجتمع که از شرکت های تابع هلدینگ پتروفرهنگ 
به شــمار می رود با سرمایه گذاری حدود ۶۰۰ میلیون 
دالر در زمینی به مســاحت حدود ۸ هکتار در فاز دوم 
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی عسلویه اجرا شده و 
ارائه دهنده دانش فنی آن هالدور تاپسو دانمارک است.
پتروشیمی بوشهر به عنوان یکی از بزرگ ترین 

مجتمع هــای پتروشــیمی کشــور و خاورمیانــه با 
سرمایه گذاری شستان در سه زمین با مجموع مساحت 
۷۰ هکتار در فاز ۲ عســلویه اســتان بوشهر احداث 
شده است. این مجتمع مشــتمل بر سه فاز است که 
فاز نخســت آن شــامل واحدهای شیرین سازی گاز، 
اســتحصال اتان، تولید متانول و خدمات جانبی، سوم 
شهریورماه امســال با ظرفیت تولید ساالنه بیش از ۴ 

میلیون تن محصول به بهره برداری رسید.
فاز نخست پتروشیمی بوشهر با دریافت روزانه 
۹.۶ میلیون مترمکعب گاز غنی ترش از پاالیشــگاه 
چهارم )فازهــای ۶ و ۷ و ۸( ظرفیت تولید ســاالنه 
یک میلیون و ۶۵۰ هزار تــن متانول، یک میلیون و 
۳۲۳ هزار تن متان، ۸۵۰ هزار تن اتان، ۱۳۰ هزار تن 
پروپان، ۳۰ هزار تن بوتان، ۳ هزار تن پنتان پالس و 
۱۲۵ هزار تن گوگرد را دارد. اتیلن، اتیلن گالیکول ها، 
پلی اتیلن ســنگین در فاز دوم و اسید استیک و وینیل 

استات نیز در فاز سوم این مجتمع تولید می شود.

حجم سرمایه گذاری در فاز نخست پتروشیمی 
بوشــهر یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون یورو است که ۶۱ 
درصد از کل سرمایه گذاری صورت گرفته در این طرح 
از توانمندی ها و تجهیزات ساخت داخل استفاده شده 
اســت. این طرح ساالنه حدود ۳۷۰ میلیون یورو برای 
کشور درآمدزایی خواهد داشــت، همچنین در دوران 
بهره برداری برای ۱۵۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است 

که بیشتر آنان افراد بومی هستند.
پتروشیمی لردگان با هدف تولید ساالنه ۱۰۷۵ 
هزار تن اوره و ۶۷۷ هزار تن آمونیاک ششــم آذرماه 
امســال به بهره برداری رسید و ارزش محصوالت این 
مجتمع ۲۴۰ میلیون دالر است. این مجتمع به ساالنه 
۳۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای سوخت و ۴۲۹ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک نیاز دارد 

که از خط لوله گاز سراسری تأمین می شود.
۷۵۴ میلیــون یــورو و ۱۱۲۳۰ میلیارد ریال در 
پتروشیمی لردگان سرمایه گذاری  شده است. حدود ۶۰ 
درصد تجهیزات استفاده شده در این مجتمع که به طور 
کامل به دست متخصصان ایرانی راه اندازی و عملیاتی 
شده است، داخلی هستند. پتروشیمی لردگان در زمان 
اجرای پروژه به طور متوسط برای ۲۸۰۰ نفر به صورت 
مســتقیم و برای ۴۵۰ نفر به طور غیرمســتقیم شغل 
ایجاد کرد و در زمان بهره برداری نیز زمینه اشــتغال 
۷۰۰ نفر به طور مستقیم و بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت 

غیرمستقیم را فراهم کرده است.
شرکت کودشــیمیایی اوره لردگان در زمینی به 
مساحت ۱۰۰ هکتار در منطقه فالرد شهرستان لردگان 
در استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده است که 
صاحب لیسانس واحد آمونیاک، شرکت آموینکا کازاله 
ســوئیس و واحد اوره، شرکت اســتامی کربن هلند، 
پیمانکار واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی نیز کنسرسیوم 
 HFEC و مهندســی بخش یوتیلیتی AVIC/HFEC

است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت 

ملی نفت ایران: تاکنون 15 

میلیون دالر در طرح فاز 11 پارس 

جنوبی هزینه شده است و تا پایان 

سال 70 میلیون دالر دیگر نیز 

تأمین می شود

بهره برداری از ۶ طرح 

پتروشیمی از ابتدای 99 تاکنون، 

ظرفیت تولید ساالنه این صنعت 

را با حدود 10 میلیون تن 

افزایش از ۶۶ به 7۶ میلیون 

تن رسانده است که با تداوم 

روند توسعه و براساس برنامه، 

بی سابقه ترین افزایش تولید در 

تاریخ صنعت پتروشیمی کشور 

امسال محقق می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

گزارش دانش نفت از آغاز عملیات حفاری نخستین چاه آخرین بلوک میدان مشترک پارس جنوبی؛

فاز 11؛ نوید بهار توسعه یافتگی تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان داخلی
زنگنه: برای افزايش توليد نفت از کسی اجازه نمی گيريم                                برداشت گاز از فاز 11 نيمه دوم 1400 کليد می خورد

با جدیت بیشتری دنبال شود.
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نویدبخش بهار 

توسعه یافتگی شرکت های داخلی است
آخرین  توسعه  گفت:  هم  پتروپارس  گروه  مدیرعامل 
از  استفاده  با   )۱۱ )فاز  جنوبی  پارس  مشترک  میدان  بلوک 
توسعه یافتگی  بهار  نویدبخش  داخلی  شرکت های  ظرفیت 
است. داخلی  سازندگان  و  پیمانکاران  تولیدکنندگان،  برای 
حفاری  عملیات  آغاز  رسمی  آیین  در  مسعودی  حمیدرضا 
نخستین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی از محل این فاز در آب های 
خلیج فارس اظهار کرد: خوشبختانه طلسم طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی در سال ۹۹ با بارگیری نخستین جکت آن در 
۱۲ اردیبهشت ماه شکست و یکم خردادماه نیز عملیات نصب 
آن با دستور رئیس جمهوری آغاز شد.وی با یادآوری اینکه ۱۷ 
آبان ماه دکل حفاری به موقعیت ۱۱B رسید و مستقر شد و 

پس از طی مراحل فنی و انجام آزمون های عملکردی مورد 
نیاز و تأیید گروه بازرسی فنی و حفاری شرکت پتروپارس، 
میدان  بلوک  آخرین  در  حفاری  عملیات  آغاز  آماده  اکنون 
پارس جنوبی هستیم، افزود: به این منظور در مرحله نخست 
 ۳۷۰۰ سکوی  نصب  و  چاه  حلقه  پنج  تکمیل  و  حفاری  با 
روزانه  مقدار  به  طرح  این  از  اولیه  تولید   ،SPD۱۱B تنی 
۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز محقق می شود.مدیرعامل گروه 
با حفاری و تکمیل  نیز  ادامه داد: در مرحله دوم  پتروپارس 
این  از  برداشت  مجموع  دیگر  توسعه ای  چاه  حلقه  هفت 
میلیون  )معادل ۲۸  فوت مکعب  میلیارد  روزانه یک  به  سکو 
با بیان  مترمکعب( گاز ترش غنی افزایش می یابد.مسعودی 
اینکه بخش عمده ای از قراردادهای روسطحی، زیرسطحی، 
خرید کاال و سرویس های جانبی با پیمانکاران و سازندگان 
ایرانی امضا شده است، اظهار کرد: تاکنون سهم ایرانی این 

طرح ۹۷ درصد بوده است، در حقیقت هدف ما در اجرای 
حداکثری  استفاده  و  کشور  ظرفیت  از  بهره مندی   ،۱۱ فاز 
میدان  بلوک  آخرین  توسعه  گفت:  است.وی  داخل  توان  از 
بر  تکیه  با  و  تولید  جهش  سال  در  جنوبی  پارس  مشترک 
دانش، تخصص و توان شرکت های ایرانی حالوت و شیرینی 
توسعه آن را مضاعف کرده و نویدبخش بهار توسعه یافتگی 
است. داخلی  سازندگان  و  پیمانکاران  تولیدکنندگان،  برای 

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: این طرح ملی تاکنون سبب 
اشتغال زایی حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۲۰۰۰ 

نفر به صورت غیرمستقیم شده است.
۷۰ میلیون دالر سرمایه امسال برای فاز ۱۱ پارس 

جنوبی تأمین می شود
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران هم 
گفت: تاکنون ۱۵ میلیون دالر در طرح فاز ۱۱ پارس جنوبی 
هزینه شده است و تا پایان سال ۷۰ میلیون دالر دیگر نیز 
حفاری  عملیات  آغاز  آیین  در  دهقان  رضا  می شود.  تأمین 
نخستین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی از طریق ویدئوکنفرانس 
میدان  به ویژه  مشترک  میدان های  توسعه  کرد:  اظهار 
مشترک پارس جنوبی برای وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
ایران اهمیت ویژه ای دارد.وی با اشاره به اینکه در سال های 
اخیر شاهد راه اندازی پی در پی فازهای میدان پارس جنوبی 
بودیم، تصریح کرد: نتیجه این مهم این بوده است که تولید 
از  جنوبی  پارس  مشترک  گازی  میدان  طبیعی  گاز  روزانه 
۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به رقم کنونی بیش از 
۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و از قطر پیشی 
گرفتیم.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با 
بیان اینکه همه بلوک های میدان پارس جنوبی غیر از فاز 

۱۱ تولیدی بوده و گاز از دریا به پالیشگاه ها ارسال می شود، 
افزود: هدف از طرح توسعه فاز ۱۱ این بود که فشارافزایی 
از  بار استفاده  برای نخستین  باشد و ما  هم در دستور کار 
آن را با بهره گیری از فناوری های روزآمد دنیا انجام دهیم.

دهقان یادآور شد: قرارداد توسعه فاز ۱۱ با این نگاه سال ۹۶ 
با شرکت های توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی 
الگوی  قالب  در  پتروپارس  و  نفت چین )سی ان پی سی آی( 
اجرایی  کارهای  از  بعضی  و  امضا  نفتی  قراردادهای  جدید 
شرکت های  برجام  از  آمریکا  خروج  با  اما  شد،  انجام  آن 
اینکه توسعه فاز  بیان  با  ندادند.وی  ادامه  را  بین المللی کار 
۱۱ پارس جنوبی با توجه به پیش بینی هایی که در قرارداد 
افزود:  شد،  واگذار  پتروپارس  ایرانی  شرکت  به  شد  انجام 
اقدام های  گذشته  سال  یک  طول  در  پتروپارس  شرکت 
مختلفی انجام داد، فعالیت های مهندسی تکمیل تر شد، ۴۰ 
بسته بزرگ و کوچک کاری تعریف شد و مناقصه همه آنها 
انجام شد.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با 
یادآوری اینکه جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی خردادماه امسال 
نصب شد و با استقرار دکل، کار حفاری امروز به طور رسمی 
نزدیک مرز  این دکل حفاری  اظهار کرد:  آغاز شده است، 
ایران و قطر است و گاز تولیدی به پاالیشگاه فاز ۱۲ منتقل 
می شود، زیرا طرح توسعه فاز ۱۱ پاالیشگاه ندارد.دهقان با 
بیان اینکه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با هدف 
انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی امضا شده بود، اظهار 
نشد  محقق  خارجی  سرمایه گذاری  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
شرکت ملی نفت ایران به  دنبال تأمین مالی این پروژه رفت 
و توانست این سرمایه را از منابع داخلی شرکت ملی نفت 
ایران و اوراق مشارکت تأمین کند.به گفته وی، تاکنون ۱۵ 
میلیون دالر در این طرح هزینه شده است و تا پایان سال 
سال  ان شاءاهلل  می شود،  تامین  نیز  دیگر  دالر  میلیون   ۷۰
آینده بیشتر برای توسعه فاز ۱۱ هزینه خواهیم کرد.معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: انتظار 
می رود سال آینده سکوی این جکت نصب شود و تا یک 
سال آینده نخستین گاز تولیدی از فاز ۱۱  به ساحل منتقل 
می شود و پس از آن نیز سکوی دوم و تأسیسات فشارافزایی 

را خواهیم داشت.

برداشت گاز از فاز ۱۱ نیمه دوم ۱۴۰۰ کلید می خورد
ایران  نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
نیمه دوم سال  گفت: طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در 
۱۴۰۰ به مرحله برداشت گاز می رسد. رضا دهقان در حاشیه 
آیین رسمی آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه 
خبرنگاران  جمع  در  جنوبی  پارس  گازی  میدان   ۱۱ فاز 
کنسرسیوم  با   ۹۶ سال  طرح  این  اولیه  قرارداد  کرد:  اظهار 
ملی  شرکت  بین المللی  شاخه  فرانسه،  توتال  شرکت های 
شده  امضا  ایران  پتروپارس  و  )سی ان پی سی آی(  چین  نفت 
ملی  شرکت  کنترل  از  خارج  دالیل  به  متأسفانه  که  بود 
مدیریت  و  ندادند  ادامه  را  کار  ایران، شریکان خارجی  نفت 
اینکه برای اجرای  بیان  با  کار به پتروپارس سپرده شد.وی 
تعریف شده  کاری  بسته  فاز ۱۱، ۴۰  طرح عملیات حفاری 
است، افزود: پارسال کارهای مقدماتی و مطالعات مهندسی 
تکمیل تر و مناقصه ها برگزار شد و جکت نخست طرح توسعه 
و  شد  نصب  قطر  با  مرزی  صفر  نقطه  نزدیک  در   ۱۱ فاز 
آماده  امروز  گرفت،  قرار  روی جکت  حفاری  دکل  هم زمان 
عملیات حفاری هستیم و انتظار ما این است که با حفر ۵ یا ۶ 
چاه، مرحله نخست برداشت گاز در سال آینده محقق می شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: 
در مجموع طرح توسعه فاز ۱۱ دارای ۲۴ حلقه چاه، دو سکو 
و خط جریان گاز به ساحل است که سکوی دوم در موقعیت 
را  عملیات  این  اجرای  هزینه  می شود.دهقان  نصب  دیگری 
حدود ۵۰۰ میلیون دالر عنوان و تصریح کرد: قرار بر این بود 
تأمین مالی این طرح ازسوی سرمایه گذار خارجی باشد که با 
توجه به شرایط موجود شرکت ملی نفت ایران با امکانات و 
منابع داخلی و از محل فروش اوراق مشارکت هزینه آن را 
تأمین خواهد کرد و امیدواریم در فازهای بعدی این عملیات 
بتوانیم تأمین مالی آن را انجام دهیم.وی با اشاره به اینکه 
اتفاق می افتد،  نصب سکو در نیمه نخست سال سال آینده 
عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در ابتدای نیمه 
می رسد.معاون  گاز  برداشت  مرحله  به  ما   ۱۴۰۰ سال  دوم 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در پایان اظهار کرد: 
طراحی اولیه سکو دوم انجام شده است و مراحل ساخت آن 
که حدود ۲ سال به طول می انجامد، به زودی آغاز خواهد شد.

سفير پيشين ايران در آلمان:

زمينه برای صادرات گاز ايران به قاره سبز فراهم است
سفیر پیشــین ایران در آلمان گفت: به عنوان فردی که 
باور به پیشــبرد دیپلماســی اقتصادی در هر شرایطی دارم، 
معتقــدم انتقال گاز به اروپا می توانــد طرحی موفق در آینده 

باشد.
سال ها در قامت سفیر ایران در کشورهای آلمان، ژاپن 
و برزیل فعالیت کرده و چند سالی نیز در کسوت معاون امور 
بین الملل وزارت نفت، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و 
نماینده وزارت صنایع در کارگروه مذاکره کنندگان هسته ای 
ایران حضور داشته اســت.علی ماجدی، دیپلمات ایرانی که 
همواره از مدافعان پیشــبرد دیپلماسی اقتصادی بوده، معتقد 
اســت منابع و ذخایر عظیم انرژی ایران همیشــه می تواند 
زمینه ساز حضور شــرکت های اروپایی در ایران باشد.وی با 
اشاره به تالش های انجام شــده برای امضای قراردادهایی 
با شــرکت های آلمانی به منظور سرمایه گذاری در حوزه های 
نفــت و گاز ایران می گوید: »اگر خــروج یکجانبه آمریکا از 
برجام نبــود، ما با امضای این قراردادهــا، ۱۵ میلیارد یورو 
سرمایه را جذب صنایع حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور 
کرده بودیم و ایران نیــز از مزایای دانش فنی متخصصان 

آلمانی بهره مند می شد.«
شما چهار سال در یکی از مهم ترین کشورهای اروپایی و البته  ��

بزرگ ترین شــریک اقتصادی ایران در قاره سبز به عنوان سفیر 
حضــور داشــتید. فرآیند امضــای قراردادهای نفتــی، گازی و 

پتروشیمی با آلمانی ها را چطور ارزیابی می کنید؟
زمانی که بنده در آلمان حضور یافتم، مذاکرات برجام 
آغاز شــده بود و چه در همان زمان و چه پس از آن تالش 
کردم مزایای ســرمایه گذاری در حــوزه نفت و گاز و انرژی 
ایران را به مقام های برلین یادآوری کنم. من ســال ها پیش 
به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در ژاپن هم فعالیت 
داشــتم و در همان زمان نیز توکیــو را متوجه ویژگی های 
برجســته برداشــت از منابع نفت خام ایران کــرده بودم؛ 
موضوعی که ســال ها بعد و در زمان سفارت بنده در آلمان 

نیز دنبال شد.
با تالش های انجام شــده شرکت »وینترسهل« آلمان 

پذیرفــت که به ایران بیاید و در پروژه اکواســتریم، در چند 
میدان نفت و گاز کشــور سرمایه گذاری کند. مذاکرات این 
پــروژه نیز پــس از توافق برجام درباره دو حــوزه نفتی، با 
شــرکت ملی نفت و گاز کشور انجام شــد، اما متأسفانه با 
وجود پیشــرفت ۹۵ درصدی مذاکــرات و آمادگی طرف ها 
نســبت به اجرای قراردادهای امضا شده، با خروج آمریکا از 

برجام در همان نقطه متوقف شد.
شرکت باسف که ســهامدار عمده شرکت وینترسهل 
اســت،  مشــتری های مهمــی در آمریــکا دارد،  به همین 
دلیــل با توجه به اعالن خبر خروج آمریــکا از برجام ادامه 
همکاری های ما نیز عقیم ماند. باســف بزرگ ترین شرکت 
اکوســتریم نفت در آلمان است و با شرکت دولتی گازپروم 
و روس هــا در حوزه صــادرات نفت و گاز روســیه به اروپا 

همکاری می کند.
این شرکت بزرگ ترین شرکت شــیمیایی آلمان و از 
بزرگ ترین شرکت های شــیمیایی جهان است و همکاری 
گســترده ای با آمریکایی ها دارد. با وجود اینکه وینترســهل 
بســیار عالقه مند ادامه همکاری های خود با ایران است، اما 
به دلیل مخالفت های ســهامدار اصلی خود مجبور به توقف 
مذاکرات مورد اشــاره شــد، در هر صورت با توجه به پایان 
مذاکرات انجام شده و رسیدن به مرحله امضای قرارداد، اگر 
آمریکایی ها دست از کارشکنی های خود بردارند ما می توانیم 
به سرعت وارد مرحله اجرایی این قرارداد با آلمانی ها شویم، 
یعنی در صورتــی که آمریکایی ها به برجــام بازگردند این 

مذاکرات دوساله ما می تواند وارد مرحله اجرایی شود.
در این صورت وزارت نفت و ســفیر ما در آلمان باید با 
دیپلماســی قوی اقتصادی تالش کنند آلمانی ها را دوباره از 
مزایای ســرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز ایران حتی 

در حوزه های دیگر نیز آگاه کنند.
بنابراین در صورت بازگشــت آمریکا به برجام همه چیز برای  ��

بازگشت آلمان به میدان های نفتی و گازی ایران فراهم است؟
زمینــه آن کاماًل فراهم اســت. وزارت امور خارجه با 
همکاری وزارت نفت و شــرکت ملی نفت تالش های بسیار 

زیادی برای به ثمر رســیدن این همــکاری انجام داده اند، 
بنابرایــن امکان به ثمر رســیدن این توافــق دور از امکان 

نیست.
به نظر می رســد آلمانی ها به طور کلــی عالقه مند حضور در  ��

پروژه های نفت و گاز ایران هستند؟
بله همین طور اســت. ما پروژه دیگری را در همکاری 
با شــرکت BASF پیش بردیم و بین این شرکت و هلدینگ 
خلیج فارس نیز مذاکراتی انجام شــد و حتی آقای زنگنه نیز 
از آن بسیار اســتقبال کرد و قرار بود تسهیالت بسیار زیادی 
از حیــث زمین و غیــره در اختیار پروژه یادشــده قرار گیرد. 
ارزش این پروژه حدود ۵ میلیارد یورو بود که با مشارکت ۶۰ 
درصدی باســف و ۴۰ درصدی هلدینگ خلیج فارس انجام 
می شد.البته باید این را هم تأکید کنم که شرکت باسف پروژه 
همکاری با هلدینــگ خلیج فارس را از میان چهار کشــور 
ایران، عربســتان، الجزایر و قطر انتخاب کرد و پس از ۶ ماه 
بررســی و مشــورت با متخصصان، کارشناسان این شرکت 
تصمیم گرفتند با ایران همکاری کنند.برای تحقق این پروژه 
نیز مدیرعامل وقت هلدینــگ خلیج فارس چند بار به آلمان 
ســفر کرد و مذاکرات مفصلی انجــام داد که البته این پروژه 
نیز به جهت دســتور اجرایی ترامپ نسبت به خروج از برجام 

فعاًل متوقف شــده است.ما در مذاکرات پروژه مورد اشاره نیز 
پیشرفت ۵۰ درصدی داشــتیم و وارد مرحله تأمین فاینانس 
آن شــده بودیم. ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که در 
صورت امضای قرارداد با آلمان ها، افزون بر منابع مالی، دانش 
فنی شــرکت های آلمانی هم به کشــور وارد می شد و از این 
لحاظ پروژه های یادشده برای ما ارزش فراوانی دارد.ما افزون 
بر حوزه های نفتی در پــروژه میدان های گازی نیز مذاکراتی 
را انجــام داده ایم حتی برای پروژه طرح فراگیر ســیراف هم 
آلمانی ها آمادگی داشــتند وارد دو پروژه از این طرح شوند و 
آن را فاینانس کنند که این مورد هم با خروج آمریکا از برجام، 

سبب شد تالش های ما متوقف شود.
لغــو تحریم ها می تواند ســبب اجــرای طرح های بزرگی با  ��

سرمایه گذاری آلمانی ها در ایران شود؟
در واقع ما در سه پروژه بسیار بزرگ اقدام های ارزنده ای 
را در آلمان انجام داده بودیم که خروج ایاالت متحده آمریکا 
از برجام هر ســه این پروژه هــا را در مرحله توقف قرار داد. 
ما در ســفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان تالش های  
بسیار زیادی برای پیگیری این مذاکرات انجام دادیم،   حتی 
در یک مورد دیگر نیز زمینه همکاری یک شــرکت ایرانی 
فعال در حوزه برق ایران با شرکت زیمنس آلمان نیز فراهم 

شد که این مورد نیز فعاًل متوقف شده است. شایان ذکر است 
حجم ســرمایه گذاری های در نظر گرفته شده در پروژه هایی 
که به آنها اشاره شد بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو است که رقمی 
درخور توجه قلمداد می شــود، اما با این حال، با وجود اینکه 
بنــده در همین گفت وگو چند بار بر این موضوع تأکید کردم 
که مذاکرات ما با طرف آلمانی پیشرفت بسیار خوبی داشت، 
اما به دلیل وقفه ایجادشــده در پی خــروج آمریکا از برجام، 
 چنانچه تحریم های آمریکا لغو شــود،  مجموعه وزارت نفت، 
پتروشــیمی خلیج فارس و سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در آلمان باید با ارائه دیپلماسی قوی اقتصادی، شرکت های 
آلمانی را  دوباره از مزایای فراوان ســرمایه گذاری در ایران 

آگاه کنند.
شما مدتی به عنوان معاون امور بین الملل وزارت نفت فعالیت  ��

داشــتید. چه موارد دیگری جزو مزیت های حوزه انرژی ایران در 
همکاری با کشورهای دیگر به شمار می رود؟

ما باید موضوع صادرات گاز به اروپا را به صورت جدی 
پیگیری کنیم. معتقدم ایران پتانسیل های بسیار زیادی برای 
تأمین گاز مورد نیاز قاره ســبز دارد. کشــورهای اروپایی و 
به ویژه آلمان به گاز نیاز فراوانی دارند، اما هم اکنون صادرات 
این محصول به اروپا در انحصار روســیه اســت. به عنوان 
فردی که باور به پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در هر شرایطی 
دارم، معتقدم انتقال گاز بــه اروپا می تواند طرحی موفق در 

آینده باشد.
تلقی شــما از چشم انداز آینده بازار نفت و گاز ایران در جهان  ��

چیست؟
 بــازار اصلی ما در جهان کشــورهای منطقه شــرق 
آســیا مانند چین، ژاپن و کره و هند هستند و در این رابطه 
شــک و تردیدی وجود ندارد، اما مــا می توانیم در اروپا نیز 
جــای پایی برای خود فراهم کنیم. اگر مقداری متمرکز کار 
کنیم و به ویژه در زمینه گاز و خط لوله می توان به صادرات 

محصوالتمان به اروپا هم بیندیشیم.
آمنه موسوی

منبع: ماهنامه ایران پترولیوم

صادرات روزانه ٢ میلیون و 300 

هزار بشکه نفت عملی است و بازار 

آن هم وجود دارد و به نظر من 

قیمت نفت هم کاهش نمی یابد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

مدیرعامل جدید میزبان روسا ، مدیران ستادی 
و روسا مناطق تهران،اهواز  و بوشهر  شد

دکتر مهدی هاشمی در اولین جلسه 
هفتگی با روســا و مدیران ستادی مباحث  
و درمان  مدیریت کرونــا در بهداشــت 
صنعت نفت را مورد بحث و بررســی قرار 

داد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفت،این 
اولین جلسه از سلســله جلسات هفتگی 
مدیرعامل با روسا و مدیران ستادی بود 
که روسا مراکز بهداشت و درمان صنعت 
نفت تهران،اهوازو بوشــهر هم بصورت 

آنالین در آن شرکت داشتند.
دکتــر مهــدی هاشــمی در ابتدا 
جلسه از فعالیت صورت گرفته در مراکز 
برای مبارزه و کنترل بیماری کووید ۱۹ 
تقدیر و تشــکر کرد و به تشکیل کمیته 

راهبــردی مدیریت کرونا در ســازمان 
بــا حضور صاحب نظران برای بررســی 
و ارائــه راه کارهای مشــترک در جهت 
شناســایی بیماران،کنترل و ابالغ شیوه 
نامــه ها برای ارائه خدمات مناســب به 

خانواده بزرگ صنعت نفت تاکید کرد.
در این جلســه مباحــث مختلفی 
مطرح شــد کــه هزینه هــای درمان و 
اپیدمی کووید ۱۹،خرید  در  پیشــگیری 
تجهیــزات مورد نیاز مناطــق و تجهیز 
مراکز درمانــی در بحــران کرونا ،ارائه 
دســتورالعمل ها به شرکت های نفتی ، 
خدمات درمان غیر مستقیم ، غربالگری 
و آغــاز معاینات دوره ایــی کارکنان و 
خانواده هایشــان  از مهمترین آن ها به 

شمار می رود.

ترميم وضعيت معشيت کارکنان پيمانکاري 

اعالم جواب آزمايش به صورت پيامکی 

تهیــه بانــک اطاعاتــی کارکنــان 
پیمانکاری و تصویب و اباغ طرح طبقه بندی 
مشاغل از جمله برنامه های مدیریت توسعه 

منابع انسانی شرکت ملی نفت است.
امیر قائم پناه با اشاره به برنامه های 
مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی 
نفت در جهت ترمیم وضعیت معشــیت 
کارکنان پیمانکاري یا ارکان ثالث گفت 
: جلســات مختلفي با حضــور مدیران 
منابع انساني شــرکت ها برگزار و منجر 
به تصمیمات مهمی از جمله تهیه بانک 
اطالعاتی کارکنان پیمانکاری و تصویب 

و ابالغ طرح طبقه بندی مشاغل شد.
وی افــزود :  ســامانه اطالعــات 
پیمانــکار » ســاپنا »  اطالعات تمامی 
کارکنان را ثبت می کند و کارکرد اصلی 
نوع آن در بخش مدیریــت پیمانکاران 
حوزه منابع انسانی و یکپارچه سازی این 
سیستم با سایر زیر سیستم های مرتبط 

می باشد.
مدیرمنابع انسانی سازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفت تصریح کرد : این 
سیســتم یکپارچه به پرداخت حقوق بر 
اساس مدرک تحصیلی و سابقه کار که 
جز دغدغه و چالش اصلی به شــمار می 
رود کمک شایانی میکند بطور مثال اگر 
یک کارمند پیمانکار یک ســال ســابقه 
داشته باشــد از حق سنوات امتیاز سابقه 
برخوردار میشــود و دقیقا کســی که  ۵ 
سال سابقه قبلي داشته تمام آن به  یک 
امتیاز تبدیل میشــود و مبنا دریافتی آن 
با  کسي که سابقه ندارد متفاوت خواهد 

بود .
قائم پناه اظهار داشت  : یکی دیگر 
از مزیت های این سیســتم یکپارچه در 
خصــوص پرداخت فوق العــاده یا حق 

انگیزشی است که در هر شرکت نسبت 
به هر رده شــغلی متفاوت بوده اما با این 
سیســتم پرداخت فوق العاده ، یکپارچه 
خواهد  شد، یعنی افراد بر حساب حضور 
در زنجیره تولید یا پشتیبان تولید از یک 
میزان درصد فوق العاده بهره مند خواهند 
شــد.وی ادامه داد : زنجیره تولید شامل 
تمامی نیرو هایی اســت که  در بســتر 
اکتشاف ، مطالعات ،خطوط لوله حفاري 
، پاالیشــگاه ها و در واقع خروجي نفت 
، گاز و  پتروشــیمي هســتند و خارج از 
این محدوده  افراد در  زنجیره پشــتیبان 
به حســاب می آیند.مدیرمنابع انســانی 
سازمان بیان داشت : در سازمان بهداشت 

و درمان صنعت نفت برخی شــغل ها در 
دسته مشاغل تخصصی به شمار میروند 
کــه ما ۵ گــروه را شناســایی کردیم ، 
کــه امیدواریم این گــروه ها در زنجیره 
تخصصی مشــاغل دیده شوند و ضریب 
دســتمزد آنها متفاوت باشد ، بطور مثال 
فردی که در دریا مشغول به خدمت است 
یا در واقع در حقوق خود امتیاز بدی آب 
و هوا را دریافت مــی نماید باید حقوق 

دریافتی متفاوتی هم داشته باشد.
قائم پناه افزود : با اجراي این طرح 
پرداخت حقوق ها بر اســاس محاسبات 
جدیــد انجام میگیــرد و در صورتی که 
مبلغ بدســت آمده پایین تــر از حقوق 

دریافتی کنونی باشــد بصورت ترمیمی 
واریز میشود و در صورت باالتر بودن از 
مبلغ محاسبه شده عددی کاهش نمیابد 

و مزایای تطبیق دریافت می نمایند.
وی به برگزاری ویدیو کنفرانس با 
روســای خدمات پشتیباني و امور پیمان 
هاي مناطق اشــاره کرد و گفت : در این 
جلسه رفع سوال و ابهام با مناطق انجام 
و  فایل هــا آمــاده و در اختیار مناطق 
گذاشته شــد ، به نظر میرسد افرادي که 
داراي مدرک تحصیلي و ســوابق باالتر 
در مجموعه بهداشت و درمان هستند از 
پرداختي متفاوتی نســبت به افرادي که 
در این دو رده پایین تر هستند برخوردار 

خواهند بود.
اشاره  با  سازمان  انسانی  مدیرمنابع 
به بیمه تکمیلی بعنــوان چتر حمایتي و 
امنیتی بیان کــرد :  بیمه تکمیلي براي 
اما  اختیاري اســت  پیمانکاري  کارکنان 
بنده تاکید میکنــم همکاران فرم الف و 
ب را  در ســطح مناطق تکمیل نمایند ، 
با مصوبه مقام عالی وزارت طرح ســهم 
پرداختی ۸۰ به ۲۰ در این شرایط سخت 
هزینه های درمانی میتواند کمک شایانی 
برای نیروهای پیمانکار باشد ، همچنین 
با توجه به اینکه بیمه دانا موظف اســت 
با بهداشت و درمان صنعت نفت قرارداد 
امضا نماید تمامــی کارکنان می توانند 
پــس از انعقاد بیمه تکمیلــی با مناطق 
درمانی  از بیمارســتان ها و درمانگاه ها 

خدمات دریافت نمایند.
قائــم پناه در ادامه بــه طرح طبقه 
بندی مشاغل ، تبدیل وضعیت پزشکان 
عمومــی پرکیس به پیمانــکاری گفت 
: از ابتداي امســال باتوجه به مشکالت 
قانونی برخی از همکاران پزشک پرکیس 
به دلیل نبود تســهیالتی از جمله بیمه با 
حمایت هئیــت مدیره ســازمان برنامه 
تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد پرکیس 

به پیمانکاری فراهم شد .
وی افــزود : از همــکاران حــوزه 
پزشکان عمومي ، داروســازان ، دندان 
پزشکان می خواهم کمي با سعه صدر ما 
را همراهی نمایند ما به دنبال اصالحات 
و ایجاد شرایط مناسب پرداخت حقوق و 
مزایا براساس شرایط و محیط جغرافیایی 
خدمت برای آنان هستیم و بدلیل اینکه 
این طرح نخســتین بار است در سازمان 
انجام مــی گیرد کمی با تاخیر پیش می 

رود. 

اعــالم جــواب آزمایش در بهداشــت و 
درمان صنعت نفت شمال شرق پیامکی شد. 

به گزارش بهداشت و درمان صنعت نفت 
شمال شــرق، اصغراسدیان مسئول آزمایشگاه 
این مرکز گفت: به منظور تکریم ارباب رجوع 
از این پس جواب آزمایش ها به صورت پیامکی 
برای جمعیت طبی تحت پوشــش ارسال می 

شود.
وی افــزود: با اســتفاده از این ســامانه 
پیامکی پزشــک و بیمار مــی توانند به جواب 
های آزمایش دسترســی داشته باشند. بیماران 
می توانند جــواب آزمایش را از طریق پیامک 
دریافــت و یا از طریق لینک موجود در موبایل 

جستجو کند.
به گفته این مسئول، برای دریافت جواب 

از طریق پیامک حتما باید شــماره تلفن همراه 
فرد در پذیرش آزمایشگاه ثبت شده باشد.

وی اظهار داشت: پیش از راه اندازی این 
سامانه جواب آزمایش های بیماران به صورت 
حضوری و چاپ به صورت نسخه کاغذی و یا 
از طریق مشــاهد در سایت بهداشت و درمان 

صنعت نفت شمال شرق انجام می شد.
اســدیان گفت: در حال حاضر نیز عالوه 
بر دریافت جواب آزمایش ها از طریق ســایت 
و موبایل به صورت کاغــذی و حضوری هم 

امکان پذیر است. 
وی خاطرنشــان کــرد: از دیگر امکانات 
این سامانه دسترسی بیماران به سوابق گذشته 
اســت که را با دادن یک کد می توانند جواب 

آزمایش های قبلی خود را مشاهده کنند.

گزارش

بازدید تیم نظارت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بیمارستان 
نفت گچساران

نحوه خدمت رسانی به مبتالیان کرونا در 
بیمارستان نفت گچساران مطلوب است

مسئول تیم نظارت بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمد وضعیت درمان و روند خدمت رسانی به افراد مبتال به 
ویروس کرونا در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران را مطلوب و روند 

معالجه بیماران کووید ۱۹ را بررسی کرد.
بــه گزارش پایــگاه روابط عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچساران؛ کیا جاوید و هیات همراه از بخش های بستری بیماران بیمارستان 
بعثت صنعت نفت گچســاران بازدید کرد و در نشستی با حضور مسووالن 
این مرکز درمانی به بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی این واحد پرداخت.

وی در بازدید از این مرکز درمانی به عنوان یکی از مراکز خدمت رسانی 
به بیماران مبتال به ویروس کرونا در گفت و گو با پزشــکان و کادر درمان 

چگونگی پذیرش و معاینه بیماران را جویا شد.
مسئول تیم نظارت بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: اعضای تیم نظارت بیمارستانی معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه و بویراحمد متشــکل از مدیر 
پرستاری، کارشناس نظارت و اعتباربخشی، کارشناس تجهیزات پزشکی و 
کارشناس امور تغذیه است. جاوید ادامه داد: یازده بیمارستان استان از سوی 
تیم نظارت بیمارستانی معاونت درمان با هدف تمرکز بر بیماری کووید ۱۹ 
مــورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و نتیجه آن در پورتال وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی بارگذاری خواهد شد.
وی از تالش های شبانه روزی مجموعه بیمارستان نفت گچساران و 
همکاری این مجموعه درمانی با دانشگاه علوم پزشکی در خصوص مدیریت 

بحران کرونا قدردانی کرد.
۳۵۸بیمار کرونایی در بیمارستان نفت گچساران بستری شدند

رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران گفت: مجموع کل 
موارد بستری از ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ تا کنون در بیمارستان بعثت 
صنعت نفت ۳۵۸ نفر ثبت شده است . دکتر محمدمحمدی ادامه داد: اکنون 
۳ بیمار کووید ۱۹ در این مرکز درمانی بســتری هستند.وی گفت: با ساز و 
کارهای انجام گرفته از مجموع تخت های فعال این بیمارستان ۲۲ تخت در 
دو بخش به بیماران کرونایی اختصاص یافته که از این تعداد ۳ تخت نیز در 
بخش مراقبتهای ویژه است.رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
با بیان اینکه واحد فیزیوتراپی بیمارســتان نفت به عنوان بخش پشتیبانی 
برای مبارزه با بیماری کرونا تجهیز شده است تصریح کرد: این بخش دارای 

۱۵ تخت است و امید است بتواند بخشی از نیازهای درمانی را تامین کند.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران در ادامه از آمادگی 
کامل این مجموعه برای همکاری و تعامل با دیگر دستگاه ها برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا  و حوزه سالمت خبر داد.دکتر محمدی همچنین از 
همکاری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با بهداشت 

و درمان صنعت نفت گچساران در مواقع لزوم تشکر کرد.

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

نشانی اينترنتی:

www.daneshenaft.ir 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

رونمایی از ساخت شیرهای اصلی دروازه ای تروکاندویت ۴٢ اینچ خط لوله گوره جاسک برای اولین بار در ایران توسط مشارکت شیرآالت ماشین سازی- گداختار با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور

مهندس صفری:  توسعه کشور و کمک به بخش خصوصی، مهمترین اهداف شرکت ماشین سازی اراک
گفت و گو: گلناز پرتوی مهر

دانش بنیان  ابرشــرکت  اراک،  ســازی  ماشین 
ایرانــی و بزرگ ترین طراح و ســازنده مجتمع های 
پتروشیمی، پاالیشگاه های گاز، پاالیشگاه های نفت، 
سدها، پل ها، نیروگاه های برق آبی، نیروگاه های بادی 
و کارخانجات ســیمان در ایران و خاورمیانه است که 
عالوه بر ماشــین آالت و تجهیزات صنایع نفت وگاز، 
صنایع شیمیایی، ســدها، نیروگاه ها و صنایع سیمان؛ 
تجهیزات و ماشــین آالت صنایع فوالد، صنایع ریلی، 
صنایع خودروســازی، ترابری، بنــادر و معادن را نیز 

تولید می کند.
جعفر صفری، مدیرعامل شرکت ماشین سازی 
اراک، در گفتگــو با خبرنگار دانش نفت با اشــاره به 
اینکه شــرکت ماشین ســازی اراک در سال۱۳۴۷ 
تاســیس و در ســال۱۳۵۱ به بهره برداری رسید و 
در حال حاضر اولین صنعت ســنگین کشور است که 
نیازهای صنعتی کشــور و صنایع بنیادین را پشتیبانی 
مــی کند اظهار کرد: از جمله تولیدات مهم شــرکت 
می توان به دراورکس، دکل و موتور حفاری، برج های 

تقطیر، مبدل های حرارتی، مخازن سیاالت، واحدهای 
تصفیــه آب صنعتــی، آب شــیرین کن های صنعتی، 
توربین هــا، کمپرســورها، الکتروموتورها، پمپ های 
ســانتریفیوژ صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی و صنایع 
نیروگاهی، پمپ های هیدرولیک صنعتی، سپراتورها، 
ایرکولرهــا، انواع زباله ســوزها، انــواع بویلرها، انواع 
راکتورها، انواع درام ها، انواع شــیرآالت و فلنج های 
صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی و نیروگاه ها، رفورمرها، 
هیترها، کندانسورها، برج های خنک کننده، ژنراتورها، 
جرثقیل ها، اکســل ها، کوره های صنعتی و سازه های 
فوالدی اشــاره کرد. وی با اشــاره به قدمت چندین 
ســاله شرکت، بیان کرد: شرکت ماشین سازی اراک، 
با داشتن بیش از نیم قرن ســابقه و تجربه، قابلیت ها 
و توانایی هــای علمی، فنــی و تخصصی، تجهیزات 
و امکانــات پیشــرفته و مدرن در قالــب پنج گروه 
تولیدی مختلف، سه شرکت تابعه مستقل و دو گروه 
پشتیبانی، کارخانه نوآوری و دانشگاه علمی کاربردی، 
توانایی انجام پروژه هــای بزرگ ملی و بین المللی را 
دارا و قادر به تولید انواع محصوالت است. مدیرعامل 

شرکت ماشــین ســازی اراک گفت: همچنین این 
شــرکت با قابلیت ها و توانایی هــای علمی، فنی و 
تخصصــی، تجهیزات و امکانات پیشــرفته و مدرن 
توانایــی انجام پروژه های بــزرگ ملی را دارا و قادر 
بــه تولید انواع محصوالت فلزی اســت. وی عنوان 
کرد: شرکت ماشین سازی اراک، مادر ساخت صنایع 
کشور اســت و به بحث کارخانه سازی می پردازد و 
به دلیل اینکه محور توســعه است و باید این توسعه 
در شرایط کنونی با مشارکت بخش خصوصی انجام 
شــود و هدف ما در شــرکت ماشین ســازی اراک 
توســعه کشــور و  کمک به بخش خصوصی است. 
وی خاطرنشــان کرد: پس از تغییــر و تحوالت در 
کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی  معادل 
این کارخانه بزرگ پس از انقالب در منطقه خاورمیانه 
وجود ندارد و این کارخانه بزرگ که بستر ساز توسعه 
اســت باید از ظرفیت آن اســتفاده کرد تا جهشی در 
تولید ایجاد شــود. وی تصریــح کرد: در حال حاضر، 
عملیات ساخت شیرهای دروازه ای باالی ۳۰ اینچ به 
منظور »طرح راهبــردی و ملی خط انتقال نفت خام 
گوره به جاســک« با مشارکت دو شرکت صنعتی در 
اراک در حال انجام است. وی با بیان اینکه تولید این 

شــیرهای دروازه ای  برای اولین بار در داخل ماشین 
سازی  با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است 
گفــت: در فرایند این همکاری شــیرهای دروازه ای 
تروکاندوئیــت ۴۲ اینچی کالس ۶۰۰ نخســتین بار 
با توجه به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهور و پتانسیل های باالی شرکت مادر تخصصی 
ماشین سازی اراک و سیاست های این شرکت مبنی 
بر حمایت و مشارکت با واحدهای صنعتی متوسط و 
کوچک در ایران طراحی و تولید شد. وی عنوان کرد: 
متاسفانه در کشور فرهنگ نادرستی مبنی بر این که 
شراکت کار خوبی به حساب نمی آید، جا افتاده است 
در حالی که در کشــورهای پیشــرفته کار گروهی و 
تیم ورک جواب می دهــد و حال در کارخانه بزرگی 
مانند ماشین سازی اراک این کار جمعی اثر کرد، اگر 
ماشین سازی به تنهایی به سراغ این پروژه می رفت، 
موفق نمی شد و اکنون مشارکت بخش خصوصی و 
ماشین ســازی اراک در تولید این محصول می تواند 
یک الگو برای دیگران باشد. وی ادامه داد: به عنوان 
نمونه شــرکت گداختار به عنــوان بخش خصوصی  
در تولید شــیرهای دروازه ای با ماشین سازی اراک 
مشارکت کرد و با همت و مشارکت جمعی این مهم 

م  نجا شد. مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک ا
گفت: بــا تولید این محصول در داخل با مشــارکت 
بخش خصوصی و شرکت ماشین سازی، نشان داده 
شد که راه نجات کشوربرای صنعتی شدن، باالبردن 
تــوان صنعتی و توان مدیریتی و مهارتی اســت زیرا 
این پتانســیل در کشور وجود دارد و باید مشارکت در 
عرصه های مختلف را گســترش دهیم و باور کنیم  
به جای اینکه این قبیل محصوالت را از کشورهایی 
ماننــد ایتالیا، چیــن و... وارد کنیم می توان آن را در 
داخل با کیفیت بیشتر تولید کرد. وی تصریح کرد: با 
وجود قرارگرفتن کشور در تحریم های ظالمانه اکنون 
موفقیت در این است که به صنعت داخل تکیه کنیم 
وباید محصوالت تولیدی داخل ،از کیفیت اســتاندارد 
جهانی صد درصد برخوردار باشــد و باید با دنیا روابط 
خود را حفظ کنیم. صفری در پایان خاطرنشــان کرد: 
با توجه به پتانســیل های موجود در داخل کشــور و 
شــرایط انرژی ارزان قیمت و نیروی انسانی ارزان به 
طور قطع می توان زمینه صادرات محصوالت ساخت 
داخل را به اقصی نقاط دنیــا از جمله چین را فراهم 
کرد و در بســیاری از موارد محصوالت ایران از چین 

بهتر است.

شرکت گداختار به 
عنوان بخش خصوصی 

در تولید شیرهای 
دروازه ای با ماشین 

سازی اراک مشارکت 
کرد و با همت و 

مشارکت جمعی این 
مهم انجام شد

مديرعامل گروه توسعه و نوسازی صنايع گداختاراز توانمندی سازندگان داخلی و نيروهای جوان کشور در گفتگو با دانش نفت خبر داد:

»تولد يک باور«با ساخت شيرهای دروازه ای برای انتقال نفت خام خط لوله گوره به جاسک 

برای رونق تولید در شــرکت هــای دانش بنیان 
مهمترین موضوع تســهیلگری در قوانینی می باشد که 
قانونگذار وضع نموده اســت در حوزهایی از جمله بیمه، 
مالیات، خدمات و ضمانــت نامه های بانکی و در حوزه 
خودکفایی و خوداتکایی باید به مســئله توســعه پایدار 
در تمامــی حلقه ها و زنجیره تامین توجه ویژه داشــت 
و صنایــع مادر به ویژه صنعت نفــت با توجه به نقش و 

جایگاه مهم آن نیازمند تضمین توسعه پایدار است.
پیام خلیلی ،مدیرعامل گروه توســعه و نوســازی 
صنایع گداختار،در گفت وگو با خبرنگار دانش نفت اظهار 
کرد: ساخت شــیرهای دروازه ای برای انتقال نفت خام 
خط لوله گوره به جاسک به عنوان یک پروژه بسیار مهم 
و استراتژیک محسوب می شود که با همکاری مشترک 
شــرکت ماشین ســازی اراک توفیق ساخت این شیرها 
برای نخســتین بار حاصل شده است و از افرادی که در 
راستای اثبات توانمندی سازندگان داخلی و بومی سازی 
این پروژه نقش مهمی ایفا کردند، بســیار سپاسگزاری 

می شود.
وی انجام این پروژه را در راستای اعتقاد به ساخت 
داخلی با رویکرد توســعه ای در شرکت گداختار برشمرد 
و تصریح کرد: این مهم از گذشته مد نظر بوده و اکنون 
با شدت بیشــتری در حال انجام است و تبدیل به مرکز 

شــتاب گیری در صنعت شیر آالت اســت و با رویکرد 
صادراتی بتــوان از تمامی ظرفیت های درون کشــور 
نهایت اســتفاده را با مشــارکت و هم افزایی در کشور 

حاصل کرد.
وی عنوان کــرد: متاســفانه در فرهنگ کاری و 
صنعتی کشــور تجزیه شدن شــرکت ها به طور مکرر 
مشاهده می شود اما بحث هم افزایی، مشارکت و ادغام 
که از اســتراتژی های جدی دوران سخت و رکود است 

به ندرت مشاهده می شود.
مدیرعامل گروه توســعه و نوسازی صنایع گداختار 
بیان کرد: بحث پیشــنهاد مشارکت با مجموعه  ماشین 
ســازی اراک مطرح شــد و با نظر مثبت از این پیشنهاد 
اســتقبال کردند و یک اتفاق مبارک و مشــارکتی بین 
شرکت گداختار و مجموعه ماشــین سازی اراک اتفاق 
افتاد که به تأســیس شرکت شیر آالت ماشین سازی - 

گداختار منجر شد.
خلیلی افزود: در این مســیر هر دو شــرکت سعی 
کردند، ســاخت و طراحی ولو جدید، در فرآیندهای قالب 
گیــری، ریخته گــری و فرآیندهای عملیــات حرارتی، 
ماشــین کاری، مونتاژ، تســت و... توانستیم در یک کار 
گروهــی خوب به نتایج خوبی دســت پیدا کنیم و برای 
نخســتین بار بزرگ ترین  ولو کشــور به ارتفاع ۷ متر 

بــا وزن ۲۵  تن و دارای مشــخصه هــای فنی خاصی 
تولید کنیم و امیدواریم بتوان در ادامه مسیر با مشارکت 
شرکت ماشین ســازی اراک و شــرکت گداختار برای 

مملکت در بحث صادرات  نتایج بهتری را رقم بزنیم.
وی گفــت: در کل زنجیره تامین این پروژه ۱۲۰۰ 
اشتغال مســتقیم ایجاد شده است و نزدیک به ۸۰۰ تن 
ریخته میری این ولو ها بوده است خوشبختانه سفارش 
۳۰ عدد ولو را داشــتیم که  تاکنون ریخته گری آن ها 
با پیشرفت  ۸۰ درصدی مواجه بوده است به طوری که 
اولین ولو مورد تایید و رونمایی قرار گرفت و برای سایت 

و خط لوله گوره به جاسک حمل شد.
 مدیرعامل گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار 
عنوان کرد: شش ولو دیگر ظرف ۲ هفته آینده حمل می 
شــود  و در ۲ ماه آینده تمامی ولو ها حمل و در سایت 

نصب می شود.
خلیلی افزود: تمام شیر آالت مورد استفاده در این 
خــط  لوله اصلی بالغ بر ۱۰ میلیــون یورو صرفه جویی 
ارزی برای کشــور به دنبال داشــته اســت که یکی از 
توفیقاتی اســت  که در این پروژه میســر شــد و دکتر 
ســتاری معاون علمی ؛ فناوری ریاست جمهوری برای 
آییــن رونمایی حضور پیدا کردند و این اتفاق به دســت 
توانمند ســازندگان داخلی و نیروهای جوان بومی سازی 
شــد و یکی از برکات تحریم که باعث خودباوری بود و 
ما از آن به عنوان داستان »تولد یک باور« یاد می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که شیر نفتي تولید شده 
حائز چه ویژگي هایي است و کاربرد آن در صنعت نفت 
چیست گفت: شیر دروازه ای ) Gate valve( گونه ای از 
شیرآالت صنعتی است که در آن از یک دریچه دایره ای 
یا مســتطیلی برای باز و بسته کردن مسیر جریان سیال 

استفاده می شود و انواع مختلفی دارد.
وی ادامه داد :یکی از انواع این نوع شــیر،  شــیر 
دروازه ای تروکاندوئیت می باشــد که عمده کاربرد آن 
 FULL PORT در خطوط لوله انتقال اســت. این شیرها
بوده و قابلیــت عبور توپک )پیگ رانی( را دارند. در این 
شیرها افت فشــار کمتر است و آب بندی این شیرها بر 
اساس تماس فلز با فلز )METAL SEATED( می باشد. 
خلیلی تصریح کرد :دیســک این شیرها که به آن 
گیت نیز اطالق می گردد، دارای دو سطح کاماًل صیقلی 
و موازی است در نتیجه ســطح سیترینگ ها نیز موازی 

 PARALLEL خواهند بود. به همین علت به این شیرها
SEAT نیز گفته می شود. 

به گفته وی متریال این شیر تولیدی برای خط لوله 
گوره جاسک با توجه به سیال خام در آن دارای خاصیت 
ضد خوردگی طبق اســتاندارد NACE MR ۰۱۷۵ می 
باشد که ریخته گری این شیر با این مشخصات و در تناژ 

۲۵ تن برای اولین بار در ایران صورت گرفت .
وی ادامه داد :همچنین الزم به ذکر است مکانیزم 
بــاز و بســت )Operation( این شــیرآالت به صورت 
Power handwheel می باشد که خدا را شکر به یک 
موفقیت مهم دیگر در این مســیر رســیدیم و این نوع 
عملگر را برای اولین بار در داخل کشــور تولید کردیم و 

دانش فنی آن بومی سازی شد.
وی در پاســخ به اینکه در ســال جهــش تولید، 
پیشــنهاد جنابعالي براي رونق بیشتر تولید و خودکفایي 
و خود اتکایي در صنعت نفت چیســت؟ چگونه مي توان 
تحریم ها را بــي اثر کرد؟گفت: بــرای رونق تولید در 
شرکت های دانش بنیان مهمترین موضوع تسهیلگری 
در قوانینی می باشــد که قانونگذار وضع نموده است در 
حوزهایــی از جمله بیمه، مالیات، خدمات و ضمانت نامه 
های بانکی و در حــوزه خودکفایی و خوداتکایی باید به 
مسئله توســعه پایدار در تمامی حلقه ها و زنجیره تامین 

توجه ویژه داشــت صنایع مادر به ویــژه صنعت نفت با 
توجه به نقش و جایگاه مهمش نیازمند تضمین توســعه 

پایدار است.
به گفته وی اعتمــاد به توان و دانش متخصصین 
و نخبگان جوان ایرانی و همقدم شــدن با آنان در مسیر 
توسعه موثرترین راه در راســتای بی اثر نمودن تحریم 
های ناعادالنه اســت و بی شــک نقطه عطف تحریم 
ها را می توان شناســایی، شــکوفایی، رشد و پرورش 
استعدادهای داخلی دانست مرحله ای که این استعدادها 

از حالت بالقوه به بالفعل ارتقا می یابند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بومی ســازی 
کاالهای استراتژیک خود نمونه ای بارز از تبدیل تهدید 
ها به فرصت می باشد که این شرکت با اعتماد به دانش 
جــوان ایرانی و بکارگیری حداکثر تالش و توان خود به 
عنوان یک عضو کوچک اما تاثیرگذار، گام های بزرگی 
در حوزه شــیرآالت صنعتی برداشته و در طی ۴۰ سال 
سابقه درخشــان کاری توانسته است بیش از ۱۴۰ هزار 
عدد از انواع شــیرآالت صنعتی را طبق استاندارهای روز 
دنیا با برترین خدمات تحویل کارفرمایان محترم نماید و 
به عنوان بازوی کمکی وزارت نفت و انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایــران تاثیر ضربات تحریم را بر 

پیکره ی صنعت عظیم نفت کمرنگ نماید. 
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Oil

Iran to Ink Turbine Deal 
with Local Firm

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zan-
geneh said the country was planning to sign 
a deal with a local firm for manufacturing 
pressure boosting turbines and compressors 
for South Pars Phase 11 project.
Addressing a ceremony to officially launch 
drilling operations in the project on Mon-
day, the official said that Pars Oil and Gas 
Company had promised to bring gas produc-
tion from the phase to 500 million cubic 
feet by next winter.He said one of the goals 
envisaged in Phase 11 is the issue of pressure 
boosting in South Pars which has become a 
vital issue for developing the joint gas field in 
the Persian Gulf waters.“One of our deci-
sions is to entrust an Iranian company, Oil 
Turbo-Compressor Company (OTC), with 
manufacturing of pressure boosting turbines 
and compressors,” he said, adding, “Soon, a 
contract will be signed with the company for 
construction of several turbines and compres-
sors.”

 m Saved in €500
 Goreh-Jask Pipeline

Construction
The CEO of the Petroleum Engineering and 
Development Company said: «Domestic 
manufacturing of the equipment for the con-
struction of the 1,000-kilometer Goreh-Jask 
pipeline, which is now 80 percent complete, 
has saved the country 500 million Euroes in 
hard currency.»
According to IRNA, Touraj Dehghani 
pointed to forging half of the pumps required 
for the project, and said that 780 km of 
the 1,000 km pipeline had been sent to the 
workshop and was being welded.He said that 
the first phase of the project would be ready 
for operation by the end of this calendar year 
to March 20, 2021, with the aim of creat-
ing a transfer capacity of more than 300,000 
barrels of crude oil.So far, physical progress 
in this phase has exceeded 80%, which is 
more than 780 km of pipes. The delivery 
site and more than 400 km of piping have 
been done, and according to the plan, the 
entire stretch of the pipeline, which is about a 
thousand kilometers, will be installed, tested 
and operational by the end of this calendar 
year.The CEO of the Petroleum Engineering 
and Development Company added: «More 
than 95% of the goods and services required 
in this project have been provided by using 
local potentialities, and by localization of 
the equipment, more than 500 million Euros 
have been saved.» The approved credit of the 
plan is 1.5 billion Euros.
 Building 5 IOOC Offshore Oil
Rigs under way in Khorram-

shahr
Construction of five offshore platforms of 
Abuzar, Forouzan and Resalat oil fields oper-
ated by the Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC) is under way in Khorramshahr.
Construction of platforms A20 and A21 of 
Abuzar, FY-A and FZ-A of Forouzan and the 
wellhead platform of Resalat field is under 
way in workshops located in Khorramshahr.
Alireza Salmanzadeh, the CEO of IOOC, 
visited Khorramshahr Yard on Friday to learn 
about the construction process of these rigs.
During the visit, he said: “Given completion of 
South Pars phases and end of workshop activi-
ties, with the start of maintenance projects and 
increase of offshore oil production, we are wit-
nessing new movements in the offshore facility 
construction workshop in Khorramshahr.”

mbd Oil Exports Practical for Iran: President 2.3
Iranian President Hassan 
Rouhani said the achieve-
ments of the oil industry 
in recent years had been 
significant, and added: 
«Export of 2.3 million 
barrels of crude oil per 
day is practical.»
Dr. Hassan Rouhani told 
a press conference today 
(Monday, December 14): 
“We have called on the 
Ministry of Petroleum 
to bring the country’s 
oil exports to 2.3 mil-
lion barrels per day; an 
amount that can either 
be exported or sold on 
the domestic market.”He 
said the pandemic had 
created the most difficult 
days and months for our 
people, and the govern-
ment is responsible for 
running the country in the 
most difficult of circum-
stances.Rouhani added: 
«In the first year of the 
administration, that is, in 
2013, we achieved posi-
tive economic growth and 
reduced inflation to about 
15 percent, and in subse-
quent years, the country›s 
economic growth, despite 
being in the worst condi-
tions of oil revenues, 
increased.»»Before the 
11th administration, the 

country›s oil revenue was 
about $100 billion a year, 
and on average in 2014, 
2015, 2016 and 2017, 
the years when our oil 
revenue was favorable, 
the country›s oil revenue 
reached an average of 
about $52 billion,» he 
said.Rouhani continued: 
«Despite the fact that we 
had the lowest oil rev-

enue in 2014 and in some 
months the price of a 
barrel of oil reached less 
than $30 per barrel, at the 
same time during seven 
years the best conditions 
in terms of reducing 
inflation in 2016 and 
2017 were provided, and 
the average inflation in 
these three years reached 
roughly 11%, which 

was unprecedented over 
the last 50 years.”He 
said: «In the field of 
gas, gasoline and diesel 
needed by the country, 
which we were previ-
ously importers, we have 
become self-sufficient, 
for the first time under 
the twelfth administra-
tion, our gas and sweet 
gas production reached 

one billion cubic meters 
per day, ie from a little 
more than 600 mcm, 
it reached one million 
cubic meters.”The Ira-
nian President also said 
that Iran’s production of 
crude oil in West Karoun 
oil fields cluster had 
reached nearly 400,000 
b/d from only 70,000 b/d 
back in 2013.

South Pars Phase 11 Drilling Operations Officially On

Iran to Start Gas Production from Phase 11 before March 2022

Drilling operations of the 
first well of South Pars 
Phase 11 development 
project kicked off official-
ly by the order of Iranian 
Minister of Petroleum 
Bijan Zangeneh today 
(Monday, December 14).
MAPNA Group’s off-
shore rig (MD-1) was 
discharged from Soroush 

Oil Field on October 30 
and was deployed in the 
position of phase 11 of 
South Pars in Persian 
Gulf waters on November 
6. Drilling 12 appraisal/
development wells in the 
phase in two stages is on 
the rig’s agenda.In the first 
stage, drilling and comple-
tion of five appraisal-de-

velopment wells, installa-
tion of SPD11B platform, 
and initial production of 
500 million cubic feet of 
gas per day (equivalent to 
14 million cubic meters) 
will be achieved.Later on, 
by drilling and completing 
seven other wells, parallel 
with the initial production, 
the total rich gas recovery 

from the platform will 
increase to one billion 
cubic feet (equivalent to 
28 million cubic meters) 
per day.The development 
of South Pars Phase 11 
has been fully entrusted 
to Petropars after France’s 
Total and China’s CNPC 
International pulled out 
of a consortium that was 

supposed to develop 
the project.»We tap the 
capacity of all domestic 
contractors to develop 
Phase 11 and shake hands 
with all of them to carry 
out this great national 
project,» Hamid Reza 
Massoudi, the CEO of 
Petropars, once told 
Shana.

Iran will begin gas recovery 
from Phase 11 of the super-
giant South Pars gas field in 
the second half of the next 
Iranian calendar year which 
begins on March 21, 2021, 
an official with the Na-
tional Iranian Oil Company 
(NIOC) said.
Reza Dehghan, the NIOC 
Deputy CEO for Devel-
opment and Engineering 
Affairs said today (Mon-
day, December 14) that 
the original contract for 
developing the project had 
been signed with a consor-
tium of Total, CNPCI and 
Petropars but the first two 
developers pulled out of the 

project due to reasons that 
were out of control of the 
NIOC. Therefore, develop-
ment of the project was 
fully awarded to Petropars.
He said that 40 work pack-
ages have been defined for 
implementation of phase 11 
drilling operations, adding: 
«Last year, preliminary 

preparations and engineer-
ing studies were complete 
and tenders were held, and 
the first jacket of phase 11 
development project was 
installed near the zero-point 
of the border with Qatar. 
The drilling rig was placed 
on the jacket, and today 
we are ready for drilling 

operations and we expect 
that by drilling 5 or 6 wells, 
the first stage of gas extrac-
tion will be achieved next 
[calendar] year.”The official 
stated: “In total, the devel-
opment plan of phase 11 
has 24 wells, two platforms 
and a gas flow pipeline to 
the coast, and the second 
platform will be installed in 
another location.”Dehghan 
stated that the cost of this 
operation was about $500 
million, adding: “The proj-
ect was originally supposed 
to be financed by a foreign 
investor, which according 
to the existing conditions, 
the National Iranian Oil 

Company will tap internal 
instruments and resources 
like sale of participation 
bonds.”Noting that the 
platform would be installed 
in the first half of next year, 
he said: «According to the 
plans made at the beginning 
of the second half of the 
next calendar year, we will 
reach the gas production 
stage.»In the end, the NIOC 
Deputy CEO for Devel-
opment and Engineering 
Affairs stated the initial de-
sign of the second platform 
has been carried out and the 
construction process, which 
will take about 2 years, will 
begin soon.

News
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ایدرو

با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محقق شد:

طراحی و پیاده سازی رتبه کسب و کارهای اینترنتی
ســازمان مدیریت صنعتی با همکاری مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی، رتبه بندی کســب و کار های اینترنتی 

را طراحی و پیاده سازی کرده است.
دکتــر ابوالفضــل کیانــی بختیــاری مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی با اعالم ایــن خبر افزود: این 
پروژه مشــترک با هدف ایجاد یک سیستم خودکنترلی 
برای بهبود مســتمرعملکرد کســب وکار ها و افزایش 
رضایتمندی مشتریان بر مبنای معیار های شفاف و قابل 
سنجش برای کمک به مصرف کننده در انتخاب صحیح، 
طراحی و پیاده ســازی شده است. کیانی بختیاری خاطر 
نشان کرد: مرکز توســعه تجارت الکترونیکی در پروژه 
رتبه بندی، از توان تخصصی و اجرایی سازمان مدیریت 
صنعتــی به عنوان مرجع تخصصی مشــاوره، آموزش و 
تحقیق با بیش از نیم قــرن تجربه در زمینه رتبه بندی 
بنگاه های اقتصــادی بهره گرفته اســت. وی افزود: از 
پروژه های موفق سازمان مدیریت صنعتی در زمینه رتبه 
بنــدی می توان به »رتبه بندی شــرکت های برتر ایران 
موســوم به imi۱۰۰« با بیست و سه سال سابقه انجام، 
»جایزه ملی تعالی ســازمانی«، »جایــزه ملی مدیریت 
انرژی«، »رتبه بندی شــرکت های EPC »رتبه بندی 
شــرکت های طراحی و مونتاژ آسانسور« و ... اشاره کرد. 
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در خصوص فرایند 
این رتبه بندی گفت: نکته بســیار مهم این اســت که، 
رتبه بندی کاماًل اختیاری بوده و صرفًا کســب وکار هایی 
که عالقه مند به انجــام ارزیابی های تخصصی در مورد 
آن ها توسط یک مرجع معتبر و قابل استناد و انتشار نتایج 
آن در قالب ســتاره های »اینماد« خود هســتند، در این 
فرآیند ورود می کنند. وی تاکید کرد: طبیعی است، انجام 
ارزیابی های تخصصی مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم 
به منظور تجمیع و پردازش اطالعات، دریافت اســناد و 
مدارک ارائه شده، بررسی های کارشناسی و تخصصی و 
... است که هزینه آن بسته به عمق ارزیابی )پیشرفت- 
توســعه- تعالی( به صورت یک مقــدار ثابت و پیش از 
انجــام ارزیابی، توســط مرجع ارزیابی کننــده دریافت 
می شــود و طرح مباحثی مبنی بــر اینکه نتیجه ارزیابی 
تابع میزان هزینه پرداختی اســت، کاماًل بی اساس بوده 
و اتفاقًا ایــن مباحث، اهمیت انجــام رتبه بندی تحت 

نظارت یک مرجع حاکمیتی و رعایت اصل عدم تعارض 
منافــع به منظور حفظ اعتبار نتیجــه نهایی و کمک به 
اعتمادپذیــری عموم مردم به آن را بیش از پیش نمایان 
می  کند. کیانی بختیاری تصریح نمود: عامل اعتماد یکی 

از مهم ترین چالش های فضای مجازی و خرید اینترنتی 
اســت و به همین دلیل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی 
)اینمــاد( به عنوان مجوز کســب وکار های اینترنتی به 
اســتناد قانون تجارت الکترونیکی از اواخر دهه ۸۰ در 

دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت 
که اکنون نیز با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ادامه 
دارد. مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در خصوص 
اهــداف این پروژه ملی گفت: هــدف اصلی پروژه رتبه 

بندی، حمایت از کســب وکار از طریق افزایش رقابت 
پذیری، کمک بــه تصمیم گیری بهتر مصرف کنندگان 
و توســعه و ترویع تجارت الکترونیکی است که البته به 
دلیل دسترسی متقاضیان به اطالعات عملکردی کسب 
وکارها، موجب افزایش شــفافیت و رفع انحصار خواهد 
شد. بررسی کسب وکار های متقاضی رتبه بندی نیز به 
خوبی مؤید این مطلب اســت؛ چرا که عمده متقاضیان، 
کسب و کار های نوپا و کوچک هستند که با هدف جذب 
بهتر مخاطب و افزایش سهم بازار خود از طریق اعتماد 
بیشــتر مصرف کنندگان مایل به این موضوع هستند. 
با این حال، رتبه بندی برای کســب وکار های بزرگ و 
برتــر نیز به منظور حفظ اعتبار و ســهم بازار موجود، از 
جذابیت های خاص خود برخوردار است.کیانی بختیاری 
در پایان خاطر نشان کرد: پروژه رتبه بندی کسب و کار 
های اینترنتی با توجه به پشــتوانه حاکمیتی و دانش و 
تجربه تخصصی، زمینه ارتقــاء اعتماد مصرف کنندگان 
برای خرید اینترنتی را فراهم کرده و موجب توســعه و 
ترویج خرید اینترنتی بین آحاد مردم با توجه به کارکرد 
آن در زمینه افزایش شــفافیت، افزایش رقابت پذیری و 

رفع انحصار می شود.

گام بلند پتروشيمی نوری برای صيانت از محيط زيست
قرارداد اجرای طرح زيست محيطی بازيابی گازهای مشعل پتروشيمی نوری به دست متخصصان ايرانی منعقد شد

افزايش چشمگير سود نوری با اجرای  طرح بازيابی گازهای ترش فلر و توليد کود سولفات آمونيوم

با مشخص شــدن شرکت مهندسین مشــاور ناموران به 
عنوان برنده مناقصه طرح »بازیابی گازهای مشعل« پتروشیمی 
نوری، مراســم انعقاد قرارداد اجرایی این پروژه با سرمایه گذاری 

حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی نوری، این مراسم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشــیمی و با حضور مدیر عامل و مدیران پتروشیمی نوری، 
مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و همچنین 

مدیران شرکت برنده مناقصه برگزار شد.
در این مراســم، مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه 
گازهای تولیدی در فرایندهای این مجتمع در شــبکه ســوخت 
مجتمع یا فلر ســوخته می شــود، که این موضــوع به یکی از 

دغدغه های جدی ما تبدیل شده بود.
مهنــدس صانعی افــزود: برای بازیابــی گازهای مذکور، 
همکاران ما در واحد پژوهــش و فناوری طرح های مختلفی را 
بررســی کردند و در نهایت با بررســی طرح تولید کود سولفات 
آمونیوم، طرح بازیابی گازهای مشــعل )زیروفلرینگ( را تدوین 
کردند.وی با بیان اینکه گوگرد امروز یک مشــکل اساســی در 
عســلویه اســت گفت: با اجرای این فرایند ما شاهد کمک قابل 
توجهی به محیط زیست خواهیم بود و البته در اجرای این پروژه 
بسیار حســاس ایمنی باید در حداکثر استانداردها رعایت شود تا 
هیچ مشکلی در زمان بهره برداری مجتمع پیش نیاید و امیدواریم 
که در مدت ۲۶ ماه این پروژه به دست متخصصان ایرانی ساخته 

شود.
در این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه 
صنایع پتروشــیمی با اشــاره به تجربه های گذشته در اعتماد به 
متخصصان ایرانی در صنعت پتروشیمی، گفت: در روزگاری که 
شــرکت های مطرح دنیا در ایران حضور داشــتند و متخصصان 
ایرانی راه ســختی را برای اثبات خود شــروع کردند؛ با کیفیت 
خوب محصوالت خود و همچنین درخششی که در دوره تحریم 
داشــتند امروز به وزنه قابل اتکا در صنعت پتروشــیمی تبدیل 

شده اند.

مهندس صفرعلی بابایی تصریح کرد: پروژه زیرو فلرینگ 
یک تکنولوژی پیشــرفته و پیچیده اســت که امروز شــاهد آن 
هستیم که توسط متخصصان ایرانی و در دوران تحریم به عنوان 
یک پروژه زیســت محیطی و در عین حال ســودآور به صورت 

کاماًل ایرانی اجرا خواهد شد.
گفتنی است، با عقد قراداد طرح »بازیابی گازهای مشعل« 
شرکت پتروشــیمی نوری که برای نخستین بار در کشور انجام 
می شود، نه تنها فلرهای این  پتروشیمی در راستای حفظ محیط 
زیست خاموش خواهد شــد، که پیش بینی می شود سود خالص 

سالیانه افزایش قابل توجهی کند.
این شرکت در راســتای پیشــبرد اهداف کیفی مجتمع، 
طــرح بازیابی گازهای ترش فلر و  تولید کود ســولفات آمونیوم 

را اجرا می کند کــه طی آن، گازهای هیدروکربنی ترش خروجی 
واحدهای ۲۵۰، ۹۵۰ و ۲۷۰، شــیرین  ســازی و به محصوالت 

ارزشمندی تبدیل می شود. 
هدف از اجرای طرح بازیافت ترکیبات سنگین از گازهای 
ترش مجتمع نوری، در درجه اول کاهش آلودگی محیط زیست 
از طریق  حذف ترکیبات سمی گوگردی موجود در گازهای ترش 
تولیدی در واحدهــای مختلف مجتمع نوری اســت، همچنین 
به منظور افزایش  بهره وری و ســودآوری مجتمع، اســتحصال 
هیدروکربنهای ســنگین موجود در گاز شــیرین سازی شده که 
شــامل مقادیر قابل توجه  LPG   اســت نیز در این طرح در نظر 

گرفته خواهد شد. 
در اســتحصال ترکیبات  LPG، یــک روش مبتکرانه، کم 

هزینــه و جدید در واحدهای آروماتیک کــه مبتنی بر تجربیات 
مهندسی است،  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین در این 
طرح ترکیبات گوگردی جدا شــده از گاز نیز در واحد جداگانه ای 
به کود شــیمیایی  آمونیوم سولفات تبدیل خواهد شد که با توجه 
به نیاز بخش کشــاورزی از یک سو و از سوی دیگر مشکالت 
بازاریابی انواع دیگر  محصوالت جانبی گوگردی استحصال شده 
در ســایر مجتمع های شــیمیایی، مزیت قابل توجهی محسوب 

می شود. 
از ســال گذشــته مراحل برگزاری مناقصــه اجرای طرح 
بازیابی گازهای مشــعل پتروشــیمی نوری آغاز شد و سرانجام 
شــرکت ایرانی نامــوران  برنده این مناقصه شــد که با امضای 
قرارداد امروز، کار مهندســی، تأمیــن تجهیزات و اجرای آن در 

مدت ۲۶ ماه در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربِع و درسایت 
فرآیندی پتروشیمی  نوری انجام می شود. 

میزان گازترش ورودی به این پلنت، ۴۵۲ تن در روز است 
  LPG  و از گاز شــیرین شــده ۱۹۹ تن در روز به واحــد بازیابی
منتقل می شــود. همچنین خوراک واحد ســولفات آمونیوم، گاز 
اســیدی خروجی از واحد آمین، در  حدود ۵۳ تن در روز است. به 
  LPG  این ترتیب ظرفیت واحد آمین ۱۴۹ هزار تن در سال، تولید
واحد ۶۵ هزار تن در ســال و  تولید کود سولفات آمونیوم نیز ۶۰ 

هزار تن در سال خواهد بود. 
پیش بینی می شــود با اجرای این طرح و بازیابی گازهای 
خروجی فلر، سود خالص حاصل از فروش کود سولفات آمونیوم 
این شــرکت نیز افزایش یابد و در مدت حدود ۳۶ ماه بازگشت 

سرمایه انجام شده این طرح صورت گیرد. 
گفتنی اســت؛ توجه همزمان این طــرح به حفظ محیط 
زیســت، افزایش بهره وری و همچنین تکیه بر دانش فنی بومی 
می تواند آن را به  عنوان الگویی بســیار خوب و قابل استفاده در 

بخش های مختلف صنعتی کشور تبدیل سازد.  

دکتر ابوالفضل کیانی 
بختیاری: هدف اصلی پروژه 
رتبه بندی، حمایت از کسب 

وکار از طریق افزایش رقابت 
پذیری، کمک به تصمیم گیری 
بهتر مصرف کنندگان و توسعه 
و ترویع تجارت الکترونیکی 

است که البته به دلیل دسترسی 
متقاضیان به اطالعات 

عملکردی کسب وکارها، 
موجب افزایش شفافیت و رفع 

انحصار خواهد شد

با عقد قراداد طرح »بازیابی 

گازهای مشعل« شرکت پتروشیمی 

نوری که برای نخستین بار در 

کشور انجام می شود، نه تنها 

فلرهای این  پتروشیمی در راستای 

حفظ محیط زیست خاموش 

خواهد شد، که پیش بینی می شود 

سود خالص سالیانه افزایش قابل 

توجهی کند
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گزارش

رونمایی از ٢ محصول جدید پلی اورتان؛

پتروشیمی کارون امسال 5 محصول جدید عرضه کرد
شــرکت پتروشــیمی کارون هم زمان با 
هفته پژوهــش، از دو محصول جدید پلی اورتان 
رونمایی کــرد و بدین ترتیب این شــرکت از 
ابتدای امســال تاکنون در مجموع پنج محصول 

جدید تولید و عرضه کرده است.
آییــن رونمایــی از دو محصــول جدید 
شرکت پتروشــیمی کارون روز چهارشنبه، ۲۶ 
آذرماه هم زمــان با هفته پژوهــش با حضور 
علیرضا صدیقی زاده، مدیرعامل این شــرکت 
در شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
برگزار شد.شــرکت پتروشیمی کارون با هدف 
تکمیل زنجیره ارزش و متنوع ســازی ســبد 
-KHR تولید، برای نخســتین بــار محصول

۴۵ و محصــول MDA را هم در ادامه تکمیل 
زنجیره ارزش محصوالت MDI با هدف تأمین 
نیاز تولیدکنندگان میان دســتی و پایین دستی 
داخلــی تولید و عرضه می کند.این شــرکت، 
پیش تر ســه محصول زنجیره ایزوســانات ها 
را شــامل گریدهای MTDA ،KMT_۱۰ و 
KLM۱۰۰B)L( را بــا هدف تأمین نیاز صنایع 
خودروســازی، مبلمان اداری، خانگی و صنایع 
کفش، صنعــت رنگ و رزین، انواع چســب 
صنعتی و لَمینِت، درزگیر و آب بند )سیالنت ها(، 

ارتوپدی و کفپوش های  باندهای  ضربه گیرها، 
اداری و صنعتی و ... تولید و عرضه کرده بود.
صدیقــی زاده در این آیین بــا تأکید بر اینکه 
تنوع بخشــی محصوالت پتروشــیمی یکی از 
اولویت ها و سیاست های اصلی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس اســت، اظهار کرد: با 
توجه به حمایت هــای هلدینگ خلیج فارس 

از تحقیق و توســعه، نتایج آن در شرکت های 
زیرمجموعــه همان طور که امروز شــاهد آن 
هستیم، دیده می شــود.وی با اشاره به اینکه 
صنعت پلی اورتان که شرکت پتروشیمی کارون 
بخشی از این زنجیره است، نیاز به پلی اُل دارد، 
افزود: سرمایه گذاری در پلی ال، این صنعت را 
به صورت کامل از واردات بی نیاز می کند و باید 

را  ســرمایه گذاران 
تشویق به ســرمایه گذاری در این بخش کرد.

ادامه  مدیرعامل شرکت پتروشــیمی کارون  
داد: محصــول KHR-۴۵ تأییدیه باالترین و 
سخت ترین استانداردها را در کشور اخذ کرده 
و قابل رقابت با نمونه های خارجی اســت.به 
گفتــه صدیقی زاده، محصــول MDA تنها از 

ســوی آمریکا تولید و با برندهای مختلف وارد 
کشور می شود که هم اکنون پتروشیمی کارون 
توانایی تولید آن را برای کشور دارد.پتروشیمی 
کارون نخســتین تولیدکننده ایزوســیانات ها، 
مشتمل بر TDI و MDI و تکمیل کننده زنجیره 
ارزش ُپلی اورتان هــا در منطقــه خاورمیانه و 
با  این شــرکت پتروشیمی  غرب آسیاســت. 

اســتفاده از خوراک کلر، مونوکســیدکربن و 
هیــدروژن، خوراک تولوئن، بنــزن، ُفرمالین، 
آمونیاک، اســیدنیتریک و اســید سولفوریک 
انواع محصوالت پایه ای و اصلی پتروشــیمی، 
با ارزش افزوده باال و برخوردار از کیفیت ممتاز 
جهانی را تولید و به بازارهای داخلی و جهانی 

عرضه می کند.

در مراسمی به مناسبت هفته پژوهش؛

سه شرکت برتر هلدينگ خليج فارس در حوزه پژوهش معرفی شدند
۶2 پروژه تحقيق و توسعه در هلدينگ خليج فارس در حال انجام است

پژوهــش  هفتــه  بــا  همزمــان 
شــرکت های پتروشــیمی نوری، شهید 
تندگویان و کارون به عنوان سه شرکت 
برتر مجموعــه هلدینگ خلیج فارس در 
حوزه پژوهش معرفی شدند و از مدیران 

عامل این شرکت ها تجلیل شد.
شــرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
این  فــارس،  خلیج  پتروشــیمی  صنایع 
مراسم در سالن اجتماعات هلدینگ خلیج 
فارس و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد و از طریق فضای مجازی نیز 
و  برنامه ریزی  پخش مستقیم شد.معاون 
توسعه شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس در این مراســم با اشاره به اولویت 
این هلدینگ در اســتفاده از توان داخلی 
بــرای جهش تولید، گفت: در حال حاضر 
۶۲ پروژه تحقیق و توسعه در شرکت های 
تابعه هلدینگ خلیج فارس در حال انجام 
است و سرمایه گذاری حدود ۴۰ میلیون 
دالر و ۲۶۲ میلیــارد ریال بــرای تولید 
محصوالت جدید، صرفه جویی در مصرف 
انــرژی و همچنین ارتقــاء تکنولوژی و 
اســت. تولید صورت گرفته  موانــع  رفع 
مجتی طاهری  نجف آبادی، تصریح کرد: 
در این زمینه از  توان شرکت های دانش 
استارتاپ ها،مراکز عالی پژوهشی،  بنیان، 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه صنعت نفت و 
استفاده  پتروشــیمی  فناوری  و  پژوهش 
کرده ایم و موافقت نامه و تفاهم نامه های 
خیلــی خوبی هم با این ارگانها داریم که 
انشااهلل بتوانیم این کار را تداوم بخشیم.
وی سیاســت هلدینگ خلیــج فارس را 

سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و پژوهش 
برای رسیدن به دانش فنی و تکنولوژی 
روز و توســعه محصوالت عنوان کرد و 
افزود: سه شرکت پتروشیمی نوری، شهید 
تندگویان و کارون، به عنوان شرکت های 
برتر هلدینگ در حوزه پژوهش و توسعه 
انتخاب شدند.معاون برنامه ریزی و توسعه 
هلدینگ خلیج فــارس، ادامه داد: تولید 
محصــوالت جدید، تعریــف پروژه های 
اختصاص  و همچنین  پژوهشــی  متعدد 
بودجــه و زمان به کارهای پژوهشــی و 
میزان دســتیابی به اهداف تعیین شــده 
در ایــن پروژه ها از شــاخص های اصلی 
انتخاب ما برای انتخاب شرکت های برتر 
در ایــن حوزه بود و امیدواریم تجربه این 
تابعه هم  شرکت در سایر شــرکت های 
تداوم پیدا کند و دانش و تجربه کســب 
شده در اختیار سایر شرکت ها حتی خارج 
از مجموعه هلدینگ هم گذاشته شود.در 
پایان این مراســم با اهدای لوح تقدیری 
به امضای مهندس جعفر ربیعی مدیرعامل 
از مهندس تقی  هلدینگ خلیج فــارس 
صانعــی مدیرعامل پتروشــیمی نوری، 
مهندس ســید رضا قاســمی شــهری 
و  تندگویان  پتروشیمی شهید  مدیرعامل 
مدیرعامل  صدیقی زاده  علیرضا  مهندس 
عنوان شرکت های  به  کارون  پتروشیمی 

برتر در حوزه پژوهش تقدیر شد.
پتروشیمی شهید تندگویان، شرکت 

برتر »پژوهشی« صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس شد

بر اســاس این گــزارش، همزمان 

بــا تولید تجاری و صنعتــی بیش از ۱۰ 
گرید و محصول جدید زنجیره پلی اتیلن 
با مشــارکت شــرکت های  ترفتــاالت 
دانش بنیان ایرانی، مدیرعامل شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در هفته 
پژوهش، پتروشیمی شهید تندگویان را به 
عنوان شــرکت برتر و پیشرو در تحقیق، 

توسعه و نوآوری معرفی کرد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
پتروشــیمی شــهید تندگویان، همزمان 
با فرا رســیدن هفتــه پژوهش، مهندس 
صنایع  مدیرعامــل  ربیعــی«  »جعفــر 
پتروشــیمی خلیج فارس با ارسال پیامی 
خطاب به »ســیدرضا قاسمی شهری«، 

شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویان 
محصوالت  تولیــد  زنجیره  بزرگتریــن 
پلی اتیلن ترفتاالت ایــران را به عنوان 
شرکت برتر و پیشــرو در حوزه پژوهش 
و فــن آوری معرفی کرد.در بخشــی از 
این پیام آمده اســت، در سالی که به نام 
»جهش تولید« نام گذاری شــده است، 

تندگویان،  شــهید  پتروشــیمی  شرکت 
شرکتی پیشرو و برتر در تحقیق، توسعه 
و نــوآوری در خانــواده بــزرگ صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس معرفی می گردد.

در  تندگویان  پتروشیمی شــهید  شرکت 
طول دو سال گذشته با هدف اقتصادی تر 
کــردن خطــوط تولیــد، رفــع موانع و 

متنوع  تولیــدی و عملیاتی،  گلوگاه های 
سازی ســبد تولید محصوالت فعالیت ها 
و ســرمایه گذاری های گسترده ای را در 
حوزه پژوهش و فن آوری با مشــارکت 
شرکت های دانش بنیان ایرانی در دستور 
کار قرار داده است.بر این اساس، می توان 
به کســب دانش فنــی و تولید محصول 
-HV,۸۵۰-HV در سه گرید HV-PET
HV۱۰۵۰,۹۵۰ بــا کاربرد های نخ تایر، 
ماهیگیری، تسمه  تور  برزنتی،  چادر های 
نقالــه، طناب کشــتی، تولیــد محصول 
جدید PET Low Melt در شــش گرید 
 ,LM۱۲۵  ,LM۱۲۰  ,LM۱۱۷  ,LM۱۱۰
LM۱۳۰ و LM۱۴۰ در مقیــاس نیمــه 
پارچه های  انــواع  کاربــرد  بــا  صنعتی 
نبافته، گان پزشــکی، ماســک پزشکی، 
پوشک بچه، سیســتم های حمل و نقل 
ماننــد قطار های مســافربری و هواپیما 
کرد. اشــاره  مصرف(  یکبار  )پارچه های 

عالوه بر این، محصول TG۶۷۰S برای 
تولید چادر مشکی به تولید صنعتی رسیده 
 AUV-PET ضمن آنکه محصول جدید
نیز برای تولید بطری بســته بندی روغن 
مایع در مرحله تولید در ستاپ قرار دارد.. 
دانش فنی CD-PET با موفقیت کسب 
و پس از اصالحات پیشنهادی بازار جهت 
تولیــد صنعتی آن بــرای تولیدکنندگان 
منســوجات و موکت و تولید آزمایشــی 
محصول جدید PET G، آخرین مراحل 
تحقیق و توســعه را پشت سر می گذارد. 
 Biodegradable همچنیــن تولید گرید

هم در مرحله مطالعات تکمیلی است.

هلدينگ خليج فارس، به دنبال تبديل ايران به ارايه دهنده اليسنس در صنعت پتروشيمی است
مدیــر تولید هلدینــگ خلیج فارس، با اشــاره به 
دستاوردهای کسب شده توسط پژوهشگران و مهندسان 
ایرانی در صنعت پتروشیمی در سال های اخیر و علی رغم 
تحریم های شدید و ظالمانه گفت: هلدینگ خلیج فارس 
با اتکاء به تجربه کســب شــده و با همکاری دانشگاه ها 
به دنبال این اســت که ایران را تبدیل بــه ارایه دهنده 
الیســنس در صنعت پتروشــیمی کند و اقدام به فروش 
دانش فنی به سایر کشورها کند.به گزارش روابط عمومی 
شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، آیین رونمایی از 
دو گرید جدید MDA و KMT-۴۵ تولیدی پتروشــیمی 
کارون، در ســالن اجتماعات هلدینــگ خلیج فارس و با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد.مدیر تولید 

هلدینــگ خلیج فارس در این مراســم بــا تبریک هفته 
پژوهش و فناوری گفت:با توســعه پژوهش و فناوری در 
پتروشــیمی می توانیم به دانش تولید مواد خاص و مهمی 
برســیم که کشــور را از واردات این مواد بی نیاز می کند.
محمدرضا ســلیمان زاده ادامه داد: ما هم در این مســیر 
با انجــام مطالعات فنی و طرح های توســعه ای به دنبال 
تولیــد گریدهای مختلف صنایع پلیمری بر اســاس نیاز 
بازار تــا ۴۰۰ هزار تن هســتیم و هلدینگ خلیج فارس 
امــروز گام های مهمی را برای بومی ســازی دانش تولید 
محصــوالت و قطعات و تجهیزات تولیدی برداشــته ایم.
وی با بیان اینکه بومی ســازی محصوالت نه تنها موجب 
اشتغال زایی که منجر به اقتصادی شدن تولید با استفاده 

از پژوهش و فناوری می شــود، تصریح کرد: هلدینگ در 
زمینه داخلی ســازی محصوالت اهتمــام ویژه ای دارد و 
به دنبال قطع وابســتگی بازار داخل به واردات تجهیزات  
پتروشیمی از طریق تولید بومی این تجهیزات است.مدیر 
تولید هلدینگ خلیج فارس خاطر نشــان کرد: ما در آرزو 
داریم با کمک دانشــگاه ها روزی تبدیــل به تولیدکننده 
و ارائه دهنده الیســنس در صنعت پتروشــیمی شویم و 
مانند کشورهایی چون عربستان که اقدام به فروش دانش 
فنی کرده اند ما هم در مســیر قــدم برداریم و با توجه به 
توانمندی های نیروهای جوان و پژوهشگران و مهندسان 
ایران می توانیم در این زمینه دســتاوردهای قابل توجهی 

کسب کنیم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

اخبار

نوسان بازار نفت؛ چالش بزرگ اقتصاد 
جهان

وزارت دارایی عربستان سعودی اعام کرد که نوسان بازار نفت 
همچنان چالشی بزرگ برای اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، عربستان سعودی روز 
سه شنبه )۲۵ آذرماه( با اعالم اینکه شیوع ویروس کرونا پیش بینی 
شــرایط بازار نفت را به طور فزاینده ای به چالش کشــیده اســت، 
هشــدار داد نوســان بازار نفت چالش بزرگی برای اقتصاد است.

بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان همســو با توافق کاهش عرضه 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( موســوم به اوپک پالس برای تثبیت بازار نفت، تولید نفت 
خود را در سال جاری کاهش داده است.قیمت نفت در ماه آوریل به 
پایین ترین سطح ۲۱ سال اخیر و کمتر از ۱۶ دالر برای هر بشکه 
رسیده بود.هر بشــکه نفت خام برنت روز سه شنبه ۵۰ دالر و ۷۶ 
سنت معامله شد.وزارت دارایی عربستان در بیانیه بودجه خود برای 
ســال ۲۰۲۱ تصریح کرد: با توجه به تردیدها درباره سرعت بهبود 
اقتصاد جهانی و تداوم بالقوه بحران کرونا، پیش بینی شــرایط بازار 
نفت به طور فزاینده ای چالش برانگیز است.در این بیانیه بودجه آمده 
است: عربستان به نقش مؤثر خود در دستیابی به ثبات در بازار نفت 
و اجرای برنامــه خود برای تنوع اقتصادی ادامه خواهد داد.در این 
بیانیه با اســتناد به داده های اوپک اظهار شد: میانگین تولید نفت 
عربستان از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۰، ۵.۷ درصد کاهش یافته و 

به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. 
ضرر چند ده میلیارد دالری ایالت های 

آمریکا از سیاست انرژی بایدن
یافته های یک مطالعه نشان داد ممنوعیت لیزینگ برای حفاری 
جدید نفت و گاز در زمینهای فدرال باعث از دست رفتن ۸.۱ میلیارد 
دالر درآمد مالیاتی و ۳۴.۱ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در هشــت 

ایالت غربی آمریکا در مدت پنج سال آینده می شود.
این مطالعه به سفارش ایالت وایومینگ انجام گرفت که یکی 
از بزرگترین ایالتهای تولید نفت و گاز در آمریکاســت و هدف آن 
اعمال فشار بر کمپین جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکاست 
که قول داده اســت لیزینگ زمینهای فــدرال برای حفاری جدید 
نفت و گاز را در راستای مقابله با تغییرات جوی ممنوع کند.مارک 
گوردون، فرماندار وایومینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی 
نتایــج این مطالعه را اعالم و اظهــار کرد پیش بینیهای اقتصادی 
برای وایومینگ به صراحت نگران کننده هستند.سیاست ممنوعیت 
حفاری بیش از همه به ضــرر وایومینگ و نیومکزیکو خواهد بود 
که بیشــترین فعالیت حفاری در زمینهای فدرال انجام می گیرد. 
بدون لیزینــگ جدید، این ایالتها فرصــت درآمدزایی از چاههای 
جدید در زمینهای فدرال را از دست می دهند. در نتیجه این ایالتها 
تا سال ۲۰۲۵ ســاالنه به ترتیب ۳۰۴ میلیون دالر و ۹۴۶ میلیون 
دالر درآمد مالیاتی از دســت خواهند داد.طبق نتایج این بررســی، 
ضرر ســاالنه درآمد و سرمایه گذاری تا ســال ۲۰۴۰ که صنعت 
نفت و گاز بهره وری بیشــتری پیدا کرده و قیمتها رشد می کنند، 
افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شــود ضرر ســرمایه گذاری 
بین ســال ۲۰۳۶ تا ســال ۲۰۴۰ به ۱۶۴.۵ میلیارد دالر می رسد.

بایدن ۲۰ ژانویه قدرت را به دســت می گیرد و قول داده اســت 
سیاستهای جدی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای عامل 
گرمایــش زمین را پیش بگیرد. سیاســت دولت وی کامال خالف 
جهت دونالد ترامپ خواهد بود که در چهار ســال گذشته افزایش 
تولید نفت و گاز را در دســتور کار قرار داده بود.بر اساس گزارش 
رویترز، مقامات وایومینگ اظهار کردند سیاست ممنوعیت حفاری 
جدید باعث خواهد شــد تولید و آالیندگی به مناطق دیگری مانند 
مکزیک یا کانادا منتقل شــود و تاثیری که دولت برای کمک به 
کاهش آالیندگی از طریق محدودیت حفاری به دنبال آن اســت، 

حاصل نمی شود.
اکسون موبیل 700 تن از کارکنانش را 

تعدیل می کند
شرکت اکسون موبیل اعام کرد که ۷۰۰ تن از کارکنان خود در 

شهر هیوستون را کاهش می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز اطالعیه ای که شــرکت بزرگ 
نفتی اکســون موبیل روز جمعه )۲۱ آذرماه( به کمیسیون نیروی 
کار تگزاس ارسال کرد نشان می دهد این شرکت بیش از ۷۰۰ تن 
از کارکنان خود را در منطقه هیوســتون تعدیل می کند.بزرگ ترین 
تولیدکننــده نفت ایاالت متحده پیــش از این گفته بود که نیروی 
کار جهانــی خود را حدود ۱۵ درصد  یعنی حدود ۱۴ هزار شــغل  
کاهش خواهد داد که شامل تعدیل شدید مشاغل در ایاالت متحده 
آمریکا نیز می شود.اکسون موبیل و دیگر شرکت های نفتی در پی 
سقوط تقاضای نفت به دلیل شــیوع ویروس کرونا و آغاز بدموقع 
پروژه های جدید، هزینه ها را کاهش داده اند.بر اساس این اطالعیه، 
زمان اجرای این تعدیل نیرو دوم فوریه ســال آینده میالدی )۱۴ 
بهمن ماه( خواهد بود، تعدیل ۷۰۰ تن از نیروهای اکســون موبیل 
بخشــی از برنامه تعدیل هزار و ۹۰۰ شغلی است که انتظار می رود 
در آمریکا رخ دهد..اکســون موبیل اعالم کرد بخش زیادی از این 
تعدیل نیرو در منطقه هیوســتون خواهد بود که مقر بســیاری از 
کسب وکارهای نفت و گاز آمریکاســت.این شرکت آمریکایی ماه 
گذشته اعالم کرده بود که ارزش دارایی های ثبت شده گاز طبیعی 
خــود را ۱۷ میلیــارد دالر کاهش می دهد و بــه ۲۰ میلیارد دالر 
می رســاند و هزینه پروژه های خود را در ســال ۲۰۲۱ به کمترین 
رقم طی ۱۵ سال گذشــته کاهش می دهد.اکسون در پایان سال 
گذشــته میالدی حدود ۸۸ هزار و ۳۰۰ نیروی کار داشت که ۱۳ 

هزار و ۳۰۰ نفر از آنها نیروی پیمانکاری بودند.

ناتوانی واکسن های کرونا در احیای سریع تقاضای نفت 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
کرد اثرگذاری واکسن کرونا بر تقاضای 

ضعیف نفت ماه ها به طول می انجامد.
به گزارش خبرگــزاری رویترز از 
 )IEA( لندن، آژانــس بین المللی انرژی
روز سه شــنبه )۲۵ آذرماه( هشدار داد 
کــه واکســن های کرونــا نمی توانند 
به ســرعت تقاضــای ضعیــف نفت را 
احیا کنند.این نهــاد در گزارش ماهانه 
خود آورده اســت: امیدهای قابل درک 
حاصل از آغاز برنامه های واکسیناسیون 
تا حــدی قیمت های باالتــر را توجیه 
می کند، اما واکســینه شدن تعداد قابل 
توجه ای از مــردم و اثر گــذاری این 
شــرایط بری فعالیت های اقتصادی و 
بود. بهبود تقاضای نفت زمانبر خواهد 
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: در 
همین حال، به زودی در فصل تعطیالت 
پایان سال با خطر افزایش دوباره موارد 
ابتال به ویروس کرونا و احتمال اعمال 
ویروس  مهار  برای  بیشتری  اقدام های 
کرونا روبه رو می شویم.این نهاد مستقر 
در پاریس، برآوردهــای تقاضای نفت 

خــود برای ســال جــاری را ۵۰ هزار 
بشــکه در روز و برای سال آینده ۱۷۰ 
هزار بشــکه در روز کاهش داد و دلیل 
آن را مصرف کم ســوخت جت ناشی 

از کاهش مســافرت های هوایی عنوان 
کرد.اروپا بیشــترین کاهش را به خود 
اختصــاص داده، زیــرا تقاضای نفت 
در ســه ماه چهارم در مقایســه با سه 

جدید  قرنطینه های  به دلیل  ســوم  ماه 
از  انرژی  بین المللی  است.آژانس  کمتر 
تالش های مؤثــر تولیدکنندگان عمده 
عضو و غیرعضو ســازمان کشورهای 

صادرکننــده نفت )اوپک( موســوم به 
ائتالف اوپک پالس در مدیریت عرضه 
نفــت و توافق ماه جاری آنها که تا حد 
زیادی سبب مهار عرضه شد، قدردانی 
کرد.بر اســاس گزارش ایــن آژانس، 
این توافق در کنار تقاضای به نســبت 
قوی آســیا سبب شــد قیمت نفت به 
باالی ۵۰ دالر برای هر بشــکه برسد.

این نهاد تصریح کــرد: تقاضا به مدت 
طوالنی تری نســبت به آنچــه در ماه 
آوریــل و زمان توافــق کاهش تولید 
می رفت ضعیف  انتظــار  اوپک پالس 
باقی خواهد ماند. افزون بر آن شــاهد 
افزایش تولید نفت لیبی هم هســتیم.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد: 
بازار همچنان شــکننده است و نیاز به 
تعدیل دقیق دارد.این نهاد اعالم کرد: 
ذخیره سازی جهانی نفت که با کاهش 
مصرف طــی همه گیری ویروس کرونا 
افزایش یافته اســت، ســرانجام تا ماه 
ژوئیه - در مقایســه با سطح آن پیش 
از بحران کرونا در پایان سال ۲۰۱۹ - 

کاهش می یابد.
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پيش بينی بانک جهانی از قيمت سال آينده نفت

گفت:  باسف  آلمانی  مدیرعامل شرکت 
شــرکت های اروپایی بــرای تحقق اهداف 
اقتصاد چرخشی )اقتصاد دایره ای یا مدور( در 
اتحادیه اروپا و به صفر رساندن انتشار کربن 
باید روش هایی تازه برای همکاری پیدا کنند.

بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از 
آی سی آی اس، مارتین برودرمولر در جریان 
معرفــی یک رویــداد تحقیقاتی شــرکت 
شــیمیایی باسف با تمرکز بر اقتصاد مولفه 
بــه چالش های پیش  اقتصاد چرخشــی، 
روی صنعــت و گســترش جامعه مرتبط 
بــا جاه طلبی های اتحادیــه اروپا در زمینه 
حرکت به ســوی سبز شدن اشاره کرد.وی 
افزود: زنجیره هــای ارزش و مقررات باید 
دوباره تنظیم شوند.مدیرعامل باسف ادامه 
داد: کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه 
اروپا، خود را با اهداف بســیار بلند پروازانه 
نشــان داده اســت از این رو مــا به یک 
راه حل جدیــد در بخش صنعت نیاز داریم.
باسف توافقنامه ســبز در اروپا را به مانند 
»لحظه پا گذاشــتن انســان بر کره ماه« 
توصیف کرده اســت.برودرمولر که ریاست 
گروه تجارت مواد شــیمیایی اتحادیه اروپا 
)سفیک( را نیز به عهده دارد، این بخشنامه 
اتحادیــه اروپا را چالشــی بزرگ و جهانی 
توصیف کرد.وی گفت: شــرکت ها و دیگر 
بازیگران اصلی در زنجیره ارزش می توانند 
در سازمان هایی مانند اتحادیه پایان دادن 

به زباله هــای پالســتی )AEPW( ، که 
باســف عضو بنیانگذار آن بود با هم متحد 
شوند،مدیرعامل باسف در عین حال افزود: 
شرکت ها همچنین می توانند از نظر فناوری 
اینکه  بیان  با  تفاوت قائل شوند.برودرمولر 
تنظیم مقررات دوبــاره زنجیره های ارزش 

اهمیتی حیاتی دارد، گفت: گفت وگوهایش 
با سیاســتمداران درباره چگونگی دستیابی 
به این امر مثبت بوده است.میزگرد صنعت 
اروپا )ERT( ماه گذشته گزارشی را منتشر 
کرد و انتقادهایی را درباره چگونگی عملی 
کردن راهبرد صنعتی اتحادیه اروپا منتشر 

کرد، مدیرعامل باســف ریاســت این میز 
گرد را نیز به عهده دارد.مدیرعامل باســف 
در آن زمــان گفت: شــکاف در اولویت ها 
با پیشرفت بســیار سریع در معامالت سبز 
در حال افزایش اســت و قصد دارد قطب 
نمای دیجیتــال را در ماه های آینده ایجاد 

کنــد، اما تحرک کمــی در اجرای راهبرد 
صنعتــی وجــود دارد و یا هیــچ تحرکی 
ندارد. برودرمولر افزود: شــرایط باید تغییر 
کند، انتقال دوتایی تنها با داشــتن صنعتی 
قــوی در اتحادیــه اروپا موفق می شــود. 
اتحادیه اروپا یک دســتور کار کامل دارد و 
بــرای تغییر بنیادی که پیامدهای عمیق و 
گســترده ای برای صنایع تولیدی آن مانند 
مواد شیمیایی دارد، تالش می کند و باسف 
برنامه اقتصاد چرخشی را آغاز کرده است 
و تا سال ۲۰۳۰ میالدی فروش خود را از 
راه حل های این نوع اقتصاد به ۱۷ میلیارد 
یورو می رساند.باســف این بخش تالش ها 
را در ســه زمینه متمرکز کرده است: منابع 
اولیه مدور برای تولید گســترده آن، آنچه 
کــه آن را دوره های تازه مــواد نام گذاری 
کرده و جزو الگوهای جدید تجاری اســت 
و در داخل خوراک های مدور، باسف قصد 
دارد تا سال ۲۰۲۵ ، ساالنه ۲۵۰ هزار مواد 
اولیه بازیافتی مبتنی بــر زباله را فرآوری 
کنــد و جایگزین مواد اولیه فســیلی کند.

برودرمولر گفت: مسیر دستیابی به اقتصاد 
چرخشی نیازمند تالش زیادی برای ایجاد 
بخ نوآوری و خالقیت شرکت باسف است.

وی افزود: شــرکت هایی که می توانند راه 
حله ایی برای تبدیل به اقتصاد چرخشــی 
ارائه دهند، مزیــت رقابتی مهمی خواهند 

داشت.

بانک جهانی پیــش بینی کرد که میانگین قیمت 
هر بشــکه نفت که به عنوان متوســط قیمتهای نفت 
برنت، وســت تگزاس اینترمدیــت و دوبی تعریف می 
شــود، در ســال ۲۰۲۱ به ۴۴ دالر و در سال ۲۰۲۲ به 
۵۰ دالر در مقایســه با ۴۱ دالر در سال ۲۰۲۰، افزایش 

پیدا می کند.
بانک جهانی در جدیدترین گــزارش خود درباره 
روســیه اعالم کرد پاندمی کووید ۱۹ همچنان تقاضای 
جهانی بــرای نفت را متاثر خواهد کرد و میزان مصرف 
در ســال ۲۰۲۱ همچنان پایینتر از سطح پیش از شیوع 
ویروس کرونا خواهد ماند. انتظار می رود مصرف نفت تا 
پایان سال ۲۰۲۱ حدود پنج درصد پایینتر از سال ۲۰۱۹ 
بماند.بنا بر گزارش بانک جهانی، چشم انداز تولید نفت 
در روســیه که صادرات انرژی برای درآمدهای بودجه 
این کشــور حیاتی شمرده می شــود، به مدت و میزان 
کاهش تولید اوپک پالس بســتگی خواهد داشــت.در 
حالی کــه بهبود بهتر از حد مطلوب اقتصادی در ســه 
ماهه ســوم سال ۲۰۲۰ باعث شــد بانک جهانی چشم 
انداز اقتصادی خود درباره روسیه را به رشد منفی چهار 

درصدی در مقایسه با پیش بینی سپتامبر از رشد منفی 
پنج درصدی بهبود ببخشــد اما این وام دهنده جهانی 

هشــدار داد که اقتصاد روسیه با افزایش شیوع ویروس 
کرونا در ســه ماهه چهارم، کم رمقتر خواهد شد.بودجه 

فدرال روســیه به دلیل هزینه باالتر برای مهار شــیوع 
ویروس کرونــا و ضرورت حمایــت از اقتصاد در برابر 
درآمدهای پایینتر نفت و گاز در ۱۰ ماه نخســت سال 
۲۰۲۰ با کســری روبرو شد در حالی که در مدت مشابه 
ســال ۲۰۱۹ مازاد درآمد داشت. درآمدهای نفت و گاز 
روسیه بر مبنای ساالنه در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۰ 
به میــزان ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد که ناشــی از 
ریزش قیمتهای نفت و تولید کمتر به دلیل مشارکت در 
توافق کاهش تولید اوپک پالس بود.بانک جهانی اعالم 
کرد روبل ضعیفتر نمی توانــد ریزش قیمتهای نفت و 
کاهش فعالیت اقتصــادی را به طور کامل جبران کند.
واکسیناسیون در سال ۲۰۲۱ می تواند اقتصاد روسیه را 
در مسیر احیای پایدار قرار داده و فقر را کاهش دهد اما 
ریسکها به سمت نزول متمایل هستند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، بانک جهانی اعالم کرد ریزش قیمت نفت 
که روسیه هم در آن نقش داشت به همراه رکود جهانی 
ناشی از پاندمی ویروس کرونا باعث خواهد شد اقتصاد 
روسیه امسال بزرگترین رشد منفی مشاهده شده در ۱۱ 

سال گذشته را تجربه کند.
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بهره مندی نفت مناطق مرکزی
 از ظرفیت های دانشگاهی 

رئیس پژوهش و فناوری شــرکت 
بررسی  ایران ضمن  مرکزی  مناطق  نفت 
حال  در  پژوهشــی  طرح های  محورهای 
اجرای این شــرکت، از بهره مندی بهینه 
ظرفیت هــای دانشــگاهی و همکاری با 
مراکز علمی و تحقیقاتی در داخل کشــور 
برای پیشــبرد و تحقق اهداف پژوهشی 

خبر داد.
بــه گــزارش دانــش نفــت به 
نقل از شــرکت نفت مناطــق مرکزی 
ایران، ســیدعباس ضیائی به مناســبت 
هفتــه پژوهــش، فرآینــد بررســی و 
پژوهشــی،  پروژه های  تصویب خواهی 
طرح هــای پژوهشــی میدان محــور با 
هدف ازدیاد برداشــت و همچنین نحوه 
همکاری و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 
علمی و تحقیقاتی را تشــریح کرد.وی 
پروژه های مهم و در حال اجرای شرکت 
نفت مناطــق مرکزی ایران را شــامل 
پروژه هایی با بودجه سرمایه ای  و جاری 
عنوان کرد و افزود: پروژه های پژوهشی 
»گازدوست کردن« مخازن گاز میعانی 
با هدف بهینه ســازی و افزایش تولید و 
ارائه راهکارهای عملی و مقرون به صرفه 
با اســتفاده از روش تحریک شیمیایی و 
در  مخزن  »ترشوندگی« ســنگ  تغییر 
بعضی از میدان های گازی این شــرکت 
و پروژه مهم »بررســی و علل منشــأ 
ژئوشیمیایی افزایش سولفیدهیدروژن در 
چاه های تولیدی دهرم و سازند دشتک 
میدان های شــانول و داالن« هر دو از 
ســوی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر جزو 
پروژه های  و  ســرمایه ای  پروژه هــای 
حمایت از ســاخت داخل از قبیل پروژه 
»حذف زیستی هیدروکربن های نفتی به 
روش در محل با استفاده از باکتری های 

جداشــده از خاک آلوده در منطقه واحد 
بــا همکاری  نفت شــهر«  بهره برداری 
دانشگاه رازی کرمانشاه، بهبود عملکرد 
مکانیکال  در  مورداستفاده  اورینگ های 
سیل پمپ های گریز از مرکز تنگ بیجار 
با استفاده از نانو مواد و ساخت گل سبک 
 Light Mud &( حفــاری و تکمیل چاه
Completion Fluid( بــا فناوری نوین 
افزونه های گازی ازســوی پژوهشــگاه 
صنعت نفت از جمله پروژه هایی هستند 
که در سبد پروژه های بودجه جاری قرار 

دارند.
طرح های پژوهشی میدان محور با 
هدف ازدیاد برداشت و بهینه سازی تولید

فناوری شرکت  و  پژوهش  رئیس 
نفت مناطق مرکزی ایران عنوان کرد: 
موجود  از ظرفیت های  بهینه  اســتفاده 

در دانشــگاه ها و همــکاری بــا مراکز 
علمــی و تحقیقاتی در داخل کشــور 
برای پیشبرد و تحقق اهداف پژوهشی 
ســازمان همواره جزو اولویت های نفت 
مناطــق مرکزی ایران اســت و در این 
زمینه طرح های پژوهشــی میدان محور 
با هدف ازدیاد برداشــت و بهینه سازی 
تولید در میدان هــای حوزه فعالیت این 
شرکت در حال اجراســت که از جمله 
این پروژه ها می توان به پروژه پژوهشی 
میدان تنگ بیجار ازسوی دانشگاه شهید 
چمران اهــواز و پروژه میدان خشــت 
ازسوی دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم 
و تحقیقات تهران اشاره کرد. این سند 
همکاری که مدت اجرای آن ۱۰ ســال 
پیش بینی شده با توافق طرف ها نیز قابل 
تمدید است و شامل بخش های مطالعه 

آزمایشگاهی،  مطالعات  انجام  زودبازده، 
پایلوت  طــرح  اجرای  جامــع،  مطالعه 
میدانــی و انجام طرح های پژوهشــی 
برای حل چالش ها و مشــکالت میدان 
و ارائــه راهکار بــرای افزایش بازیافت 
از ایــن میدان هاســت.ضیائی پیرامون 
تحصیالت  و  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
تکمیلی نیز گفت: دانشــجویان مقاطع 
می توانند  دکترا  و  ارشــد  کارشناســی 
پروپوزال پروژه هــای تحقیقاتی خود را 
که تأیید استاد راهنما و دانشگاه مربوطه 
را دریافــت کرده اند بــرای صنعتی و 
کاربردی کردن و دریافت حمایت مالی 
به شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
ارسال و پس از بررسی و موافقت و تأیید 
اداره هــای مربوطه و بــا در نظرگرفتن 
همکار مطالعاتــی، همه اطالعات مورد 

نیاز در اختیار دانشجو قرار داده می شود.
وی تصریح کــرد: در همین زمینه ۱۱ 
پروژه پژوهشــی تحصیــالت تکمیلی 
این واحد امســال در دو مقطع یادشده 
پایان یافته اســت و ۱۰ پروژه دیگر نیز 
مورد حمایت قــرار گرفته اند، همچنین 
با توجه بــه اینکه یکــی از معیارهای 
انتخاب و انجام پروژه ها، الزامًا کاربردی 
بودن آنهاســت، از ایــن رو در این باره 
پروژه هــای مختلفــی از کارشناســی 
ارشــد و دانشــجویی، نخبگان وظیفه 
تــا پروژه های بــزرگ در مقیاس های 
مختلــف مورداســتفاده و بهره برداری 
قــرار گرفته انــد و چند پروژه ســاخت 
مواد شــیمایی با موفقیت انجام شــده 
است و مواد ساخته شــده مورد استفاده 
قرار گرفته اند.رئیس پژوهش و فناوری 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با 
بیــان اینکه پروژه هــای تحقیقاتی که 
روی چالش های اصلی و مهم شــرکت 
تعریف و متمرکز شــوند در اولویت قرار 
دارند، یادآور شد: از جمله این حوزه های 
یا  نگهداشــت  به  می توان  پژوهشــی 
برداشت،  ازدیاد  حفاری،  تولید،  افزایش 
ســاخت قطعات، ساخت مواد شیمیایی، 
محیط  زیست و نیز حوزه های، فناوری 
اطالعات، بازرســی فنــی، مدیریت و 
منابع انســانی، برنامه ریزی و امورمالی 
اشاره کرد که برای کمک و ارائه راهکار 
در حل چالش های ســازمان تعریف و 
پیگیری می شــود. در ضمن در صفحه 
پژوهش ســایت شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایــران نیــز عالقه مندی های 
پژوهشی شرکت قابل دسترس است و 
امکان ارتباط استادان علمی دانشگاهی 

و نخبگان کشور فراهم شده است.

تمهيدات تازه برای رفع نيازهای کارکنان نفت و گاز زاگرس جنوبی
نیازهای شــغلی و معیشــتی کارکنان شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبــی در مناطق 
عملیاتــی به منظــور ایجــاد رضایتمنــدی و افزایش 

بهره وری برطرف می شود.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، حســین شکوری فر، مدیر منابع 
انسانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
گفت: پس از مدت ها تالش و پیگیری مستمر با تسری 
شرایط شــغلی مناطق گرمســیری به منطقه عملیاتی 
سروستان و ســعادت آباد، کارکنان این منطقه عملیاتی 
از فوق العاده بدی آب و هوا برخوردار شــدند.وی افزود: 
این موضوع برای چند سال در صدر مطالبات کارکنان 
این منطقه عملیاتی قرار داشــت که خوشــبختانه این 
گزینه در فیش حقوقی کارکنــان این منطقه عملیاتی 
اعمال شد.مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی با اشــاره به اینکه برخورداری از 
فوق العاده فرآورشــی از دیگر مواردی اســت که برای 
کارکنان منطقه عملیاتی سروســتان و ســعادت آباد در 
حال پیگیری اســت، در ادامه به موضوع تأمین مسکن 
کارکنان اقماری منطقه عملیاتی ســرخون و گشــوی 
جنوبی اشــاره کرد و گفت: در ایــن زمینه نیز به منظور 
کاهش دغدغه کارکنان در گام نخســت برای تسهیل 
شرایط اسکان کارکنان اقماری، امکان پرداخت مزایای 
ابالغ شده ســال ۹۶ به شاغالن اقماری ناحیه سرخون 
با حمایــت هیئت مدیره محقق شــد و در گام دوم با 

توجه به رشد تورم به دنبال تعدیل مبالغ قابل پرداخت 
هستیم.شــکوری فر از دیگر اقدام های انجام شــده در 
حوزه منابع انســانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی به توسعه خدمات رستورانی به شهرهای 
فاقد امکانات شــرکتی اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
پراکندگی خانواده های کارکنان این شــرکت در ۱۵۱ 
شهر، با امضای قرارداد با رستوران های شهری، امکان 
اســتفاده خانواده های کارکنان از خدمات رستورانی در 
بیشتر شــهرهایی که فاقد امکانات شــرکتی هستند، 
فراهم شــده است.وی به اقدام های انجام شده در حوزه 
کارکنان قرارداد مدت موقت اشــاره کرد و گفت: پس 
از اجــرای مقررات ابالغی ســال ۹۷ دربــاره افزایش 
حقوق و مزایای این کارکنان، امســال موضوع روزآمد 
کــردن اطالعات شــغلی آنها با هــدف افزایش مدت 
زمان قراردادها ابالغ شــده اســت.مدیر منابع انسانی 
شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی ادامه 
داد: هم اکنون و با تالش واحدهای برنامه ریزی سرمایه 
انســانی و امور کارکنان، موضوع ارزیابی توانمندی ها و 
صالحیت حرفه ای این کارکنان با تدابیر اندیشیده شده 
ازسوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 

نفت در حال انجام است.
پیاده سازی طرح طبقه بندی یکپارچه برای پیمانکاران

شکوری فر در ادامه به اقدام های انجام شده برای 
بهبود شرایط شــغلی کارکنان پیمانکاری اشاره کرد و 
گفت: درباره نیروهای پیمانــکاری نیز همواره مطالبه 

اصلی این همکاران اجــرای طرح طبقه بندی یکپارچه 
بوده که امسال این موضوع تصویب و ابالغ شد و اکنون 
مدیریت سرمایه انسانی با همکاری نمایندگان کارفرما 
و اداره امور حقوقی و پیمان ها در حال پیاده سازی طرح 
یادشده در پیمان های شرکت است.وی افزود: با تکمیل 
مراحل اجرایی و قراردادی نتایج آن در اطالعات شغلی 
و نظام پرداخت افراد مشــمول قابل مشــاهده است و 
تغییرات یادشــده از یکم فروردین ماه امسال اعمال و 
معوقه هــای مربوط به آن نیز پرداخت می شــود.مدیر 
منابع انسانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبــی همچنین به برقــراری بیمــه تکمیلی برای 
کارکنان پیمانکاری اشــاره کرد و گفت: با پرداخت ۸۰ 
درصد سرانه ازسوی کارفرما )شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی( حرکــت مهمی برای حمایت از 
این قشــر از همکاران و رفع دغدغه های آنان در حوزه 

سالمت انجام شده است.
برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی

شــکوری فر توسعه همکاری با ســازمان فنی و 
حرفه ای برای اجرای دوره های آموزشی مهارتی برای 
کارکنان پیمانکاری و تجهیز کارگاه های آموزشی مورد 
نیاز برای این منظور، تکمیل شناسنامه مددکاری برای 
مددجویان با هدف ارائه بهتــر خدمات به آنها و اعزام 
مشــاور به مناطق عملیاتی برای ارائه خدمات مشاوره 
بــه همه همکاران را از دیگر کارهای در دســت اقدام 
برای بهبود شــرایط شغلی کارکنان این شرکت عنوان 

کرد.وی با اشاره به بحران جهانی شیوع ویروس کرونا 
گفت: به عنوان عضو کمیته راهبری و اجرایی مدیریت 
بیماری کرونا در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی حداکثر همت خود را در حفظ سالمت کارکنان 
و خانواده هــای آنها به کار بردیم و این اقدام ها در حوزه 
امور کارکنان با کاهش ظرفیت حضور سرمایه انسانی، 
اســتفاده از ظرفیت هــای دورکاری و مرخصی ارفاقی 
و تغییر برنامــه کاری مناطق عملیاتی و حوزه خدمات 
اداری و اجتماعی با تغییر در نحوه پذیرایی نشســت ها، 
استفاده از ظروف یک بار مصرف و مواد بسته بندی شده، 
گندزدایی چند باره فضاهای اداری و بعضی از ابتکارها 
به منظور کاهش تماس افراد با سطوح انجام شده است.
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از 
شــرکت های بهره بردار نفت و گاز زیرمجموعه شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران اســت که با مرکزیت شهر 
شــیراز و با بهره گیری از توانمنــدی حدود ۶ هزار نفر 
نیروی انســانی، پنج منطقه عملیاتی را در ســه استان 

فارس، بوشهر و هرمزگان راهبری می کند.

تولید روزانه گاز شرکت نفت و گاز شرق به ۶5 
میلیون مترمکعب رسید

مدیرعامـل شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق بـا تأکیـد بر 
اهمیـت تأمیـن گاز به ویـژه در شـرایط بحـران و فصـل زمسـتان از 
آمادگـی کامـل و حتی هشـت درصد باالتـر از رقم تکلیفـی و روزانه ۶۵ 

میلیـون مترمکعـب گاز خبـر داد.
بـه گـزارش دانش نفت به نقل از شـرکت نفـت مناطق مرکزی 
ایـران، سیدابوالحسـن محمـدی بـا اشـاره بـه آمادگی کامل شـرکت 
بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق بـرای تولیـد و تأمیـن گاز مصرفـی 
اسـتان های شـمال و شـمال شـرق کشـور اظهار کرد: به طور معمول 
از آذرمـاه شـاهد کاهـش دمـا هسـتیم و بـه نوعـی تولیـد زمسـتانی 
شـرکت آغـاز می شـود. امسـال، کاهش دمـا و ورود به فصل سـرما از 
اواخـر آبان مـاه آغـاز شـد و از ایـن جهـت تولید زمسـتانی نیـز زودتر 
به عنـوان  شـوریجه  ذخیره سـازی  مخـزن  از  اسـت.وی  شـده  آغـاز 
پشـتیبان تولیـد در فصـل زمسـتان یاد کـرد و افزود: امسـال با تزریق 
یـک میلیـارد و ۸۵۶ میلیـون مترمکعـب گاز در هشـت مـاه امسـال، 
باالتریـن رکورد ذخیره سـازی را در مخزن شـوریجه D داشـته ایم که 
ایـن مقـدار نسـبت به مدت مشـابه پاریـال، ۲۸ درصد افزایش داشـته 
اسـت. در ضمـن هم اکنـون روزانـه ۱۷.۲ میلیـون مترمکعـب نیـز به 
عنـوان باالتریـن رکـورد بازتولیـد از ایـن مخـزن انجام می شـود.وی 
تصریـح کرد: مجمـوع گاز تولیدی از ابتدای سـال تاکنـون، ۹ میلیارد  
و ۹۰۰ میلیـون مترمکعـب گاز اسـت کـه این رقم چهـار درصد باالتر 
از تولیـد تکلیفـی اسـت.بر اسـاس ایـن گـزارش، تولیـد پایـدار گاز 
به ویـژه در فصـل زمسـتان نیازمنـد پیش بینـی، برنامه ریـزی و انجـام 
اقدام هـای الزم بـرای مقابلـه با شـرایط اضطـراری اسـت و این مهم 
در شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق همـه سـاله و به طور کامل 
و دقیـق انجـام می شـود، در ضمـن هم اکنـون این مجموعـه آمادگی 
کامـل را بـرای تولیـد زمسـتانی دارد، همچنیـن برنامه ریـزی و انجام 
درسـت تعمیـرات اساسـی بخش هـای مختلـف تأسیسـاتی، پایـش 
مسـتمر وضـع و انجـام خدمـات پشـتیبانی از جملـه اقدام هـای الزم 

بـرای آمادگـی و تولیـد پایدار گاز انجام شـده  اسـت.
افزایش مقدار ذخیره سازی گاز در مخازن 

شوریجه و سراجه
مدیـر تولیـد شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران از افزایـش 
ذخیره سـازی گاز در مخـازن شـوریجه و سـراجه خبـر داد و گفـت: بـا 
همـت و تـاش شـبانه روزی همـکاران فنـی - عملیاتـی، بـه رکـوردی 

تاریخـی در مقـدار ذخیره سـازی گاز دسـت یافتیـم.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از هفته نامـه مشـعل، احمـد 
رجبـی در ایـن بـاره عنـوان کـرد: بـا انجـام رکـورد ذخیره سـازی در 
میدان های شـوریجه و سـراجه و انجـام فعالیت های برنامه ریزی شـده 
تعمیـرات اساسـی تأسیسـات و خطـوط لولـه در میدان هـای گازی، 
از آمادگـی کامـل به منظـور تولیـد حداکثـری گاز در فصـل زمسـتان 
برخورداریـم.وی بـه اهـم مشـکالت پیـش روی عملیـات و تعمیـرات 
و  موردنیـاز  یدکـی  قطعـات  تأمیـن  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  اساسـی 
تـردد  محدودیت هـای  اصلـی،  سـازندگان  بـه  نداشـتن  دسترسـی 
جـاده ای در برخـی از  اسـتان ها بـه علـت شـیوع ویـروس کرونـا، 
کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص و ماهـر و همچنیـن تشـدید آن 
به دلیـل ابتـالی برخـی همـکاران بـه کرونـا را می تـوان از جملـه 
چالش هـای موجـود عنـوان کرد.مدیـر تولیـد شـرکت نفـت مناطـق 
مرکـزی ایـران ادامـه داد: افـزون بـر مـواردی کـه یاد شـد، شـرایط 
آب و هوایـی هـم بـا توجـه بـه  اینکـه در برخـی مناطـق بارش هـا 
آغـاز شـده بـود، بـر مشـکالت افـزود، همچنیـن فشـرده شـدن و 
هم زمانـی تعمیـرات اساسـی بعضـی از میدان هـا در مهرمـاه، لـزوم 
از مسـیرها و جاده هـای سـخت گذر کوهسـتانی  ارسـال تجهیـزات 
در عمـده مناطـق عملیاتـی و نیـز جاده هـا و مسـیرهای ماسـه ای در 
شـرق از دیگـر مواردی اسـت کـه باید بـه آن اشـاره کنم.رجبی تعداد 
نفرسـاعت کار تعمیـرات اساسـی تأسیسـات و خطـوط لولـه گازی در 
سـه حـوزه شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زاگـرس جنوبـی، شـرق 
و غـرب در سـال جـاری را در مجمـوع ۱۷۶ هـزار نفر سـاعت عنوان 
کـرد و بـا بیـان اینکـه حداکثـر تولیـد تکلیفـی گاز شـرکت نفـت 
مناطـق مرکـزی رقمـی بالغ بـر ۲۴۱ میلیون مترمکعب در روز اسـت، 
گفـت: امسـال از نظـر مقـدار ذخیره سـازی گاز در مخـازن شـوریجه 
و سـراجه بـه یـک رکـورد دسـت یافته ایـم.وی ادامـه داد: بـا همـت 
همـکاران فنـی - عملیاتـی شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق 
و منطقـه عملیاتـی سـراجه و تـالش و همراهـی شـرکت ملـی گاز 
ایـران،  ۱۸۵۶ میلیـون مترمکعـب گاز در مخـزن شـوریجه و ۱۰۱۴ 
میلیـون مترمکعـب گاز در مخـزن سـراجه تزریـق و ذخیره شـد که از 
زمـان آغـاز ذخیره سـازی گاز در این مخـازن، به ترتیب در سـال های 
۹۳ و ۹۱، رکـوردی تاریخـی بـه شـمار می آیـد.وی تصریـح کـرد: 
مقدار گاز ذخیره شـده در شـوریجه نسـبت به پارسـال )۱۴۴۹ میلیون 
مترمکعـب( حدود ۲۸ درصد رشـد داشـته اسـت. در سـراجه نیز مقدار 
گاز ذخیره شـده نسـبت بـه پارسـال )۸۶۹ میلیـون مترمکعـب( حـدود 
۱۷ درصـد رشـد داشـته است.بررسـی های فنـی عملکـرد مخـازن و 
چاه هـای شـوریجه و سـراجه در سـیکل های تزریـق و برداشـت گاز 
حاکـی از آن اسـت کـه ظرفیـت و شـرایط مخزنـی شـوریجه بـرای 
تزریـق و ذخیره سـازی گاز بسـیار مطلوب تـر از سـراجه اسـت، افزون 
بـر آن بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره کنم کـه فـاز دوم ذخیره سـازی 
دوم   فـاز  و  بـوده  اجـرا  و  طراحـی  حـال  در  شـوریجه  مخـزن  در 
ذخیره سـازی گاز در سـراجه در مرحلـه مطالعات مقدماتی اسـت.مدیر 
تولیـد شـرکت نفـت مناطق مرکـزی ایـران عنوان کـرد: بـا توجه به 
ذخیره سـازی مکفـی و حداکثـری گاز در مخـازن شـوریجه و سـراجه 
چاه هـا،  نگهـداری  و  اساسـی  تعمیـرات  فعالیت هـای  انجـام  نیـز  و 
 تأسیسـات و خطـوط لوله دربـاره تأمین پایدار گاز زمسـتانی مشـکلی 

نخواهیم داشت.

صرفه جويی ۶.5 ميليارد ريالی با تعمير ديزل ژنراتور زاگرس جنوبی
تعمیر یک دستگاه دیزل ژنراتور در شرکت بهره برداری 
نفــت و گاز زاگرس جنوبــی در منطقه عملیاتی پارســیان و 
پیوســتن آن به چرخه تولید، بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال صرفه جویی اقتصادی رقم زد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهره برداری 
نفــت و گاز زاگــرس جنوبی، محمد نجفــی، رئیس منطقه 
عملیاتی پارسیان درباره تعمیر این دستگاه ژنراتور گفت: این 

دســتگاه دیزل ژنراتور با توان ۲۵۰ کیلووات به دلیل برخی 
اشکاالت فنی غیرعملیاتی شده بود که در سال جهش تولید 
و با هدف اســتفاده بهینه از همه ظرفیت ها و منابع، پس از 
تعمیرات اساســی و تعویض برخی قطعات موردنیاز عملیاتی 
شــد.وی افزود: بر اســاس برآوردهای انجام شده، تأمین و 
جایگزینی یک دســتگاه جدید از این نــوع دیزل ژنراتور ۷ 
میلیارد ریال هزینه دارد و این در حالی است که تعمیر دیزل 

ژنراتــور موجود تنها حدود ۴۵۰ میلیون ریال هزینه داشــته 
است.رئیس منطقه عملیاتی پارسیان قسمت های تعمیرشده 
این دیزل ژنراتور را شامل سیستم های نشت بندی، میل لنگ، 
پیســتون، اگزوز، تابلو برق، اســتارت، رادیاتور و موارد دیگر 
عنوان و اظهــار کرد: به منظور افزایــش ضریب ایمنی این 
دستگاه، برخی ادوات ایمنی روی آن نصب  شده است.نجفی 
تعمیــر این دیزل ژنراتور را حاصــل دانش فنی متخصصان 

تعمیرات مکانیک، ترابری و تدارکات کاالی منطقه عملیاتی 
پارسیان و مهندسی تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی و با همکاری بخش خصوصی و اســتفاده از 
منابع داخلی دانســت.منطقه عملیاتی پارســیان شامل چهار 
میدان فعال عملیاتی تابناک، هما، شانول و وراوی در جنوب 
اســتان فارس و تأمین کننده خوراک موردنیاز پاالیشگاه گاز 

پارسیان در بخش باالدستی حوزه صنعت نفت است.

اخبار


