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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

مصرف گاز کشور در 
مرحله هشدار است

با افزایش مصرف گاز بخش خانگی، گازرسانی به صنایع محدود 
می شود و باید سوخت جایگزین )مازوت و گازوئیل( برای آن 

مصرف شود که همین موضوع می تواند سبب آلودگی های محیط 
زیستی باشد

با فرمان رئيس جمهوری؛ واحدهای الفين و گوگردزدايی پتروشيمی ايالم به 

بهره برداری رسيد

فاز دوم پتروشيمی ايالم 
به همت متخصصان داخلی 

راه اندازی شد

گزارش دانش نفت از آیین بهره برداری رسمی از طرح های ملی وزارت نفت شامل سه طرح پتروشیمی در استان های ایالم، همدان و آذربایجان غربی؛

جشن شکوفایی و جهش تولید برای غرب ایران
وزير نفت: مجموع ارزش سه طرح واحدهای الفين و گوگردزدايی پتروشيمی ايالم، پتروشيمی هگمتانه و واحد سولفات پتاسيم پتروشيمی اروميه نزديک به يک ميليارد 

15دالر است و همه اين طرح ها در غرب کشور و امروز جشن شکوفايی و جهش توليد برای غرب ايران است
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جواد گلی، مشاور حوزه مسئوليت اجتماعی هلدينگ خليج فارس تاکيد کرد:

مسئوليت اجتماعی
 به عنوان يک مأموريت مهم 

در هلدينگ خليج فارس 
پيگيری می شود
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 ویژه
 روز صنعت
پتروشیمی

راهبرد شرکت ملی صنايع پتروشيمی توسعه زنجيره ارزش؛

ارزش افزوده
 ۷00 درصدی با 
اجرای طرح های 
پيشران پتروشيمی 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تمرکز بر طرح های نیمه تمام برنامه های 
قبلی و بررسی مشکالت آنها تالش کرد چالش های این طرح ها برطرف شده 

تا این طرح های نیمه تمام و یا بر روی کاغذ اجرایی شوند

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس:

نگاه مجلس حمايت از 
صنعت پتروشيمی  است

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس:

سرمايه گذاری در پتروشيمی بايد 
افزايش پيدا کند

عضو هيات مديره و فدراسيون صنعت نفت ايران:

 روند توسعه پتروشيمی با وجود تحريم و 
چالش های متعدد قابل تقدير است

رئيس کميسيون انرژی اتاق بازرگانی تهران:

NPC  بهترين پايگاه برای زيرساختهای 
ساير صنايع است

پيام تبريک 
رئيس روابط عمومی 

شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
به مناسبت 8 دی

مهندس بهزاد محمدی تبیین کرد؛ 

توسعه هوشمند، طرح های پیشران و آینده 
درخشان صنعت پتروشیمی

4 الزام برای توسعه پتروشیمی قابل تعریف است:1-خوراک،2-تکنولوژی3-سرمایه4-بازار
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پيام مهندس بهزاد محمدی معاون 
وزير و مدير عامل شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی به مناسبت روز 
صنعت پتروشيمی

در عصــر جدید با پیدایــش صنعت نفت، تمدن بشــری دچار 
دگرگونی شــگفت انگیزی گردید.« نفت« تنها یک منبع تامین کننده 
انرژی نبود بلکه با فرآورده ها و مشتقات فراوانش امکان بهره مندی از 
مصنوعات متنــوع و متعدد صنعتی را فراهم نمود. نقش اصلی در این 
تحول را« صنعت پتروشــیمی« ایفا کرده اســت. این صنعت با پیوند 
کوشــش و دانش توانست مســیری را هموار کند که نفت این منبع 

طبیعی خدا دادی، به صد ها هزار محصول تبدیل شــود، دســتاوردی 
کــه رفاه بیشــتر و زندگی بهتر را برای انســان ها بــه ارمغان آورد. 
کشور عزیزمان ایران ســرافراز افتخار دارد که از پیشگامان« صنعت 
پتروشــیمی« در جهان می باشد. از ســال ۱۳۳۸ که نهال این صنعت 
در مرودشت شــیراز به زمین نشانده شد تا کنون که به درختی تنومند 
و پر ثمر بدل گشــته است، ایرانیان با هوش و سخت کوش برگ زرین 
دیگــری را  به تاریخ تمدن شــکوهمند خویش افزودند. امروز صنعت 
پتروشیمی بیشــترین ســهم در تجارت خارجی و تامین ارزی کشور 
را به عهده دارد و با ســهام داری بیش از ۵۰ میلیون ایرانی از ســهام 
شرکت های پتروشیمی در بورس، به یکی از مردمی ترین صنایع کشور 
تبدیل شده اســت. برنامه های جهش دوم، جهش سوم و گام چهارم 
با محوریت بومی ســازی دانش فنی، ســاخت تجهیزات و طرح های 
تولیدی بر مدار کیفی سازی محصوالت و خلق ارزش افزوده،  شتابان 

در حال حرکت و اجرا هســتند. امروز می توانیم نوید دهیم که تا پایان 
گام چهــارم در ســال ۱۴۰۶ ظرفیت تولید به بیــش از ۱۵۰ میلیون 
تــن با درآمد ۴۴ میلیارد دالر در ســال خواهد رسید.هشــتم دی ماه 
روز ›صنعت پتروشــیمی« را به هم وطنــان گرامی به عنوان صاحبان 
اصلی صنعت و به تمام فعاالن و صنعتگران، مدیران الیق، مهندسان 
توانمند، کارگران سخت کوش و کارمندان گرانقدر صنعت پتروشیمی 
که این دستاورد ســترگ مرهون همت و تالش انان است، صمیمانه 
تبریک می گویم. امیدوارم همانگونه که این صنعت در روز های سخت 
تحریم های ظالمانه موجب گشایش در اقتصاد ملی گردید، در آینده نیز 
با تحقق گذر از خام فروشــی موجب توسعه پایدار و متوازن در کشور 

گردد. شکوه و سربلندی ایران مستدام باد
  بهزاد محمدی

               1399/10/08  ویژه نامه
 روزملی صنعت

پتروشیمی
 ضمیمه این هفته

دانش نفت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران؛

پژوهش يکی از بنيادی ترين نيازها برای پيشرفت و 
توسعه  يک کشور است

مناطق مرکزی  نفت  مدیرعامل شرکت 
ایران در جلسه شــورای پژوهش این شرکت 
که با تقدیر از پژوهشگران برتر شرکت در ستاد 
و شــرکت های تابعه همراه بود، رمز موفقیت 
و توســعه هر کشــوری را بر بنیان پژوهش، 
تحقیقات علمی و همکاری صنعت، دانشگاه و 

مراکز علمی عنوان کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی، مهندس 
رامین حاتمی مدیرعامل شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران در این جلسه که به جهت رعایت 
پروتکل های بهداشتی به صورت ویدئوکنفرانس 
با ارتباط با شــرکت های تابعه برگزار شد، میزان 
قدرت سیاســی و خودکفایی کشورها را مستلزم 
تحقیقات علمی و پژوهشــی دانســت و افزود: 
میزان قدرت سیاسی و خودکفایی های اقتصادی 
هر کشــوری به پژوهش و تحقیقات علمی آن 
متکی است و موفقیت تمام فعالیت های مرتبط با 
توسعه پایدار از مسیر پژوهش می گذرد.مهندس 
حاتمی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري 
)مدظله العالی( مبنی بر ارتباط دانشگاه و صنعت 
و تکالیف پژوهشگران و ســازمان های وابسته 
به این حوزه در تحقــق عملی آن تصریح کرد: 
بر این اســاس، تجاری سازی علم و تولید ثروت 
از یافته های علمی و رفــع نیاز جامعه از طریق 
ارتباط دانشگاه و صنعت و تبدیل فکر و اندیشه به 

محصوالت تجاری از تکالیف مهم پژوهشگران 
و ســازمان های وابســته به پژوهش و فناوری 
محســوب می گردد، بنابراین هرگونه توســعه 
علمی، صنعتی و فرهنگی، بدون پرداختن به امر 
پژوهش، با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود.
وي پیشرفت ایران اسالمی را باوجود تحریم های 
گسترده و ظالمانه دشمنان، مرهون توانمندی و 
اعتماد به نخبگان و دانشــمندان ایرانی و جوان 
ذکر کرد و اظهار داشت: امروز ایران اسالمی به 
مدد توانمندی نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان 
علمی و دانشــگاهی خود موفق شــده است تا 
مسیرهای تولید علم و به کارگیری آن در فنون 
و رشــته های مختلف را به شــیوه ای کارآمد در 
عرصه های مختلــف بــه کار گیرد.مدیرعامل 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران، با تقدیر 
از همکاران و پژوهشــگران برتر این شــرکت، 
دســتیابی به اهداف و برنامه های ترسیم شده در 
بخش باالدستی و توسعه نفت و گاز را مهم ترین 
رسالت این شرکت برشمرد و گفت: شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران در راســتای تحقق اهداف 
و رســالت ســازمانی خود در بخش باالدستی 
صنعــت نفت و گاز با اســتفاده از توان و دانش 
علمی کارکنان و پژوهشگران و نخبگان در مسیر 
شناســایی و نیازسنجی اولویت ها گام برداشته و 
با ارتباط مؤثر با مراکز دانشــگاهی و فناوری در 

رفــع موانع و چالش های خود اقــدام می نماید.
مهندس حاتمی، در بخشــی از سخنان خود بر 
لزوم اســتفاده بهینه از پتانسیل های موجود در 
دانشگاه ها و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی 
در داخل کشور به ویژه شرکت هاي دانش بنیان 
در جهت پیشبرد و تحقق اهداف پژوهشی تأکید 
کرد و اجرای دو پروژه مهم میدان محور شامل 
میدان های تنگ بیجار و بابا قیر و سمند و بانکول 
به عنوان میدان های اقماري آن و میدان خشت 
را از این جمله دانســت که بــا انجام مطالعات 
پژوهشي و فناورانه به منظور توسعه فناوریها در 
جهت بهینه ســازی فرآیندهاي تولید و افزایش 
ضریب برداشت این میدان ها با همکاری دانشگاه 
شهید چمران اهواز در دست اجراست. همچنین 
انجــام مطالعات پژوهشــي و فناورانه به منظور 

توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیندهاي 
تولید و افزایش ضریب برداشت میدان خشت نیز 
توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات 
تهران در حال انجام است.بر اساس این گزارش 
در نشست شوراي پژوهش شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، مهندس سید عباس ضیایی رئیس 
پژوهش و توســعه این شرکت در رابطه با تعداد 
پروژه های خاتمه یافته و مصوب در حال اجرای 
این اداره بیان داشت: درمجموع تاکنون ۷۷ پروژه 
پژوهشي در این شرکت مصوب شده است که از 
این تعداد ۷۲ پروژه خاتمه یافته و در حال حاضر 
۵ پروژه پژوهشي با دانشگاهها و مراکز پژوهشي 
در حال اجرا مي باشــد. پروژه های در دســت 
اجرا در ســال جاری شامل پروژه های پژوهشي 
»گاز  دوست کردن« مخازن گاز میعاني باهدف 

بهینه ســازي و افزایش تولیــد و همچنین ارائه 
راهکارهاي عملي و مقرون به صرفه با استفاده از 
روش تحریك شیمیایي، تغییر تر شوندگي سنگ 
مخزن در برخي از میادین گازي این شــرکت، 
پروژه بررسي و علل منشأ ژئوشیمیایي افزایش 
ســولفید هیدروژن در چاه هــاي تولیدي دهرم 
و سازند دشــتك میادین شانول و داالن، پروژه 
حذف زیســتي هیدروکربن های نفتي به روش 
در محل با اســتفاده از باکتري هاي جداشده از 
خاك آلوده در منطقه واحد بهره برداري نفت شهر، 
پروژه بهبود عملکرد اورینگ های مورداستفاده 
درمکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگ 
بیجار با اســتفاده از نانو مواد وپروژه ساخت گل 
 Light Mud &( ســبك حفاری و تکمیل چاه
Completion Fluid( با فناوری نوین افزون های 
گازی توسط پژوهشــگاه صنعت نفت می شود.

این گزارش می افزاید، در این جلسه ضمن طرح 
پیشــنهاد هاي پروژه هاي پژوهشــي و بحث 
و بررســي آن توســط اعضاي شوراي پژوهش 
شرکت با مشــارکت و تبادل نظر مدیران عامل 
شرکت هاي تابعه و کارشناسان ذیربط، از ۱۳ نفر 
از پژوهشگران برتر شرکت نفت مناطق مرکزي 
ایران در ســتاد و شرکت های تابعه بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی، شــرق و غرب تقدیر 

به عمل آمد.

یادداشت اول

صنعت پتروشیمی شاگرد اول مقابله با 
تحریم ها

احمد مددی
با تصویب شــورای فرهنگ عمومی 
کشــور روز هشــتم دی ماه به عنوان روز 
صنعت پتروشــیمی در تقویم رسمی کشور 
نامگذاری شــده اســت. این مناسبت ها، 
صرفــا بهانه ای بــرای یادآوری اســت. 
یادآوری هایــی که می تواند منشــا توجه 

عموم به این روزها و مناسبت ها باشد. در این بین، پتروشیمی از 
سه منظر سزاوار معرفی و شناخت بیشتر در جامعه و اذهان عموم 
مردم است. از یك طرف، شناخت عموم مردم از پتروشیمی غالبا 
در حد یك اسم است. همه، اسم پتروشیمی را شنیده اند اما کمتر 
با ویژگی ها و زوایای پتروشیمی و محصوالتش آشنایی دارند. از 
سوی دیگر، پتروشــیمی از معدود صنایعی است که عموم مردم 
بدون کم و کاست با تولیدات آن سر و کار دارند و همه مردم در 
زندگی روزمره خود از محصوالت آن استفاده می کنند و از منظر 
ســوم نقش بی بدیل این صنعت در مبارزه بی امان با تحریم ها 
و ارزآوری این صنعت ارزش آفرین برای کشور در شرایط سخت 
تحریمی اســت. چنین حجم دربرگیــری باالیی، عالوه بر آنکه 
اهمیت پتروشــیمی را نشــان می دهد، ضرورت معرفی هر چه 
بیشتر آن به عموم مردم را دو چندان می کند. در حوزه تخصصی 
هم، روز صنعت پتروشــیمی می تواند بهانــه ای برای یادآوری 
مزیت های صنعت پتروشیمی برای تصمیم گیران و تصمیم سازان 
باشــد. مزیت های صنعت پتروشیمی زمینه ســاز تبدیل ایران به 
بهشتی برای صنعت پتروشیمی اســت. صنعتی که بیش از نیم 
قرن از تولد آن در ایران سپری می شود و هم اکنون جزو صنایع 
بــزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد ایران اســت. وجود خوراك کافی 
برای صنایع پتروشــیمی در ایران، آرزوی هر کشــوری است تا 
بتواند صنعت پتروشــیمی خود را بدون دغدغه خوراك گسترش 
دهد. اما این آرزو برای اغلب کشــورهای دنیا، در ایران واقعیتی 

است که بایستی قدردان آن باشیم.
اجازه دهید نگاهی کوتاه به اعداد و ارقام صنعت پتروشیمی 
بیاندازیم؛ در هفت سال گذشته تولید کشور در صنعت پتروشیمی 
تقریبًا دو برابر شــده اســت و ارزش فروش خالص محصوالت 
پتروشــیمی ایران از ۱۱ میلیارد دالر به ۲۵ میلیارد دالر در سال 
۱۴۰۰ می رسد و با تکمیل جهش سوم صنعت پتروشیمی در سال 

۱۴۰۴ این درآمدها به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید.
معنای این مهم این اســت کــه در اوج تحریم های نفتی 
و ممانعت ایاالت متحده آمریــکا در فروش نفت ایران، صنعت 
پتروشــیمی ایران جا پای نفت گذاشــت و بــا تولید و فروش 
محصوالت خویش در بازارهای جهانی، به شــاگرد اول ارزآوری 
برای کشور مبدل گشــت. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
می گوید: پتروشیمی بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین 
کرد. رئیس جمهوری با قدردانی از همه کارگران، مهندســان و 
مدیران به ویــژه در بخش های صنعت و معــادن، تصریح کرد: 
صنایع پتروشیمی و فوالد در این سال های سخت و فشار دشمن، 
توانســتند بخش بزرگی از مشکالت ما را جبران و ارز مورد نیاز 
کشور را تأمین کنند. آری، کشور با تالش صنعتگران پتروشیمی 
در برابــر تحریم ها تاب آورد تا ترامپ بدخواه تودهنی بزرگی از 
ملت ایران دریافت کند. این در حالی است که تولید محصوالت 
پتروشــیمی ایران در هفت ســال ۲ برابر شده است و این تولید 
در ســال ۹۲، ۵۶ میلیون تن بوده اســت که پایان امسال به ۹۰ 

میلیون تن می رسد. 
اما آنچه مبرهن است؛ زنجیره تولید محصوالت پتروشیمی 
باید تا مصرف نهایی تکمیل شود. ۱۴ میلیارد دالر برای پیشبرد 
گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی و ۸ میلیارد دالر هم تاکنون 
برای جهش سوم که سال ۱۴۰۴ به نتیجه می رسد، سرمایه گذاری 
شده است. خوشبختانه امروز صنایع پتروشیمی از خام فروشی جدا 
شده و به ارزش افزوده رسیده اند که می تواند سبب رونق اشتغال 
و توسعه صنایع پایین دستی شود. بر این اساس، تاکنون ۱۰ طرح 
پتروشــیمی در این دولت افتتاح شــده که مجموع آنها تا پایان 
سال ۹۹ به ۱۷ طرح می رســد و این در حالی است که به گفته 
رییس جمهوری کشــورمان؛ »این صنعت و تعدادی از مدیران 
آن از طرف فرد شروری مانند ترامپ تحریم شده بودند، اما این 
تحریم ها همچون گلوله ای که در جنگ تحمیلی، صدام به بدن 

رزمندگان ما زد، باعث افتخار تحریم شدگان است«.
در همین حال، در سه طرح واحدهای الفین و گوگردزدایی 
پتروشــیمی ایالم، پتروشــیمی هگمتانه و واحد سولفات پتاسیم 
پتروشــیمی ارومیه نزدیك به یك میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
شــده است و بر این اساس، با افتتاح این طرح ها، ظرفیت تولید 
صنعت پتروشــیمی ایــران به ۷۷ میلیون تن می رســد. این در 
حالی است که از ابتدای امســال تاکنون ۶ طرح همسو با تعهد 
بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی در سال ۹۹ افتتاح شده است 
که این رقم با افتتاح هایروز پنج شــنبه گذشــته به عدد ۹ طرح 
رسید. مجموع ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با بهره برداری از 
این ســه طرح از ۶۶ میلیون تن سال ۹۸ به مرز ۷۷ میلیون تن 
در سال می رسد و با تداوم روند تکمیل طرح های هفده گانه سال 
۹۹، ظرفیت صنعت پتروشــیمی با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال 
۹۸ به ۹۰ میلیون تن خواهد رســید.اما این پایان کار پتروشیمی 
در سال ۹۹ نیســت. طرح های پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 
پتروپاالیش کنگان، پاالیش پارســیان سپهر و اکسیر حالل از 
جمله طرح هایی هســتند که تا پایان امســال به صورت رسمی 
افتتاح خواهند شــد تا تعهد پتروشــیمی به مردم ایران و صنعت 

کشور به طور کامل محقق شود. 

تبريک سالروز تاسيس شرکت ملی حفاری ايران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
در پیامی، یکم دی ماه روز صنعت حفاری 
کشــور را بــه فعاالن و تالشــگران این 

عرصه تبریك گفت.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی حفــاری ایــران، متن پیام 

سیدعبداهلل موسوی به این شرح است:

یکــم دی نقطه عطفــی در تاریخ 
صنعت نفــت، یادآور اســتقالل و تجلی 
خودکفایــی در صنعت حفاری کشــور و 
ســالروز تأســیس شــرکت ملی حفاری 
ایــران به فرمــان حضرت امــام خمینی 
)ره( به عنــوان نخســتین نهــاد صنعتی 
اســت.در چهار  اســالمی  انقالب  مولود 
دهه گذشــته سختکوشــان شرکت ملی 
حفــاری ایــران با حضــور در خط مقدم 
تولید نفــت و گاز، آنجا کــه موفقیت از 
اجمــاع تخصص و تعهــد تجلی می یابد، 
نقش خود را به خوبی در فرآیند تولید ایفا 
کردند و این حقیقــت را به منصه ظهور 
رساندند که فارغ از هر شرایطی به عنوان 
یك خدمتگــزار و امانتدار ســرمایه ملی 
باید با کار و تالش مضاعف ایســتاد و به 

سوی آینده ای پرامید گام برداشت.اکنون 
که این شــرکت پای در پنجمین دهه از 
عمر با برکت خویــش نهاده و باید آن را 
به چشم ســازمانی نگریست که در حال 
سپری کردن یك دوره گذار و جایگزینی 
نســلی جوان به جای پیشکسوتان است، 
جای بســی خوشوقتی اســت که فرآیند 
انتقــال ارزش های ســازمانی و مدیریت 
دانش در این شــرکت به گونه ای صورت 
گرفته که هم اینك تعهد و الزام عملی به 
پیاده سازی برنامه های از پیش تبیین شده 
برای ترســیم آینده روشن این صنعت در 
قالب ارزش های ســازمان بدون تغییر و 
پایــدار مانده است.اســتمرار فعالیت های 
شرکت در شرایط محدودیت های ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، دریافت گواهینامه ها 

و  اســتقرار سیستم های مدیریت کیفیت، 
 محیط زیســت، بهداشــت حرفــه ای و 
 ،COF مدیریت ایمنی، اخذ گواهینامه های
حضور فعــال در پروژه های صنعت نفت 
به ویژه طرح توسعه ۲۸ مخزن، روزآمدی 
ساختار، بهینه ســازی هزینه ها، حمایت از 
تولیدکنندگان و ســازندگان داخلی، عمل 
اشتغال زایی،  اجتماعی،  مسئولیت های  به 
پاســخگویی به نیازهای صنعت نفت و... 
از برنامه های شرکت در سال جاری است 
که بی تردید برنامه های پیش بینی شده در 
ســایه تجربه و توانمندی هــای کارکنان 
و متخصصــان ایــن شــرکت همچون 
گذشته با تالشــی مضاعف اجرا و دنبال 
خواهد شــد.ضمن قدردانی از تالش های 
خســتگی ناپذیر همــکاران گرانقــدر در 

اقصی نقاط میهن اســالمی، فرا رسیدن 
چهل ویکمین سالگرد تأسیس شرکت ملی 
حفاری ایران را به کارکنان شریف صنعت 
نفت به ویژه همکاران بزرگوارم در شرکت 
ملی حفاری ایران صمیمانه تبریك عرض 
نموده، امیدوارم در پرتــو روحیه انقالبی 
و با پیــروی از آموزه های امــام راحل و 
منویات مقــام معظم رهبری در ســنگر 
جهاد اقتصادی، روز به روز شــاهد رشــد 
باشیم. و شکوفایی صنعت حفاری کشور 
بر اســاس اعالم روابط عمومی شــرکت 
ملــی حفاری ایــران، شــرایط کرونایی 
امسال ســبب شــده از برگزاری مراسم 
سالروز تاسیس که سبب تجمع همکاران 
می شــود، خودداری و تنها به استفاده از 

فضای مجازی و تبلیغات اکتفا شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: بــا افزایش مصرف گاز 
بخش خانگی، گازرســانی به صنایع محدود می شود و باید سوخت جایگزین 
)مازوت و گازوئیل( برای آن مصرف شــود که همین موضوع می تواند ســبب 

آلودگی های محیط زیستی باشد.
حسن منتظرتربتی شامگاه چهارشنبه )سوم دی ماه( با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دو ســیما، گفت: فصل زمستان همیشه با 
افزایش مصرف گاز همراه اســت که یکی دالیل این است ما همچنان در 
حال توســعه شبکه گاز هستیم و توسعه های خوبی هم در بحث گازرسانی 
روستایی انجام شده است و هرسال حدود ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل 
شــدند؛ بنابراین بخشــی از این افزایش مصرف ناشی از توسعه شبکه گاز 
است. وی ادامه داد: اما امسال شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم تا جایی که 
حتی در تابســتان مصرف گاز بیش از پیش افزایش یافت زیرا مصرف آب 
گرم و شست وشو مردم بیشتر شد و طبق تحلیل کارشناسان بخشی از این 

افزایش مصرف هم به همین دلیل است.
مصرف بی رویه انرژی در ایران سنت شده است

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: البته اتفاق سنتی در 
کشــور ما وجود دارد و مصرف انرژی در بخش های مختلف در کشــور ما 
باالست و همین می تواند سبب افزایش بیشتر گاز و دیگر انرژی های کشور 
باشد تا جایی  که در تابستان شاهد افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی مصرف بودیم 
اما این مسئله در تابستان کمتر مشهود بود و اکنون در زمستان بیشتر قابل 
توجه اســت.تربتی همچنین اظهار کرد: هرچند به موازات افزایش مصرف 
به ویژه در بخش خانگی، افزایش تولید هم اتفاق افتاده و تولید گاز از ابتدای 
امســال تاکنون ۱۰ میلیارد مترمکعب افازیش یافته که عمده آن در بخش 

خانگی مصرف شده است.
باید از افزایش تولید عبور کنیم و به سوی مصرف بهینه برویم

وی افزود: موضوع این اســت که کمتر کشوری شانس داشتن یك 

عســلویه و پارس جنوبی را داشــته اما ما پارس جنوبی داشــتیم و آن را 
توســعه دادیم و از آن استفاده می کنیم و این روزها به مقدار بیش از دو فاز 
پارس جنوبی توسعه تولید داشــتیم اما عمده آن به مصرف بخش خانگی 
اختصاص می یابد در حالی که باید از افزایش تولید عبور کنیم و به ســوی 
مصرف بهینه انرژی برویم )عایق کاری ساختمان ها، استفاده از پنجره های 

دوجداره و ...(.
نگرانی اصلی افزایش مصرف گاز بخش خانگی است

معــاون وزیر نفت در امور گاز در این بــاره گفت: مصرف روزانه گاز 
در بخش خانگی این روزها به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رســیده است 
و پیش بینی می کنیم هفته آینده تا روزانه ۶۵۰ میلیون مترمعب هم برســد 
و این روزها بیشــتر نگرانی ما افزایش مصرف در بخش خانگی اســت و 
نگرانیم که اگر گازرسانی به صنایع کم شود باید سوخت جایگزین )مازوت 
و گازوئیــل( برای آن مصرف شــود کــه همین موضوع می تواند ســبب 

آلودگی های محیط زیستی باشد و مشکالت حمل و نقل هم دارد.
مصرف گاز کشور اکنون در مرحله هشدار است

به گفته تربتی، وضع کنونی، مرحله هشــدار اســت تا به موازات افزایش 
تولید گاز و توسعه، موضوع بهینه سازی مصرف انرژی را هم در نظر گیریم زیرا 
هر ســال شــاهد افزایش مصرف خواهیم بود و محدودیت گازرسانی به صنایع 
رخ می دهد و شــرایط هر سال بدتر خواهد شد.وی ادامه داد: مصرف روزانه گاز 
طبیعی نیروگاه ها در آذرماه امســال حــدود ۹۰ میلیون مترمکعب بوده و بقیه از 
گازوئیل و ســوخت مازوت تامین شده است؛ سهم مازوت هم حدود ۱۵ میلیون 
مترمکعب بوده اســت. البته سوخت مازوت، ســوخت ناماسبی برای نیروگاه ها 
نیست و در کشورهای دیگر همچون ترکیه و چین حتی از زغال سنگ استفاده 
می شود.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به محدود شدن گازرسانی به 
صنایع سیمان، گفت: مصرف روزانه صنایع تولید سیمان هم پیش از آغاز فصل 
ســرما ۲۰ ملیون مترکعب بود که اکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آن محدود 

شده اما درباره گازرسانی به پتروشیمی ها و صنایع فوالد با توجه به موازنه شبکه 
گاز تصمیم گیری می شود و ممکن اســت چند روزی گازرسانی به آنها محدود 
شــود و دوباره متصل شوند، اما این وضع امســال چند روز زودتر از سال های 

گذشته اتفاق افتاد.
صادرات گاز در هیچ دولتی فراموش نشده است

تربتی همچنیــن درباره دورنمای صادرات گاز ایران به کشــورهای 
همســایه، تصریح کرد: توسعه شــبکه خطوط لوله گاز در کشور به نحوی 
اســت که امکان ترانزیت، سوآپ، واردات و صادرات گاز طبیعی وجود دارد 
و زیرساخت های الزم فراهم است اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ واقعیت این 
اســت که یکی از راهبردهای ایران به عنوان دارنده گاز طبیعی، صادرات 
آن اســت و این موضوع فراموش شده ای نیست اما باید امکان تبادل و نقل 
و انتقال پول هم وجود داشــته باشد. باید گفت که موضوع صادرات گاز در 

هیچ دولتی موضوع فراموش شده ای نبوده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

با فرمان رئیس جمهوری؛ واحدهای الفین و گوگردزدایی پتروشیمی ایالم به بهره برداری رسید

فاز دوم پتروشیمی ایالم به همت متخصصان داخلی راه اندازی شد
واحدهــای الفیــن و گوگردزدایــی 
پتروشــیمی ایالم با مجموع ظرفیت تولید 
ســاالنه ۷۵۰ هزار تن و ســرمایه گذاری 
۸۶۶ میلیون یورو روز پنجشــنبه، چهارم 
دی مــاه با فرمان رئیس جمهوری از طریق 

ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسیدند.
به  اشــاره  با  نجفی ســمنانی  حسن 
بهره برداری رســمی از واحدهــای الفین 
 )SRU( و گوگردزدایی )الفین ســیزدهم(
پتروشــیمی ایالم گفت: عملیات ســاخت 
با چهار واحد فرآیندی  ایالم  پتروشــیمی 
پلی اتیلن  الفیــن،  خــوراك،  گوگردزدایی 
سنگین و ســرویس های جانبی و با هدف 
تکمیل زنجیــره ارزش، محرومیت زدایی و 
ایجاد اشــتغال در منطقه در سال ۸۲ آغاز 
شد که به دلیل فراز و نشیب های واگذاری 
به بخش خصوصی و تغییر مدیریت ها این 
طرح با تأخیر تکمیل شد.وی با بیان اینکه 
واحد پلی اتیلن ســنگین و ســرویس های 
جانبی پتروشیمی ایالم در سال ۹۳ به طور 
رســمی به بهره برداری رســید، افزود: با 
بهره برداری از واحــد الفین، خوراك واحد 
پلی اتیلن ســنگین که تاکنون از خط لوله 
اتیلن غرب دریافت شــده اســت، از این 
واحد تأمین می شــود.مدیرعامل شــرکت 
پتروشــیمی ایالم با اشــاره به اینکه واحد 
گوگردزادیی با ســرمایه گذاری ۵۶ میلیون 
یــورو به منظــور شیرین ســازی خوراك 
ورودی الفین احداث شــده اســت، گفت: 
خوراك شیرین شده به واحد الفین ارسال 
می شــود تا محصوالت اتیلــن، پروپیلن، 
بنزین پیرولیز و ســوخت مایع تولید شود.

نجفی ســمنانی با بیان اینکه خوراك واحد 
گوگردزدایی ســاالنه ۳۴۹ هزار تن برش 
ســه کربنه و ســنگین تر گوگرددار و ۴۱۶ 
هــزار تن بــرش پنج کربنه و ســنگین تر 
گوگرددار اســت، ادامه داد: ظرفیت تولید 
ایــن واحد ســاالنه ۳۳۱ هــزار تن برش 
ســه کربنه و ســنگین تر و ۴۰۱ هزار تن 
برش پنج کربنه و ســنگین تر سولفورزدایی 
شده اســت.وی سهم ســاخت داخل در 
واحد گوگردزدایی را میانگین ۷۲.۵ درصد 
شامل مهندسی، ساختمان، نصب و ساخت 
تجهیزات دانســت و افزود: ایــن واحد با 

لیســانس Axens فرانســه اجرا شده و 
پیمانکار مهندسی، تدارکات، خرید، طراحی 
و اجرای آن شــرکت طراحی و مهندسی 
صنایــع انرژی )EIED( اســت.مدیرعامل 
پتروشیمی ایالم با اشاره به اینکه خوراك 
واحد الفین ساالنه ۲۳۳ هزار تن اتان، ۳۲۸ 
هزار تن برش سه کربنه و سنگین تر و ۳۹۱ 
هزار تن برش پنج کربنه و سنگین تر است، 
گفت: در این واحد ســاالنه ۴۵۸ هزار تن 
اتیلن، ۱۲۴ هزار تــن پروپیلن، ۱۳۲ هزار 
تن بنزین پیرولیز و ۳۳ هزار تن ســوخت 
رقم  تولیــد می شود.نجفی ســمنانی  مایع 
ســرمایه گذاری واحد الفین را ۸۱۰ میلیون 
یورو عنوان و تصریح کرد: مجموع ارزش 
تولیــدات این واحد ســاالنه ۴۳۹ میلیون 
دالر و ارزش فــروش مــازاد ۲۳۵ میلیون 
دالر اســت. ۳۰۵ هزار تن از اتیلن تولیدی 
الفیــن در واحد پلی اتیلن ســنگین  واحد 
مصــرف می شــود و فروش اتیلــن مازاد 
۱۵۳ هزار تن اســت.وی با بیان اینکه ۷۰ 
درصد ساخت واحد الفین شامل مهندسی، 
ســاختمان، نصب و ســاخت تجهیزات از 
توان داخل کشور استفاده شده است، ادامه 
داد: این واحد با لیسانس شرکت انگلیسی 
ســاخته   Stone& Webster Limited
نارگان  شده است و شــرکت مهندســی 
پیمانــکار بخش مهندســی، پتروشــیمی 
ایالم بــا همکاری شــرکت های مدیریت 
توســعه و مهندسین مشــاور بینا پیمانکار 

بخش تــدارکات و خرید و شــرکت های 
اســتیم، ماموت، پتروهمــگام، پتروپارس 
قدرت، فرافن صنعت، بینا، شرکت استرك، 
زرگــران بتــن، پیمانکاری فاضــل زاده و 
تلوکی پیمانکاران بخش اجرای این طرح 
مجموع  در  گفت:  بوده اند.نجفی ســمنانی 
با ســاخت واحدهای الفین و گوگردزدایی 
به طور میانگین برای ۱۷۰۰ نفر در دوران 
پروژه و برای ۲۵۰ نفر به صورت مســتقیم 
و ۸۷۰ نفر به صورت غیرمســتقیم در زمان 
ایجاد شده است. اشتغال زایی  بهره برداری 

افزود:  ایالم  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت 
ایرانیان  ســرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه 
زیرمجموعه شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فــارس ســهامدار عمــده شــرکت 

پتروشیمی ایالم است.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس: فاز دوم پتروشیمی ایالم به همت 

متخصصان داخلی راه اندازی شد
پتروشیمی  صنایع  شــرکت  مدیرعامل 
خلیج فارس از راه اندازی فاز دوم پتروشــیمی 
ایالم به دســت متخصصــان داخلی خبر داد 
و گفــت: ۷۱ درصــد تجهیزات ایــن فاز از 
شــرکت های داخلی تأمین شده است. جعفر 
ربیعی در آیین بهره برداری رسمی واحد الفین 
و گوگردزدایی پتروشیمی ایالم از جمله طرح 
ملی وزارت نفت، اظهار کرد: مگاپروژه بیدبلند 
خلیج فارس هم در روزهــای آینده با فرمان 
رئیس جمهوری گشایش می یابد.وی با اشاره 

به اینکه فاز نخست پتروشیمی ایالم در سال 
۹۳ به بهره برداری رسید، افزود: امروز زنجیره 
پتروشیمی ایالم را با طرح تولید اتیلن از گازها 
و میعانات گازی که از پاالیشگاه گازی دریافت 
می کند و واحد گوگردزدایــی به بهره برداری 
رســمی می رسند.مدیرعامل شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس ادامــه داد: فاز دوم 
پتروشیمی ایالم با مجموع رقم سرمایه گذاری 
۸۶۶ میلیون یورو اجرا شــده اســت.ربیعی با 
بیان اینکــه عملیات نصــب، پیش راه اندازی 
و راه اندازی فاز دوم پتروشــیمی ایالم بدون 
حضور کارشناسان و شــرکت های خارجی و 
به همت شرکت های ایرانی انجام شده است، 
تصریح کرد: ۷۱ درصــد تجهیزات این فاز از 
شــرکت های ایرانی و در داخل تأمین شــده 
است.وی با اشاره به اینکه فاز دوم پتروشیمی 
ایالم برای حدود ۱۳۰۰ نفر در زمان ســاخت 
و ۱۹۰ نفر به طور مســتقیم و ۶۵۰ نفر به طور 
غیرمســتقیم در زمان بهره برداری اشــتغال 
ایجاد کرده اســت، گفت: بیش از ۹۰ درصد 
کارکنان پروشیمی ایالم بومی استان هستند.

خلیج  پتروشیمی  مدیرعامل شــرکت صنایع 
فارس به طرح ها و برنامه های بسیار هلدینگ 
خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه برای 
توسعه صنایع پایین دستی اشاره و اظهار کرد: 
طــرح تولید پلی پروپیلــن از پروپیلن تولیدی 
پتروشــیمی ایالم در پایین دست این مجتمع 
در حال اجراست که ۵۲ درصد پیشرفت دارد 
و محصول بسیار با ارزشی تولید خواهد کرد.

ربیعی افزود: ساخت یك پارك پلی پروپیلن در 
کنار این واحد پیش بینی شده است که خوراك 
آن را هلدینگ خلیــج فارس تضمین می کند 
و با ســرمایه گذاری یك هزار و ۶۵۰ میلیارد 
تومــان بخش خصوصی انجام می شــود که 
ثروت آفرینی و اشــتغالزایی باالیی را به وجود 

خواهد آورد.
استاندار ایالم: سرمایه گذاری ها در بخش 

نفت و گاز ایالم بی نظیر است
گفــت:  ایــالم  اســتاندار 
سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه نفت و 
گاز ایالم انجام شده که بی نظیر است. قاسم 
سلیمانی دشــتکی، در آیین بهره برداری از 
پتروشیمی  الفین و گوگردزدایی  واحدهای 
ایالم از جملــه طرح های ملی وزارت نفت 
گفت: از دولت تدبیر و امید و وزیر نفت به 
دلیل توجه ویژه به توســعه زیرساخت های 
افزود:  ایالم تشکر و قدردانی می کنم.وی 
سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه نفت و 
گاز در ایالم انجام شده که بی نظیر است.

اســتاندار ایالم خطاب به رئیس جمهوری 
و وزیــر نفت، عنــوان کــرد: ان جی ال و 
پتروشــیمی دهلــران نیازمنــد تزریق ارز 
ســرمایه گذاری های  همچنین  هســتند، 
بســیاری در ایالم حــدود ۷ میلیارد یورو 
انجام شــده اســت که بــرای آن نیازمند 
دشتکی  هستیم.ســلیمانی  ویژه   مدیریتی 
همچنین تامین خوراك صنایع پایین دستی 

ایالم را خواستار شد.

اخبار

تجلیل از مدافعین سالمت و پرستاران صنعت 
نفت در سرخس

به مناســبت والدت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار، آیین 
تجلیل از مدافعین ســالمت و پرســتاران شــاغل در بیمارستان لقمان 
شهرستان ســرخس، دی کلینیک غدیر، مرکز بهداشت و درمان صنعت 
نفت در منطقه عملیاتی خانگیران با حضور جمعی از مدیران و مســئولین 

در شهرستان سرخس برگزار گردید.
به شرکت روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
ســخنگوی این مجتمع گازی  ضمن تبریك روز پرستار و قدردانی از 
زحمات پرســتاران به ویژه در دوران شیوع کرونا گفت: از زمان شیوع 
بیمــاری ویروس کرونا در ایران، جامعه زحمتکش و فداکار پزشــکی 
برای ســالمتی هموطنان از هیچ تالشی فروگذار نبوده اند و به درمان 
بیمــاران پرداختند.رضارضازاده اضافه کــرد: در این صنعت عظیم هم 
ما شــاهد تالش بی وقفه پرســتاران و کادر درمانی شاغل در مراکز 
بهداشــت و درمان وزارت نفت بودیم و این ایثار و از خودگذشــتگی 
بســیار ارزشمند و وصف ناشدنی است.رئیس روابط عمومی پاالیشگاه 
خانگیران تاکید کرد: پرســتاری شــغلی سراسر عشق و عالقه است و 
همکاران در این مرکز مشــغول خدمت هستند سهم بزرگی در تولید 

انرژی در این خطه مرزی دارند.
به منظور حفظ آمادگی در مقابل حوادث طبیعی و با سناریوی قطع 

جاده های ارتباطی در اثر سیل انجام شد؛

برگزاری مانور انتقال کارکنان شرکت
 پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از 

خطوط راه آهن به پاالیشگاه
 HSE واحد  رئیــس 
شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد از برگزاری 
کارکنان  انتقــال  مانــور 
شرکت پاالیش گاز شهید 
استفاده  با  نژاد  هاشــمی 
به  آهــن  راه  از خطــوط 

پاالیشگاه خبر داد.
روابط  گــزارش  به 

عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، سید اسماعیل قادری 
بــا اعالم این خبر افزود: این مجتمع گازی حیاتی ترین صنعت و مرکز 
اقتصادی استان خراسان رضوی است که فرآورش گاز طبیعی و تامین 
گاز اســتان های شمال و شمال شرق کشــور را بر عهده دارد و هیچ 
گاه نباید خللی در روند تولید این مجتمع بوجود بیاید.وی با بیان اینکه 
این مانور با ســناریوی قطع جاده های ارتباطی در اثر سیل مشهد به 
سرخس و پاالیشگاه انجام شد تصریح کرد: با توجه به اینکه پاالیشگاه 
در منطقه عملیاتی خانگیران ســرخس واقع شده و گاز مورد نیاز شش 
اســتان کشور را تامین می کند راهبری تاسیسات به دست کارشناسان 
صنعت گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و تولید انرژی گاز نباید 
یك لحظه قطع شــود و تولید پایدار باشد.این مقام مسئول اضافه کرد: 
در این مجتمع گازی ۳۲ وضعیت اضطراری شناســایی شــده است تا 
در شــرایط بحرانی تصمیمات مقتضی از سوی مدیران در جهت تولید 
پایــدار گاز طبیعی اتخاذ گردد.قادری تاکید کرد: این مانور با ســناریو 
قطع جاده های ارتباطی مشــهد _ ســرخس و سرخس تا پاالیشگاه 
خانگیران در اثر ســیل و انتقال کارکنان بــا خطوط راه آهن به محل 
پاالیشــگاه صورت پذیرفت.رئیس واحد HSE پاالیشــگاه خانگیران 
خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه مســیر ریلــی راه آهن جمهوری 
اســالمی تا شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد از سالیان گذشته 
برقرار است لذا راه اندازی ایســتگاه مسافربری در محل پاالیشگاه از 
اولویت های مهم است تا در شرایط اضطراری و بحرانی بتوانیم انتقال 

سالم کارکنان توسط صنعت حمل و نقل ریلی را محقق کنیم.
به منظور بزرگداشت تالشگران عرصه جهاد علمی ایران اسالمی و  

همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت:

نصب تمثال پژوهشگر ارشد صنعت نفت در 
میدان استقالل مشهد

هفته  بــا  همزمان 
تمثال  نوآوری  پژوهش و 
بزرگداشت پژوهشگر برتر 
وزارت از سوی شهرداری 
مشهد در میدان استقالل 

نصب شد.
روابط  گــزارش  به 
عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشمی نژاد، 
همزمان با هفته پژوهش 

و نوآوری و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر علی اصغر محجوبی 
پژوهشــگر برتر صنعت نفت و شــرکت ملی گاز ایــران، تمثال این 
پژوهشگر خدوم پرده برداری شد.این خبر حاکیست: زنده یاد محجوبی 
در طــول دوران خدمت خود در صنعت نفت و گاز گام های موثری را 
در عرصه های دانش، پژوهش، تعالی، پیشــرفت و ســرافرازی ایران 
اسالمی برداشت و با طرح ایده های نوین در شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد خدمات ارزنده ای را به هموطنان و میهن اسالمی ایفا 
نمود.هر چند خاموش شــدن شمع نورانی عرصه علم و دانش شرکت 
ملی گاز ایران مرحوم علی اصغر محجوبی بر اثر بیماری کرونا در سال 
۱۳۹۹ صنعت گاز را داغدار کرد اما چراغ دانش این پژوهشــگر فرزانه 
خاموش شدنی نیست و کارشناسان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد راه مرحــوم محجوبی را با تالش مضاعف بــرای اعتالی ایران 

اسالمی ادامه خواهند داد. 

با دستور رئیس جمهوری؛

واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه به بهره برداری رسمی رسید
واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه با ظرفیت 
تولید ساالنه ۴۰ هزار تن سولفات پتاسیم و ۵۰ هزارتن 
اســید کلریدریك امروز )پنجشــنبه، چهارم دی ماه( با 
فرمــان رئیس جمهــوری از طریــق ویدئوکنفرانس به 

بهره برداری رسمی رسید.
واحد ســولفات پتاسیم پتروشــیمی ارومیه در سال ۹۷ 
به منظور تکمیل زنجیره ارزش و توســعه صنایع پایین دستی 
تعریــف و در کمتر از ۲۴ ماه به همــت متخصصان داخلی 
تکمیل شد و روز پنجشــنبه، چهارم دی ماه به عنوان یکی از 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی به بهره برداری رسید.
این واحد با سرمایه گذاری ۵۸۵ میلیارد ریال ساخته شده که 
با ۲۲.۸ هزار تن اسیدسولفوریك و ۳۴ هزار تن کلرید پتاسیم 
ناخالــص به عنوان خوراك، دارای ظرفیت تولید ســاالنه ۴۰ 
هزار تن سولفات پتاسیم و ۵۰ هزار تن اسید کلریدریك است.

ارزش فروش محصوالت واحد ســولفات پتاسیم پتروشیمی 
ارومیــه در مجموع ۴۶۵۰ میلیارد ریال پیش بینی می شــود.

 CNBM واحد ســولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه با لیسانس
چین و ازسوی شرکت مهندسی صنعت افروزان عرصه پارس 
قشــم به عنوان پیمانکار مهندســی، تدارکات، خرید، طراحی 
و اجرا شــده است.ساخت واحد ســولفات پتاسیم پتروشیمی 
ارومیــه بــرای ۷۰ نفر در زمــان پروژه و بــرای ۵۰ نفر به 
صورت مســتقیم و ۲۳۰ نفر به صورت غیرمستقیم در دوران 
بهره برداری اشــتغال زایی ایجاد کرده اســت که بیش از ۹۵ 
درصد از نیروهای شــاغل در این واحد بومی هستند.شرکت 
پتروشیمی ارومیه از شرکت های زیرمجموعه گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( و هلدینگ خلیج فارس است.
مدیرعامل شرکت پترول: رتبه جهانی ایران در تولید 

سولفات پتاسیم ارتقا یافت
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان )پترول( از ارتقای رتبه جهانی ایران از دوازدهم 
به نهم در زمینه تولید سولفات پتاسیم با بهره برداری از 

واحد سولفات پتاسیم ارومیه خبر داد. رسول اشرف زاده، 
روز پنجشــنبه، چهــارم دی ماه در آییــن بهره برداری 
رسمی از واحد تولید سولفات پتاسیم و اسیدکلریدریك 
پتروشــیمی ارومیه از جمله طرح های ملی وزارت نفت 
اظهار کرد: توسعه صنایع تکمیلی و ساخت پارك های 
پایین دســت با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری 
از واردات بعضــی از محصوالت، رونــق تولید به ویژه 
در مناطق کمتر توســعه یافته از سیاست های هلدینگ 
خلیج فارس اســت.وی با اشاره به اینکه شرکت پترول 
چهار پارك پایین دســتی با ظرفیــت ۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن در حال اجرا دارد، افزود: ســه طرح پتروشیمی 
لردگان، فاز دوم پتروشــیمی ایالم و ســولفات پتاسیم 
ارومیه متعلق به این شــرکت امســال به بهره برداری 
رســیده که با ســاخت آنها بیــش از ۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تــن به ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی افزوده 
شــده اســت.مدیرعامل پترول با بیان اینکه سه طرح 
پتروشیمی پترول که امســال به بهره برداری رسید در 
شرایط سخت و بدون کارشناسان خارجی تکمیل شد، 
گفت: واحد ســولفات پتاســیم از طرح های با ارزشی 
اســت که با سرمایه گذاری ۵۸.۵ میلیارد تومان، ساالنه 
حــدود ۴۶۵ میلیارد تومان درآمدزایی خواهد داشــت.

اشــرف زاده با اشــاره به اینکه محصوالت ســولفات 
پتاسیم از محصوالت با ارزشی است که درصنایع کود 
شــیمیایی، مواد آزمایشــگاهی و به عنوان کاتالیست 
استفاده می شود، ادامه داد: بخشی از نیاز کشور به این 
محصول وارد می شــود اما با افتتاح این طرح افزون بر 
جلوگیری از واردات، بخشــی نیز صادر می شود.وی با 
بیــان اینکه این طرح به طور مســتقیم برای ۵۰ نفر و 

به طور غیرمستقیم برای ۲۳۰ نفر در دوران بهره برداری 
اشــتغالزایی کرده اســت، افزود: ۹۵ درصد از نیروهای 
حاضر در این واحد بومی هســتند.مدیرعامل پترول به 
دو طرح توسعه ای پتروشــیمی ارومیه اشاره و تصریح 
کرد: طرح آلومینیم کلراید که اکنون عملیاتی می شــود 
با ۲۰ هزار تن ظرفیت و طرح نخســتین پارك صنعتی 
مالمیــن در ارومیه که امیدواریــم عملیات اجرایی آن 
دهه فجر امسال آغاز شــود سبب اشتغالزایی ۹۳۰ نفر 
به طور مســتقیم و ۲۳۰۰ نفر به طور غیرمستقیم خواهد 
شد.اشــرف زاده اظهــار کرد: ظرفیت تولید ســولفات 
پتاســیم با بهره برداری از واحد سولفات پتاسیم ارومیه 
به ۳۴۰ هزار تن می رسد و رتبه جهانی ایران در زمینه 

تولید این محصول از دوازدهم به نهم ارتقا یافت.
استاندار آذربایجان غربی: پتروشیمی زمینه ای برای 

اشتغال و توسعه در آذربایجان غربی است
اســتاندار آذربایجان غربی هم گفــت: بی گمان 
بهره برداری از واحد ســولفات پتاســیم در پتروشیمی 
ارومیه، اشــتغال  و توســعه هرچه بیشــتر را برای این 
منطقه ایجاد می کند. محمدمهدی شــهریاری، در آیین 
بهره برداری رســمی واحد ســولفات پتاسیم پتروشیمی 
ارومیــه از جمله طرح هــای ملــی وزارت نفت گفت: 
بی گمان بهره برداری از این واحد در پتروشیمی ارومیه، 
اشتغال  و توسعه هرچه بیشتر را برای این منطقه به وجود 
خواهد آورد.وی با بیان اینکه در این اســتان سهمیه ای 
برای پلی اتیلن در نظر گرفته شده است که کلنگ زنی آن 
انجام خواهد شــد، افزود: صنایع پایین دستی پتروشیمی 
و دیگر صنایع مرتبط با پتروشــیمی در این استان، روند 
توسعه را شــتاب می بخشد.اســتاندار آذربایجان غربی 
تصریح کرد: از طرف مردم استان از دولت تدبیر و امید 
برای ســرمایه گذاری های عظیم در حوزه های مختلف 

به ویژه صنعت پتروشیمی تشکر و قدردانی می کنم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

به گــزارش دانش نفت به نقل از نشــریه مشــعل، 
با نگاهــی گذرا به مقوله مســئولیت اجتماعــی، می توان 
دریافت که شــرکت ها، ســازمان ها و نهادهــای دولتی در 
کنار ســودآوری، تعهدات اجتماعی و زیست محیطی را هم 
در برنامه های خود دارند. مســائل زیست محیطی و توجه 
بــه محیط پیرامون از ارکان اصلی مســئولیت اجتماعی در 
شــرکت های نفتی از جمله پاالیشــگاه اصفهان به شــمار 
می رود، به گونــه ای که ذی نفعان مختلــف از آن بهره مند 
می شــوند. از اقدام های جاری زیســت محیطی شــرکت 
پاالیش نفــت اصفهان، می توان به طرح هــا و پروژه های 
زیست محیطی کنترل آلودگی هوا، کنترل آلودگی خاك و 
آب های زیرزمینی، مدیریت انرژی، مدیریت پساب، مدیریت 
پسماند و پروژه، R&D و مقابله با کرونا و آزادی محکومان 
مالی اشــاره کرد. در ادامه به برخی گام های برداشته شده 
برای ایفای نقش مســئولیت اجتماعی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان پرداخته شده که از نظر می گذرانید.شرکت پاالیش 
نفت اصفهان به عنوان یکی از شــرکت های بزرگ پاالیش 
نفت خام و تولیدکننده فرآورده های نفتی کشــور، با عنایت 
بــه اصل پنجاهم قانون اساســی و تعهدات ایران نســبت 
به کنوانســیون ها و دســتورعمل های بین المللی و با هدف 
توسعه پایدار، توسعه ای که نیازهای زمان حال را بدون آنکه 

توانایی نســل های آینده را در تأمین نیازمندی هایشــان به 
مخاطره اندازد، نسبت به حفاظت از محیط زیست و رعایت 
الزام ها همت گماشته و پیشــگیری و کاهش آلودگی های 
زیست محیطی را سرلوحه و خط مشی سیاست کاری خویش 
 Euro قرار داده است. امکان تولید بنزین مطابق با استاندارد
V در آینــده ای نزدیك در واحد جدید بنزین ســازی، طرح 
بهبود فرآیند با هدف تولید ســوخت براساس استانداردهای 
روز دنیا )Euro V، Euro۱V ،Euro V۱(، احداث واحدهای 
تقطیــر ۳ و گاز مایع ۳ به منظور رفــع تنگناهای عملیاتی 
و تولید محصوالت میانی و نهایــی باکیفیت مرغوب تر در 
آینده ای نزدیــك و پروژه احداث مســیر راه آهن و اتصال 
شبکه ریلی سراسری کشور برای ارسال محصوالت میانی 
و کاهش تــردد تانکرهای حمل ونقــل از جمله طرح ها و 
پروژه های زیســت محیطی این پاالیشــگاه است. از دیگر 
 zero( پروژه های در دســت اجرا می توان به احداث واحد
liquid discharge( )ZID( برای بازیابی و اســتفاده مجدد 
از پســاب تولید واحد RO، نصب مشعل سوم و پیشگیری 
از احتراق ناقص در دو مشــعل موجود در مواقع اضطراری، 
انتقال پســاب تصفیه خانه شاهین شــهر به منظور مصارف 
صنعتی و کاهش مصرف منابع آب ســالم و گرانوله سازی 

گوگرد جامد تولیدی اشاره کرد.

 هوای سالم با کنترل آلودگی هوا
هوای سالم، یکی از پنج عنصر حیات بشریت است 
که برای ادامه زندگی انسان ضرورت دارد، از این رو برای 
داشتن هوایی ســالم و پاك، باید آلودگی های محیطی و 
عواملی را که باعث بروز آن می شــود شناسایی و کنترل 
کرد.تولید سوخت براســاس استاندارد EURO۴ به مقدار 
۸.۵ میلیــون لیتــر بنزیــن و ۲ میلیون لیتــر گازوییل با 
بهره برداری از واحدهای بنزین ســازی و ارائه به شرکت 
ملــی پخش فرآورده های نفتی با هدف توزیع در اســتان 
اصفهــان، نصــب آناالیزرهــای آنالیــن روی خروجی 
دودکش هــا براســاس توافق با اداره کل محیط زیســت 
استان و ارسال آنالین اطالعات و گازسوز کردن کوره ها 
با خرید مشــعل های جدیــد Enviromix و جلوگیری از 
انتشــار روزانه حدود ۵۵ تن گوگرد از مواردی اســت که 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، همســو با کنترل آلودگی 
هوا انجام داده اســت.این شــرکت ، گام های دیگری در 
زمینه کنترل آلودگی هوا برداشــته اســت که عبارت اند 
از: جایگزینی گازهای دوســتدار الیــه ازون با هالون ها 
و فرنون هــای مخرب الیه ازون در سیســتم های اطفای 
حریق و سیستم های سرمایشی، بهره گیری از ماشین آالت 
جدید به جای ماشین آالت فرســوده با خرید ۱۰ دستگاه 

جرثقیل از کشــور آلمان، بهینه ســازی سوخت کوره های 
شرکت )اســتفاده از ســوخت گاز و تنظیم هوای اضافی 
کوره ها(، امضای قرارداد با شــرکت های معتمد ســازمان 
حفاظت محیط زیســت به منظور پایــش آالینده های هوا، 
دبل ســیل کردن سقف شــناور مخازن با هدف کاهش 
بخارات نفتی متصاعدشده به هوا، استمرار بهره برداری از 
مبدل حرارتی packinox در واحدهای تبدیل کاتالیستی، 
نصب ســلول های خورشــیدی به منظور کاهش مصرف 
سوخت های فســیلی، استفاده از خودروهای گازسوز برای 

ترددهای داخل و خارج شرکت و...
کنترل آلودگی خاک و آب های زیرزمینی

کنترل آلودگی خاك و آب های زیرزمینی، اســتفاده 
از فناوری زیســت پاالیی و گیــاه پاالیی با هدف حذف 
آلودگی نفتی خاك، بررســی نشــت فرآورده های نفتی و 
استقرار شــرکت مشاور ازسوی شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده های نفتی ایران در ایــن پروژه، امضای 
قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 
بــرای پایش آالینده هــای آب را می تــوان از اقدام های 
انجام شده ازسوی پاالیشگاه اصفهان برشمرد؛ ضمن آنکه 
در این زمینه پاکســازی سفره های آب زیرزمینی به روش 
اســتحصال پلوم های آلودگی و اندازه گیری گازهای آلی 

فرار در خاك به منظور حصول اطمینان از نشــت نکردن 
مواد به خاك نیز انجام شده است.

تصفیه و بازگردانی ۴۰۰ مترمکعب آب در ساعت
مدیریت انرژی از دیگر برنامه های زیســت محیطی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان همسو با مسئولیت اجتماعی 
است. در این زمینه گام هایی همچون استقرار دستورعمل 
مدیریت سبز در ســطح شرکت برای بهینه سازی مصرف 
انرژی، تصفیــه و بازگردانی ۳۲۰ مترمکعب در ســاعت 
پساب ارسالی از واحدهای عملیاتی در تصفیه خانه صنعتی، 
تصفیــه و بازگردانی ۴۰۰ مترمکعب در ســاعت پســاب 
بویلرها و برج های خنك کننده در واحد اســمز معکوس، 
تصفیه سیســتم های الکترونیکی کنترل و کاهش مصرف 
آب )بیش از ۱۰۰ عدد شیر دارای سنسور(، حذف و روش 
آبیــاری غرقابی و جایگزین کردن آبیاری تحت فشــار و 
آبیاری قطره ای برداشــته شده است. استقرار و بهره گیری 
از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری برای کاهش مصرف 
کاغذ در شــرکت، تغییر در همه سیســتم های روشنایی 
با نصــب ballast بــرای کاهش مصرف بــرق، نصب 
سلول های خورشیدی در منازل سازمانی و درج مطالب و 
پیام های زیست محیطی از دیگر اقدام های مدیریت انرژی 

است که پاالیش نفت اصفهان دنبال می کند.

استفاده از ال پی جی در سبد سوخت خودروها؛ مصلحت یا منافع ملی؟
نگاه سیاسی به مسائل ملی و اقتصاد کالن کشور 
که قشرهای آسیب پذیر را تحت تأثیر قرار می دهد، سبب 
شده است به تازگی بحث جایگزینی گاز مایع )ال پی جی( 
با گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( در بعضی رسانه ها طرح 
شــود، اما دیدگاه های متخصصان نشان می دهد توسعه 
صنعت سی ان جی تصمیم صحیحی بود که همه دولت ها 
روی آن اتفاق نظــر داشــته و آن را به عنوان ســوخت 
جایگزین و ملی معرفی کرده اند و اســتفاده از ال پی جی 
به عنوان سوخت خودروها در سبد سوخت کشور با توجه 
به ماهیت اشتعال زا بودن این سوخت و شرایط اقتصادی، 
محیط زیســتی و جغرافیایی کشــور توجیــه و مبنای 

کارشناسی و علمی نداشته و خالف مصالح ملی است.
هیچ سوختی در دنیا کامل نیست و انواع سوخت ها 
مزایا و معایب و جنبه های زیســت محیطی و اقتصادی 
و جغرافیایی فراوانی دارند، کشــورها بر اســاس شرایط 
جغرافیایی و زیســت محیطی، ســوخت مصرفی خود را 
برای حمل ونقل انتخاب می کنند؛ برای نمونه کشــوری 
مانند سوئیس اگر بخواهد گاز طبیعی را به عنوان سوخت 
خودرو اســتفاده کند، نیاز اســت حدود ۱۰ میلیارد دالر 
هزینه صرف توسعه شبکه گازرسانی کند، هزینه احداث 
خطوط لوله، ایســتگاه های تقلیل فشــار و جایگاه های 
عرضه سوخت و حمل ونقل ساالنه را نیز اگر به این مقدار 
اضافــه کنید، در مجموع حــدود ۵۰ میلیارد دالر هزینه 
ثابت سرمایه گذاری نیاز دارد که منطقی نیست، بنابراین 
سوئیس خودروهای برقی و سوخت اتانول زیستی را در 
اولویت قرار داده و سبد سوختش را سبدی قرار می دهد 
که جنبه هــای اقتصادی، جغرافیایی و زیســت محیطی 
فراوانی دارد؛  درباره انتخاب بین ســی ان جی و ال پی جی 
هم همین طور است و نمی توان ادعا کرد که ویژگی های 
ســی ان جی در مقایسه با ال پی جی مثبت است، بلکه هر 
ســوختی مزایا و معایبی دارد، امــا گاز طبیعی به لحاظ 
زیســت محیطی، کارکرد در خودروها و ایمنی و شرایط 
جغرافیایی و زیست محیطی کشور ما مزایایی دارد که به 

هیچ وجه قابل مقایسه با ال پی جی نیست.
یکی از دالیل حذف ال پی جی از ســبد ســوخت 
خودروها در کشــور هزینه حمل ونقل باال، اشتعال زایی 
فراوان و محدودیت در حمل ونقل آن بوده است؛ حمل و 
نگهداری ال پی جی نیاز به مخازن خاصی دارد، ال پی جی 
در پاالیشــگاه ها در مخازن کروی ذخیره سازی می شود، 
حمل آن نیز با نفتکش های عادی حمل سوخت ممکن 
نبــوده و از طرفی خطرآفرین هم هســت و با توجه به 
ایــن مخاطرات و از طرفی نداشــتن صرفه  اقتصادی ما 
نمی توانیم آن را به یك سوخت پرمصرف و ملی تبدیل 
کنیــم و تعداد زیادی خودرو حمل ال پی جی وارد جاده ها 

کنیم.
برای استفاده از سی ان جی به عنوان سوخت خودرو، 
مخزنی تحت فشــار در خودرو تعبیه می شــود که این 
مخزن تا دو برابر فشار داخلی )۲۰۰ بار( را تحمل می کند 
)تا ۴۰۰ بار( که در برابر هر ضربه و حادثه ای مقاوم است 
و ســرانجام نیز گاز طبیعی وارد هوا می شــود و این طور 
نیســت که حادثه ای رخ دهد، اما در خودروهای بنزینی 
این گونه نیســت و خودرو در اثر حادثه آتش می گیرد و 
اتفاقًا در مورد خودروهای ال پی جی ســوز، خودرو تبدیل 
به یك بمب متحرك می شــود، چراکــه خودروها برای 
سوخت بنزین طراحی شــده اند و با استفاده از ال پی جی 
با دمای حرارتی باال، بــا کوچك ترین برخوردی منفجر 

می شــوند، بنابراین برای اســتفاده از ال پی جی به عنوان 
ســوخت خودرو نیاز اســت که مخازن ویــژه طراحی و 
ســاخته شــود و به منظور تأمین ایمنی خودرو، سیستم 
سوخت رســانی و باك خودرو تعویض شــود که اجرای 
همــه این موارد به صرفه نیســت و متأســفانه مردم از 
کپســول های ال پی جی در خودروها استفاده می کنند که 
بسیار خطرآفرین است و اگر بخواهیم برای آن استاندارد 
بنویســیم و در کارگاه های مجاز تبدیــل کنیم و هزینه 
تبدیل بــاك و ... را نیز بیفزاییم، باز هم ســطح ایمنی 
در مقایســه با ســی ان جی قابل قبول نیست و به لحاظ 

اقتصادی و جانی مضر است.
هزینــه تقریبی تبدیل یك دســتگاه خــودرو به 
ال پی جــی معادل ۱۰ تــا ۲۰ میلیون تومان اســت که 
صــرف این هزینه با توجه به ماهیت ال پی جی که درجه 
اشتعال باالیی دارد و در اثر کوچکترین حادثه به سرعت 
منتشــر می شود، به صرفه نیســت، البته عده ای ممکن 
اســت بگویند بنزین هم بخــارات دارد، اما بخاراتی که 
بنزیــن ایجاد می کند، یك دهم یا یك بیســتم ال پی جی 
است. ال پی جی مایعی اســت که در لحظه مایع است و 
می ریزد، اما فوق العاده فرار و بدترین محرك برای انفجار 
سریع است و به همین دلیل اشتعال زا بودن بخارات، اگر 
احتمال انفجار یك ماشین بنزینی در تصادفات ۴۰ درصد 
باشد، در ال پی جی ۹۰ درصد است و اتفاقًا دلیل عمده ای 
که در کشورهای اروپایی خودروهای سبك را گازوئیلی 
کردند، همین ایمن بودن گازوئیل در مقایســه با بنزین 

در تصادفات بود.
مخاطرات نگهداری ال پی جی به عنوان سوخت خودرو در 

منازل و پارکینگ ها

مسئله دیگر این است که ما برای کاربری دیگری 
میلیاردهــا دالر )بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر( خرج شــبکه 
عظیم گاز شــهری کردیم  و گاز شهری را به کل کشور 
رســاندیم، بنابراین ســی ان جی را در دهه ۸۰ به منظور 
تنوع بخشــی به ســبد ســوخت خــود وارد کردیم زیرا 
گزینه مناسب تری نداشــتیم و اگر بخواهیم امروز سراغ 
ال پی جی برویم، باید ۲ هــزار جایگاه تازه احداث کنیم 
که با لحاظ هزینه تقریبــی ۱۰ میلیون تومان برای هر 
جایگاه، ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری فقط برای 
احداث  ایستگاه های عرضه ال پی جی نیاز است. از طرفی 
باید خودروســاز را مجبور به تولید خودرو با اســتاندارد 
ال پی جــی کنیم که آن هم با توجــه به هزینه ۲۰۰ الی 
۳۰۰ میلیارد تومانی موردنیاز برای تغییرات در خط تولید، 
هزینه سرمایه گذاری باالیی اســت. از طرفی نیاز است 
که زیرساخت های انتقال )نفتکش های مخصوص حمل 
ال پی جی( فراهم شــود که این موضوع نیز با احتســاب 
نیاز به یك هزار دستگاه نفتکش، حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری نیاز دارد و شــما ســرانجام این 
هزینه ها را بدون احتساب زمانی که صرف راه اندازی این 
صنعت خواهد شــد، متقبل می شوید تا سوختی با ایمنی 

پایین تر و ظرفیت کمتر توزیع کنید.
 متأســفانه عــده ای تحــت عنوان کارشــناس 
اطالعات غلط به مردم می دهند، اما مســاله این است 
که در پاالیشــگاه های ما چه میزان ال پی جی فلر شده 
اســت؟ آن هم در شــرایطی که ال پی جی امروز صادر 
می شود و ارزش افزوده مناسبی برای کشور داشته و ارز 
کشــور را تأمین می کند. پس بهتر است اگر به مصالح 
ملی می اندیشــیم، مسائل را علمی بررسی کنیم. امروز 

صنعت ســی ان جی در کشور رشد و توسعه قابل توجهی 
داشته و برای هزاران نفر اشتغال زایی کرده است. حدود 
۲ هــزار و ۵۰۰ جایــگاه عرضه ســی ان جی و هزاران 
کارگاه صنعتی تولیــد کیت و مخزن و تبدیل خودروها 
به گازســوز در کشــور ایجاد و ظرفیت مناسبی برای 
تبدیل این ســوخت پاك به عنوان سوخت ملی به وجود 
آمده است. آیا عقالنی است که به جای استفاده از این 
حجم ســرمایه گذاری انجام شده در شبکه گازرسانی و 
توزیع سی ان جی، امروز ســرمایه گذاری جدیدی انجام 
دهیم و هزینه های جدیدی آن هم در شــرایط کنونی 
اقتصادی به کشــور تحمیل کنیم؟ آن هم در شرایطی 
که شــرکت های بزرگ و توانمنــدی در عرصه صنعت 

سی ان جی ایجاد شده و پا گرفته اند؟
صادرات ســی ان جی در دنیا به صرفه نیســت و 
زیرســاخت های آن نیز در کشور فراهم نشده است؛ هر 
مترمکعب گاز طبیعی که با بنزین جایگزین شــود، اگر 
قیمت بنزین را ۵۰ ســنت و گاز طبیعی را ۱۰ سنت در 
نظر بگیریم، حدود ۱۰ ســنت عایدی در هر مترمکعب 
بــرای مصرف کننده و روزانه ۴ میلیون دالر و ســاالنه 
حــدود ۱.۵ میلیارد دالر عایدی برای کشــور به همراه 
دارد که البته ایــن به جز هزینه هــای حمل ونقل و... 
توزیع بنزین در کشــور است، بنابراین به صرفه تر است 
که سوخت خودروهای ســبك را به سمت گاز طبیعی 
ســوق دهیم و مردم و کشــور از مزایای اقتصادی آن 

منتفع شوند.
جایگزینی سی ان جی نیازمند همیاری رسانه ها و 

فرهنگ سازی
در مســاله توزیع مناسب جایگاه های عرضه سی 

ان جی به ویژه در کالنشــهرها، آن چــه که موردنیاز 
اســت، همیاری رســانه ها با وزارت نفــت برای ایجاد 
فرهنگ اســتفاده از سی ان جی و مطالبه از شهرداری ها 
بــرای احــراز زمیــن مناســب احــداث جایگاه های 
کوچك مقیاس ســی ان جی است تا بتوانیم هدف نهایی 
وزارت نفت که جایگزینی مصــرف روزانه ۱۰ میلیون 
لیتر بنزین با ۱۰ میلیون مترمکعب سی ان جی جایگزین 
کنیم که این موضوع نیازمند توزیع مناسب این سوخت 
و افزایش تعداد جایگاه های عرضه سی ان جی است، اما 
برای نمونه برای توزیع سی ان جی در نیمه شمالی شهر 
تهران به دلیل قیمت باالی زمین، مشــکالت فراوانی 
وجود دارد و بخش خصوصی بایــد در این زمینه پا به 
میدان بگذارد. سال گذشته کارمزد سی ان جی در کشور 
افزایــش یافــت و این صنعت امروز به کســب وکاری 
ســودآور تبدیل شده است، بنابراین در صورت همیاری 
شــهرداری ها و بخش خصوصی حتی می توان بیش از 
۱۰ میلیون لیتر بنزین را جایگزین سی ان جی کرد و اگر 
کسی می خواهد به نفع کشور عمل کند، باید به توسعه 
صنعت ســی ان جی و افزایش سهم آن در سبد سوخت 
کشــور توجه کند، زیرا زمان زیادی صرف توسعه این 
صنعت شده و زیرساخت های خوبی در زمینه توزیع گاز 

در کشور وجود دارد.
گاز طبیعــی به دلیل درجه آرام ســوزی اش، در 
مقایســه با بنزین بــازده بهتری بــرای موتور ایجاد 
می کند و الزم است خودروســازها تحقیقات و تولید 
موتورهای پایه گازســوز را افزایــش دهند؛ این یك 
واقعیت اســت که در هر جای دنیــا اگر این حجم از 
گاز طبیعی را در اختیار داشــتند، حتی یك لیتر بنزین 
هم به عنوان سوخت خودرو اســتفاده نمی کردند زیرا 
هم با محیط زیست سازگاری دارد و هم ارزان است. 
ما امروز ظرفیت تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین 
در کشــور داریم و اگر گاز طبیعی در کشور جایگزین 
بنزین شــود، در ســال های پیش رو می توانیم حجم 
زیادی از خودروها را به گازســوز تبدیل کنیم و سهم 
سی ان جی در سبد ســوخت خودروها را تا ۷۰ درصد 
افزایش دهیم، اما این پرسش مطرح است که با وجود 
افزایش قیمت خودروهای گازســوز، چرا خودروســاز 
به ســمت تولید خودرو گازسوز نمی رود، در حالی که 
اختالف قیمت بین یك خودرو ســواری عادی با یك 

خودرو گازسوز حدود ۲۰ میلیون تومان است.
بنابرایــن در شــرایطی که وزارت نفــت متعهد 
شــده اســت مابه التفاوت اجرای مصوبه دوگانه ســوز 
شــدن خودروهای عمومی را پرداخت کند، اما باز هم 
شرکت های ســازنده خودرو با وجود متقاضیان فراوان 
و صف های طویل برای ثبت نام خودرو، از این موضوع 
استقبال نمی کنند؛ بنابراین حلقه گمشده زنجیره تنظیم 
ســبد سوخت در کشور این اســت که رسانه ها بیش از 
پیــش به منافع ملی و وظایف خــود در ارائه اطالعات 
صحیــح توجه کــرده و آن را فــدای چالش های بین  
سازمان هایی نظیر حمایت از مصرف کننده و خودروساز 
و ... نکننــد و این پرســش را طرح کنند که با توجه به 
معایب ذاتی ال پی جی و مخاطــرات آن و نیز بار مالی 
مضاعفــی که بر کمــر خمیده اقتصاد کشــور تحمیل  
می کند، آیا باز هم منافع سیاسی عده ای ایجاب می کند 
که از توســعه آن در سبد ســوخت خودروها و ... دفاع 

کنند!؟ 

از محيط زيست تا رهايی از کرونا؛

نگاهی به فعاليت های پااليشگاه اصفهان در زمينه مسئوليت های اجتماعی
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 ویژه
 روز صنعت
پتروشیمی

راهبرد شرکت ملی صنايع پتروشيمی توسعه زنجيره ارزش؛

ارزش افزوده
 ۷00 درصدی با 
اجرای طرح های 
پيشران پتروشيمی 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تمرکز بر طرح های نیمه تمام برنامه های 
قبلی و بررسی مشکالت آنها تالش کرد چالش های این طرح ها برطرف شده 

تا این طرح های نیمه تمام و یا بر روی کاغذ اجرایی شوند

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس:

نگاه مجلس حمايت از 
صنعت پتروشيمی  است

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس:

سرمايه گذاری در پتروشيمی بايد 
افزايش پيدا کند

عضو هيات مديره و فدراسيون صنعت نفت ايران:

 روند توسعه پتروشيمی با وجود تحريم و 
چالش های متعدد قابل تقدير است

رئيس کميسيون انرژی اتاق بازرگانی تهران:

NPC  بهترين پايگاه برای زيرساختهای 
ساير صنايع است

پيام تبريک 
رئيس روابط عمومی 

شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
به مناسبت 8 دی

مهندس بهزاد محمدی تبیین کرد؛ 

توسعه هوشمند، طرح های پیشران و آینده 
درخشان صنعت پتروشیمی

4 الزام برای توسعه پتروشیمی قابل تعریف است:1-خوراک،2-تکنولوژی3-سرمایه4-بازار
8و9

7
6

8و9

8و9

8و9

7

پيام مهندس بهزاد محمدی معاون 
وزير و مدير عامل شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی به مناسبت روز 
صنعت پتروشيمی
در عصــر جدید با پیدایــش صنعت نفت، تمدن بشــری دچار 
دگرگونی شــگفت انگیزی گردید.« نفت« تنها یك منبع تامین کننده 
انرژی نبود بلکه با فرآورده ها و مشتقات فراوانش امکان بهره مندی از 
مصنوعات متنــوع و متعدد صنعتی را فراهم نمود. نقش اصلی در این 
تحول را« صنعت پتروشــیمی« ایفا کرده اســت. این صنعت با پیوند 
کوشــش و دانش توانست مســیری را هموار کند که نفت این منبع 

طبیعی خدا دادی، به صد ها هزار محصول تبدیل شــود، دســتاوردی 
کــه رفاه بیشــتر و زندگی بهتر را برای انســان ها بــه ارمغان آورد. 
کشور عزیزمان ایران ســرافراز افتخار دارد که از پیشگامان« صنعت 
پتروشــیمی« در جهان می باشد. از ســال ۱۳۳۸ که نهال این صنعت 
در مرودشت شــیراز به زمین نشانده شد تا کنون که به درختی تنومند 
و پر ثمر بدل گشــته است، ایرانیان با هوش و سخت کوش برگ زرین 
دیگــری را  به تاریخ تمدن شــکوهمند خویش افزودند. امروز صنعت 
پتروشیمی بیشــترین ســهم در تجارت خارجی و تامین ارزی کشور 
را به عهده دارد و با ســهام داری بیش از ۵۰ میلیون ایرانی از ســهام 
شرکت های پتروشیمی در بورس، به یکی از مردمی ترین صنایع کشور 
تبدیل شده اســت. برنامه های جهش دوم، جهش سوم و گام چهارم 
با محوریت بومی ســازی دانش فنی، ســاخت تجهیزات و طرح های 
تولیدی بر مدار کیفی سازی محصوالت و خلق ارزش افزوده،  شتابان 

در حال حرکت و اجرا هســتند. امروز می توانیم نوید دهیم که تا پایان 
گام چهــارم در ســال ۱۴۰۶ ظرفیت تولید به بیــش از ۱۵۰ میلیون 
تــن با درآمد ۴۴ میلیارد دالر در ســال خواهد رسید.هشــتم دی ماه 
روز ›صنعت پتروشــیمی« را به هم وطنــان گرامی به عنوان صاحبان 
اصلی صنعت و به تمام فعاالن و صنعتگران، مدیران الیق، مهندسان 
توانمند، کارگران سخت کوش و کارمندان گرانقدر صنعت پتروشیمی 
که این دستاورد ســترگ مرهون همت و تالش انان است، صمیمانه 
تبریك می گویم. امیدوارم همانگونه که این صنعت در روز های سخت 
تحریم های ظالمانه موجب گشایش در اقتصاد ملی گردید، در آینده نیز 
با تحقق گذر از خام فروشــی موجب توسعه پایدار و متوازن در کشور 

گردد. شکوه و سربلندی ایران مستدام باد
  بهزاد محمدی
               1399/1۰/۰8
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه 
پرتوشیمی

پیام

پیام تبریک رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به مناسبت 8 دی

روز هشــتم دی ماه که در تقویم این کشور به نام یکی از مهم 
ترین صنایع حال حاضر جهان یعنی صنعت پتروشیمی نام گذاری شده 

است را گرامی می دارم.
جای بسی افتخار اســت که صنعت پتروشیمی در فراز و نشیب 
های بیش از نیم قرن، توانست با ایجاد ارزش افزوده در تولیدات ملی 
کشــور و کســب رتبه اول صادرات غیر نفتی، طالیه دار و به عنوان 
موتور محرك اقتصاد کشور مطرح شود. این صنعت، امروز به نمادی از 
عزم ملی برای جلوگیری از »خام فروشی« و افزایش ثروت ملی تبدیل 
شده اســت و به یقین می تواند زمینه ساز رسیدن کشور عزیزمان به 
جایگاه واقعی خود در اقتصاد منطقه ای و حتی بین المللی باشد. هشتم 
دی ماه روز پاسداشــت صنعتی است که امروز از هر زمان دیگری رو 
به تعالی و پیشــرفت حرکت می کند و بعنوان یکی از ارکان اصلی و 
مهم صنعت نفت در کشور نقش بسزایی را در تولید ناخالص ملی ایفاء 
می نماید؛ بدون شك پیشرفت های صنعت پتروشیمی مرهون توانایی 
هــای علمی و فنی همــه کارکنان، مهندســان و متخصصان با اراده 
صنعتی اســت که در سخت ترین شــرایط اقتصادی کشور، بار عظیم 
ایجــاد ارزش افزوده و ارز آوری برای اقتصاد کشــور را به دوش می 
کشند. بی تردید نامگذاری این روز در ۸ دی که بنام صنعت پتروشیمی 
مزین شده است بهانه ای است برای تجلیل و تکریم همه کسانی که 
با عزمی اســتوار و همت و اراده ای فراگیر، تالش می کنند تا در افق 
۱۴۰۴ صنعت پتروشیمی کشــور را به جایگاه اول در منطقه برسانند. 
باید اذعان کرد دستاوردهای صنعت پتروشیمی تنها در میزان تولیدات 
مجتمع ها و پیشرفت فیزیکی پروژه ها و درآمدزایی اقتصادی خالصه 
نمی شــود. تالش در جهت ایفای نقش مهــم این صنعت در تحقق 
مسئولیت اجتماعی، پویایی سازمانی، ارتقای سطح مدیریت و توسعه، 
منابع انسانی، تحقیق و توسعه، کسب اعتبارات بین المللی، خالقیت و 
نوآوری و ... همگی بخش هایی از افتخارات صنعت پتروشیمی ایران 
اســت. اینجانب فرا رسیدن هشتم دی ماه روز صنعت پتروشیمی را به 
خانــواده بزرگ و فخیم این صنعت تبریــك گفته و امیدوارم این روز 

فرخنده به مطلع پرفروغ پتروشیمی کشور عزیزمان تبدیل شود.
ایوب بنوی

رئیس روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

6 گام توسعه  تا آستانه جهش سوم پتروشیمی
توسعه صنایع پتروشیمی هدفی است 
کــه گام به گام در برنامه های شــش گانه 
صورت گرفته  برنامه ریزی  آن  برای  توسعه 
تا ایران را به جایگاه نخست این صنعت در 

غرب آسیا برساند.
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
سال ۱۳۴۲ تاسیس و یك سال بعد از آن 
با احداث واحد تولید کود شیمیایی شیراز، 
کشورمان صاحب صنعت پتروشیمی شد و 
اولین گام ورود به این صنعت را برداشت.

در ســال های بعد با احــداث مجتمع های 
پتروشیمی رازی، آبادان، کربن اهواز، بندر 
امــام و... این صنعت در فاز توســعه قرار 
گرفت. طبــق گزارش های وزارت نفت، ۳ 
میلیون تن ظرفیت نصب شده، ۶.۱  میلیون 
تن تولید با تنوع ۱۷ نوع محصول، فروش 
۱.۵۲ میلیون تن محصــول، ۰.۶ میلیون 
تن صادرات بــه ارزش ۰.۰۵ میلیارد دالر، 
عملکردی اســت که از صنعت پتروشیمی 
کشور در ســال ۵۷ ثبت شده است.هرچند 
که دوره هشــت سال جنگ تحمیلی روند 
توســعه صنعت پتروشــیمی را کند کرد و 
در برخــی از مناطق جنوبی متوقف شــد 
اما توســعه صنایع پتروشــیمی در اسناد 
باالدستی از جمله برنامه های توسعه ای از 
یاد نرفت و تکمیل پروژه های آغاز شــده 
جزو اولویت ها قرار گرفت.البته توسعه این 
صنعت در مقاطعــی مطابق با برنامه های 
تعیین شده پیش نرفت اما امروز به یکی از 
مهم ترین منابع درآمدی کشور تبدیل شده 
به طوری کــه علی رغم اعمال تحریم های 
ایــن صنعت،  آمریکا علیه  ســختگیرانه 
محصوالت پتروشــیمی حدود ۳۲ درصد 
یعنی یك سوم ارزش کل صادرات غیرنفتی 
کشــورمان را شامل می شود.از آنجایی که 
توسعه پتروشــیمی می تواند عامل تحقق 
سیاســت تمام دولت های بعــد از انقالب 
مبنی بر قطع وابســتگی به درآمد نفتی و 
خام فروشــی باشــد، در عمده برنامه ها از 
جمله اسناد توســعه ۵ ساله اول تا ششم، 
برنامه های بودجه و برنامه راهبردی اقتصاد 
مقاومتی گسترش این صنعت و توجه به آن 

در اولویت قرار دارد.
احیای صنعت جنگ زده پتروشیمی در 

برنامه اول توسعه
ارتقای ســهم صنعت پتروشیمی در 
اقتصــاد ملی و حضور موثــر در بازارهای 
جهانی یکی از موضوعات مهم برنامه اول 
تا ششم توســعه در بخش های مرتبط با 
برنامه ریزی و سیاست گذاری در این صنعت 
بوده اســت که هدف افزایش درآمدزایی از 
این محل را دنبــال می کند.اولین برنامه 
توسعه ای کشــورمان از سال ۶۸ شروع به 
کار کرد. پیش از آن یعنی در دوران جنگ 
در بخش پتروشیمی اقداماتی انجام شده بود 
که در این مدت کل سرمایه گذاری شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی چیزی حدود ۴۲۰ 
میلیارد ریال بود.در سال ۶۷ یعنی یك سال 
قبل از شروع اجرای برنامه های توسعه ای، 
صنعت پتروشــیمی در تولید رکوردشکنی 
کرد و همچنین فعالیت پتروشیمی رازی در 
فازهای اول و دوم شروع شد.میزان تولید 
صنعت پتروشــیمی در این سال به ۸۸۰ 
هزار تن رسید و توانست ۲۶ میلیون دالر 
صادرات داشته باشد. اما با آغاز برنامه های 
توسعه ای ســطح تولید صنایع پتروشیمی 
به چند برابر رسید، به طوری که در جریان 
اجرای طرح های برنامه پنج ســاله اول و 
دوم توسعه، آغاز به کار پتروشیمی اصفهان، 
اراك و تکمیــل مجتمع های بندرامام و ... 
باعث شــد که تولید در سال پایانی برنامه 
دوم بــه ۱۲ میلیون تن ارتقا یابد.ازآنجایی 
در دوره جنگ خسارت هایی به مجتمع های 
پتروشیمی وارد آمد، مهم ترین هدف گذاری 
در برنامــه اول توســعه بــرای صنعــت 
پتروشیمی، بازسازی و احیا بود و تامین نیاز 
یعنی طرح جایگزینی  پایین دستی  صنایع 
واردات، صدور محصوالت پتروشــیمی و 
کمك به رهایــی از اقتصاد تك محصولی 
در بلند مدت، فراهم آوردن زمینه های رشد 
صنعت غیروابسته و پایه ریزی تکنولوژی 
داخلی و اســتفاده بیشتر از امکانات داخل 

کشــور هم مطابق با برنامه اول در دستور 
کار قرار گرفت.۱۰ طرح عمرانی در برنامه 
اول گنجانده شــد و در پنج ســال برنامه 
اول با سرمایه گذاری ۷۰۸۵ میلیارد ریالی، 
طرح های دی آمونیم فســفات در مجتمع 
رازی، متانــول اول در مجتمــع شــیراز، 
اصفهان،  پتروشیمی  بندرامام،  پتروشیمی 
فاز اول پتروشیمی اراك و گسترش دوده 
صنعتی اهواز بهره برداری شدند. با اجرای 
ایــن طرح ها ظرفیت تولید شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی از ۵.۳ میلیون تن به 
بیــش از ۱۰ میلیون تن در ســال ۱۳۷۳ 

رسید.
رشد درآمدهای صادرات پتروشیمی 

نتیجه برنامه دوم توسعه
برنامه دوم توســعه از ســال ۱۳۷۴ 
آغاز شــد و طبــق این برنامه گســترش 
خصوصی ســازی هــا در راس کار صنایع 
و پتروشــیمی ها بود. سیاســت شــرکت 
ملــی صنایع پتروشــیمی در پنج ســاله 
دوم، افزایش ســوددهی، توسعه صادرات، 
گسترش خصوصی سازی وافزایش تولید 
و تنــوع محصول با محصــوالت ویژه و 
جدید تعریف شــد. در راستای تحقق این 
سیاســت طرح های باقی مانــده از برنامه 
اول به بهره برداری رســید و تکمیل شد.با 
توجه به اســتفاده از مزیت های نســبی 
منطقه ای، سیاست گسترش صنعت در بندر 
امام در پیش گرفته شــد و با هدف جذب 
ســرمایه های داخلی و خارجی و به دنبال 
آن افزایــش تولید و صادرات، منطقه ویژه 
اقتصادی در بندر امام تاسیس شد.با افزایش 
ســرمایه گذاری بــه ۸۱۲۳ میلیارد ریال و 
بهره بــرداری از مجتمع هــا و واحدهای 
پتروشــیمی باقیمانده از برنامه اول توسعه 
و احداث چند واحد دیگر، در پایان ســال 
پنجم برنامه توسعه دوم، تولید محصوالت 
پتروشــیمی بــه ۱۴ میلیون تن رســید.

یکی از مهمترین رویدادهــا در این دوره 
اخذ اســتاندارد ISO ۹۰۰۲ توسط شرکت 
پتروشــیمی اصفهان بود که باعث رشــد 
صادرات محصوالت پتروشیمی کشورمان 
در بازارهای بین المللی شــد به طوری که 
صادرات با رشــد ساالنه ۱۶ درصد به ۲.۹ 
میلیــون تــن و ارزش ۵۸۰ میلیون دالر 
رســید. طبق گزارش های وزارت نفت، در 
این دوره سهم پتروشیمی در کل صادرات 
غیرنفتی نسبت به پایان برنامه اول به بیش 
از ۱۷ درصد و در صادرات بخش صنعت به 

حدود ۳۱ درصد افزایش یافت.
جهش صنعت پتروشیمی ایران از برنامه 

سوم
جهــش اول صنعــت پتروشــیمی 
کشورمان از برنامه ســوم توسعه رخ داد. 
تاریــخ صنعت پتروشــیمی در چهار دهه 
گذشته نشــان می دهد در ۱۵ سال اجرای 
برنامه های ســوم تا پنجم این صنعت به 
سمت استانداردهای جهانی حرکت کرد و 
خیز برای جهــش اول و افزایش تولید در 
همین ســال های اول برنامه سوم توسعه 
برداشته شد.استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود، اجرای طرح های توســعه، توسعه 
صادرات و ارتقای جایگاه پتروشــیمی در 

و  غیرنفتی، خصوصی سازی  صادرات 
تغییر ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از اقدامات انجام شده مطابق با برنامه سوم 
توســعه بود. البته همچنان مانند گذشته 
تکمیــل اقدامات باقیمانده از برنامه دوم از 
اولویت دارترین موضوعات برنامه سوم بود. 
همچنین در این برنامه، اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود، نوســازی و بازسازی 
واحدهــای قدیمی، تولیــد محصوالت با 
ارزش افــزوده باالتر، حداکثر اســتفاده از 
توانمندی هــای فنی و مهندســی داخل، 
تجهیز مناطــق ویژه اقتصادی، توســعه 
از  حمایت  خصوصی ســازی،  صــادرات، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و گسترش 
تحقیق و توســعه مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین بــرای تحقق برنامــه افزایش 
صادرات محصوالت پتروشــیمی، منطقه 
ویژه اقتصادی انــرژی پارس به دلیل دارا 
بودن منابع گاز طبیعی میدان پارس جنوبی 
بــرای اجرای طرح های توســعه ای جدید 
انتخاب شد. تا پایان برنامه سوم یعنی سال 
۱۳۸۳ ســرمایه گذاری در این صنعت به 
۱۱۵۴۰۰ میلیارد ریال رسید و ۱۸ میلیون 
تن محصوالت پتروشیمی تولید شد. طبق 
آمار منتشر شــده از سوی وزارت نفت، در 
این سال، میزان صادرات و فروش داخلی 
به ترتیب ۵.۲ میلیون تن به ارزش ۱۷۲۶ 
میلیــون دالر و ۴.۸ میلیون تن به ارزش 

۱۲.۶ هزار میلیارد ریال بود.
رشد حدود دو برابری تولیدات 

پتروشیمی با اجرای برنامه چهارم 
توسعه

مهمتریــن سیاســت ها در برنامــه 
چهارم توســعه جذب منابع سرمایه گذاری 
و گسترش مالکیت بخش های خصوصی 
داخلی و خارجــی در کل مالکیت صنعت 
پتروشیمی و رساندن سهم بخش خصوصی 
به حــدود ۵۰ درصد بود. همچنین اجرای 
طرح های توســعه ای با رویکرد استفاده از 
منابع هیدروکربوری گازی جهت گسترش 
زنجیره ارزش تولید محصوالت پتروشیمی 
با ارزش افزوده بیشــتر با اتکاء به استفاده 
حداکثــری از توانمندی هــای داخلی و 
گسترش تحقیق و توسعه از سیاست های 
در اولویت این برنامه محســوب می شــد 
به طوری که در ســال های برنامه چهارم 
یعنی ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۰ طرح به ظرفیت 
۳۴.۳ میلیون تن به تولید رسید.در تنظیم 
برنامه چهارم توسعه به استفاده از خوراك 
گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، NGL  و 
محصوالت جانبی و مواد میانی مجتمع ها 

اولویت داده شد و استفاده از حداکثر امکانات 
و توانمندی های داخلی، اجرای طرح های 
جدید با بهره گیری از سرویس های جانبی 
متمرکز در منطقه ویــژه اقتصادی انرژی 
پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
از برنامه های مورد تاکیــد در این برنامه 
سرمایه گذاری های  می رود.حجم  شمار  به 
صنعت پتروشــیمی در برنامه پنج ســاله 
چهارم توســعه کشــور بالغ بر ۱۱ میلیارد 
دالر پیش بینی شد و تولید ۱۲ میلیون تن 
اتیلن، ۱۰ میلیون تــن پلیمر، ۸ میلیون و 
۵۰۰ هــزار تن اوره، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن متانول و ۴ میلیون تــن آروماتیك از 
اهداف تعیین شده برای اجرای برنامه های 
پنج ساله چهارم و پنجم توسعه بود که در 
آن دوره باالترین ســهم تولید اتیلن و اوره 

را در خاورمیانه نصیب کشورمان می کرد.
افزایش 1۰ میلیون ُتن به تولیدات 

پتروشیمی در دوره برنامه پنجم
در دوره پنــج ســاله برنامه پنجم، 
۲۶ طرح پتروشــیمی از جمله پروژه های 
تولیدی و زیربنایی به بهره برداری رســید 
که طبق تاکید برنامه چهارم توسعه اغلب 
این طرح ها با مشــارکت بخش خصوصی 
اجرایی شد. با آغاز به کار واحدهای جدید 
در پایان ســال برنامه پنجم یعنی در سال 
۱۳۹۵، حدود ۱۰.۵ میلیون تن به ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشیمی کشور اضافه 
شد. افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت 
پتروشیمی ایران در سطح منطقه و جهان، 
برقراری تعامل موثر و سازنده با کشورهای 
تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، استفاده 
از ظرفیت های صنعت نفــت و گاز برای 
تقویت امنیــت ملی، تبدیــل ثروت های 
طبیعی نفت و گاز به سرمایه های زاینده و 
مولد در دراز مدت و استفاده بهینه از ذخایر 
هیدورکربوری کشــور به عنوان پشتوانه و 
محرك توســعه پایدار اقتصادی از جمله 
اهداف کیفــی در نظر گرفته شــده برای 
صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه 
بود. همچنین در این برنامه بر شناســایی 
و اکتشــاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز 
در سراســر کشــور و انتقال و به کارگیری 
فناوری های جدید در عملیات اکتشــافی، 
تکمیــل دو پاالیشــگاه میعانــات گازی 
ســتاره خلیج فارس و فــارس با ظرفیت 
اســمی به ترتیب ۳۶۰ هــزار و ۱۲۰ هزار 
بشکه، گسترش سرمایه گذاری بخش های 
خصوصی و تعاونی و برنامه ریزی و پیگیری 
احداث شــهرك های تخصصی در مناطق 
جدید و مســاعد نزدیك بــه آب های آزاد 
و قابلیت حضــور در بازارهای صادرات در 
جاسك، چابار، ایرانشهر و منطقه پارسیان 
تاکید شد. براســاس پیش بینی های انجام 
شــده در برنامه پنجم توســعه بــا انجام 
فعالیت های توسعه ای مرتبط با ۳۰ میدان 
جدید نفتی و با بهبــود ضریب بازیافت و 
جلوگیری از افت تولیــد میادین، ظرفیت 
تولید نفت خام کشور تا پایان برنامه پنجم 
توســعه باید به ۵.۳ میلیون بشکه در روز 
می رسید. برای انجام طرح های پیش بینی 
شده در برنامه پنجم توسعه به طور متوسط 
۳۱ میلیارد ریال در سال )۱۵۵ میلیارد دالر 

ســرمایه در طی برنامه( مورد نیاز بوده که 
مقرر شــد از این میــزان ۵۹ درصد آن از 
طریق منابع خارجی )فاینانس و بیع متقابل( 
و ۴۱ درصد دیگــر از طریق منابع داخلی 

شرکت ملی نفت تامین شود.
برنامه ششم توسعه؛ پایان جهش دوم 

صنایع پتروشیمی
یکــی از محوری ترین اهداف برنامه 
ششم توســعه تحقق نرخ رشد ۸ درصدی 
اقتصاد است که صنعت پتروشیمی با توجه 
مزیت هایی که دارد می تواند نقش مهمی 
در برآورده شــدن این هدف داشته باشد. 
براساس سیاست های برنامه ششم توسعه 
ظرفیــت تولید در صنعت پتروشــیمی با 
بهره برداری از ۵۸ طرح توســعه ای باید به 
بیش از ۵۸ میلیون تن برسد. همچنین در 
سال های برنامه ششم ۲۵ طرح پتروشیمی 
با ظرفیت اسمی ۴۹.۱ میلیون تن در سال 
و ۵ طرح تامین خوراك صنعت پتروشیمی 
در حوزه باالدســت در طول ســال های 
برنامه ششم توســعه اجرا خواهند شد. با 
بهره بــرداری از طرح های توســعه ای در 
صنعت پتروشــیمی تا سال ۱۳۹۹ شمسی 
یعنی پایان برنامه ششــم توســعه، سهم 
کشورمان از تولید محصوالت پتروشیمی در 
منطقه خاورمیانه به ۴۱ درصد خواهد رسید. 
برنامه ششم،  احکام  براســاس  همچنین 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید با رشد 
متوسط ســالیانه ۲۱.۷ درصد از درآمدزایی 
۴۶.۹ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۶، به حدود 
۱۱۳ میلیارد دالر در ســال ۱۴۰۰ برسد. از 
این رو با توجه به منابع غنی نفت و گاز در 
کشورمان صادرات محصوالت پتروشیمی 
می تواند این حکم را محقق ســازد. پایان 
برنامه ششــم توسعه یعنی ســال ۱۴۰۰ 
پایان جهش دوم صنعت پتروشیمی است 
و ظرفیت اســمی تولید در صنعت باید به 
۱۰۰ میلیون تن برسد اما موضوع مهم این 
است که برای تحقق اهداف تعیین شده در 
برنامه ششم توســعه باید حدود ۵۵ تا ۶۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید در صنعت 

پتروشیمی کشور انجام شود.
جایگاه اول ایران در صنعت پتروشیمی با 

اجرای جهش سوم
ایران با دارا بــودن حدود ۹.۶ درصد 
ذخایــر نفت )رتبه چهــارم( و ۱۷.۵ درصد 
ذخایــر گاز )رتبــه دوم( در جهــان، نقش 
تعیین کننــده ای را در صنعت نفت و گاز و 
پتروشیمی دارد. سیاست گذاران کشور هم 
با طرح ریزی و برنامــه ریزی ها در قالب 
اسناد باالدســتی به دنبال جذب حداکثری 
ســرمایه های داخلی و خارجی هستند به 
ویژه در شــرایطی که با تحریم های نفتی 
و تنگنای مالــی دولت، امکان تامین منابع 
مالــی برای طرح های توســعه ای بســیار 
کاهش یافته است. در ادامه اسناد باالدستی 
و برنامه های توسعه ای در کشور مهم ترین 
هدف تعیین شــده برای صنعت پتروشیمی 
کشــورمان در افق ۱۴۰۴ دستیابی به مقام 
اول منطقه در صنعت پتروشــیمی اســت. 
هر چنــد کــه برنامه های اول تا ششــم 
توســعه ای متناسب با ظرفیت های موجود 
در صنعت پتروشــیمی تنظیــم و اجرایی 
شــد اما با تغییر برخی از شرایط و تحمیل 
برخی از محدودیت ها از جمله تحریم های 
مســتقیم و غیرمســتقیم در مقاطعی دچار 
عقب ماندگی هایی شدیم به همین دلیل که 
در حالی کــه امروز ۶۱ میلیون تن ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشــیمی را در اختیار 
داریم اما به دلیل برخی از این محدودیت ها 
مانند کمبود خوراك فقط از ۴۰ میلیون تن آن 
بهره برداری می شود. طبق برنامه ریزی های 
انجام شده هدف دولت درآمدزایی ۳۷ میلیارد 
دالری از صنعت پتروشیمی است و باید در 
بازه زمانی مشــخص درآمدهای حاصل از 
فروش محصوالت پتروشیمی از ۱۷ میلیارد 
دالر فعلی به این رقم برسد. در این صورت 
اســت که می توانیم با اجرای جهش سوم 
با یك پله صعود به جایــگاه اول در تولید 
محصوالت پتروشیمی در منطقه دست پیدا 

کنیم.

ایران با دارا بودن 
حدود 9.6 درصد ذخایر 

نفت )رتبه چهارم( و 
17.5 درصد ذخایر گاز 
)رتبه دوم( در جهان، 
نقش تعیین کننده ای را 
در صنعت نفت و گاز و 

پتروشیمی دارد

یادداشت

افزایش سرمایه های ملی از طریق ایجاد 
زنجیره ارزش پتروشیمی

جلیل رحیمی جهان آبادی
نماینده مجلس شورای اسالمی 

ارزش  می توانــد  پتروشــیمی 
ســرمایه های ملــی را از طریــق ایجاد 
زنجیره ارزش افــزوده باال ببرد، از این رو 
پتروشیمی،  در طرح های  ســرمایه گذاری 
ارائه  از این صنعت  چشــم انداز روشــنی 
می کند. صنعت پتروشــیمی نقش مهمی 

در توســعه کشــور ایفا می کند و توســعه هرچه بیشتر صنعت 
پتروشــیمی افزون بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه صنایع 
پایین دســتی را برای تقویــت تولید ملی و توســعه اقتصادی 
کشــور فراهم می کند. این صنعــت در بخش های مختلف و در 
تقویت زیرســاخت ها موفقیت های خوبی به دســت آورده است 
و پتروشــیمی ارزش سرمایه های ملی را از طریق ایجاد زنجیره 
ارزش افزایش داده است، از این رو سرمایه گذاری در طرح های 

پتروشیمی، چشم انداز روشنی از این صنعت ارائه می کند. 
توســعه صنعت پتروشــیمی و تکمیل زنجیــره ارزش در 
اولویت طرح های توسعه ای این صنعت قرار دارد و در این مسیر 
بخش خصوصی می تواند بیش از گذشــته نقش آفرین باشــد. 
امروزه اشــتغال یکی از ارکان توســعه و پیشرفت کشورهاست 
و یکــی از صنایعی که به افزایش اشــتغال در کشــور کمکی 
بســزا می کند صنایع وابســته به پتروشیمی اســت. روند رو به 
رشد پتروشیمی، نشــان می دهد این صنعت می تواند در توسعه 
صادرات غیرنفتی نقش اساســی ایفا کند. مســیر پیشــرفت و 
 توسعه صنعت پتروشــیمی هیچ گاه و حتی با تحریم نیز متوقف

 نمی شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه 
پرتوشیمی

گفتمان

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با نیپنا:

NPC  بهترین پایگاه برای زیرساختهای سایر 
صنایع است

رضا پدیدار رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهــران در گفت وگو با 
»نیپنا« در آستانه روز پتروشیمی، ضمن تحلیل وضعیت پتروشیمی کشور 
در جهش دوم گفت: جهش های دوم و ســوم صنعت پتروشیمی در گرو 
نگاه عمیق تر به بخش خصوصی اســت. به گفته او NPC بهترین پایگاه 
برای زیرســاخت های سایر صنایع ما اســت. هر میزان این زیرساخت 

درست عمل کند، سایر صنایع نیز رشد بیشتری خواهند داشت.
پدیدار گفت: صنعت پتروشــیمی تمام توان خود را در دوره دوم 
ریاســت جمهوری آقای روحانی بکار گرفت. یکی از دالیل عمده این 
موضوع تحریم بــود. از طرفی فراموش نکنیم در دانش روز نســبت 
بــه رقبا در این صنعت مقداری عقب هســتیم. صحبتهایی که اکنون 
از طرف مدیرعامل NPC عنوان می شــود در برنامه چهارم توســعه 
نیز مطرح می شــد. ظرفیت خاموش پتروشــیمی از جمله ی این موارد 
بود. ظرفیت خاموش نیز به همان تنوع در محصوالت پتروشــیمی باز 
می گردد. این تنوع محصــوالت در اواخر برنامه چهارم و اوایل برنامه 
پنجم توســعه، حدودا ۳۱ قلم بود که به عنوان مواد اولیه و واسطه ای 
تولید می شــد. این میزان محصول بعد از ۱۲ ســال، به ۳۷ محصول 
رســیده اســت. در مقابل، کشــوری مثل کره جنوبی که بعد از ما در 
این صنعت فعال شــد یا عربستان ســعودی، تنوع بسیار باالیی را در 
محصوالت پتروشیمی شان مشــاهده می کنیم. عربستان حدودا ۱۲۸ 
محصول تولیــد می کند. کره جنوبی نیــز ۱۴۰ محصول، ژاپن ۲۱۵، 
آلمان ۲۷۲، چین ۲۳۹، بلژیك ۲۱۹، هلند ۲۰۹ محصول تولید می کند. 

آمریکا هم حدودا ۲۴۲ نوع محصول دارد. 
او ادامه داد: چرا ما در سالهای قبل نتوانستیم به این تنوع برسیم؟ 
دالیلی که به این تنوع نرسیدیم، بعضا در نوسانات سیاسی و سپس در 
نوسانات اجتماعی، اقتصادی و در نهایت عدم تبیین راهبرد بلند مدت 

خالصه می شود. راهبردهای ما عموما کوتاه مدت هستند.
وی تصریح کرد: در جهش دوم پتروشیمی، هدف گذاری ها، بسیار 
خوب طراحی شده اند. ما پتانسیل بسیار باالیی داریم. صنعت پترشیمی 
اگر به جایگاه اصلی خود برسد براحتی می تواند دو برابر وضعیت کنونی 
فعالیت کند؛ چراکه در کشور زیرساخت های خوبی داریم. با این وصف 
مســائلی وجود دارد که باید حل و فصل شــوند. یکی از این مسائل، 
تغییر پی در پی در سیاســت گذاری ها است. این تغییر به مدیران ارشد 
هــم باز می گردد. از عــدم توجه به اعطای اعتبــار و همچنین بحث 
مدیریت اجرایی هــم نباید غافل ماند. در حال حاضر حدود ۷۵ درصد 
از پتروشــیمی های کشور متعلق به صندوق های بازنشستگی و نهادها 
و سازمان ها است. تفکر این نهادها، تفکر و مدیریت خصوصی نیست. 
تنها ۲۵ درصد از فعالین صنعت پتروشــیمی خصوصی هستند. دولت 
برای توسعه ی پتروشیمی باید کاری کند که این نهادها و سازمانها  به 
رســالت خود بپردازند و دست از اداره ی پتروشیمی ها بردارند تا جهش 

مد نظر اتفاق افتد. 
رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران گفت: جهش پتروشــیمی 
در شــرایطی می تواند کامل شــود که ما روند اجرایی - عملیاتی را از 
تفکر مدیریت دولتی، صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و نیروهای 
مسلح و ... خارج کنیم و در دامان بخش خصوصی اجرایی کنیم. نکته 
بعدی این است که باید ظرفیت های موجود در بخش خصوصی کشور 
را »باور« کنیم. بعد از باور، باید به این بخش »اعتماد« کنیم. در ادامه، 
»اعتباربخشــی«  به بخش خصوصی از ملزومات اســت؛ یعنی همان 
کاری که کره جنوبی با بخش خصوصی کرد. البته NPC تا حدی این 
کارها را پیش برده است. اگر پتروشیمی می خواهد به موفقیت تام برسد 
و به اهداف جهش دوم و سوم نائل گردد، باید وابستگی پتروشیمی به 

دولت کم شود و اعتماد به بخش خصوصی افزایش یابد.
وی تصریــح کرد: در حال حاضر پتروشــیمی هدف گذاری های 
بســیار بلندی دارد. هر میزان برنامه ریزی برای پتروشــیمی صورت 
بگیرد، در مقابل باید بــه ظرفیت های خالی این صنعت نیز نگاه ویژه 
داشت. اکنون پتروشیمی برنامه ریزی بسیار خوبی در خصوص جهش 
دوم دارد. ارزیابی ما از این برنامه مثبت است. اما برای عملی شدن این 
برنامه، همانطور که گفته شــد باید به ظرفیت خالی این صنعت توجه 
داشت. با دســت خالی نمی توان کار کرد. بخش خصوصی به توان و 
قدرت نیاز دارد. یعنی همان روندی که کشــورهای پیشرفته در قبال 
بخش خصوصی خود در پیش می گیرند. در مدیریت ارشد صنایع ایران، 
متاسفانه بحث ضمانت اجرایی برای توسعه مغفول مانده است. اشکالی 
که ما داریم این اســت که هر چند برنامه ریزی و ظرفیت سازی داریم، 
ولی اجزایی که این برنامه ریزی را به مرحله ی اجرا در می آورند از هم 

منفك هستند و در یك نمودار به هم متصل نیستند.
پدیدار افزود: ســوال این است که چه سیاستی را در اختیار داریم 
تا بتوانیم به روند توسعه ای رشد در صنعت پتروشیمی دست پیدا کنیم؟ 
در کالم اول باید پتانســیل های موجود را شناسایی کنیم و در ادامه ی 
این کار، دعوت به همــکاری کنیم و فعالین بخش خصوصی را مورد 
حمایت خود قرار بدهیم. این بحث تا حدی مغفول مانده است. اکنون 
کارگروه ما یکی از محصوالت پتروشیمی را برای تولید آب ژاول تولید 
می کند. اگر تولید و فروش این ماده را بخواهیم توســعه بدهیم، کسی 
ما را حمایت نمی کند. ولی اگر در کشــوری مثل آلمان یا کره جنوبی 
و مالزی بودیم، بالفاصله از هویت کاری و پتانســیل فعالیتی کارگروه 
ســوال می کردند تا برای ادامه همکاری آماده شویم. وقتی ریشه یابی 
می شود، باید به بنیادهای عدم موفقیت برسیم تا دالیل عدم موفقیت 
بررسی گردد و در نهایت به موفقیت برسیم.این کارشناس حوزه انرژی 
افزود: در صنعت پتروشــیمی این موضوع هم باید مورد بررســی قرار 
بگیرد. NPC یکی از بنیادهای اصلی توســعه اقتصادی، توسعه ملی و 
کســب درآمد ملی است. از طرفی بهترین پایگاه برای زیرساخت های 
سایر صنایع ما است. هر میزان این زیرساخت درست عمل کند، سایر 

صنایع نیز رشد بیشتری خواهند داشت.

راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه زنجیره ارزش؛

ارزش افزوده 7۰۰ درصدی
 با اجرای طرح های پیشران پتروشیمی 

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و 
توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
اشاره به اینکه قیمت هر تن گاز 9۰دالر 
و متانول 1۵۰ تــا ۲۰۰دالر در هر تن 
است،   گفت:  با تبدیل متانول به پروپیلن 
و اجرای طرح های پیشران، ارزش این 
محصوالت بــه 1۵۰۰ دالر در هر تن 
ارزش  افزوده   نشــان دهنده  که  برسد 

۷۰۰ درصدی است.
»حســن عباس زاده« در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا با بیان 
اینکــه طرح هــای اجرایــی در قالب 
طرح های جهش دوم و ســوم صنعت 
پتروشیمی در برنامه های توسعه پنجم 
و ششــم تعریف شــده بودند، گفت: 
شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی با 
تمرکز بر طرح های نیمه تمام برنامه 
های قبلی و بررســی مشــکالت آنها 
تالش کــرد چالش های این طرح ها 
برطرف شــده تا این طرح های نیمه 
تمام و یا بر روی کاغذ اجرایی شــوند.
وی ادامــه داد: در برنامه هــای پنجم 
و ششم، اســتراتژی غالب در صنعت 
پتروشیمی توســعه طرح های بر پایه  
استفاده از گاز طبیعی به عنوان خوراك 
بود زیرا برآورد می شــد منابع عظیم 
گازی داریم و شــبکه گاز در سراســر 
کشــور وجود داشــت. از همین رو۱۰ 
ســال قبل اســتراتژی برپایه توسعه 
بود. طبیعی  گاز  برپایــه  طرح هایــی 
حســن عباس زاده، سرپرست مدیریت 
برنامه ریزی و توســعه شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی با بیــان اینکه در 
کشــور ما خوراك گاز طبیعی بیشــتر 
در زنجیــره تولید متانــول و آمونیاك 
مصرف می شود، افزود: در سال های 
۹۰ و ۹۱ با درك این موضوع که الزم 
اســت به تکمیل زنجیره محصوالت 
پتروشــیمی توجه شود، تصمیم بر آن 
شد تا مجوز تولید متانول از گاز طبیعی 
تنها به شــرطی داده شود که تکمیل 
زنجیــره ارزش نیز در آن دیده شــده 
باشــد. از همین رو طرح هایی معروف 
گاز  )تبدیل   GTPP بــه طرح هــای
طبیعی به پلی پروپیلن( تعریف شد.وی 
تاکید کرد: در سراسر کشور حدود ۲۵ 
طرح GTPP  یا GTPO  تعریف شد 
و همه مجوز گرفتند. آن زمان استنباط 
بر این بود که فضای بین المللی برای 
خرید دانش فنی و لیسانس وجود دارد. 
همچنین انتظار داشتیم چین نیز در این 
زمینه همکاری کند اما کســب دانش 
فنی از خارج از کشــور محقق نشد و 
هیچ کدام دانش فنی نگرفتند. از سوی 
دیگر این طرح ها سرمایه گذاری باالیی 
نیاز داشــت تا آنجا که راه اندازی یك 
طرح GTPP،  در ظرفیت کامل حدود 
۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 
به همین دلیل طرح ها روی کاغد ماند.
تکمیل زنجیره ارزش با تعریف ۴ زنجیره 

پیشران
اینکه  بــه  اشــاره  با  عباس زاده 
طرح های جهش دو و ســوم که طرح 
های تعریف شــده برنامه های قبلی 
بوده است با استراتژی گاز محور بوده 
اســت، گفت:  البته برخی طرح ها در 
این دو جهش نیز محصوالت با ارزش 
میانی و  پایین دســتی که برای اولین 
بار در کشور تولید خواهند شد. از سال 
قبل مطالعاتی را برای تکمیل زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشــیمی شــروع 
کردیم. در این مســیر، طرح هایی در 
۴زنجیــره متانول، پروپیلــن،  بنزن و 
اتیلــن جهت تکمیــل زنجیره ارزش 
تعریف شــده اند.وی با بیــان اینکه 
امیدواریــم برخی از ایــن طرح ها در 
قالب جهش ســوم صنعت پتروشیمی 
تــا ســال ۱۴۰۴ و برخــی از آنها تا 

ســال ۱۴۰۶ به بهره برداری برســند، 
افــزود: اولویــت صنعت پتروشــیمی 
تکمیــل زنجیره پروپیلن اســت زیرا 
زنجیره پروپیلن بــه دلیل تنوعی که 
ذیل آن وجود دارد، مهمترین زنجیره 
به شــمار می رود.سرپرســت مدیریت 
برنامه ریزی و توســعه شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به طرح های پیشران 
در صنعــت پتروشــیمی در ۴ زنجیره 
متانول،   پروپیلن،  اتیلن و بنزن اشــاره 
کرد و ادامه داد: این طرح ها، پیشــران 
و رونــق دهنده صنایع پایین دســتی 
پتروشــیمی خواهند بود و محصوالت 
تولیــدی در این زنجیره هــا، خوارك  
صنایــع پایین دســتی را تامین خواهد 
کرد. در مجموع طرح های پیشران ۲۰ 
نوع محصول جدیــد را تولید می کنند 
مانند آکریلیك اســید، آکریلو نیتریل، 
SAP، فنل، استون، متیل متااکریالت، 
پلــی متیل متااکریــالت و ... . وی با 
تاکید بر اینکه در ســال ۹۸، حدود ۲ 
میلیارد دالر محصول پتروشیمی جهت 
تامین خوراك صنایع پایین دستی وارد 
کشور شــده اســت، گفت: بر اساس 
پتروشــیمی  هدف گذاری های صنعت 
این میزان باید کاهش پیدا کند و این 
در شرایطی است که با توجه به افزایش 
پتروشــیمی،   در  مصرف محصوالت 
صورت عــدم تولید داخلــی،   این ۲ 
میلیارد دالر در سال های آینده افزایش 

پیدا می کند.
تعریف ۲۰ طرح پیشران برای کاهش 

۷۰ درصدی واردات محصوالت 
پتروشیمی

بــه گفتــه عبــاس زاده،  از ۱.۳ 
محصــوالت  وادرات  تــن  میلیــون 
پتروشیمی که شــامل ۲۸۵ قلم کاال 
می شــود، ۷۰ درصد آن توجیه تولید 
اقتصــادی در کشــور را دارد و بخش 
عمــده آن در این چهــار زنجیره قرار 
می گیرند که ۲۰ طــرح در این قالب 
تعریف شده اســت.وی افزود: از این 
۲۰ طــرح، ۱۱ طرح مربوط به زنجیره 
پروپیلــن، ۳ طرح مربــوط به زنجیره 
متانول، ۴ طرح مربــوط به اتیلن و ۲ 
طرح نیــز در زنجیره بنزن خواهد بود. 
همچنین ۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز اســت حــدود ۳ میلیــون تن به 
نهایی صنعت  محصول  تولید  ظرفیت 
پتروشیمی ایران که محصوالت بسیار 
ارزشــمندی هســتند که بــه صورت 
متوسط قیمت هر تن آن حدود ۱۵۰۰ 
دالر اســت، افزوده شــود.عباس زاده 
مهمترین مشــکل در راه اجرای این 
طرح هــا را تامین دانــش فنی عنوان 
کرد و گفــت: مشــکل دوم موضوع 
خوراك اســت. از ۲۰ طرح، ۱۱ طرح 
مربوط به زنجیره پروپیلن است که در 
کشــور با کمبود آن مواجه هستیم. در 

حال حاضر کل تولید پروپیلن کشــور 
که کمتــر از ۱ میلیون تن اســت  از 
دو مســیر پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
تامین می شــود که در ایــن میان از 
مجمــوع پروپیلن تولیدی در کشــور 
تنهــا ۱۵۰ هزار تن در پاالیشــگاه ها 
و مابقی در پتروشــیمی های الفینی با 
خوراك مایع تولید می شود.وی یکی از 
 MTP  راه های تولید پروپیلن در دنیا را
)تبدیل متانول به پروپیلن( دانســت و 
افــزود: در حال حاضــر ظرفیت تولید 
متانول در کشــور به نحوی است که 
از نظر تنــاژ حدود ۳۰ درصد صادرات 
خود  به  را  پتروشــیمی  محصــوالت 
اختصاص دارده اســت و بــا توجه به 
بهره بــرداری از طرح های جهش دوم 
و سوم پتروشــیمی تا سال ۱۴۰۴ این 
رقم افزایــش قابل توجهــی یافته و 
یافتن بازار جهت صادرات آن با چالش 
مواجه خواهد بود از همین رو استفاده 
از متانول جهت تولیــد پروپیلن مورد 
نیاز کشــور، عالوه بر تامین پروپیلن 
به ثبات در وضعیــت صاردات متانول 

منجر خواهد شد.
هدف گذاری برای مصرف حدود ۵ 
میلیون تن متانول جهت تولید 1.۴ 

میلیون تن پروپیلن 
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و 
پتروشیمی  توسعه شرکت ملی صنایع 
ادامــه داد: با توجه به نیاز کشــور به 
پروپیلــن، ۵ میلیون تــن از متانول را 
وارد چرخــه MTP )تبدیل متانول به 
پروپیلن( خواهیم کرد تا ۱.۴ میلیون تن 
به ظرفیت تولید پروپیلن افزوده شود.
به گفته سرپرست مدیریت برنامه ریزی 
و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در حال حاضر نگرانی برای دســتیابی 
به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن 
نداریم زیرا شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی این دانــش فنی را بومی 
کرده و پایلوت و واحد نیمه صنعتی آن 
ساخته شده است و تولید در این واحد 
نیز با موفقیت به انجام شــده اســت.
وی افــزود: پس از عدم توفیق اجرای 

طرح های  GTPP در کشور  به دلیل 
عدم امکان دسترسی به دانش فنی و  
قطع همکاری شــرکت آلمانی لورگی 
در تهیه اشــتراکی دانش فنی تبدیل 
متانول به پروپیلن،  با تالش های موثر 
پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی، بســته دانش فنی تولید 
تجاری پلیمر بــا ارزش پلی پروپیلن 
از گاز طبیعــی، شــامل ۳ دانش فنی 
پروپیلن  تولید  )تولید متانول،  ارزشمند 
و تولید پلی پروپیلن(، بومی سازی شد 
و در طرح GTPP اسالم آباد به عنوان 
 ) Reference Plant(  واحد مرجــع
مورد اســتفاده قــرار خواهد گرفت. تا 
ســرمایه گذاران برای خرید این دانش 
مطمئن شوند و همین اتفاق نیز افتاد تا 
آنجا که یکی از سرمایه گذاران،   قرار 
است با تکیه بر دانش فنی ایرانی، در 
دیــر یك پارك شــیمیایی ایجاد کند 
که قــرارداد خرید دانــش فنی آن با 
شــرکت پژوهش و فناوری بسته شده 
است. همچنین جهت افزایش جذابیت 
اقتصادی طرح های MTP یك بسته 
مشــوق تهیه شده اســت که مجوز 
برخی از آنهــا از هیئت دولت و برخی 
از آنها از مجلس شورای اسالمی اخذ 
خواهدشــد. زیرا فرآیند تبدیل متانول 
به پروپیلن حاشــیه سود باالیی ندارد 
و شکننده است.عباس زاده با اشاره به 
اینکه تبدیل متانول به پروپیلن و توجه 
به پایین دست آن بیشترین اهمیت و 
پیشــرفت را در بین طرح های پیشران 
برای  برنامه ریــزی  داشــته، گفــت: 
بهره برداری از این طرح ها سال ۱۴۰۶ 
و اواخر برنامه هفتم توســعه است.وی 
با بیان اینکه طرح های تعریف شــده 
در این زمینه تکمیــل زنجیره ارزش 
کوچك مقیاس اســت اما محصوالت 
با ارزشــی تولید می کند، ادامه داد: در 
حال حاضر قیمت میانگین محصوالت 
صادراتی پتروشیمی ایران حدود  ۵۰۰ 
دالر در هر تن اســت ایــن در حالی 
اســت که متانول به قیمت ۲۰۰ دالر 
صادر می شــود امــا محصوالتی که 
تولید  پیشــران  اجــرای طرح های  با 
خواهد شــد، قیمتی حدود ۱۵۰۰ دالر 
در هــر تــن دارند که در مقایســه با 
درصدی   ۷۰۰ ارزش افزوده ای  متانول 
و در مقایســه بــا محصــوالت دیگر 
ارزش افزوده ای ۲۰۰ درصدی را ایجاد 

می کند.
اجرای خط لوله پروپیلن با هدف آمایش 

سرزمینی
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و 
پتروشیمی  توسعه شرکت ملی صنایع 
تاکید کرد: طــرح کلی و هدف اصلی 
تولید پروپیلن از متانول در عســلویه 
و در پارك پروپیلن عســلویه متمرکز 
البتــه موضوع  اســت. در گام بعدی 

آمایش ســرزمین نیز مورد توجه است 
زیرا هدف از اجرای این طرح ها تامین 
نیاز داخلی و رونق صنایع پایین دستی 
در شهرك های صنعتی سراسر کشور 
خواهد بود.وی گفت: مقرر شده است 
تا پروپیلن را به مرکز کشور و نزدیك 
خطوط ریلی برســانیم  تا حمل آن به 
نقاط دیگر آسان تر شود. در این مسیر 
چند سناریو مطرح بود که شامل انتقال 
پروپیلن از طریق خط لوله به اصفهان، 
بندرعبــاس و مرودشــت اســت. در 
نهایت نیز مرودشــت انتخاب شد زیرا 
در این مســیر خط لوله سراسری گاز 
وجــود دارد و می توان از کنار این خط 
لوله،  خط لولــه پروپیلن را نیز احداث 
کرد تا هزینه ها کاهــش یابد و البته 
الزم است مجوز سرمایه گذاری جهت 
ایجاد این زیرساخت ها از هیات دولت 
اخذ شود که در حال پی گیری است.به 
گفته عباس زاده هر چند زنجیره تولید 
ابتدای آن آب بری زیادی  پروپیلن در 
دارد امــا طرح های پیشــران در ادامه 
زنجیره، آب زیادی نیاز نخواهد داشت 
بنابرایــن می توان از این طرح ها برای 
توســعه منطقه ای و اشــتغال زایی در 
کشور استفاده کرد.وی به بهره برداری 
از طرح های جهش دوم و سوم صنعت 
پتروشیمی اشاره کرد و افزود: با تحقق 
جهــش دوم، ۸ محصــول جدید در 
کشور تولید می شود. جهش سوم نیز۴ 
محصول جدید را به ســبد پتروشیمی 
ایــران اضافه می کنــد و از همین رو 
پیدا خواهد کرد. یکی  واردات کاهش 
از این محصوالت »ایزو پروپیل الکل« 
است که یکی از مصارف آن در ساخت 
مواد ضدعفونی دســت استفاده شده و 
در حال حاضر از طریق واردات تامین 
می شود. همچنین محصوالت دیگری 
مانند »انیدرید مالئیك«   و »استایرن 
بوتادین اســتایرن«  نیز در کشور تولید 
خواهــد شــد و از واردات آن بی نیاز 

می شویم.
مقابله با خام فروشی با کاهش صادرات 

محصوالت نیمه خام پتروشیمی
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و 
پتروشیمی  توسعه شرکت ملی صنایع 
با تاکید بر اینکه مقابله با خام فروشی 
در صنعــت نفت در دو جا مفهوم دارد، 
 گفت:  یکی کاهش خام فروشی منابع 
نفتی و گازی اســت کــه از مصادیق 
اصلی آن صنعت پتروشــیمی به شمار 
می رود. در سال ۹۸ حدود ۳۵ میلیون 
تن خــوراك از منابــع هیدروکربوری 
که اکثر گاز و بخشــی هــم مایعات 
وارد  را  اســت،  بوده  هیدروکربــوری 
صنعت کردیم که معــادل ۸۰۰ هزار 
بشکه نفت خام در روز است. در سال 
۱۴۰۰ و بــا تحقق جهش دوم صنعت 
پتروشــیمی میزان خــوراك دریافتی 
صنعت پتروشیمی معادل یك میلیون 
و ۶۰۰ هزار بشــکه نفت خام خواهد 
بود. در ۱۴۰۴ این عــدد به معادل ۲ 
میلیون بشــکه نفت خــام در صنعت 
پتروشــیمی می رســد که بــه معنای 
کاهش خام فروشی نفت خام در کشور 
اســت. وی ادامه داد:  در مفهوم دوم، 
اعتقاد این است که فروش محصوالت 
پایــه پتروشــیمی مثــل متانول هم 
خام فروشی است زیرا در خارج از کشور 
بــه محصوالت با ارزش تــری تبدیل 
شده و به کشور باز می گردد.عباس زاده 
افزود:  از همین رو راهبرد شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی توسعه زنجیره ارزش  
است که تعریف طرح های پیشران در 
این راســتا و برای کاهــش صادرات 
محصوالت پایه و نیمه خام پتروشیمی 

است.  

شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با تمرکز بر 
طرح های نیمه تمام 
برنامه های قبلی و 

بررسی مشکالت آنها 
تالش کرد چالش های 
این طرح ها برطرف 

شده تا این طرح های 
نیمه تمام و یا بر روی 

کاغذ اجرایی شوند
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ویژه 
پرتوشیمی

مهندس بهزاد محمدی تبیین کرد؛ 

توسعه هوشمند، طرح های پیشران و آینده درخشان صنعت پتروشیمی 
4 الزام برای توسعه پتروشيمی قابل تعريف است:1-خوراک،2-تکنولوژی3-سرمايه4-بازار.

مهندس بهزاد محمدی، بیش از دو سال از مدیریتش 
بر صنعت پتروشیمی در طبقه سیزدهم ساختمان شیخ بهایی 
می گذرد. بــی تردید او بهترین فردی اســت که می تواند 
درباره این صنعت ارزش آفرین ســخن بگوید. این در حالی 
اســت که صنعت پتروشیمی شمع تولد ۵۷ سالگی اش را در 
هشتمین روز دی ماه فوت می کند. بهزاد محمدی در این گفت 
و گو درباره آینده این صنعت می گوید: صنعت پتروشــیمی 
در سال های آینده با فاصله زیادی از سایر صنایع، به عنوان 
صنعت برجسته کشــور تلقی خواهد شد. زیرا تاثیر شگرف 
خود را بر توسعه اقتصادی بیش از شرایط فعلی اثبات خواهد 
کرد. این اثرگذاری هــم در حوزه درآمد ارزی و هم در حوزه 
تنوع و حجم کاالهایی خواهد بود که برای تامین نیاز صنایع 
داخلی کشور به بستر رســمی معامالتی بورس کاال عرضه 
می کند. در شــرایطی که این صنعت به شکل قابل توجهی 
گسترش خواهد یافت، با تامین نیاز صنایع تکمیلی پتانسیل 
دست یابی تولید پکیج بزرگی دارد که از خام فروشی و نفت 
خام به تولید محصوالت پتروشــیمی بــا ارزش افزوده باال 
رسیده است. آن هم در حالی که وابستگی ارزی کشور را کم 

کرده و به خلق ثروت پرداخته است.
آنچه در پی می آید مشروح گفت و گو با مهندس بهزاد 

محمدی است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد. 
برنامه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص توسعه  ��

زنجیره ارزش در محصوالت پرکاربردی همچون اوره و متانول 
چگونه است؟

توســعه صنعت پتروشــیمی در هر کشــوری سبب 
دستیابی به توسعه اقتصادی می شود و خلق ثروت می کند. 
رشد حجم تقاضا برای این صنعت نیز گواه این ادعا به شمار 
می رود. زیرا رشد تقاضا برای نفت خام و فرآورده های نفتی 
در دنیا کمتر از یك درصد ارزیابی می شــود اما رشد حجم 
تقاضا برای محصوالت پتروشیمیایی بین ۴ تا ۵ درصد بوده 
و حتی رو به افزایش اســت. این داده ها نشان می دهد که 
همانطور که الگوی مصرف دنیا به این سمت جذب می شود، 
به همان نسبت بخش تولید نیازمند توسعه بیشتر است. این 
فرآیند در کشــور ما با نگاهی کامال هوشمندانه آغاز شده 
اســت. بنابراین در این صنعت هدف اصلی ما دستیابی به 
توسعه ای است که پایداری بیشــتر، آسیب پذیری کمتر و 
مقاومت باالتــر در مقابل حوادثی همچون رویدادهای این 
روزها که بی سابقه هستند، داشته باشد. از این رو به دنبال 
توســعه ای که صرفا اعداد و ارقام تولیــد را افزایش دهد، 
نخواهیم رفت. زیرا افزایش تولید درحالی کارآمد به شــمار 
می رود که مبتنی بر نیازهای موجود باشد و هوشمندانه مد 
نظر قرار بگیرد. همانطور کــه بازارهای مصرف از فضای 
سنتی خود فاصله گرفته اند، تولید در صنعت پتروشیمی نیز 
باید آن را مد نظر قرار دهد. بنابراین توسعه کمی تولید، در 
این صنعت جای خود را به توسعه کیفی و هوشمندانه داده 
اســت. به عنوان مثال در حال حاضــر تعداد زیادی برنامه 
تولیــد متانول داریم که در ســال ۱۴۰۴، میزان تولید این 
محصول به ۲۳ میلیون تن خواهد رســید. این میزان تولید 
متانول، ۴۰ درصد حجم تجــارت جهانی این محصول را 
شامل می شود. اگرچه این میزان قابل قبول است اما نکته 
مهم این اســت که تا چه زمانی امکان خلق ثروت از این 
راه وجود دارد. آن هم در شرایطی که متقاضی تعیین کننده 
قیمت محصولی است که ما تولید می کنیم. از این رو الزم 
است که به ســمت تولید هرچه بیشتر محصوالتی حرکت 
کنیم که در کنار داشتن بازار خوب صادراتی برای فروش، 
قیمت باالیی نیز داشته باشند. توجه به این امر سبب شده 
است که ســبد محصوالت پتروشــیمی را در برنامه های 
خود، از عرض گســترش نداده و واحدهای تکرارپذیر اوره، 
متانون و پلی اتیلن در همین جا متوقف  شــوند. در مقابل 
به ســمت توســعه عمودی آنها حرکت می کنیم. یعنی بر 

مبنای اطالعات بســیار دقیق از رقبا، مشتریان و بازارهای 
بین المللی که با آن مواجه هســتیم، فضای توسعه ای برای 
این صنعت تعریف کرده ایم و در جهتی گام برمی داریم که 
از مزیت خود، یعنی دسترسی کامل به خوراك، نهایت بهره 
را ببریم. زیرا کشــور ما به دلیل داشتن ذخایر نفت وگاز به 
عنوان خوراك شرکت های پتروشیمی مشکلی ندارد و الزم 
اســت که از این مزیت بهره کامل ببرد. با کاربرد صحیح 
خوراك در این صنعت و استفاده از آن در جای درست، قطعا 
می توانیم مسیر دستیابی به توسعه هوشمند را هموار کنیم. 
زیرا توسعه هنگامی هوشمند است که هم در حوزه ارزآوری 
و هم در حوزه رونق داخلی بتواند به اقتصاد کشور و صنعت 

کمك شایانی کند.
از جملــه فعالیت هایی که در بحث توســعه صنعت 
پتروشــیمی انجام شده است  این است که هر آنچه که از 
خوراك های نفتی در دســترس بوده در موازنه قرار گرفته 
اســت. به طوری که مازاد خوراك اتان را محاسبه و روند 
منفی آنرا اســتخراج کرده ایم. همچنین این محاســبات را 
برای میعانت گازی و گاز طبیعی نیز انجام شده است. حتی 

افت مخازن نیز در نظر گرفته شد.
بنابراین برای پیشــبرد توسعه هوشــمند در صنعت 
پتروشــیمی ابتدا خوراك های موجود را مورد بررسی قرار 
داده و وجود یا عدم وجود آنها در آینده ارزیابی شــد. پس 
از آن رویکردهای توسعه براساس خوراك های در دسترس 
که محصول صنایع باالدســتی صنعت پتروشــیمی است، 
طراحی شــد. مثل محصول متانول، اتیلن و بنزین پیرولیز 
با وجود آنکه محصول هســتند می توانند به عنوان خوراك 
شرکت های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین در 
یــك گام خوراك های نفتی و در گام دوم محصوالت قابل 
دسترس در صنایع پتروشیمی که بتوانیم به عنوان خوراك 

از آنها استفاده کنیم نیز مدنظر قرار گرفته اند. 
اســتراتژی توسعه صنعت و پتروشیمی چگونه ترسیم شده  ��

است و روند افزایش ظرفیت تولید چگونه خواهد بود؟
۴ الزام برای توسعه قابل تعریف است:۱-خوراك،۲-

تکنولوژی۳-سرمایه۴-بازار.
در گام اول خــوراك را بررســی کــرده و پس از آن 
بازارهــای جهانی را نیز مشــاهده کردیم. همچنین میزان 
وابستگی کشــور به بازارهای جهانی را مورد ارزیابی قرار 
دادیم. به طوری که در ســال ۱۳۹۸ میزان ۱.۳ میلیون تن 
کمیکال وارد می شد که معادل ۲ میلیارد دالر است. درحالی 
که این میــزان واردات در مقابل ۱۰ میلیارد دالر صادرات 

انجام شده است. 
روی بحث ســرمایه نیز به شــکلی کار شــد که از 
سرمایه تولیدی خود صنعت در این مسیر بهره ببریم. یعنی 
تالش شــد که بخشــی از فروش هر هلدینگ را به خود 
صنعت بازگردانده و صرف توســعه هریك از شرکت های 
زیرمجموعــه آنها کنیم. یکی از دالیلی که شــرکت های 
پتروشیمی نسبت به سایر صنایع از وضعیت خوبی برخوردار 

اســت این است که برای توســعه به جای متکی بودن بر 
درآمد بیرونی وابسته به درآمد خود هستند. درحالی که اگر 
درآمد درونی در این صنعت وجود نداشــت آهنگ توســعه 
صنایع پتروشیمی همچون دیگر صنایع به صفر می رسید. 

دانش فنی به عنوان الزام چهارم توسعه قابل تعریف 
است. دانش فنی در شرکت پژوهش فناوری که وابسته به 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی)NPC( است و با نزدیك 
به ۴۰۰ نیرو در تهران، ماهشــهر )دانش فنی(، عســلویه 
و اراك )کاتالیســت( فعالیت می کند. آن هم در شــرایطی 
که از امکانات بســیار زیادی برخوردار است . این شرکت 
تــا حد زیادی بــر روی دانش فنی کار کرده اســت و این 
قابلیت را دارد که تا ســال آینــده به میزان ۱۰ دانش فنی 
را تجاری ســازی کند. البته الزم به ذکر است که برخی از 
این دانش های فنی تاکنون انجام شــده و به شرکت های 
پتروشــیمی فروخته شده اســت. آن هم در حالی که این 
دانش فنی با مهر شــرکت پژوهش فناوری است. آخرین 
دانش فنی که در مهرماه ســال جاری از آن رونمایی شد، 
دانــش فنی تولید پروپیلــن از متانول بــوده که برخی از 
شــرکت های بخش خصوصی اقدام به خرید آن کرده اند و 

درحال حاضر تولید می کنند.
البتــه در کنار آنکه بحث دانش فنــی داخلی مطرح 
اســت، نباید اینگونه اندیشیده شــود که خرید دانش فنی 
خارجی برای شــرکت های ما غیرممکن شده است چرا که  
نمونه های وجود دارد که بخش خصوصی در همین شرایط 
فعلی اقدام به خرید دانش فنی اروپایی کرده  است. بنابراین 
نگرانی از بابت دســتیابی به دانش فنی خارجی نداریم، در 
عین اینکه شــرکت پژوهش فناوری در این راستا موفقیت 

بسیاری را کشف کرده است. 
در نهایــت بــا جمع بنــدی هریك از ایــن ۴ عامل 
اصلی توســعه اقدام به طراحی برنامه های توسعه راهبردی 
کرده ایم. به طوری که توسعه این صنعت در آینده برمبنای 
نقشــه راهی اســت که با بررســی و تحقیق بسیار به آن 
رسیده ایم. درحالی که پیش از این، اینگونه نبود و با برنامه 
ســرمایه گذران این صنعت پیش می رفتیم. بنابراین با این 
رویکردهــا طرح هــای راهبردی را به عنــوان برنامه های 
اســتراتژیك صنعت تعریف کرده  و با ۴ الزام اصلی توصعه 

آن را تطبیق داده ایم. 
طرح های راهبردی فعلی در ســه گروه تعریف شده 
است: ابتدا طرح هایی اســت که بر مبنای خوراك ترکیبی 
هســتند. دوم طرح های تولید پروپیلن بــرای رفع بخش 
عمده ای از مشــکالت بازار داخلی این محصول که مربوط 
به کمبود پروپیلن اســت و سوم طرح های پیشران هستند. 

هر سه طرح  در سطح شرکت های پتروشیمی هستند. 
به عبارت دقیق تر ۳ طرح خوراك ترکیبی تعریف شده 
اســت. خوراك ترکیبی به این معنی است که اکنون الزم 
نیســت اتان به تنهایی به عنوان خوراك شرکت ها مصرف 
شــود و تبدیل به اتیلن و پلی پروپیلن شــود. بلکه در این 

طرح های خوراك ترکیبی اتان به شکل سنگین یعنی همراه 
با میعانات گازی و یا بوتان در اختیار شرکت های پتروشیمی 
قرار داده می شود. از بین این ۳ طرح، ۲ طرح آن فعال شده 
است و طرح ســوم نیز درحال فعال شدن است، به طوری 
که مجوزهای آن صادر شــده است. هر سه این طرح ها به 
عنوان پروژه های عظیمی هستند که تحت هلدینگ فعالیت 
می کننــد و از لحاظ ابعاد نزدیك به پتروشــیمی بندر امام 
هســتند. مجوزهای الزم این طرح ها صادر و خوراك های 
آنها تخصیص داده شــده است و ســرمایه آنها از سرمایه 

برگشتی هلدینگ ها تامین خواهد شد. 
طرح های بعدی مربوط به پروپیلن و شــامل ۶ طرح 
است. ابتدا طرح GTP  اسالم آباد غرب است که مبتنی بر 
دانش فنی شــرکت پژوهش فناوری بوده و توسعه دهنده 
آن هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. این طرح 

قرار اســت، پلی پروپیلن در نوار غرب و شمال غربی کشور 
را پوشــش دهد. در کنار آن طرح شمال غربی ایران که در 
استان گیالن و بندر انزلی اجرایی خواهد شد. این یك طرح
GDP  با ظرفیت ۱۲۰ هزار تنی اســت که درحال حاضر 
با سرمایه گذار آن مشــغول به مذاکره هستیم. طرح بعدی 
مربوط به بندر امیرآباد است که در شرقی ترین نقطه استان 
مازندران یعنی بهشهر قرار می گیرد. ظرفیت این طرح ۴۷۰ 
هزار تنی تولید پروپیلن است که سرمایه گذار آن مشخص 
بوده و هفته جاری مجوزهای الزم آن از سوی NPC صادر 

خواهدشد. 
در عســلویه طرح GTP  )تبدیل گاز بــه پروپیلن( 
طراحی شــده اســت. که قرار براین اســت با خط لوله به 
مرودشت متصل شــده و به اســتان های فارس و جنوب 
اصفهان و شــرق یزد و کرمان سرویس دهد. از این رو ۴ 

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس در گفتگو با نيپنا:

نگاه مجلس حمايت از صنعت پتروشيمی  است
عضو هيات مديره و فدراسيون صنعت نفت ايران در گفت وگو با نيپنا:

روند توسعه پتروشيمی با وجود تحريم و چالش های متعدد قابل تقدير است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  
گفت: صنایع پتروشــیمی  می توانند بــا جلوگیری از خام 
فروشــی نفت منابع ارزش افزوده زیادی را برای کشــور 

ایجاد کنند.
محمدرضا پورابراهیمی  در گفتگو با نیپنا در آستانه 
روز پتروشــیمی، در پاسخ به این ســوال آیا نمی توان به 
جای تکیه در بودجه ۱۴۰۰ به فروش نفت از پتروشیمی ها 
برای جلوگیری از خام فروشی نفت بهره برد، گفت: این 
اتفاق بایــد صددرصد رخ دهد. هر چقدر که ما بتوانیم از 
خام فروشــی در حوزه نفت و گاز جلوگیــری و آن را به 
ارزش افزوده در داخل کشــور تبدیل کنیم، منافع آن به 
کل کشــور باز می گردد. بنابراین بر اساس این رویکرد 
حتمًا باید دربــاره تبدیل عرضه خام ذخایر نفتی و گازی 
به ارزش افزوده تصمیم گیــری کنیم.پورابراهیمی  تاکید 
کرد: خوشبختانه در حوزه پتروشیمی  طی سال های اخیر 
ظرفیت سازی های بسیار خوبی شده و می بینیم علی رغم 
اینکه نفت تحریم بوده ولی تراز تجاری ما باز هم منفی 
نشــده اســت، این نتیجه ایفای نقش پتروشیمی ها در 
همین شــرایط تحریم  است. این نشــان دهنده ظرفیت 
باالی صنایع پتروشــیمی  اســت که می توانند جایگزین 
نفت شــوند. تفاوت آن هم با نفت این اســت که اساسا 

روش ارزش افزوده ایجاد می کنند و محدودیت های نظام 
تحریم را هم ندارند.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی  اضافه کرد: در حوزه فروش نفت تحریم 
هســتیم، اما در فرآورده ها تحریم نیســتیم و اگر تحریم 
هم باشیم محدودیت های آن به اندازه نفت نیست. حتما 
ایــن کار از نظر ما قابل قبول اســت و می تواند اثرگذار 
باشــد. پورابراهیمی  با اشــاره به تاثیر صنعت پتروشیمی 
 در رشد شاخص بازار ســرمایه هم تصریح کرد: ظرفیت 
پتروشــیمی ها در رشد شــاخص های بازار سرمایه بسیار 
باالست و این ظرفیت در دو بخش عرضه محصوالت در 
حوزه بورس انرژی و سهام شرکت هایی که در این حوزه 
کار می کنند، باید مورد توجه قرار بگیرد. رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس گفت: هــر دو بخش در بورس اوراق 
بهادار، آثار مثبتی را در مجموعه بازار ســرمایه کشور هم 
به واســطه عرضه هایی که در آنجا انجام می شود و هم 
به واســطه ظرفیت هایی که در این بخش وجود دارد، به 
همراه دارند. وی در ارتباط با راه های توسعه پتروشیمی ها 
اضافه کرد: برای توسعه در بخش پتروشیمی  طبیعتا باید 
زیرساخت ها را مورد توجه قرار دهیم و خوراك ها را تامین 
کنیم که این یکی از بندهایی است که حتما باید در این 
باره مجلــس تصمیم گیری کند. یکی هم موضوع جذب 

منابع از صندوق توسعه ملی در طرح های سرمایه گذاری 
اســت.وی تاکید کــرد: اینها عالمت هایی هســتند که 
می تواند در بودجه اتفاق بیفتد تا بتواند در ســال آینده یا 
مســیر حرکت را برای واحدهای جدید یا برای واحدهای 
قبلی که نیمه ســاخت اند یا در حال تولید هستند، هموار 

کند، نگاه ما حمایت از صنعت پتروشیمی است.

فرشــید شــکرخدایی، عضو هیات مدیره و خزانه دار 
فدراســیون صنعت نفت ایران در گفت وگو با »نیپنا« ضمن 
پتروشــیمی، روند کنونی  بررسی روند توســعه ای صنعت 
پتروشــیمی را قابل تقدیر دانست و ابراز داشت این موضوع 
جای افتخار دارد که در دوران تحریم چنین پیشرفت هایی رخ 
داده است. وی که در آستانه روز پتروشیمی سخن می گفت 
ادامه داد: عموم این پروژه ها، مگاپروژه هستند و ساختن آنها 

از پیچیدگی خاصی برخوردارند. 
شــکرخدایی گفت: حضور صنعت پتروشــیمی برای 
تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت کشور بسیار الزم است. 
چراکه امکان دارد در صادرات نفت یا حتی گاز دچار مشکل 
شویم. پس بهتر است این صنعت را پویایی خاصی ببخشیم. 
اما مثل صنعت فوالد، در صنعت پتروشیمی نیز دچار چالش 
هســتیم؛ اینکه ورودی های این صنعــت به قیمت جهانی 
نیست، در عین حال خروجی ها به نرخ جهانی تمام می شود. 
البته این نرخ الزمه ی حمایت از صنعت و بخصوص صنعت 
پتروشیمی است تا اینگونه توان رقابت داشته باشند. ولی در 
بلند مدت این موضوع منجر به کاهش توان رقابتی خواهد 

شد. لذا باید این روند تغییر کند.
وی ادامه داد: صنعت پتروشــیمی نقطه  قوت خوبی 
هم دارد و آن توسعه فیزیکی است. در حال حاضر یکی از 

مشکالت کشور این است که بجای تمرکز بر مجمتع های 
پتروشــیمی بزرگ که به لحاظ اقتصــادی مقرون بصرفه 
باشند، فشارهای غالبا سیاسی منجر به تصمیمات دیگری 
می شود. در صنعت پتروشیمی صرفا مساله ی احداث مورد 
بحث نیســت. بحث دسترســی آســان، صادرات، مقرون 
بصرفه بودن و ... مهم تلقی می شــود. چنین اشتباهی در 
خصــوص صنعت فوالد رخ داد؛ چراکــه بجای اینکه یك 
مجتمع بزرگ ۱۰ میلیون تنی مثل فوالد مبارکه را احداث 
کنیم ۱۰ مجتمع مجزا را در نقاط مختلف راه اندازی کردیم 
که این تصمیم مشــکالت مختلفی از جمله مشــکل آب، 
مشــکل حمل و نقل و ... را به دنبال خواهد داشــت. من 
از ایده ی مجمتع های پتروشــیمی رضایت دارم. به عنوان 
نمونه مجتمع پتروشــیمی بندر امام که طرح بسیار خوبی 
بود. او با اشــاره به نگاهی که در سال های اخیر به صنعت 
پتروشــیمی شــده، ابراز داشــت: نگاه خــاص به صنعت 
پتروشــیمی منجر بــه منافع ویــژه ای در خصوص ایجاد 
اشتغال و توسعه می شود. توسعه ی این صنعت و حمایت از 
زنجیره های بعد از این صنعت که زنجیره ی ارزش را کامل 
می کنند منجر به اشتغال و توسعه ی مقرون بصرفه خواهد 
شد و همچنین در راســتای اقتصاد مقاوتی است. مقاومت 
اقتصاد کشور ضمن توسعه ی این صنعت می تواند افزایش 

یابد.عضو هیات مدیره و خزانه دار فدراسیون صنعت نفت 
ایران در خصوص مدیریت NPC در ســال های مختلف 
در قبــال ایجاد توســعه در صنعت پتروشــیمی تصریح 
کرد: در ســالیان مختلف نحوه ی جداسازی شرکت های 
پتروشــیمی از NPC ما را با مشــکالتی مواجه کرد. ما 
در صنعت پتروشــیمی به سیاستگذاری های یکپارچه در 
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ویژه 
پرتوشیمی

مهندس بهزاد محمدی تبیین کرد؛ 

توسعه هوشمند، طرح های پیشران و آینده درخشان صنعت پتروشیمی 
4 الزام برای توسعه پتروشيمی قابل تعريف است:1-خوراک،2-تکنولوژی3-سرمايه4-بازار.

اســتان را پوشش خواهد داد. بنابراین توزیع پروپیلن برای 
طرح های پیشران را از این طریق انجام خواهیم داد. البته 
نکته ای که قابل توجه اســت مکان قرارگیری طرح های 
پیشــران است که در مناطقی از کشور که آب کافی وجود 
ندارد قرار گرفته اند. چرا که این طرح ها، نیاز چندانی به آب 

ندارند و به راحتی می توانند توسعه پیدا کنند.
طرح های پیشران در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، 
اتیلن و بنزن تعریف شــده اند که شــامل ۳۱ طرح است. 
در صورت اجرایی شــدن این طرح هــا ۷۰ درصد واردات 
کشور کاهش می یابد. حجم ســرمایه گذاری این طرح ها 
از ۵۰ میلیــون دالر تا ۲۵۰ میلیون دالر هســتنند. از این 
رو ایــن طرح ها به گونه ای هســتند کــه با صرف حجم 
سرمایه گذاری پایین، محصوالت با ارزش افزوده باال تولید 
می کننــد. بنابراین با راه اندازی ایــن پروژه ها می توان به 

تامین بازار داخلی پرداخت و نیاز صنایع تکمیلی را پاســخ 
داد. قابلیت طرح های پیشــران، توسعه زنجیره به سمت 
پایین است. بنابراین ســبدی از ۳۱ طرح راهبردی داریم 
که درحال حاضر تعریف شده اند. از این رو نیازی به صدور 
مجوزهای دیگر یا طرح های متفــاوت نداریم. چرا که با 
شناسایی کامل همه شرایط موجود این طرح ها در دستور 

کار قرار گرفته است.
زمان بندی طرح هایی که برای توسعه هدفمند صنعت 
پتروشــیمی تعریف شده به گونه ای اســت که ابتدای سال 
۱۴۰۶ به اتمام رســیده و می توان ثمره آن را در این صنعت 
مشاهده کرد. بخش خصوصی سابقه بسیار خوب وکارآمدی 
را در کارنامه خود به ثبت رسانده است و حتی با فعالیت بهینه 
خود در برخی از پروژه ها مدت زمان اتمام آن را کاهش داده 

است که می توان از همکاری آنها در این مسیر بهره برد.

آخرین وضعیت طرح های پلی پروپیلن در کشــور چگونه  ��
است؟

پتروشــیمی ســلمان فارســی نمونه ای از آن است 
که بســیار بــه آن امیدواریم تا ســال  ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به 
بهره برداری برســد. این پروژه ظرفیت ۴۵۰ هزار تنی برای 
تولید پروپیلن دارد و امید داریم با راه اندازی آن مسئله کمبود 
عرضه این محصول در بازار داخلی مرتفع شده و دیگر شاهد 
رقابت های شدید برای خرید آن در بورس کاال نباشیم. طرح 
سلمان فارسی اولین طرح PDH )از مسیر پروپان به سمت 
پروپیلن ( اســت که در جنوب کشــور آن هم با دانش فنی 
اروپا راه اندازی خواهد شد. دومین مجوز طرح PDH مربوط 
به شرکت هلدینگ خلیج فارس در منطقه عسلویه است که 
آماده برنامه کلنگ زنی آن بوده تا شــروع به راه اندازی کند. 
ظرفیت این طرح به میزان ۶۰۰ هزار تن برآورد می شــود. 
مذاکراتی درحال انجام است که بخشی از تولیدات این طرح 
به ســمت تولید پلی پروپیلن هدایت شود و بخشی دیگر از 
آن از طریق لوله برای ســاخت محصوالتی اختصاص یابد 
که تاکنون در کشــور ساخته نمی شد و با وجود آنکه میزان 
نیاز ما به این مواد رقم باالیی نیســت اما اگر امکان ساخت 
آنرا نداشــته باشیم، در شرایط بحرانی دچار مشکل خواهیم. 
SAP )ماده اولیه پوشك( ، اکریل اسید، پروپیلن اوکساید، از 
جمله این مواد هستند که در پایین زنجیره تولید محصوالت 
پتروشــیمی جذاب بوده و بســیار گران هستند. برخی مواد 
هســتند که گرچه تناژ آنها باال نیســت اما اهمیت بسزایی 
دارند. متیل دی اتانول آمین، ماده جاذب در پاالیشگاه های 
گازی هســتند. مصرف ســاالنه این محصــول حدود ۶ تا 
۷ هزار تن اســت. تمام پاالیشــگاه های گازی کشور برای 
شیرین ســازی گاز ترش خود به این ماده وابســته هستند. 
درحالی که همه این مواد از خارج از کشــور تامین می شود. 
درحالی که سال گذشته طرح آن در بندر ماهشهر تعریف شد 
و دانش فنی آن از کشور سوئیس گرفته شد. درحالی که به 
تدریج وارد فاز بهره برداری می شــود و این انتظار وجود دارد 
که در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. بنابراین وابستگی به 
واردات متیــل دی اتانول آمین در زمان راه اندازی این طرح 
برطرف خواهد شــد. برنامه های در دست اقدام شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی نقاطی از صنعت را نشانه گرفته است که 

چنین وابستگی هایی را مرتفع کند.
باتوجه به ایده پترو پاالیشگاه ها در ایران و جهان، پیشنهاد  ��

شما در خصوص دستیابی به این ایده چیست؟
پتروپاالیشــگاه ها ایده ای بســیار خوب برای عبور از 
خام فروشــی در صنعت پتروشــیمیایی به شــمار می رود. 
پتروپاالیشــگاه ها به نســبت کمیکال به نفــت خام مورد 
ارزیابی قرار می گیرند. این نســبت در عربستان ۴۶ درصد 
اســت و در دنیا به سمت محدوده ۶۰ درصد حرکت می کند 
که بســیار قابل توجه اســت. هر چه این نسبت کمیکال با 
ارزش به نفت خام بی ارزش باالتر باشــد، هزینه ســرمایه 
ثابــت )capex( باالتر خواهد رفت. میــزان نرمال هزینه 

پتروپاالیشــگاه ها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار دالر است. 
بنابراین ابعاد سرمایه گذاری آن بسیار بزرگ است. بنابراین 
باوجود آنکه پتروپاالیشــگاه ها ایده ای بسیار عالی محسوب 
می شــود و مســیری برای عبور از نفت خام به سمت تولید 
کمیکال ها به شــمار می رود اما حجم سرمایه گذاری بسیار 
زیادی را می طلبد. درحالی که در مورد طرح های پیشــران، 
امکان پذیــری این طرح ها با کاهش دادن هزینه ســرمایه 
باال برده ایم. این دو نسبت رابطه معکوس با یکدیگر دارند. 
به طوری که هنگامی که هزینه های ســرمایه باال می رود، 

امکان پذیری طرح پایین می آید.  
امــروز در صنعت پتروشــیمی، خوراکی که از نفت به 
فرآورده تبدیل می شود و به عنوان محصول با ارزش افزوده 
تلقی می شود، معادل ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز است. 
ایــن عدد در کنار طرح های جهش دوم، ســوم و طرح های 
راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ۲ میلیون و ۲۰۰ 

هزار بشکه نفت خام در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
برنامه اصلی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در خصوص  ��

حمایت از صنایع تکمیلی چگونه است؟
صنایع تکمیلی به عنوان مصرف کنندگان محصوالت 
تولیدی شــرکت های پتروشــیمی در پاییــن زنجیره قرار 
می گیرند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انجام طرح های 

خــوراك ترکیبی، راهبردی و پیشــران ها به طور خاص به 
دنبال پاســخ دهی به نیاز صنایع پایین دســتی است تا این 
صنایــع بتوانند به تناژهای با حجم کم اما ارزش افزوده باال 
دسترســی پیدا کند و مسیر رشد و توســعه این صنعت نیز 
هموار شود. حمایت از صنایع پایین دستی سبب می شود که 
حیات این صنایع تضمین شده و واسطه گری معامالت مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلــی تا حد زیادی مرتفع خواهد 

شد.
با راه اندازی طرح های توســعه ای در صنعت پتروشــیمی  ��

ظرفیــت تولید و میزان ارزآوری این صنعت را چطور ارزیابی می 
کند؟

از جهــت آماری می توان گفت امروز ظرفیت تولید در 
صنعت پتروشــیمی به ۷۴ میلیون تن رسیده است درحالی 
که در اسفندماه ســال گذشته این رقم ۶۶ میلیون تن بوده 
است. این افزایش ظرفیت به دلیل افتتاح برخی از طرح هایی 
اســت که در ســال جاری به بهره برداری رسید. پنج شنبه 
هفته گذشته نیز سه طرح اولفین ایالم، پتروشیمی هگمتانه 
و پتروشــیمی ارومیه افتتاح شــدند. همچنین تا پایان سال 
جاری نیز افتتاح چندین طرح دیگه در دستور کار قرار دارد. 
بررسی روند رشــد تولیدات صنعت پتروشیمی حاکی از آن 
اســت که از ابتدای ســال ۱۳۹۹ تا پایان ســال ۱۴۰۰ که 
بازه ای دو ســاله به شــمار می رود، حدود ۲۷ طرح مورد 
بهــره برداری قرار می گیرند که تــا به حال ۶ طرح از آنها 
افتتاح شده  و ۲۱ طرح دیگر به تدریج به سمت بهره برداری 
حرکت می کند. در پایان ســال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنایع 
پتروشــیمیایی ما به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رســید. درآمد 
بدســت آمده از این صنعت نیز از ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دالر در 
سال به ۲۵ میلیارد دالر خواهد رسید که به طور معمول ۷۰ 
درصــد از آن صادرات و ۳۰ درصد به بازار داخلی اختصاص 
دارد. بنابراین در ســال ۱۴۰۰ یــك صنعت با ظرفیت ۱۰۰ 
میلیون تن خواهیم داشت که ۲۵ میلیارد دالر ساالنه درآمد 
خواهد داشت. این جهش تولیدی در صنعت پتروشیمی ثمره 
طرح های جهش دوم است. مجموعه طرح های جهش سوم 
که شــامل ۲۱ طرح فعال اســت و آغاز به کار کرده اند، تا 
سال ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید. ثمره سبد جهش سوم نیز 
ازتقاء ظرفیت تولید به میزان ۱۳۱ میلیون تن است که درآمد 
حاصل از آن ۳۳ میلیارد دالر برآورد می شــود. درحالی که 
طرح های راهبردی نهایتا با ۱ سال تاخیر آغاز خواهد شد که 
تا سال ۱۴۰۵ به ظرفیت ۱۵۰ میلیون تنی خواهیم رسید که 
سطح درآمد آن به باالی ۴۰ میلیارد دالر افزایش می یابد. 

دورنمای توســعه صنعت پتروشیمی در سال های آینده چه  ��
چهره ای را از این صنعت ترسیم خواهد کرد؟

صنعت پتروشیمی در ســال های آینده با فاصله 
زیادی از سایر صنایع، به عنوان صنعت برجسته کشور 
تلقی خواهد شــد. زیرا تاثیر شــگرف خود را بر توسعه 
اقتصادی بیش از شــرایط فعلی اثبات خواهد کرد. این 
اثرگذاری هــم در حوزه درآمــد ارزی و هم در حوزه 
تنوع و حجم کاالهایی خواهد بود که برای تامین نیاز 
صنایع داخلی کشــور به بستر رسمی معامالتی بورس 
کاال عرضه می کند. در شــرایطی کــه این صنعت به 
شکل قابل توجهی گسترش خواهد یافت، با تامین نیاز 
صنایع تکمیلی پتانسیل دست یابی تولید پکیج بزرگی 
دارد که از خام فروشی و نفت خام به تولید محصوالت 
پتروشــیمی با ارزش افزوده باال رسیده است. آن هم 
در حالی که وابســتگی ارزی کشــور را کم کرده و به 
خلق ثروت پرداخته اســت. از آنجایی که بازار مصرف 
محصوالت پتروشیمی بســیار جذاب است الزم است 
که تالش کنیم با توجه به مزیت هایی که در کشــور 
در اختیار داریم، ظرفیت تولیدات هوشمند این صنعت 

را افزایش دهیم.

طرح های پیشران در چهار 

زنجیره پروپیلن، متانول، 

اتیلن و بنزن تعریف شده اند 

که شامل 31 طرح است. در 

صورت اجرایی شدن این 

طرح ها 7۰ درصد واردات 

کشور کاهش می یابد. حجم 

سرمایه گذاری این طرح ها از 

5۰ میلیون دالر تا 25۰ میلیون 

دالر هستنند. از این رو این 

طرح ها به گونه ای هستند که 

با صرف حجم سرمایه گذاری 

پایین، محصوالت با ارزش 

افزوده باال تولید می کنند

عضو هيات مديره و فدراسيون صنعت نفت ايران در گفت وگو با نيپنا:

روند توسعه پتروشيمی با وجود تحريم و چالش های متعدد قابل تقدير است

یابد.عضو هیات مدیره و خزانه دار فدراسیون صنعت نفت 
ایران در خصوص مدیریت NPC در ســال های مختلف 
در قبــال ایجاد توســعه در صنعت پتروشــیمی تصریح 
کرد: در ســالیان مختلف نحوه ی جداسازی شرکت های 
پتروشــیمی از NPC ما را با مشــکالتی مواجه کرد. ما 
در صنعت پتروشــیمی به سیاستگذاری های یکپارچه در 

قیمت گذاری نیاز داریم. خصوصی سازی که در سال های 
قبل )حدودا ۱۲ ســال پیش( رخ داد، منجر به تفکیك و 
واگذاری صنایع پتروشــیمی شد. ۱۲ واحد پتروشیمی در 
قالب هلدینگ خلیج فارس جدا شدند و اتفاقاتی که همه 
ما در جریان آن هســتیم به وقوع پیوســت. آن تصمیم 
 NPC مشکالت بزرگی ایجاد کرد.وی ادامه داد: شرکت
که قبال به عنوان محور توســعه ی صنعت پتروشــیمی 
می شــناختیم بعد از آن اتفاقات مقــداری جایگاه خود را 
از دســت داد. البته خوشبختانه اکنون این شرکت درگیر 
پروژه های مختلف اســت تا توسعه در این صنعت ایجاد 
 NPC شــود. بعد از آن واگذاری ها درآمد حاصله حتی در
باقی نماند تا با استفاده از آن درآمدها، توسعه های بعدی 
رقم بخورد. آن شرکت ها به عنوان رد دیون واگذار شدند. 
 NPC قرار بر این بــود ضمن واگذاری، درآمد حاصله به
تعلق بگیرد تا از این مســیر واحدهای جدید پتروشیمی 
ایجــاد گردد. ولی این اتفاق هیچــگاه رخ نداد. پولی در 
NPC وارد نشد تا توسعه ی صنعت پتروشیمی ادامه یابد.
شــکرخدایی ابراز داشــت: به نظر من در سالیان گذشته 
دست و بال NPC در خصوص ایجاد طرح های توسعه ای 
قیچی شــد و اجازه ندادند که این شرکت مسیر توسعه ی 
خود را ادامه دهد و اینگونه ســرعت توســعه پتروشیمی 

کاهــش یافت. اما در جهش موســوم بــه جهش دوم، 
وضعیت طوری دیگر پیش رفت. این موضوع جای افتخار 
دارد که در دوران تحریم چنین پیشــرفت هایی رخ داده 
است. عموم این پروژه ها، مگاپروژه هستند و ساختن آنها 
شبیه ســاختن فازهای پارس جنوبی است و از پیچیدگی 
خاصی برخوردارند. این پروژه ها نیاز به الیسنس دارند که 
یا باید خریداری یا تایید شوند که خوشبختانه از عهده ی 
این کار هم برآمده ایم.او گفت: صنعت پتروشیمی در این 
ســالها نگاهی به درون داشــت که این نگاه ویژه جای 
تقدیــر دارد. تالش بر این اســت کــه از توانمندی های 
شرکت های داخلی اســتفاده شود. امیدواریم با راه اندازی 
واحدهای در دســت احداث، ضمن دسترســی به اهداف 
موجــود، جهش در صــادرات را نیز نظاره گر باشــیم. به 
نظر می رســد تالش مضاعفی هم باید صورت بگیرد که 
زنجیره بعد از پتروشــیمی کشور هم فعالتر شود و بتواند 
از عموم محصوالت تولیدی، ارزش افزوده ای بهتر تولید 
کند. ما در تولید مــس موفق عمل می کنیم و آنرا صادر 
می کنیــم. اما فراموش نکنیم که می توانیم زنجیره بعد از 
این تولید را هم بیشــتر فعال کنیم. در خصوص صنعت 
پتروشــیمی هم باید این روند اجرایی شود و زنجیره های 

بعدی را بیش از پیش فعال کنیم.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با نيپنا:

سرمايه گذاری در پتروشيمی بايد افزايش پيدا کند
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: باید نفت 
و گاز به عنوان خوراک پتروشــیمی ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و بر 

همین اساس هم ریل گذاری آن در بودجه سال آینده انجام شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با نیپنا در آستانه روز پتروشیمی، درباره 
نقش پتروشیمی ها در کاهش وابستگی به ارزهای نفتی گفت: از سیاست های 
راهبردی و ســاختاری ما این است که بتوانیم ریل گذاری مطلوبتری را انجام 
دهیم و بر اســاس این ریل گذاری نفت بیشتر به پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 

تحویل داده شود.
وی تاکید کرد: نفت خام و همچنین گاز با تحویل به پتروشــیمی ها باید 
تبدیل به فرآورده شــود تا این فرآورده ها که چند برابر قیمت واقعی نفت خام 
می توانند صادر شــوند، ارزآوری داشته باشــند. این ریل گذاری را در اصالح 

ساختار بودجه انجام دادیم و مصوب هم شد.
حاجی بابایی تصریح کرد: سعی ما بر این است که در بودجه این موضوع 
را عملیاتی و شروع کنیم. پتروشیمی ها حتما باید در کشور گسترش پیدا کنند 

تا بتوانیم میزان تولیداتمان را به صورت مضاعف افزایش بدهیم.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در پاســخ به این پرسش که 
عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را چطور ارزیابی می کنید، گفت: 
عملکرد پتروشــیمی ها در کشور بسیار خوب اســت و ممکن است اشکاالتی 
هم در کار باشــد، اما در اصل پتروشــیمی ها عملکرد بسیار موفق و خوبی در 

کشور داشته اند.
وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها حتما باید در بازار سرمایه حضور داشته 

باشــند، افزود: شرکت های سودده باید وارد بورس شوند تا هم بورس را ترقی 
دهند، هم نقدینگی جمع شــود، هم تورم کاهش پیدا کند و هم این نقدینگی 

به سمت تولید برود.
حاجــی بابایی دربــاره اینکه میزان ســرمایه گذاری در حوزه توســعه 
پتروشــیمی ها در سال گذشــته کافی بوده یا نه، اظهار کرد: به نظرم در این 
زمینه خیلی کار شده، اما هیچ وقت کافی نیست و باید در سال آینده هم این 

سرمایه گذاری ها افزایش پیدا کند.
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ویژه 
پرتوشیمی

قدرت نمایی پتروشیمی در زمین خودکفایی
جهش های  شــدن  اجرایــی  بــا 
نخســت و دوم صنعت پتروشیمی، حال 
آن چنان  صنعــت  این  اســتخوان بندی 
توانمند شــده اســت که در بسیاری از 
کشورها و شرکت های پیشرفته، به عنوان 

رقیب بالمنازع شناخته می شویم.
ایران  توسعه  صنعت پتروشیمی در 
هرچنــد در عموم دولت هــا مدنظر قرار 
گرفته اســت، اما بی اغراق و با استناد به 
مستندات موجود باید گفت در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، این نگاه توســعه گر، 
عمق بیشــتری داشــت. به همین دلیل 
رشــد درآمدزایی و پیشرفت در خشت به 
ابزارآالت، مهندسی و مدیریت  خشــت 
پتروشــیمی و جوانــه زدن خودبــاوری 
در دوران تحریم هــای بی ســابقه علیه 
کشــور، به مثابه افتخــاری ویژه برای 
ثبــت خواهد  به  پتروشــیمی  صنعــت 
رسید. صنعت پتروشیمی ایران با تالش 
مدیران و کارکنان این صنعت، در همین 
دوران تحریم، برای همان کشــورها و 
شرکت هایی که زمانی بدون کمك آنها 
توسعه صنعت پتروشیمی امکان پذیر نبود، 
رقیب شد.در ســال های اخیر با اجرایی 
شــدن جهش های نخست و دوم صنعت 
پتروشیمی، اســتخوان بندی این صنعت 
آن چنان توانمند شــده که در بسیاری از 
کشورها و شرکت های پیشرفته، به عنوان 
رقیب بالمنازع شــناخته می شــویم. در 
رقیب شــدن برای این رقبای پیشــین، 
همین دلیل کفایــت می کند که اکنون 
بــرای واردات و دریافت مشــاوره کمتر 
وابستگی را به آنها داریم و حتی بعضی از 
نیازهای پیشین، در داخل کشور رفع شده 
است. نمونه  این موارد به ویژه در جهش 
موسوم به »جهش دوم« بارها دیده شده 
اســت.طبق تحلیل بعضی از رسانه ها از 
گــزارش وزارت صنعــت و معدن دولت 
نهم و دهم که بعدهــا و در دولت تدبیر 
و امید ویرایش دوم آن رســانه ای شــد، 
حدود ۸۵ درصــد از تکنولوژی کاربردی 
در صنعت پتروشیمی  ایران از کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه 
خریداری شــده است. طبق این گزارش 
و طی آن ســال ها، آلمان با ۳۵ درصد، 
انگلیس ۱۸ درصد و فرانســه ۱۲ درصد 
از فناوری مورد نیاز پتروشــیمی ایران را 
تأمین می کردنــد. اگر ۱۱ درصد واردات 
از هلنــد را نیز به ایــن مجموعه اضافه 
کنیــم، خواهیم دید بیش از ۷۵ درصد از 
نیاز صنعت پتروشیمی جمهوری اسالمی 

در ســال های ۸۸ توســط همین چهار 
کشور غربی  تأمین شــده است. در این 
میان مشــکل بزرگی که همیشه بر سر 
ایران قرار داشته،  راه صنعت پتروشیمی 
دســتیابی به دانش فنی )الیسنس( بوده 
اســت. ایران بــرای حل ایــن معضل، 
وابستگی شدیدی به کشورهای اروپایی 
داشــت.در کنــار تأمین و دســتیابی به 
دانش فنی، صنعت پتروشــیمی کشــور 
در تأمین کاتالیســت نیز با مشــکالت 
عدیــده ای روبه رو بــود. آن چنان  که در 
حیــن اعمــال تحریم ها زمزمــه  از کار 
افتادن صنعت پتروشــیمی کشور نیز به 
گوش می رســید. از آنجا که در واردات 
این اقالم به کشــورهایی وابسته بودیم 
که از شریکان بزرگ اقتصادی آمریکا به 
شمار می آمدند، پس شکی وجود نداشت 
که ضمــن اعمال تحریــم، بی تردید از 
می مانیم.  بــاز  هم  کاتالیســت  واردات 
ژاپن از جمله شــریکان ســنتی ایران و 
همچنیــن آمریکا در طول دوران تحریم 
نشــان داد که از این اعمــال زورگویی 
به ناچــار تبعیت خواهد کــرد، بنابراین 
افزون بر آلمان، انگلیس، فرانسه و هلند، 
به کشــوری همچون ژاپن وابســتگی 
شدیدی در واردات نیازمندی های صنعت 
پتروشیمی داشتیم. هرچند این نیاز مبرم، 
بیش از نیاز به دانمــارك و ایتالیا برای 
تأمین مایحتاج صنعت پتروشــیمی نبود. 
شــاید اگر دولت  وقت قید برنامه چهارم 
توسعه را نمی زد، در برنامه پنجم، اهداف 
با سهولت  پتروشیمی  تعیین شده صنعت 
بیشتری قابل دسترســی بود. حال آنکه 

بلکه  اجرایی نشــد،  نه تنها  برنامه ها  آن 
در ســال های آخر دولت دهم، برخی از 

صنایع را تا مرز ورشکستگی رساند.
بازگشت به میدان با جهش های سه گانه

برجام امیدی بــود تا عموم صنایع 
ایران پیــش از ســال ۹۲، دوباره جان 
بگیرند، اما برجام هم به بار ننشســت تا 
تکیه بر همت مــردان داخلی جایگزین 
تکیه بر روابط خارجی شــود. هرچند این 
روند بدون عارضه و ضرر نبود، اما نتایج 
ملموس و کم نظیــری را از خود برجای 
گذاشت.برای نمونه ما توانستیم در زمینه 
کاتالیســت ها که عمومًا از کشــورهای 
غربی وارد می شــد، تا پیــش از تحریم 
پتروشــیمی حرکت های  صدر و ذیــل 
خوبی از خود به ثبت برسانیم. با نگاهی 
به تولید کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی ها 
می بینیم در بیشتر کاتالیست های حیاتی 
دیگر نیازی به کشــورهای دیگر نداریم. 
تنها در یك مورد ســاالنه بیش از ۱۰۰ 
میلیــون دالر بابت واردات کاتالیســت 
EO به کشورهای اروپایی روانه می شد. 
با بومی شــدن این کاتالیســت و سایر 
کاتالیســت ها مــا توانســتیم از نیاز به 
شرکت »هالدرتاپســو دانمارك« که در 
بی همتاست،  شــرکتی  کاتالیست  تولید 
بی نیاز شویم. به همین منظور مدیرعامل 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
شهریور ۹۸ ابراز داشت که کاتالیست از 
می شود.دستاورد  حذف  واردات  فهرست 
دیگر پتروشــیمی ها برای تــوان رقابت 
داخلــی و خارجی، تحت لیســانس قرار 
گرفتــن تولیدات و محصوالتشــان بود. 

این یك حقیقت تلخ اســت که متأسفانه 
به دلیل نبود مدیریت در حوزه  برندسازی، 
نه تنها پتروشیمی بلکه بسیاری از صنایع 
ما توان رقابت را از دست داده اند. این در 
حالی اســت که تولیدات آنها از بهترین 
کیفیت رقابتی برخوردارند. برای رفع این 
مشکل نیز مدیران صنعت پتروشیمی از 
دو مســیر وارد شدند. اول؛ مدیران ارشد 
تولید  گرفتند  تصمیم  پتروشیمی  صنعت 
با کیفیت داخلی را تحت لیسانس شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی به جامعه 
مسئوالن  دوم؛  کنند.  معرفی  پتروشیمی 
این صنعت مصمم بودند حتی در دوران 
تحریم هم از شرکت های معتبر خارجی 
لیسانس دریافت کنند. خوشبختانه در هر 
دو مورد کارهای خوبی اتفاق افتاد. برای 
نمونه دریافت لیســانس رسمی »تویوی 
ژاپن« توســط مجتمع تخت جمشــید 
پارس و همچنین تصمیم اهدای لیسانس 
از طــرف شــرکت ژاپنی میتسوبیشــی 
کمیکال به پتروشیمی های ایران از جمله 
نتایج تالش مدیریت جهت ارتقای توان 
رقابتی تولیدات پتروشیمی کشور و فاصله 
گرفتــن از بازارهای خارجــی و به ویژه 
بــازار اروپا بود.البته شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی نیز با همین سیاست 
به بعضی از واحدهای واجد شــرایط در 
تولید کاتالیست لیسانس اهدا کرد. بدین 
طریق از وابستگی به شرکت های آلمانی 
و دانمارکی و بســیاری از شــرکت های 
عمومًا اروپایــی، در زمینه فناوری روز تا 
حد بسیار زیادی بی نیاز شدیم.در دوران 
تحریم مشکلی که صنعت پتروشیمی با 

آن روبه رو شد، واردات شیرآالت بود. در 
بســیاری موارد صنعت پتروشیمی ایران 
برای این تجهیزات به آلمان و فرانســه 
ایران  وابستگی داشت. هرچند در داخل 
از همــان دهه ۸۰ شــرکت هایی برای 
تولید این شــیرآالت فعالیت داشتند، اما 
به دالیــل مدیریتی و مســائل مختلف 
به  اندکی حاضر  پتروشــیمی های  دیگر 
خرید تجهیزات از این شرکت های ایرانی 
بودنــد. در اوج تحریم ها و فشــارهای 
یك جانبه  آمریکا و همراهی کشــورهای 
اروپایی که شــریکان تجــاری ایران در 
صنعت پتروشیمی بودند، یك خبر خوب 
را مساعد  پتروشــیمی  می توانست حال 
کند. مدیر یك شــرکت دانش بنیان در 
سال ۹۸ اعالم کرد که در تولید شیرآالت 
صنعت پتروشیمی به خودکفایی رسیده ایم 
و نیازی به واردات این تجهیزات نداریم. 
ایــن خبر خــوب می توانســت صنعت 
پتروشــیمی را که برای تأمین شیرآالت 
به اروپایی ها وابســته بود، خرسند کند. 
این قدم دیگری بود تا صنعت پتروشیمی 
کشور را نه تنها از وابستگی به کشورهای 
به ظاهر شــریك تجاری رها کند، بلکه  
مــا را به عنــوان یك رقیب بــزرگ به 
برگرداند. پتروشــیمی  محصوالت  بازار 

با ادامه دار شــدن همین فرمان مدیریتی 
بود که صنعت پتروشیمی کشور از معدود 
صنایعی شــد که برخالف سایر کشورها 
در دوران کرونایــی نه تنهــا زمین گیــر 
نشد، بلکه توانســت تولیدات و در ادامه 
فروش داخلی و خارجــی خود را افزون 
کند. افزایش فروش و عدم کاهش سطح 
تولیدات پتروشــیمی کشور در یك سال 
اخیر، آن  هم درســت زمانی  که بسیاری 
از پتروشــیمی های کشورهایی همچون 
آلمان، فرانسه، هلند، دانمارك، سنگاپور 
و... کــم و بیش با کاهــش صادرات و 
فروش و تولید مواجه شــده اند، نشان از 
پتروشیمی  صنعت  قهرمانانه   بازگشــت 
ایران به میدان بــازی دارد؛ میدانی که 
پیش از این بــرای ماندگاری در آن، به 
کشورهای پیشرفته  اروپایی نیاز داشتیم. 
امــروزه نه تنها نیازی به این کشــورها 
نداریم، بلکه بــا افزایش تولید و فروش، 
آن  هم بدون دســت درازی به ســمت 
کشــورهای اروپایی و رقیبــان قدیمی 
خود، نشــان دادیم به عنوان یك رقیب 
بزرگ، آمده ایم تا در این زمین دست به 

بازی سازی بزنیم!
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پــس از خروج آمریکا از برجــام، کاهش صادرات 
نفــت ایران، درآمدهای ارزی را به شــدت کاهش داد و 
در این بین، آنچه به کمك اقتصاد کشــور آمد، ارزهای 
حاصل از فروش محصوالت پتروشــیمی بود. در واقع، 

پتروشیمی، خط شکن تحریم شد.
اگرچه صادرات نفت و حتی بنزین از سوی ایران، 
در دوران تحریم هــای یکجانبه آمریکا بر ضد جمهوری 
اسالمی بســیار حساسیت برانگیز شــده، اما مروری بر 
فهرســت تحریم های اخیر آمریکا علیــه بخش انرژی 
ایران، نشــان می دهد آمریکا نقطــه ای را هدف گرفته 
کــه می تواند اثری متفاوت از کاهــش صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی ایران داشــته باشــد.روز پنجشــنبه 
هشــتم مهرماه، دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده )OFAC( هشــت شــرکت و 
برخی اشــخاص حقیقی را برای مشــارکت در خرید و 
فروش محصوالت پتروشیمی ایران تحریم کرد. دو روز 
پیش از آن هم آمریکا فهرستی از مقام های بخش انرژی 
ایران را منتشر کرد که مشمول تحریم قرار گرفته اند. در 
این فهرســت افزون بر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، نام 
بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران هم قرار داشت. قرار گرفتن نام مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در این فهرست، در شرایطی که 
در عرصه بین المللی بیشتر شاهد جنجال رسانه ای بر سر 
کاهش صادرات نفت ایران و همچنین حواشی صادرات 
بنزین ایران بودیم، شاید برای برخی تعجب برانگیز بود، 

اما مروری بر برخی واقعیات موجود نشــان می دهد که 
آمریکا، کدهای مهم و هشــداردهنده ای از روند کنونی 
صنعت پتروشیمی دریافت کرده که برای تحریم صنعت 
پتروشــیمی ایران، حتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی را هم از قلم نینداخته است.
۱- تحریم های آمریکا ضد شــرکت هایی که در 
خرید و فــروش محصوالت پتروشــیمی ایران نقش 
داشته اند، نشان می دهد که آمریکا دریافته پتروشیمی 
ایران همچنان حضور فعالی در بازارهای جهانی دارد و 
تحریم پتروشیمی، با وجود موانعی که در مسیر فروش 
محصوالت پتروشــیمی ایران ایجاد کــرده، به  اندازه 
تحریم نفت و فرآورده های نفتــی ایران موفق نبوده 
اســت، به همین دلیل تحریم های صنعت پتروشیمی 
ایــران را افزایش داده و بعید نیســت این روند، حتی 
اگر دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا باقی نماند، 
تا زمانی که او کاخ ســفید را به جو بایدن تحویل دهد 

ادامه یابد.
۲- آنچه در پسابرجام ســبب افزایش درآمدهای 
ارزی و افزایــش کم نظیر رشــد اقتصادی ایران شــد، 
افزایش صادرات نفت بود. در دو سال پسابرجام و پیش 
از خــروج ترامپ از برجام، حتــی بخش هایی همچون 
بخش کشاورزی، رشد اقتصادی منفی داشتند، اما به مدد 
رشد صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ایران بسیار باال 
بود. پس از خروج آمریکا از برجام، کاهش صادرات نفت 
ایران، درآمدهای ارزی را به شــدت کاهش داد و در این 

بین، آنچه به کمك اقتصاد کشور آمد، ارزهای حاصل از 
فروش محصوالت پتروشیمی بود. در واقع، پتروشیمی، 
خط شکن تحریم شد تا هدف مهم آمریکا که ایجاد دیوار 
در مقابل درآمدهای ارزی ایران بود، به طور کامل تحقق 
نیابد. طبیعی اســت که آمریکا چنیــن تأثیرگذاری را از 
صنعت پتروشیمی ایران پیش بینی نمی کرد و دیر یا زود 

درصدد مقابله با آن برمی آمد.
۳- اجرای طرح های جدید پتروشیمی که تولید ۵۰ 
میلیون تنی ایران را به ترتیب به ۱۰۰ و ســپس به ۱۳۰ 
میلیون تن می رســاند، به عنوان جهش های دوم و سوم 
صنعت پتروشــیمی، آن قدر اهمیت داشت که حتی رهبر 
انقالب نیز چندی پیش در سخنانشــان به این موضوع 
پرداختند و آن را رویدادی مهــم توصیف کردند. چنین 
موضوعی نشانه اهمیت شتاب توسعه صنعت پتروشیمی 
در ایران است که نه تنها نقش صنعت پتروشیمی ایران را 
در جامه عمل پوشاندن به هدف تقویت فروش فرآورده 
و محصول در کنار فروش نفت خام نشان می دهد، بلکه 
آینده ای امیدبخش تر برای تقویت درآمدهای ارزی کشور 
از طریق مهم ترین محــور جذب درآمدهای ارزی یعنی 

پتروشیمی نوید می دهد.
۴- نکته آخر، تحریم بهــزاد محمدی مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی اســت. از یك منظر 
می توان تحریم او را به عنوان شــخص اول شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی تحریمی نمادین دانســت که در پی 
تحریم پتروشیمی رخ داده اســت، اما از منظری دیگر، 

وقتی برنامه های گســترده صنعت پتروشــیمی را مرور 
کنیم، نقشــی متفــاوت از بهزاد محمــدی را می توانیم 
دریابیــم. مــن این امکان را داشــتم که در ســفرها و 
برنامه هایی از نزدیك عملکرد مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی را رصد کنــم. زمانی که محمدی از 
رأس شــرکت اویــك به عنوان یك شــرکت عملیاتی، 
بــه پتروشــیمی آمــد، تصویــر ذهنی روشــن و حتی 
خوش بینانــه ای از انتخاب مدیــری عملیاتی و اجرایی 
برای شرکتی همچون پتروشیمی که قرار بود مهم ترین 
نقشش رگالتوری باشــد، نداشتم. اما از زمانی که بهزاد 
محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده، 
به دلیل بازدیدهای میدانی گسترده و پیگیری های مکرر 
او از وضع مجتمع های پتروشــیمی در حال احداثی که 
قرار است جهش دوم پتروشیمی را رقم بزنند، دوباره چتر 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی روی این صنعت وسیع تر 
شــده و این مهم ترین حاصل حضور مدیری عملیاتی در 
از خصوصی سازی های گذشته  رأس پتروشــیمی، پس 
بوده است. در واقع نقش محمدی در گستراندن این چتر، 
موجب می شود قرار گرفتن نام او در فهرست تحریم ها را 
نه صرفًا یك نام گذاری نمادین تحریمی، بلکه برآمده از 
عملکرد او در دو محور )الف( توســعه صنعت پتروشیمی 
در مسیر جهش دوم این صنعت و )ب( جذب منابع ارزی 
هر چه بیشــتر برای کشور در شــرایط تحریم می توان 

ارزیابی کرد.
حمیدرضا شکوهی

یادداشت

یادداشت

صنعت پتروشیمی سردمدار توسعه صادرات 
غیرنفتی 

سیدموسی موسوی
عضو کمیسیون انرژی مجلس 

صنعت پتروشــیمی ســردمدار توســعه 
صادرات غیرنفتی اســت و توسعه این صنعت 
هم اکنون و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، 
راه نجات اقتصاد کشــور است. امروز و باتوجه 
به کاهش درآمدهای نفتی، صنعت پتروشیمی 
نقش مهمی در درآمدهای ارزی کشــور دارد، 

توسعه پتروشیمی با رفع برخی مشکالت، شتاب بیشتری خواهد گرفت 
و دســتاوردهای خوبی در آینده نزدیك در این صنعت خواهیم داشت. 
صنعت پتروشــیمی از ارکان اصلی صنعت نفت ایران در زنجیره تولید 
اســت، از این رو پتروشــیمی افزون بر تولید ثــروت می تواند زنجیره 
ارزش در صنایع پایین دســتی را نیز تکمیل کند. صنعت پتروشــیمی 
ســردمدار توسعه صادرات غیرنفتی اســت و باید با جذب سرمایه های 
جدید به پیشرفت این صنعت کمك کنیم، پتروشیمی می تواند به نوعی 
تحریم ها را خنثی کند. با توجه به تحریم نفتی ایران، صنعت پتروشیمی 
جایگزین و فرصت خوبــی برای درآمدزایی با ارزش افزوده قابل توجه 
است، باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد و از آن غافل نبود. 
موضوع ارزش افزوده در صنعت پتروشــیمی نقش مهمی در جلوگیری 
از خام فروشی دارد.برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش خام فروشی، 
توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشــیمی باید مدنظر قرار گیرد. جایگاه 
صنعت پتروشــیمی در اقتصاد مشخص اســت. در صنعت پتروشیمی 
می خواهیم از خام فروشــی به جایگاه های باالتر برسیم. الزمه رسیدن 
به چنین هدفی تولید محصوالت با ارزش باالتر اســت، همچنین باید 
به گونه ای عمل کنیم تا نقدینگی به ســمت توسعه صنعت پتروشیمی 
هدایت شود. یکی از ارکان افزایش صادرات غیرنفتی جهش و توسعه 
صنعت پتروشــیمی است و باید با جذب سرمایه های جدید به پیشرفت 
این صنعت کمك شود. جایگاه این صنعت به عنوان یك صنعت ارزآور 
در رأس تحقق هدف جلوگیری از خام فروشــی قــرار دارد و به عنوان 
یکی از پایه های اصلی حمایت از تولید داخلی به شــمار می آید. برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش خام فروشــی، همگرایی و همکاری 
تمام متولیان ضروری اســت و باید صنایعی که برای تحقق این هدف 
تالش می کنند حمایت شوند. توسعه صنعت پتروشیمی باید تداوم یابد، 
این صنعت، صنعتی پرســود است که توســعه هرچه بیشتر آن بدون 

تردید توسعه بخش های مختلف را در پی خواهد داشت.

هم سویی طرح های جهش تولید در صنعت 
پتروشیمی با اهداف اقتصاد مقاومتی

حسین حسین زاده
عضو کمیسیون انرژی مجلس

حرکــت بــه ســمت تکمیــل زنجیره 
پایین دســتی صنایع پتروشیمی ضروری است 
و طرح هــای جهش تولید در ایــن صنعت را 
همســو با اجرای اقتصاد مقاومتی می دانم. از 
آنجا که پتروشــیمی ها ضریــب ارزش افزوده 
و اشــتغال بســیار باالتری از فروش نفت خام 

دارند باید تالش بیشــتری برای تبدیل نفــت به محصوالت مختلف 
کرد تا از این طریق برای کشــور ارزش افزوده ایجاد شود. بدون شك، 
توســعه صنایع پاالیشــی و پتروشیمی و شــکل گیری زنجیره ارزش 
در پایین دســت این صنایع، اشــتغال زایی به همراه خواهد داشت، البته 
می توان با ایجاد مشوق های اقتصادی و تزریق نقدینگی های سرگردان 
به این صنایع، توســعه آنها را بیش از پیش گســترش داد. از آنجا که 
حوزه پتروشیمی بسیار گسترده اســت، می توان بسیاری از مواد اولیه 
را بــه محصوالت متعدد تبدیل کرد، زیــرا با تبدیل آن به محصوالت 
مختلف که کیفیت خوبی دارند، صــادرات غیرنفتی ما افزایش خواهد 
یافت. طرح های جهش تولید صنعت پتروشــیمی را همســو با اجرای 
اقتصاد مقاومتی می دانم و معتقدم اگرچه تحریم  آسیب های اقتصادی 
بســیاری به کشور رسانده، اما با استفاده از ظرفیت و توانمندی جوانان 
در بخش هــای مختلف از جمله صنعت نفــت و گاز می توانیم از این 
دوران نیز عبور کنیم. با بهره برداری از طرح های جهش دوم و ســوم 
صنعت پتروشیمی، تحولی بزرگ در این صنعت رخ می دهد و این روند 
از اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه کشور حکایت دارد.تحول خوبی 
در صنعت پتروشیمی ایجاد شده است و اشتغال زایی و ارزآوری از جمله 
دستاوردهای جهش دوم و ســوم صنعت پتروشیمی به شمار می آیند.
هم اکنون چند مجتمع پتروشــیمی با محصوالت فراوان در صنایع باال 
و پایین دست در کشور فعال هستند، اما در صورت تحقق جهش سوم 
صنعت پتروشــیمی تولیــد آنها افزایش خیره کننده ای خواهد داشــت 
که البته حاصل برنامه ریزی چند ســاله اســت. اشتغال زایی، ارزآوری، 
خودکفایــی در تولید برخی کاالها، بی نیــازی از واردات، جلوگیری از 
خام فروشــی و افزایش تعداد محصوالت تولیدی از جمله دستاوردهای 
جهش سوم صنعت پتروشــیمی به شمار می آیند. هم اکنون طرح های 
تعریف شــده در چارچوب جهش دوم )طرح هایی که تا سال ۱۴۰۰ به 
بهره برداری می رسند( و طرح های جهش سوم نیز در حال اجرا هستند. 
با بهره برداری از طرح های جهش دوم و ســوم صنعت پتروشــیمی، 
تحولــی بزرگ در این صنعــت رخ خواهد داد و ایــن روند از اهمیت 

صنعت پتروشیمی در توسعه متوازن کشور حکایت دارد.

بازخوانی يک پرونده؛

چرا مردان پتروشيمی تحريم شدند؟
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه 
پرتوشیمی

یادداشت

ابرپروژه های نفت و پتروشیمی؛ ناجی تولید 
ناخالص ملی

محمدعلی کریمیان علی آبادی
مدیرعامل شرکت شیمیایی الوان

پروژه هایی  اروپایی  کشــورهای  در 
کــه حجم مالی بیــش از یــك میلیارد 
دالر به باال نیاز داشــته باشند پروژه های 
بزرگ نــام دارند و بعضی از پروژه های با 
ســرمایه گذاری بیش از ۵ تــا ۱۰ میلیارد 
دالر را نیز ابرپروژه می نامند، اما شــرایط 
خــاص در ایــران به گونه ای اســت که 

پروژه هــای بزرگ که هزینه ســاخت آن بیش از ۵۰۰ میلیون 
است اصواًل ابرپروژه نامیده می شوند، بنابراین تأمین مالی این 
پروژه ها به دلیل شرایط خاص حاکمیتی، تحریم های بین المللی 

و شرکت های سرمایه گذاری بسیار دشوار است.
از بانك ها که عبور کنیم شرکت های سرمایه گذار در ایران 
بیشتر به دولت وابسته اند و مهم ترین شرکت های سرمایه گذار 
در ایران وابسته به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی 
از جمله شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت، صندوق بازنشستگی سازمان نیروهای مسلح و... 
هســتند. این مجموعه ها به دلیل تعدد ســرمایه گذاری امکان 
سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ به صورت مشارکتی را ایجاد 
کرده اند و دولت باید تســهیالتی ایجاد کند که این صندوق ها 
بتوانند در بخش ســرمایه گذاری در پروژه های بزرگ به صورت 
بهتری عمل کنند.برای مثال اگر پروژه ای به یك میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز داشته باشــد و حدود ۸۰ درصد آن نیازمند 
تأمین ســرمایه از طریق تسهیالت و ...، از نظر ریالی به قیمت 
روز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز به تضامین ارائه به بانك 
دارد که این محدودیت ها ســبب می شود میزان سرمایه گذاری 
در طرح ها به شــدت کاهش یابد.در این مسیر، دولت می تواند 
bank guarantee وام های خارجی، یا صندوق توسعه ملی یا 
بانك ها و ... را برای حداقل صندوق های بازنشســتگی وابسته 
به دولت یا صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی با عملکرد 
مثبــت حمایت و نــوع تضامین بانکــی را از گرفتن تضامین 
ملی و... تبدیل به تضامین اخذ طرح یا اعتبارســنجی کند. در 
زمان نبود تحریم ها، عمده مشــکل جابه جایی پول به کشــور 
bank guarantee مــورد نیاز طرف ســرمایه گذار خارجی از 
مجموعه هــای داخلی بود که اگر در این مســیر دولت و بانك 
مرکزی بتوانند راهکار ســاده تری بــرای مجموعه های مورد 
اعتمــاد ایجاد کنند، میزان ســرمایه گذاری به مراتب بیشــتر 
می شــود. برای مثال، قبــول تضامین یا طرح هــای در حال 
احداث یا محصول تولیدی و ... می تواند راهکاری برای جذب 
سرمایه گذار خارجی باشد.یکی از مهم ترین مشکالت اصلی در 
کشــور ما پول زیاد و تولید نقدینگــی روزانه نزدیك به ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان در اقتصاد ماســت و عدم جذب آن سبب ایجاد 
بازارهای موازی و تورم افسارگســیخته شده است. اگر دولت 
فرآیندی را بین بانك ها و صندوق های سرمایه گذاری و طرح ها 
و بورس و... برای جذب حداقل ۸۰ درصد این نقدینگی در روز 
ایجاد کند، می تواند نزدیك به ۱۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
در بخــش ریالی در صنعت یا طرح هــای مورد نیاز جذب کند. 
بورس ایران و صندوق های سرمایه گذاری باید طوری حمایت 
دولت از ابرپروژه ها را ببینند که بتوانند برای عرضه اوراق ارزی 
اقدام عملی کنند، یعنــی صندوق ها و بانك ها و بورس به جز 
ارائــه اوراق ریالی بتوانند اوراق ارزی هــم داخل و هم خارج 
از کشــور عرضه کنند.ابرپروژه های در حــال احداث در ایران 
نزدیك به ۶۰ درصدشان نیاز به تأمین مالی ریالی دارند و این 
مهم ترین نقطه جذب نقدینگی و ســبب ایجاد اشتغال و تولید 
ناخالص ملی و در نهایت رشــد اقتصاد ملی است. فرآیندهای 
سخت تأمین مالی در بانك های داخل کشور نحوه اخذ تضامین 
و... ســبب شــده این پول های فراوان برای دولت مشکالت 
اساســی ایجاد کند و تورم افسارگسیخته ای را برای کشور رقم 
زده اســت. دولت باید برای جذب نقدینگی ریالی و تســهیل 
گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای ابرپروژه های توسعه ای، 
بخشــی از سود بانکی را به عنوان بســته تشویقی متقبل شود.

امروز مهم تریــن کمك به نظام اقتصادی، ایجاد یك بســته 
مناسب و فعال است که ســبب اطمینان همراه با مشوق های 
ســرمایه گذاری در ابر پروژه های کشــور مثل پتروشــیمی ها، 
پاالیشگاه ها، فوالدها و... شود که یك مسیر پولی راحت برای 
جذب نقدینگی تولیدشده در پروژه های به این شکل است.اگر 
دولت بتواند بخش عمده ای از نقدینگی را با ایجاد شرکت های 
واسطه ای ســرمایه گذاری دولتی یا نیمه دولتی به کار گیرد که 
طرح ها را تا زمان بازپس گیری اصل پول و ســود آن در رهن 
بگیرد و به صندوق ها و بخش نیمه دولتی و خصوصی وام برای 
جذب پول برای توسعه ابرپروژه ها بدهد، در این بخش اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم، تحول عظیمی ایجاد می کند و جلو رشد 
سرســام آور نقدینگی را می گیرد و تورم را کنترل خواهد کرد.
تولید ناخالص ملی با بهره برداری ابرپروژه های نفت، پتروشیمی 
و گاز به شدت رشد می کند و ارز حاصل از صادرات سبب تقویت 
پول ملی می شــود و در شرایط تحریم، راهکاری اساسی برای 
عبور از شــرایط نامطلوب به وجودآمده از ســوی کشــورهای 

خارجی است.

جایگاه ویژه توسعه صنعت پتروشیمی در گذر از خام فروشی 
* دولــت یازدهم با هــدف تداوم 
همچون  پتروشیمی  توسعه صنعت  روند 
نخستین جهش صنعت پتروشیمی که در 
طول سال های ۷۵ تا ۸۵ صورت گرفت، 
توسعه این صنعت ارزش آفرین را در قالب 
جهش دوم صنعت پتروشیمی با اولویت 
تکمیل طرح های نیمه کاره در دستور کار 
قرار داد. ۶۷ طرح پتروشیمی نیمه کاره با 
ظرفیت ساالنه ۵۹.۴ میلیون تن از دولت 
دهم به دولت یازدهم تحویل شــد که از 
این تعداد ۱۲ طرح دارای پیشرفتی باالی 
۶۰ درصد بود. ۴۶ مجتمع پتروشیمی با 
ظرفیت تولید ســاالنه ۵۶ میلیون تن در 

سال ۹۲ در کشور فعال بود.
* ۴۲ طــرح در قالب جهش دوم 
صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با 
اجرای این طرح ها تا پایان ســال ۱۴۰۰ 
تعداد مجتمع های پتروشــیمی کشور به 
۸۳ مجتمــع و ظرفیــت تولید صنعت با 
رشــد ۷۸ درصدی نســبت به سال ۹۲ 
به ســاالنه ۱۰۰ میلیون تن، دقیقًا طبق 
اهداف برنامه ششم توسعه برسد و درآمد 
۲۵ میلیــارد دالری را برای کشــور به 
همراه داشته باشد. ۱۶ طرح پتروشیمی از 
ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۸ به 
بهره برداری رسید؛ پتروشیمی های ایالم، 
ارومیه،  لرستان، واحد اسیدســولفوریك 
مهاباد، فاز سوم پتروشیمی شیراز، واحد 
PBR/SBR تخت جمشــید پارس، فاز 
۲ پتروشــیمی کارون، پتروشیمی تخت 
جمشــید منطقه ویژه اقتصادی، فاز دوم 
کاویــان، MEG مروارید، پلی اســتایرن 
انتخاب، کردســتان، فاز سوم آمونیاك و 
اوره پردیس، متانول مرجان، فاز نخست 
نیروگاه دماوند و فاز دوم پتروشیمی تخت 
جمشید. بنابراین مجتمع های پتروشیمی 
کشــور به ۵۶ مجتمع و ظرفیت صنعت 
پتروشــیمی به ساالنه ۶۶ میلیون تن در 

پایان سال ۹۸ رسید.
* امــا ســال طالیــی صنعــت 
پتروشــیمی؛ بهره بــرداری از ۱۷ طرح 
پتروشــیمی در صف افتتاح قرار گرفتند 
تا رشــد ۲۵ میلیون تنــی ظرفیت تولید 
صنعت پتروشــیمی را تا پایان سال ۹۹ 

محقق کننــد. افتتاح ها با بهره برداری از 
پتروشــیمی میاندوآب بــا ظرفیت تولید 
ســاالنه ۱۴۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین 
در پنجشــنبه های افتتاح دولت دوازدهم 
آغاز شد. پتروشیمی های کاوه با ظرفیت 
ســاالنه ۲.۳ میلیون تن، کیمیای پارس 
بــا ظرفیت ســاالنه ۱.۶۵۰  خاورمیانه 
میلیون تن، بوشــهر با ظرفیت ســاالنه 
بیــش از ۴ میلیــون تن و کاتالیســت 
لرســتان با ظرفیت ۱۰۰ تــن نیز یکی 
پس از دیگری با دستور رئیس جمهوری 
به بهره برداری رســیدند، به طوری  که با 
افتتــاح این پنج طرح، تعداد مجتمع های 
پتروشیمی کشــور از ۵۶ مجتمع به ۶۰ 
مجتمــع و ظرفیت تولیــد صنعت از ۶۶ 
میلیون تن با بیش از ۱۲ درصد رشد بالغ 
بر ۷۴ میلیون تن در سال افزایش یافت.

اوره  ایــالم،  الفین  * طرح هــای 
و آمونیاك لردگان و مســجد ســلیمان، 
پتروپاالیش کنگان، پی وی سی هگمتانه، 
پتروکیمیــای ابن ســینا، پنتان و هگزان 
اکســیر حالل، متانول سبالن و پاالیش 
پارسیان ســپهر، آرتا انرژی، پلی پروپیلن 
خمین و پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
را  پتروشیمی  اســتثنایی صنعت  ســال 

تکمیل خواهند کرد تا با بهره برداری 
از این طرح ها تا پایان امســال، ظرفیت 
صنعت پتروشــیمی با ۶۲ درصد رشــد 
نســبت به ســال ۹۲ به ۹۱ میلیون تن 

ارتقا یابد.
* دولت دوازدهم توســعه صنعت 
پتروشیمی را تنها محدود به هشت سال 
کاری خود در نظر نگرفته اســت، بلکه 
با ریل گــذاری توســعه در قالب جهش 
سوم صنعت پتروشــیمی تا سال ۱۴۰۴، 
طرح های پیشــران و خــوراك  ترکیبی، 
ارثی ماندگار برای آیندگان این کشــور 
به جــا خواهد گذاشــت. اکثر طرح های 

جهش سوم صنعت پتروشیمی هم اکنون 
با پیشرفت مناسبی در حال اجرا هستند. 
اجرای ۲۸ طرح در جهش سوم به منظور 
افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 
ایران به بیش از ۱۳۰ میلیون تن تا پایان 
ســال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است که 
درآمــد این صنعت را به ۳۷ میلیارد دالر 
می رســاند و نقش آفرینی بسزایی را در 
اقتصاد کشــور خواهد داشــت. به گفته 
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور 
پتروشــیمی، ایران پس از تحقق جهش 
ســوم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ 
براساس نقشه توســعه امروز عربستان، 
جایگاه نخســت صنعت پتروشیمی را در 

منطقه خواهد داشت.
صنعــت  هوشــمند  توســعه   *
پتروشــیمی عالوه بر توســعه کمی و 
کیفی متناســب با تحوالت جهانی به 
منظور دارابودن صنعتی پایدار و تاب آور 
در برابر آسیب ها نیز موضوعی است که 
مورد توجه ویژه دولت دوازدهم اســت. 
با این هدف افزون بر طرح های جهش 
دوم و ســوم صنعت پتروشیمی، اجرای 
خوراك ترکیبی  با  پتروشیمی  طرح های 
و طرح های پیشران به عنوان بخشی از 

مسیر توســعه پایدار صنعت پتروشمی 
تعریف شده اســت. چهار طرح خوراك 
ترکیبی با مجموع سرمایه گذاری حدود 
۱۱ میلیــارد دالر و مجموع ظرفیت ۱۱ 
میلیون تن کــه کلنگ عملیات اجرایی 
نخستین  به عنوان  ارغوان  پتروشــیمی 
طرح خوراك ترکیبی امســال به زمین 

زده شد.
* طرح های پیشران در چهار شاخه 
متانول، پروپیلن، اتیلــن و بنزن تعریف 
شــده اند. ۲۰ طرح هوشــمند در بخش 
طرح های پیشــران براساس دسته بندی 
محصوالت وارداتی به منظور تأمین نیاز 
داخل در نظر گرفته شده است که اجرای 
این طرح ها رونق صنایع پایین دســتی و 
افزایش اشــتغال زایی را بــه دنبال دارد. 
طرح های پیشران با اولویت تولید پروپیلن 
از مســیر متانول با هــدف افزایش این 
محصــول راهبردی و همچنین مدیریت 
متانول مازاد در کشــور اجرا خواهند شد؛ 
سه طرح در عسلویه با عنوان طرح پارك 
پروپیلن عسلویه، ســه طرح در امیرآباد 
شمال کشور، یك طرح در منطقه انزلی 
و یك طــرح هم در اســالم آباد تعریف 
شده اســت که ظرفیت تولید حدود یك 
میلیون تنی کنونی پروپیلن را به ساالنه 

۴ میلیون تن خواهند رساند.
* توســعه صنعــت پتروشــیمی 
جایگاهــی ویژه در گذر از خام فروشــی 
دارد، به طوری  که در ســال گذشته ۳۵ 
میلیــون تن معــادل ۸۰۰ هزار بشــکه 
نفت خــام در روز از صنایــع نفت و گاز 
خــوراك دریافت کرده اســت که مقدار 
خوراك این صنعــت از منابع نفت و گاز 
کشور با افزایش طرح های توسعه ای در 
ســال ۱۴۰۰ به ۶۲ میلیــون تن معادل 
روزانه یك میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه 
نفت خام و در پایان سال ۱۴۰۴ با تحقق 
جهش ســوم صنعت پتروشیمی به ۷۴ 
میلیــون تن معادل روزانــه یك میلیون 
و ۷۰۰ هزار بشــکه نفت خام می رســد. 
افزون بر این هم اکنون بیش از ۵ میلیارد 
پایین دســت  واحدهای  به  دالر خوراك 

پتروشیمی اختصاص داده می شود.

سال طالیی صنعت 
پتروشیمی؛ بهره برداری 

از 17 طرح پتروشیمی در 
صف افتتاح قرار گرفتند 
تا رشد 25 میلیون تنی 
ظرفیت تولید صنعت 

پتروشیمی را تا پایان سال 
99 محقق کنند

ريل گذاری طرح های توسعه صنعت پتروشيمی برای سال 1404  
تهیه و تنظیم: پریسا بطنی

جایگاه نخســت صنعت پتروشــیمی 
ایــران در منطقــه پــس از تحقق جهش 
ســوم صنعت پتروشــیمی در سال ۱۴۰۴ 
متصــور اســت و  افــزون بــر طرح های 
جهش دوم و ســوم صنعت پتروشیمی، ۳۴ 
طرح جدیــد در این صنعت تعریف شــده 
اســت که با اجرای آن ها، جایــگاه ایران 
ممتازتر می شــود. در همین حال، »توسعه 
هوشــمندانه صنعت پتروشــیمی همزمان 
با توســعه حجمی و متناســب با تحوالت 
جهانی« موضوعی است که در کشور شکل 
گرفته تا افزون بــر افزایش ظرفیت تولید، 
صنعتی پایدار و تاب آور در برابر آســیب ها 
تعریف طرح های  فرآیند  باشــیم.  داشــته 
پتروشــیمی با خوراك ترکیبی و طرح های 
پیشــران مبتنی بر تفکر، تالش، مهندسی 
و محاســبات دقیق بازار است. این طرح ها 
بــه احتمال زیاد در ایــن دولت کلنگ زنی 
و فعال می شــوند اما روند تکمیل آن ها در 
دولت آینده ادامه خواهد داشــت. توســعه 
صنعت پتروشیمی باید کیفی و پایدار باشد. 
طرح های توســعه صنعت پتروشیمی برای 
سال ۱۴۰۴ ریل گذاری شده است و زنده و 
فعال هســتند؛ طرح های ۱۴۰۴ ایده و آرزو 
نیســت و همه این طرح ها در موعد زمانی 
مشخص شــده محقق می شــوند. توسعه 
هوشــمندانه صنعت پتروشیمی همزمان با 
توسعه حجمی و متناسب با تحوالت صنعت 
پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است. توسعه 
هوشــمندانه صنعت پتروشیمی ایران شکل 

گرفته تا ضمن تحقق ظرفیت ۱۰۰ میلیون 
تن برنامه ششــم توســعه در سال ۱۴۰۰، 
صنعتی پایدار و تاب آور در برابر آســیب ها 

داشته باشیم.
ایــران پــس از تحقق جهش ســوم 
صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ براساس 
نقشه توسعه امروز عربستان، جایگاه نخست 
صنعت پتروشیمی را در منطقه خواهد داشت. 
افزون بــر طرح های جهش دوم و ســوم 
صنعت پتروشــیمی ۳۴ طرح جدید با حجم 
سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دالر و با مجموع 
ظرفیت ۱۹ میلیون تن تعریف شده است که 
با اجرای این طرح ها، جایگاه ایران ممتازتر 
می شــود. با توجه به رتبه نخست ایران در 
مجموع ذخایر نفــت و گاز ایران در جهان، 

توســعه صنعت پتروشــیمی با این میزان 
خوراك یك الزام است که تمرکز بر اجرای 
طرح های پتروشــیمی با خوراك ترکیبی و 
طرح های پیشران بخشــی از مسیر توسعه 
پایدار صنعت پتروشــمی اســت که در این 
با اجرای طرح های  صنعت تعریف شده اند. 
پتروشیمی با خوراك ترکیبی، مجتمع ها از 
تك محصوله بودن عبــور می کنند. چهار 
طرح عظیم خــوراك ترکیبــی با مجموع 
سرمایه گذاری حدود ۱۱ میلیارد دالر تعریف 
شده اســت که ظرفیت صنعت پتروشیمی 
را ۱۱ میلیون تــن افزایش خواهند داد که 
کلنگ عملیات اجرایی پتروشــیمی ارغوان 
به عنوان نخســتین طرح خوراك ترکیبی 
در ۱۷ مردادماه امســال با ســرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما در 
عسلویه زده شد و دو طرح خوراك ترکیبی 
دیگر نیز از سوی هلدینگ خلیج فارس در 
عســلویه و یك طرح نیز از سوی هلدینگ 
نفت و گاز پارسیان در سیراف اجرا می شود. 
طرح های پیشران، شاه کلید توسعه صنعت 
پتروشــیمی به منظور تأمین نیاز داخل به 
محصوالت پتروشــیمی اســت به طوری 
که بــا اجرای طرح های پیشــران نیمی از 
محصوالت پرمصرف و مورد نیاز کشور در 
داخل تأمین می شوند. طرح های پیشران در 
چهار شــاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن 
تعریف شده اند. ۲۰ طرح هوشمند در بخش 
دسته بندی  براســاس  پیشــران  طرح های 
محصوالت وارداتی به منظــور تأمین نیاز 

داخل در نظر گرفته شده است که به زودی 
به دولت ارائه می شــود. این طرح ها رونق 
اشتغالزایی  افزایش  و  پایین دســتی  صنایع 
را بــه دنبال دارد. پروپیلــن، خاویار صنعت 
پتروشیمی و بســیار حائز اهمیت است. در 
طرح جامع افزایش پروپیلن از مسیر متانول، 
سه طرح در عســلویه با عنوان طرح پارك 
پروپیلن عسلویه، سه طرح در امیرآباد شمال 
کشــور، یك طرح در منطقــه انزلی و یك 
طرح هم در اسالم آباد تعریف شده است که 
ظرفیت تولید حدود یك میلیون تنی کنونی 
پروپیلن را به ســاالنه ۴ میلیون تن خواهند 
رســاند. حجم سرمایه گذاری و تناژ تولیدی 
در طرح های پایین دســت زنجیره پروپیلن 
کم امــا محصول تولیدی بســیار کیفی تر 
اســت و افزایش تولید پروپیلن توسعه قابل 
توجه صنایع پایین دســت این زنجیره را در 
پی خواهد داشــت. ســرمایه گذاران جدی 
برای ســرمایه گذاری در ایــن طرح ها ابراز 
عالقه کرده اند. البته مشوق هایی در قیمت 
خوراك، بحث های مالیاتی و ارائه دانش فنی 
برای ســرمایه گذاران طرح های پیشران در 
نظر گرفته شده است. خوراك، دانش فنی، 
سرمایه و بازار چهار رکن توسعه هستند. در 
شرایط تحریم که نگاه ها از فروش نفت به 
ســمت صنعت پتروشیمی تغییر کرده است 
بایــد بازار را به ســمتی هدایت کنیم که با 
تنوع محصوالت تولیدی تنوع در مشتریان 
نیز ایجاد شود. البته به دلیل شرایط تحریم 
به راهکارهــا و تعدای از برنامه ها نمی توان 

اشاره کرد.
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ویژه 
پرتوشیمی

گزارش دانش نفت از آیین بهره برداری رسمی از طرح های ملی وزارت نفت شامل سه طرح پتروشیمی در استان های ایالم، همدان و آذربایجان غربی؛

جشن شکوفایی و جهش تولید برای غرب ایران
روز پنج شــنبه گذشــته و در آیین 
بهره بــرداری رســمی از طرح هــای ملی 
وزارت نفت شــامل ســه طرح پتروشیمی 
در اســتان های ایالم، همدان و آذربایجان 
غربی، جشن شکوفایی و جهش تولید برای 

غرب ایران رقم خورد. 
رئیس جمهــوری در این آیین گفت: 
بهره بــرداری رســمی بیــش از ۲۸ هزار 
میلیارد تومان طرح در یك روز در بخش 
پتروشیمی به دست جوانان و متخصصان 
ایرانی نشــانگر قدرت ملت ایران و ضربه 
بزرگ به استکبار جهانی است.دکتر حسن 
روحانی، روز پنجشــنبه، چهارم دی ماه در 
آیین بهره برداری رسمی از طرح های ملی 
وزارت نفت شامل ســه طرح پتروشیمی 
در استان های ایالم، همدان و آذربایجان 
غربی با اشــاره بــه اینکه بیــش از ۷۰ 
درصــد تجهیــزات این طرح ها ســاخت 
جوانــان ایرانی اســت، گفــت: در جنگ 
اقتصادی، دشــمن اهداف زیادی را دنبال 
می کرد، اما نفــت و بانك ۲ بخش اصلی 
در ایران بود کــه در این جنگ اقتصادی 
روزانه هدف بمباران دشــمن قرار داشت، 
اما خوشــبختانه امروز با مقاومت مردم و 
تالش متخصصان کشــور سی وهشتمین 
هفته افتتاح طرح های بزرگ ملی را پشت 
سر گذاشتیم و این افتتاح ها تا پایان سال 
ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه عمر 
این جنــگ اقتصادی به ســر آمده و آن 
کسی که فرماندهی شــرورانه این جنگ 
را به دســت گرفته بود، در هفته های آخر 
عمر سیاســی خود اســت، افزود: اما این 
ملت برای همیشه در تاریخ زنده می ماند و 
سربلند خواهد بود، همانگونه که در طول 
تاریخ ســربلند بوده است.رئیس جمهوری 
با تبریك روز پتروشــیمی، تصریح کرد: 
تاکنون ۱۰ طرح پتروشیمی در این دولت 
افتتاح شــده کــه مجموع آنها تــا پایان 
ســال ۹۹ به ۱۷ طرح می رســد و این در 

حالی اســت که این صنعــت و تعدادی 
از مدیــران آن از طــرف فرد شــروری 
مانند ترامپ تحریم شــده بودند، اما این 
تحریم هــا همچون گلوله ای که در جنگ 
تحمیلی، صدام بــه بدن رزمندگان ما زد، 
است.روحانی  تحریم شدگان  افتخار  باعث 
عنوان کرد: از افتخارهای دولت یازدهم و 
دوازدهم وزارت نفت و صنعت پتروشیمی 
ایــن بوده اســت کــه توانســتیم تولید 
محصوالت پتروشیمی را هم از نظر وزنی 
و هم از نظر ارزشی نسبت به سال ۹۲ دو 
برابر کنیــم.وی گفت: اگر دولت در طول 
هشت ســال فعالیت خود و دوران جنگ 
اقتصادی و تحریم هیچ کاری نکرده باشد، 
همین افزایش ۲ برابری تولید محصوالت 
پتروشــیمی از رقــم ۵۰ میلیــون تن به 
۱۰۰ میلیــون تــن و از ارزش ۱۱ میلیارد 
دالر به ۲۵ میلیــارد دالر، کاری بزرگ و 
ارزشــمند اســت.رئیس جمهوری با بیان 
اینکه دلیل عصبانیت فراوان دشمن از این 
دولت همین افتتاح هاست، افزود: امروز با 
افزایــش تولید در حوزه انرژی، برق و گاز 
برای مردم محروم و کم مصرف در ایران 
رایگان است و بخش زیادی از مردم از آب 
رایگان استفاده می کنند و ما در این دولت 
به خودکفایی های زیادی رســیده ایم که 
این موضوع دشمن را عصبانی کرده است.

روحانی با اشاره به اینکه امروز واردکننده 
بنزین نیستیم و حتی بنزین صادر می کنیم 
و صادرکننده گاز نیز هستیم، تصریح کرد: 
ایــن دولت در اقدام های توســعه ای خود 
بــرای دولت های بعدی هــم ریل گذاری 
کــرده اســت، در زمینه هــای مختلف از 
جمله کشــاورزی، صنعت، خدمات، دولت 
الکترونیــك،  شــرکت های دانش بنیان و 
همین صنعت پتروشیمی کارهای عظیمی 
در این دولت انجام شده و برای سال های 
آینده و دولت بعدی هم ریل گذاری کرده 
اســت.وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز 
در کشــور مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
و صنعــت را در اختیار داریــم، در زمینه 
فناوری هم روز به روز در حال پیشــرفت 
هستیم و محصوالت تولیدی ما، در داخل 
کشور و بازارهای جهانی عرضه می شود.

رئیس جمهــوری گفت: دشــمن با ایجاد 
محدودیت در بخش نفــت به دنبال این 
بود کــه درآمد ارزی مــا را کاهش دهد. 

همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند 
گام نخســت کاهش اثر تحریم دشمنان 
است و کار بعدی شکست تحریم و دولت 
هم برای بی اثر کردن تحریم ها شــماری 
از محصــوالت صادراتــی را جایگزیــن 
درآمــد نفتی کرد که از جمله آن صادرات 
محصوالت پتروشــیمی بود که با افتتاح 
پایان  تا  باقیمانده  پتروشــیمی  طرح های 
سال، ارزش محصوالت پتروشیمی ایران 
بــه ۲۵ میلیارد دالر می رســد.روحانی با 
تاکیــد بر اینکه با همه توان باید به دنبال 
کم اثر کــردن تحریم و نابــود کردن آن 
باشــیم، افزود: همه باید دســت به دست 
هم دهیم، قوای ســه گانه و ارکان کشور 
با رهنمودهــای مقام معظم رهبری برای 
توســعه کشور تالش کنیم، سال آینده در 
معیشت، سالمت، تولید و شکستن تحریم 
در وضع بهتری نسبت به امسال خواهیم 

بود.
زنگنه: امروز جشن شکوفایی و جهش 

تولید برای غرب ایران است
وزیــر نفــت مجموع ارزش ســه 
طــرح واحدهــای الفیــن و گوگردزدایی 
پتروشــیمی ایالم، پتروشیمی هگمتانه و 
واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه را 
نزدیك به یك میلیــارد دالر عنوان کرد 
و گفت: همه این طرح ها در غرب کشــور 
و امروز جشن شــکوفایی و جهش تولید 

برای غرب ایران اســت. بیژن زنگنه 
در آیین بهره برداری رســمی از طرح های 
ملــی پتروشــیمی در شــهرهای ایالم، 
همدان و آذربایجان غربی با دستور رئیس 
جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس اظهار 
کرد: وزارت نفــت در دوران تحریم همه 
همت و عزم خود را برای تداوم توســعه 
صنعت نفت به کار بســته و خوشبختانه با 
اتکا به سیاست اقتصاد مقاومتی و زحمات 
دستاوردهای  توانستیم  بی وقفه همکاران، 
بزرگی به دســت بیاوریم که جهش های 
صنعت پتروشیمی یکی از آنهاست.وی با 
یادآوری اینکه درآمد صنعت پتروشــیمی 
در ســال ۷۶ و بر پایه قیمت ثابت ســال 
۹۵ حدود ۲ میلیارد دالر بود که با طراحی 
گسترده ای که از سال ۱۳۷۶ آغاز شد این 
رقم در جهش نخست در سال ۹۲ به ۱۱ 
میلیارد دالر رســید، افزود: از سال ۹۲ با 
جهش دوم کار این صنعت پیگیری شــد 
که بــا تکمیل طرح هــای این صنعت در 
ســال ۱۴۰۰ درآمد صنعت پتروشیمی به 
۲۵ میلیارد دالر می رسد و در سال ۱۴۰۴ 
با برنامه ریزی انجام شــده و طرح های در 
حال اجرا به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید.
وزیر نفت با بیان اینکه امســال و در ادامه 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشــیمی 
۱۷ طرح پتروشــیمی با ســرمایه گذاری 
۱۱.۴ میلیــارد دالر و ظرفیت ۲۵ میلیون 
تن امســال به بهــره برداری می رســد، 
تصریح کرد: تا امروز هفت طرح از سوی 
شما )رئیس جمهوری( افتتاح شده است و 

امروز سه طرح دیگر نیز افتتاح می شود.
اهمیت استان ایالم برای صنعت نفت

و  الفیــن  واحدهــای  از  زنگنــه 
به عنوان  ایالم  پتروشــیمی  گوگردزدایی 
افتتاح می شود  نخستین طرحی که امروز 
نام برد و یادآور شد: واحد پلی اتیلن سنگین  
و سرویس های جانبی پتروشیمی ایالم در 
قالب فاز نخست این طرح اردیبهشت ماه 
ازســوی جنابعالی )رئیس جمهوری(   ۹۳
افتتاح شد.وی واحد الفین این پتروشیمی 
را نخستین واحد الفین غرب کشور خواند 
و افزود: ظرفیــت مجموع این طرح ۷۶۵ 
هزار تن اســت کــه با ســرمایه گذاری 

۸۶۶ میلیون یورو ازســوی شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )هلدینگ خلیج 
فارس( ساخته شد.وزیر نفت با بیان اینکه 
خوراك واحد اتیلن  این طرح اتان، برش 
سه کربنه و سنگین تر و برش پنج کربنه و 
سنگین تر است که از واحد پاالیشگاه گاز 
ایالم تامین می شود، اظهار کرد: این طرح 
به ویــژه پروپلین تولیدی آن بســیار مهم 
است.به گفته زنگنه، خوشبختانه یك واحد 
پلی پروپلین هم در ایالم با ظرفیت ۱۵۰ 
هزار تن و سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دالر 
در پایین دست این پتروشیمی با پیشرفت 
۵۲ درصد در حال اجراســت.وی ایالم را 
اســتانی مهم برای صنعت نفت کشور نام 
برد و یادآور شد:  افزون بر این طرح ها ما 
توســعه میدان های نفتی آذر، آبان، پایدار 
غرب، چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق 
را با ســرمایه گذاری در قالب بیع متقابل 
و الگــوی جدید قراردادهای نفتی در حال 
اجرا داریم.وزیر نفت با بیان اینکه توسعه 

میــدان گازی تنــگ بیجار کــه خوراك 
پاالیشگاه گاز و پتروشیمی ایالم را تامین 
می کنــد هم در حال انجام اســت، افزود:  
طرح ان جی ال ۳۱۰۰ با ســرمایه گذاری 
۸۹۰ میلیــون دالر و بیــش از ۵۵ درصد 
پیشــرفت هم اکنون در حال اجراســت، 
اجرای این طرح مانع سوختن گاز مشعل 
منطقه ایالم می شــود و ان شاء اهلل پایان 
سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.زنگنه 
گفــت:  خوراکی که از ان جــی ال ۳۱۰۰ 
تولید می شــود تحویل پتروشیمی دهلران 
می شود که این طرح )پتروشیمی دهلران( 

نیز در حال اجراست.
پتروشیمی هگمتانه و ساخت ادوات 

پزشکی
همگتانه  پتروشــیمی  دربــاره  وی 
به عنــوان دومیــن طرحی کــه امروز به 
پتروشیمی  گفت:  می رســد،  بهره برداری 
هگمتانه از صنایع پایین دســتی به شمار 
می آید کــه در منطقه عمومــی همدان 
ساخته شده است، ما در این منطقه مجتمع 
پتروشــیمی نداشــتیم اما با پیگیری های 
دوستان به ویژه آقای حاج بابایی، نماینده 
همدان، این طرح اجرایی شــد.وزیر نفت 
بــا بیان اینکه اجرای ایــن طرح به دلیل 
مشکالت ســرمایه گذار بخش خصوصی 
طوالنی شــد، اما امروز بــه بهره برداری 

می رسد، تصریح کرد: پتروشیمی هگمتانه 
۴۵ هزار تن پی وی ســی گرید پزشــکی 
تولید می کند که برای ســاخت وســایل 
و ادوات پزشــکی مانند ســرم و سرنگ 
سرمایه گذار  گفت:   می شود.زنگنه  استفاده 
پتروشــیمی هگمتانــه می تواند توســعه 
آن را ادامــه دهــد، تفاهم هایی هم برای 
تامین خــوراك آن داشــته ایم تا واحدی 
مشــابه کنار واحد کنونی ســاخته شود.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشــیمی در 
مبــارزه با کرونا در کنار کادر درمان نقش 
مهمی ایفا کرده است، اظهار کرد: صنعت 
پتروشیمی در تولید مواد ضدعفونی کننده، 
آب ژاول، تولید LAB )ماده اولیه ســاخت 
تولید  افزایش ظرفیت  تمام شــوینده ها(، 
پلی پروپیلــن برای تهیه ماســك و لباس 
بیمارستانی و تولید پت و به تازگی عرضه 

اکسیژن نقش مهمی داشتند.
9۰ هزار تن ظرفیت تولید واحد سولفات 

پتاسیم ارومیه
وزیر نفت از واحد ســولفات پتاسیم 
ارومیه  پتروشــیمی  اســید کلریدریك  و 
به عنوان ســومین طرح نــام برد و گفت:  
ظرفیت این طرح ۹۰ هــزار تن و با  ۵۸ 
ازســوی  ســرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
هلدینگ خلیج فارس اجرا شــده اســت.
زنگنه مجموع ارزش طرح هایی که امروز 
به دستور رئیس جمهوری به بهره برداری 
رســیدند را نزدیك به یــك میلیارد دالر 
عنوان کرد و گفــت: همه این طرح ها در 
غرب کشــور قرار دارند، امــروز در واقع 
جشــن شــکوفایی و جهش تولید برای 
غرب ایران است.به گفته وی، ارزش تولید 
ســاالنه ۱۰ طرحی که از ابتدای امسال 
تاکنون به بهره برداری رسیده است بیش 

از ۵ میلیارد دالر خواهد بود.
ریل گذاری برای آینده

وزیر نفت با خطاب قراردادن رئیس 
جمهــوری اظهار کــرد:  افــزون بر این 

طرح ها، ما برای آینده صنعت پتروشیمی 
هــم ریل گــذاری کرده ایم، احــداث دو 
مگاپروژه هــم افزون بر طرح های جهش 
ســوم در برنامه قراردارد که ان شاء اهلل در 
همین دولت آغاز شود.زنگنه با بیان اینکه 
هر کدام از این دو مگاپروژه از نظر اندازه 
و ارزش محصوالت از بنــدر امام کنونی 
بزرگتر خواهد بــود، تصریح کرد: خوراك 
این دو مگاپروژه تامین و ســرمایه گذار و 
زمین های آن هم مشخص شده است.وی 
ادامه داد: هلدینگ خلیــج فارس و نفت 
و گاز پارســیان اجرای این مگاپروژه ها را 
که  طرح هایی بزرگ و عظیم هســتند را 
به عهده می گیرند، هر کدام  از این طرح ها 
در دل خــود چند کارخانه تولیدی خواهند 
داشــت، همچنین خط لولــه پروپیلن هم 
در حال پیگیری است.وزیر نفت در پایان 
اظهار کرد: در آســتانه روز پتروشیمی جا 
دارد از همکارانم در این صنعت که سبب 
شدند صنعت پتروشــیمی ایران از نهالی 
کوچك در ســال ۷۶ بــه درختی تنومند 
تبدیل شــود،  قدردانی کنم، همچنین از 
)رئیس جمهوری( که همیشه  حضرتعالی 
مشوق، پشــتیبان و حامی بزرگ صنعت 
این  می کنم،  تشــکر  بودید  پتروشــیمی 
طرح ها، برای شــما، ملــت ایران و مردم 

غرب کشور مبارك باشد.

وزیر نفت: مجموع ارزش 
سه طرح واحدهای الفین 
و گوگردزدایی پتروشیمی 
ایالم، پتروشیمی هگمتانه 

و واحد سولفات پتاسیم 
پتروشیمی ارومیه نزدیک 
به یک میلیارد دالر است 

و همه این طرح ها در 
غرب کشور و امروز جشن 
شکوفایی و جهش تولید 

برای غرب ایران است

یادداشت

راه اندازی الفین گامی بلند
 به سوی توسعه صنعتی ایالم

جواد قیصریان فرد
کارشناس مسائل پتروشیمی

واحد الفین پتروشیمی ایالم موسوم به الفین 
ســیزدهم تنها واحد الفین غرب کشور است که 
به دلیل کراکینــگ خوراك های گازی و مایع در 
کوره و تولید ظرفیت اسمی ساالنه ۷۵۰ هزار تن 
محصوالت متنوع در واقع مهمترین واحد فرایندی 
و قلب مجتمع به شمار می آید. عملیات اجرایی این 

پروژه که از سال ۸۴ در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار در شهرستان چوار ایالم 
شروع شده بود  بعد از ۱۵ سال فراز و نشیب با حمایت سهامداران و مسئولین 
استان و تالش و همت مدیران و کارکنان این مجموعه به ثمر نشست، بهره 
برداری از این واحد نماد تجلی خودباوری، صرف فعل خواســتن و مصداق 
اراده آهنین متخصصان ایرانی می باشد چرا که تمام مراحل عملیات پیش 
راه اندازی و راه اندازی الفین در شــرایط سخت تحریم های ظالمانه، بدون 
حضــور حتی یك نفر خارجی و با اســتفاده از ظرفیت های فکری، فنی و 

مهندسی متخصصان داخلی صورت گرفت.
از مهمترین ویژگی و تمایزات الفین ایالم با ســایر واحد های مشابه 
مســتقر در مناطق ماهشهر، عسلویه و دیگر مناطق کشور می توان به باال 
بودن نسبی فناوری به کار رفته )استون وبستر( در این واحد اشاره کرد که از 
نظر ایمنی کارکرد و تکنولوژی تولید از آخرین استانداردهای روز دنیا استفاده 
و بهره گیری از این اســتانداردها باعث افزایش کیفیت کار و عمر واحد می 
شود. از دیگر مزایای بارز این طرح که آن را نسبت به سایر پروژه های مشابه 
متمایز می کند برخورداری از سرویس های جانبی مستقل، استقالل خوراك 
و بهره مندی و قابلیت استفاده از تنوع خوراك اتان، مایعات گازی و میعانات 
گازی به دلیل دریافت مســتقیم از پاالیشگاه گاز ایالم که در مجاورت آن 
قرار دارد می باشد، وجه تمایز دیگر وجود ۵ کوره دوال در این واحد با قابلیت 
مصرف همزمان خوراك گاز و مایع همانند پتروشــیمی جم، ضمن فراهم 
نمودن زمینه برای تولید محصوالت متنوع و افزایش قدرت مانور عملیاتی 
و پایداری تولید در این واحد باعث کاهش فشــار ناشی از تحریم صادرات 

میعانات گازی و LPG  در کشور خواهد شد. 
 همچنین ســبد محصوالت تولیدی این واحــد در قیاس با ۶ طرح 
پتروشیمی دیگر کشور )با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن محصوالت متانول، 
اوره و آمونیاك( که از آغاز  سال ۹۹ تا پیش از راه اندازی واحد الفین بطور 
رسمی به بهره برداری رسیده اند با تولید محصوالتی با ارزشی نظیر اتیلن، 
پروپیلن، بنزبن پیرولیز، برش های چهار کربنه و ســوخت مایع متنوع تر، 
ارزش افزوده بیشــتر و تاثیر گذاری بیشتری بر توسعه صنایع پایین دست 

می باشد.
مجتمع پتروشیمی ایالم در یك منطقه کمتر توسعه یافته و محروم 
احداث شده است از ابتدای شکل گیری با جذب و استخدام نیروهای بومی 
و تقویت پیمانکارن بومی منطقه و فعال نمودن ظرفیت های استان، منشا 
تحوالت عظیمی در زمینه اشتغال زایی و محرومیت زدایی و رونق اقتصادی 
در سطح استان و منطقه شده است که در ادامه به مواردی چند از اهمیت راه 

اندازی الفین اشاره خواهد شد.
بهره برداری از الفین ایالم عالوه  بر تاثیرات کوتاه  مدت خود از قبیل 
جلوگیری از فلرینگ و هدر رفت میلیون ها دالر ســاالنه سرمایه ملی در 
پاالیشگاه گاز ایالم و حفظ محیط زیست منطقه باعث رفع تنگنای تامین 
خوراك ایجاد شــده در کارخانه پلی اتیلن ســنگین مجتمع خواهد شد که 
پیامد آن ایجاد ارزش افزوده و ســود آوری بیشتر و تسریع در نرخ بازگشت 
سرمایه صرف شده می باشــد، همچنین بخشی از مشکل کمبود خوراك 
پتروشــیمی های متصل به خط لوله اتیلن غرب به خاطر بار اضافه ای که 
فاز اول پتروشیمی ایالم بر شبکه توزیع اتیلن وارد می کند مرتفع خواهد شد.

ارزش افزوده ناشــی از فروش محصوالت این مجتمع بدون شك 
عالوه بر ســود آوری و افزایش درآمد بــرای ذی نفعان و رفاه کارکنان 
مجتمع منجر به تحقق ارزشــهای مورد نظر مجموعه اســتان از قبیل 
افزایش درآمد چشــمگیر، ایجاد اشــتغال پایدار، توســعه صنعتی، رونق 
اقتصادی و اثرات مثبت اجتماعی در اســتان خواهد شــد و نیز با فراهم 
نمودن زمینه الزم برای تکمیل حلقه های مفقوده صنایع بیشمار وابسته 
باعث اطمینان خاطر سرمایه گذاران در جهت ایجاد واحدهای پایین دستی 
پتروشیمی می گردد کما اینکه در حال حاضر مدیریت استان  با همکاری 
شــرکت پترول سهامدار اصلی پتروشیمی ایالم در یك حرکتی ارزشمند 
با هدف اشــتغال زایی پایدار، ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خروج ارز، 
به کارگیری متخصصان بومی و توســعه منطقــه و از همه مهمتر فعال 
نمودن بخش خصوصی اقدام به تاســیس پارك صنعتی مبتنی بر خوشه 
پلی پروپیلن )پارك پلی پروپیلن( با ظرفیت بالغ بر ۳۵ هزار تن محصول 
با قایلیت ایجاد ۹۴ واحد تولیدی و اشتغال حدود ۵۰۰۰ هزار نفر بصورت 

مستقیم در استان نموده است 
همچنین بــا راه اندازی واحد الفین به عنــوان حلقه مفقوده، چرخه 
زنجیره ارزش که با برداشــت گاز از میادین گازی تنگ بیجار شــروع و در 
پاالیشگاه گاز ایالم فراورش می شود و در ادامه واحد الفین پتروشیمی ایالم 
تبدیــل به محصوالت پایه اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز و CFO، در میان 
دست تبدیل به پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن و در نهایت در پارك پلی 
پروپیلن و شهرك های صنعتی استان تبدیل به محصوالت نهایی زنجیره 
ارزش تکمیل می گردد به عبارت دیگر توازن در معماری توســعه صنعت 
پتروشمی در اســتان ایالم شــکل می گیرد که در نوع خودش در کشور 
رخدادی کم نظیر می باشد  و این اتفاق مرهون برنامه ریزی دقیق و تفکر 

استراتژیك و مدیریت هوشمندانه می باشد. 
در پایان با توجه به مزایای اشاره شده با راه اندازی الفین عصری جدید 
در شکوفایی و توسعه صنعتی استان رقم خواهد خورد عصری که در آن با 
تولید متنوع محصوالت و فرآورده های شیمیایی و پلیمری و ایجاد و توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی در مناطق مختلف استان، رشد اقتصادی و 
افزایش تولید ناخالص ملی، ورود دانش فنی و ایجاد بستر الزم برای اشتغال 
دانش آموختگان، افزایش صادرات، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از 

فرار سرمایه های اقتصادی بومی پی خواهد داشت. 
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پرتوشیمی

جواد گلی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد:

مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مأموریت مهم در 
هلدینگ خلیج فارس پیگیری می شود

مفهوم مسئولیت اجتماعی، اهداف گسترده تری را 
در برمی گیرد که شامل جنبه های اجتماعی – اقتصادی 
هستند. این مفهوم فراتر از به دست آوردن صرفاً سود 
اقتصادی است و بهبود رفاه جامعه را نیز شامل می شود و 
از آن دفاع می نماید. در واقع می توان گفت که شرکت ها 
تنها نیازهــای مالکین خود را تأمیــن نمی کنند، بلکه 
نیازهای مجموعه ای از بازیگــران اجتماعی را برآورده 
می کنند که به شــرکت و حوزه فعالیــت آن عالقه مند 
هستند. تمایل شرکت برای پذیرش مسئولیتی بیش از 
مسئولیت عادی اقدامات و اثرات کسب وکار خود است. 
در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیتی بزرگ تر 
اســت که شرکت در قبال اثرات خود بر جامعه و محیط 

طبیعی بر عهده دارد.
هلدینــگ خلیج فــارس در راســتای عمل به 
مسئولیت اجتماعی خود ۵ پروژه خدمات محور با اعتبار 
حدود ۳۰۰ میلیارد ریال را برای سال ۹۹ در دستور کار 
قرار داده که این طرح ها، شــامل توانمندسازی دانش 
آموزان مســتعد و با بضاعت علمی در بندر ماهشهر، 
تأسیس و راه اندازی کانون های تعالی خانواده، حمایت 
از طرح های کارآفرینی و اشــتغال محــور به منظور 
توانمندسازی صنایع کوچك، ارائه خدمات درمانی به 
خانواده های دچار بیماری های خاص و صعب العالج و 
خدمات ورزشــی برای نوجوانان و جوانان در مناطق 
محروم ماهشهر اســت. مطالعات و شیوه نامه اجرایی 
برنامه توانمندســازی این بخش از کســب وکارهای 
کوچك نیز صورت گرفته و طرح شناســایی نیازهای 
شــرکت های پتروشیمی، اقالم عمومی و نیمه صنعتی 
و توانمندسازی فعاالن اقتصادی برای تأمین نیازهای 
آن هاســت؛ که مطالعات آن نیز به اتمام رسیده است. 
در رابطه با راهبردهای هلدینگ خلیج فارس در حوزه 
مسئولیت اجتماعی، »جواد گلی« مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل و مشــاور مســئولیت اجتماعی این 
هلدینگ در گفت وگویــی به تبیین اقدامات هلدینگ 
خلیج فارس در حوزه »مســئولیت اجتماعی« پرداخته 

است. 
مدیر روابط عمومی و امــور بین الملل هلدینگ 
خلیج فارس با تأکید بر اینکــه با اجرای راهبردهای 
مسئولیت اجتماعی این هلدینگ شاهد بهبود وضعیت 
ســاکنان شهرســتان ماهشــهر خواهیم بود، اظهار 
داشت: مسئولیت اجتماعی از اصلی ترین مأموریت ها، 
دغدغه ها و راهبردهای هلدینگ خلیج فارس اســت 
لذا برای تحقق این مهم، هلدینگ در مســیر طراحی 
و تصویب ســند مسئولیت اجتماعی گام برداشت، این 
سند عالوه بر تبیین و تشریح خط مشی ها، سیاست ها 
و اصول اقدامــات اجرایی در هلدینگ خلیج فارس و 
شــرکت های تابعه می تواند برای ارتقا و بهبود سایر 

شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز راهگشا باشد.
وی تصریح کــرد: مدیرعامل هلدینگ در همه 
جلســات مســئولیت اجتماعی حضــور دارد و آقای 
مهنــدس ربیعی بــا ریزترین موضوعــات در حوزه 
مسئولیت اجتماعی درگیر است. یعنی این گونه نیست 
که ایشان بگوید این پروژه مصوب شد و امضا کردیم 
و مثاًل امســال ۳۰ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت 
اجتماعی هزینــه می کنیم و دیگر پیگیری نمی کنیم، 
بلکه ایشان معتقد است باید روی پروژه های مسئولیت 
اجتماعی که مصوب کردیم، کار مطالعاتی انجام شود 
و بعد از گزارش شناخت مطالعه یك بار دیگر پروژه ها 
را یك به یــك، در مدل برنامه ریــزی پروژه ها کنترل 

می کند.
مهندس گلــی در خصوص حمایــت از دانش 
آموزان مستعد با بضاعت علمی، که ازجمله برنامه های 
محوری مسئولیت اجتماعی در هلدینگ خلیج فارس 
اظهــار داشــت: در این پــروژه جــذب و حمایت از 
دانش آموزان بر اســاس مصاحبه و البته محیطی که 
دانش آموزان به آن تعلق دارند، مهم اســت. هرچند 
آموزش وپــرورش در این پروژه نقش پررنگی دارد اما 
نباید این گونه باشــد که دانش آموزان سفارش شده 
به پروژه مســئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس 
وارد شــوند. هدف ما حمایت از دانش آموزانی اســت 
که بضاعــت علمی دارند اما بضاعت مالی ندارند؛ اگر 
این افراد توســط هلدینگ حمایت شوند، شاهد یك 
تحول در بحث دانش آموزی، خانواده و توانمندسازی 

خواهیم بود.
مدیــر روابط عمومی هلدینــگ خلیج فارس در 
مورد راهبرد ویژه این شــرکت در مسئولیت اجتماعی 
گفــت: با توجه به اینکه شــهرك صنعتی ماهشــهر 
در شــرایط تولید مناســب قرار ندارد و بســیاری از 
ســرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه خود را از این 
شهرك خارج کنند، در قالب راهبرد مسئولیت اجتماعی 
هلدینگ خلیج فارس به دنبال فعال سازی این شهرك 
در قالب برنامــه حمایت از طرح هــای کارآفرینی و 
اشــتغال محور به منظور توانمندسازی صنایع کوچك 
اســت به شــرط اینکه ۵۰ درصد از نیروهای کار این 
کارگاه ها، از زندانی های با جرائم مالی تأمین شــود. 
با اجرای این پروژه هم شــرکت ها و کارآفرینان این 
زندانیــان را توانمند می کنند و وارد چرخه کار و تولید 
می کنند و هم کیفیت محصوالت تولیدی به گونه ای 
خواهد بود که مشــتریان این کســب وکارها ازجمله 
هلدینگ را مجاب خواهند کرد که تأمین کاالیشــان 
را از آنها انجام دهند نه از دیگر مناطق کشــور حتی 
اگــر محصوالت آنها گران تر هم باشــد. البته باید به 
این نکته هم توجه داشــت که هزینه هــای مالی با 
آورده های اجتماعی برابری نمی کند و دســتاوردهای 
اجتماعی هلدینگ مهم تر و ارزشــمندتر از هزینه های 
مالی آن است.گلی اظهار داشت: فرض کنید ما بیاییم 
به راه اندازی این شرکت ها کمك کنیم و شرکت های 
هلدینگ هم ترغیب به تأمین کاالهای موردنیاز خود 
از این کارگاه ها ازجمله لباس کار، کیســه های حمل 
محصول، پالت، تجهیزات ایمنی و آتش نشــانی و..... 
تأمین کنند و همچنین محصوالت آنها را پیش خرید 
کنیــم، مجموعه ایــن اقدامات موجب می شــود که 
کسب وکارهای این چنینی در عین تربیت نیروی کار، 
تقویت و ماندگار شــوند. هم اکنون واحدی در منطقه 
ویژه پتروشــیمی ماهشــهر، زمینی خریداری کرده و 
در حــال آوردن تجهیزات برای خاك ریز و ... اســت 
که ما به شــرکت های هلدینگ در منطقه ویژه ابالغ 
کرده ایم تا محصوالت این واحد را پیش خرید کنند تا 

به راه اندازی و اشتغال ۸۰ نفر کمك کنند.
مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس با تأکید 
بر اینکه توانمندســازی مردم، جوانان و بانوان مناطق 
هم جوار تاکنون در اولویت صنعت پتروشــیمی نبوده، 
تصریح کرد: شــما کمتر مدیرعاملی را می توانید پیدا 
می کنید که ادعا کند این راهبرد در حوزه مســئولیت 
اجتماعی اش اجرا می شود. امروز مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فارس، راهبردهــای اصلی و جزئی اقدامات در 
حوزه مسئولیت اجتماعی را ترسیم و کنترل می کند به 
گونــه ای که حتی چگونگی جذب، مصاحبه و انتخاب 

دانش آموزان از این موضوع مستثنا نیست.

گلی بــا تصریح بــر این نکته کــه پروژه های 
مسئولیت اجتماعی هلدینگ در واقع پروژه های پایدار، 
مطالعه شــده و با نگاه بلندمدت است، افزود: باید در 
این پروژه ها به تدوین سند راهبردی، کنترل پروژه و 
توانمندسازی توجه شود نه اینکه صرفًا اقدامی بکنند 
که بگویند ما کاری را انجام داده ایم و دیگر آن کار را 
رها کنند. امیدوارم به نقطه ای برسیم که این پروژه ها 
تعطیل پذیر نباشــد و ماندگار باشد یعنی در دوره بعد 

هرکسی که بر سرکار آمد این مسیر را ادامه دهد.
وی یادآور شــد: اخیراً در ماهشــهر مراســمی 
داشــتیم که به تیم های ورزشــی محلی ماهشــهر 
کــه در زمین های خاکی بازی می کنند هزار دســت 
لباس ورزشی و ساك ورزشــی و کفش اهدا کردیم. 
یا پتروشــیمی شــهید تندگویان روی کانال آبی که 
بچه ها در کنــار آن بازی می کردنــد و گاهی داخل 
آن می افتادند، پلی ســاختیم که این ها خدمتی است 
کاربــردی به مردم منطقه که آثار بلندمدت خوبی هم 

دارد.
مدیــر روابط عمومی هلدینــگ خلیج فارس در 
مورد یکــی دیگر از پروژه های قابل توجه که در قالب 
پروژه های پنج گانه مسئولیت اجتماعی این شرکت در 
حال اجراســت، گفت: بعضی از مدارس در ماهشهر و 
بندر امام فاقد لوازم و امکانات ابتدایی ورزشی ازجمله 
توپ بازی هســتند که با تخصیص رقم قابل توجهی 
این مدارس را به وسایل ورزشی تجهیز خواهیم کرد. 
همچنین برای پروژه بورســیه دانش آموزان ۵ میلیارد 
تومــان و به پروژه خانواده ۶ میلیــارد تومان و برای 
پروژه توانمندســازی ۱۰ میلیارد تومــان اختصاص 
داده ایم.گلــی در خصــوص حمایــت هلدینــگ از 

خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی اظهار داشت: 
به طور مستقیم پروژه ای در خصوص اعتیاد، پروژه ای 
تعریف نکرده ایم اما تأثیر پروژه های تدوین شــده و در 
حال اجــرا بر روی جلوگیــری و کاهش معضالت و 

آسیب های اجتماعی ازجمله طالق، اعتیاد و... است.
مشــاور حوزه مســئولیت هلدینگ خلیج فارس 
در خصوص ایجاد مراکز مشــاوره تأکید کرد: یکی از 
کارهایی که انجام دادیــم و کمتر افرادی پیش بینی 
می کردنــد که هلدینــگ این کارهــا را انجام دهد، 
استانداردســازی مراکز مشاوره در عسلویه و ماهشهر 
و تعیین مدیر فنی برای آنها بود. اساسًا مراکز مشاوره 
را بر اساس دســتورالعملی با عنوان استانداردسازی و 
بهبود مراکز مشــاوره و خدمات روان شناختی تعریف 
کردیــم به گونه ای کــه امروزه مراکز مشــاوره ما با 
گذشته اصاًل قابل مقایسه نیست و مانند مراکز مشاوره 
اســتان های برخوردار بسیار حرفه ای عمل می کنند و 
همه مراجعه کنندگان دارای پرونده شــخصی هستند 
و تمامی ضوابــط موردنیاز رعایت می شــود. عالوه 
بر برخورداری مردم از مشــاوران در ســطح عالی و 
حرفه ای، از مشاوران برجسته ملی برای آموزش دیگر 

مشاوران هم استفاده می کنیم.
وی افــزود: همچنین یك دســتورالعمل نظام 
پرستاری باهدف پرستاری از کودك در منزل طراحی 
کردیم؛ چون فرزندان خانم هایی که در شــرکت های 
مــا کار می کنند و همســران آنها هم مشــغول کار 
هســتند در خانه یا در مهدکودك هــا بودند. آن هایی 
که زیر ســن مهدکودك بودند در خانه تنها می مانند 
و والدیــن مجبور بودند که پرســتارهای غیرحرفه ای 
برای فرزندان خود بگیرند که می توانســت مسائل و 
آســیب های جدی هم برای کــودکان و هم والدین 
به وجــود آورد. اما با طراحی یــك ابالغیه در نظام 
پرســتاری قوانینی برای جلوگیری از به وجود آمدن 
این مشــکالت و رفع معضالت تدوین شد. طبق این 
ابالغیه افرادی که بومی هستند و دارای یك سطحی 
از تحصیالت هستند و می خواهند پرستار این بچه ها 
شــوند باید شــرایط و ضوابط خود را داشته باشند و 
آموزش هــای الزم را ببینند و تحت نظارت هســتند 
تــا خدای نکرده خطری برای کــودك ایجاد نکنند و 
کودکان دچار روان پریشــی و مشــکالت این چنینی 
نشوند. ابالغ چنین دستورالعملی برای نظام پرستاری 
مجموعه در صنعت نفت و پتروشــیمی در این سال ها 

بی سابقه است.
گلــی در خصــوص اطالع رســانی پروژه های 
مســئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس با اشــاره 
به اینکه پیش ازاین فرآیند اطالع رســانی این گونه بود 
که هرکدام از شــرکت ها محتوایی را تولید و منتشــر 

می کردند، اظهار داشــت: امروز، این اطالع رســانی 
نظام منــد، یکپارچه و طی یك فرآیند اســت. طبق 
دستورالعمل اطالع رســانی پروژه ها که ابالغ کردیم 
از هر پروژه مســئولیت اجتماعی ۲ درصد باید صرف 
اطالع رســانی همان پروژه شود و اولویت های این ۲ 

درصد را تعیین کردیم.
مدیــر روابط عمومی هلدینــگ خلیج فارس در 
ادامه با اشــاره به اینکه فرم ها و فرمت های گزارش 
موفقیت و عدم موفقیت پروژه های مسئولیت اجتماعی 
تنظیــم شــده و در قالب کتابــی ۱۵۰ صفحه ای در 
خصوص جشــن ها، مراسم ها و مناســبت ها درآمده 
اســت، اظهار داشت:. مسیر انجام این کار هم به این 
صورت بود که کمیته روابط عمومی مطالعه مشــاور 
را انجــام داد و بعــد به روابط عمومــی منطقه ویژه 
رفته و کمیته روابط عمومــی، کتاب تقویم فرهنگی 
و مناســبات تاریخی ســال را با بودجــه ۱۵ میلیارد 
تومــان در ماهشــهر تصویب کــرد و در مرحله بعد 
تقویم فرهنگی به تصویب شورای راهبردی و سپس 
مدیرعامل رسیده است. در ادامه این کتاب با امضای 
اعضای شورای راهبردی و مدیرعامل به عملیات غیر 
صنعتی ماهشهر رفته و این شرکت وظیفه اجرای این 
کتــاب را دارد و امروز همه مراســم ها طبق برنامه و 
تقدیم مشخص انجام می شــود و دیگر شاهد اجرای 
برنامه ها بدون برنامه ریزی، مصوبه و تقویم مشخص 
نیستیم. برای مثال برای مناسبت روز کارگر می دانیم 
که برنامــه باید چند شــب، با چه کســانی و با چه 
بودجه ای و اســتانداردی باید اجرا شود که امیدواریم 
این کارها به ثمر برسد و برای سال های بعد هم کتاب 

با یك ویرایش قابل استفاده خواهد بود.
اجتماعی  پایــان خصوص مســئولیت  گلی در 
هلدینگ خلیج فارس در شرایط کرونا گفت: با توجه به 
سیاست های هلدینگ و البته تأکید وزیر محترم نفت، 
مسئولیت اجتماعی امروز به عنوان یك مأموریت مهم 
در هلدینگ خلیج فارس پیگیری می شود. در موضوع 
کرونــا هم از طریق شــورای راهبــردی بیش از ۹۰ 
میلیارد تومان شــرکت های پتروشیمی هزینه کردند؛ 
از تأمین آب ژاول موردنیاز استان های مختلف کشور 
برای ضدعفونی اماکن و معابــر عمومی در روزهای 
ابتدایی همه گیری کرونا تا امروز که به تجهیز مراکز 
درمانی مناطق هم جوار کمك می شود و اهدای کمك 
به مردم مناطق میزبان صنعت پتروشــیمی و... انجام 

می شود.
وی دربــاره نقطه تمایــز اجــرای برنامه های 
مصوب مســئولیت اجتماعی هلدینگ، گفت: پیش تر 
سیاســت این بود که در موضوعی بودجه ای از سوی 
پتروشیمی ها به دستگاه مسئول تخصیص پیدا کند و 
آن دســتگاه آن بودجه را صرف آن موضوع کند، اما 
اینکه آیا بودجه برای همان مسئله هزینه می شد و کم 
و کیف اجرای آن چگونه بود همواره محل بحث بود. 
ما در این مسئله یك تحول ایجاد کردیم مثاًل در طرح 
کانون های تحکیم و تعالی خانواده، به جای اینکه پول 
خود را به یك دستگاهی بدهیم تا برود و این طرح را 
با نظر خودش اجرا کند به گونه ای دیگر عمل کردیم.
مشاور حوزه مســئولیت هلدینگ خلیج فارس، 
ادامه داد: ما نگفتیم صفر تا صد همه کارها را خودمان 
انجام می دهیم یا همــه کار را واگذار می کنیم، بلکه 
برنامــه ای دقیق برای ایــن کانون ها، مشــاوران و 
نحوه اجرا تدوین کردیم، با دســتگاه ها و تشکل هایی 
که توانایــی همکاری در این پــروژه را دارند ارتباط 
کاری برقرار کردیم، مشــاوران را تحت آموزش قرار 
می دهیم، اســتانداردها و برنامه های موردنظر را ابالغ 
می کنیم و بودجه آن را هم تأمین می کنیم و در عین 
حال بر حســن اجرای این پروژه توسط مشاوران و ... 
نظــارت دقیق می کنیم. در واقع یك مشــاور مجرب 
با یك تیم علمی آورده ایم کــه بتوانند برنامه را اجرا 
کنــد و نتیجه آن افزایش اطالع و آگاهی عموم مردم 
شهرستان ماهشــهر با جمعیت ۳۰۰ هزارنفری شود. 
برنامه موردنظر تدوین شــد و حاال این برنامه توسط 
شــرکت تخصصی آموزشــی هلدینگ با استفاده از 
پتانســیل های منطقه که شامل اداره بهزیستی، ارشاد 
و کمیته امداد و تشــکل های فرهنگی و هنری و ... 

هستند اجرا خواهد شد.

مسئولیت اجتماعی از 
اصلی ترین مأموریت ها، 
دغدغه ها و راهبردهای 
هلدینگ خلیج فارس 

است لذا برای تحقق این 
مهم، هلدینگ در مسیر 
طراحی و تصویب سند 
مسئولیت اجتماعی گام 

برداشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

اخبار

مدیر منابع انسانی: سازمان قابل واگذاری یا 
انحالل نیست 

قائم پناه گفت: واگذاری یا انحالل ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت صحت ندارد و رســالت ارائه خدمات بهداشــتی درمانی به 

کارکنان صنعت بعهده ماست. 
امیرقائم پناه مدیر منابع انســانی سازمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
اطالع رسانی سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت، شایعات مربوط به 
واگذاری ســازمان را تکذیب کرد و گفت : کماکان رســالت ارائه خدمات 

سالمت در صنعت نفت به عهده سازمان است.
 وی افزود: مدیرعامل سازمان در جلسات مختلف تاکید داشتند نگاه 
مقام عالی وزارت به سازمان واگذاری یا انحالل نیست بلکه ایشان خواستار 

ارائه خدمات با کیفیت بهداشتی و درمانی است .
قائم پناه ادامه داد : انتظار ما از همکاران این اســت با  قوت و تالش 
قبل به ارائه خدمات بپردازند ،اولویت ســازمان خدمات رســانی در مناطق 
عملیاتی اســت و  واگذاری یا خصوصی سازی بیمارستان و سازمان صحت 

ندارد.
مدیر منابع انسانی سازمان به سفر دکتر هاشمی به استان خوزستان 
اشاره کرد و گفت : سیاست اصلی مدیرعامل سازمان ارتباط مستقیم تصمیم 
گیرنده با عملیات اســت و در این سفر، به اهواز و مسجد سلیمان جلسات 
مختلفی با ارکان بیمارستان با حضور مدیران ارشد برگزار کردند که بازخورد 

آن بسیار مناسب و خوب بوده است .
وی عنوان کرد : به منظور افزایش بهره وری و نیز استفاده از همفکری 
و خرد جمعی برای تبیین راهکار مناســب در حوزه های مختلف مدیریتی، 

برگزاری این جلسات ضروری است.
قائم پنــاه تصریح کرد : نزدیکی ارکان مختلف ســتاد و مناطق در 
راستای رفع دغدغه ها و چالش ها و افزایش سرعت تصمیم گیری و ابالغ 
از جمله مهمترین  سیاست های اصلی مدیرعامل سازمان بشمار میرود که 
در این خصوص سه منطقه بهداشــت ودرمان صنعت نفت اهواز،بوشهر و 
تهران را بعنوان سه منطقه علمی ، تحقیقاتی و اجرایی در برنامه خود دارند.
وی با اشــاره به سیاست های سازمان در خصوص ضرورت توجه به 
مدیریت هزینه ها گفت : تخصیص بودجه به مناطق، مبتنی بر ارائه گزارش 
عملکرد است و هدف این طرح ارائه راهکارهای عملیاتی در مدیریت هزینه 

ها و ارتقاء سطح سالمت کارکنان می باشد.
قائم پناه اظهار داشت : تاکید مدیرعامل سازمان بر شفاف سازی حوزه 
مالی اســت ، اختصاص بودجه برعملکرد شــامل تولید خدمت)سالمت و 

بهداشت ( ، طب صنعتی و طب خانواده می باشد .
 وی یادآور شد: افزایش کیفیت و شفافیت در عملکرد ، مدیریت بهینه 
هزینه های درمان و اثربخشــی بیش از پیش خدمات سازمان، از سیاست 
های اصلی بشمار میرود که منجر به افزایش رضایت کارکنان صنعت نفت 

و خانواده آنها می شود.
مدیر منابع انسانی اظهار کرد:نقش اصلی سازمان افزایش بهره وری و 
کیفیت درمان در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و صنعتی سازمان 

است و تاکید ویژه ما در حوزه سالمت محور و پیشگیرانه می باشد.
اعمال تغییرات مدیریتی حق و تکلیف مدیران 

ارشد در هر سازمانی  است

طاهری رییس امور حقوقی ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
: جابجایی مدیران هم حق و هم تکلیف مدیریت در هر سازمانی است .

طاهری رییس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در 
گفتگو با خبرنگار این مجموعه عنوان کرد : مدیر عامل سازمان طبق قوانین 
و مقررات و در جایگاه باالترین مقام سازمان، آن گونه که در سایر دستگاهها 
هم معمول است، بنابر مالحظاتی موقتاً اداره بهداشت و درمان تهران را به 

عهده گرفته است. 
وی افزود : با توجه به اینکه بابت این جایگاه ، حقوقی اضافه بر حقوق 
ســابق به ایشان پرداخت نمی شود،بدون تردید ادعای تصدی همزمان دو 

شغل خالف واقع و فاقد موضوعیت است.
 رییس امور حقوقی ســازمان تصریح کرد :  ما اطمینان داریم دکتر 
هاشمی بدون تاثیر پذیرفتن از این فضاسازی های غیرمسئوالنه مطابق با 
رویه ی معمول خود،  با ســعه ی صدر  و بردباری تمام نسبت به انتخاب 

رییس بهداشت و درمان تهران اقدام خواهند کرد
وی خاطر نشان کرد : خوشبختانه بر اساس شناختی که ما از سازمان 
داریم این انتخاب به معنای نفی شایستگی های سایرین تلقی نخواهد شد 
و تاثیر ســوئی نیز در تعلق خاطر ســازمانی کارکنان و مدیران آن بر جای 

نخواهد گذاشت.

دکتر هاشمی :

 واگذاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
صحت ندارد 

مدیرعامل سازمان در اولین نشست 
عمومی  روابــط  رییس  با  اندیشــی  هم 
شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد که نگاه 
مقام عالی وزارت به ســازمان انحالل یا 

واگذاری نیست . 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، 
در این نشســت هم اندیشی که پیرامون 
رویکردهــا و برنامه های روابط عمومی 
شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه در 
حوزه اطالع رسانی برگزار شد ، دکتر سید 
مهدی هاشمی مدیرعامل سازمان گفت 
: تاکید مقام عالی وزارت ارائه خدمات با 
کیفیت در حوزه ســالمت و بهداشت به 

کارکنان و بازنشستگان است .
ســازمان  رســالت   : افــزود  وی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت خدمت 
رسانی به کارکنان شریف صنعت است و 
هدف اصلی ارتقا کیفیت خدمات درمانی 
و بهداشــتی ، مدیریت بهینه هزینه های 
درمان و اثربخشی بیش از پیش خدمات 

است.
مدیرعامل ســازمان با اشــاره به 
رضایت کارکنان و خانواده ها تصریح کرد 
: پذیرا هرگونه انتقاد و پیشــنهاد سازنده 
هستیم ، روابط عمومی  عالوه بر این که 

پل ارتباطی بین سازمان و کارکنان است 
مــی تواند با اجرای نظر ســنجی میزان 
رضایتمندی جمعیت تحت پوشــش را از 
دریافت خدمات از مراکز  مشابه درمانی 

ارزیابی کند .
دکتر هاشــمی بیان داشت : روابط 
عمومی در  اطالع رسانی شفاف و دقیق  

بــه جمعیت زیر پوشــش، نقش موثری 
ایفا میکند و سیاســت ما افزایش سطح 
دسترسی کارکنان و خانواده ها به اخبار و 
اطالعات در خصوص خدمات ارائه شده 
در مراکز بهداشــتی و درمانی ســازمان 
اســت و برای این منظور باید از ظرفیت 
های درون ســازمانی و برون سازمانی 

بهره گرفت.
در ادامــه مجید بوجــارزاده رییس 
روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران 
،ضمن تقدیر از نــگاه مثبت مدیرعامل 
ســازمان بر نقش روابــط عمومی ها در 
اطالع رسانی و اثرگذاری ،گفت: اینگونه 
نشست ها و تعامل های درون سازمانی 

بســیارمطلوب اســت و  میتواند کمك 
شــایانی به روابط عمومی شرکت ملی 
نفت برای  درك بهتر از فعالیت ها، اقدام 
ها و چالش های موجود در ســازمان و 

شرکت های تابعه کند.
وی اظهار کرد: این نشست ها می 
توانــد در ارتباط فی مابین بســیار موثر 
باشــد و روابط عمومی شرکت ملی نفت 
کانال ارتباطی بین کارکنان و ســازمان 
باشــد که موجب افزایــش رضایتمندی 

خواهد شد.
بوجارزاده ضمــن تقدیر از زحمات 
و خدمات کادر درمان ســازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفت از زمان شــیوع 
ویــروس کرونا گفــت : روابط عمومی 
شــرکت ملی نفــت از همــان روزهای 
ابتدایی شــیوع ویروس کووید ۱۹ سعی 
بر انتشــار اطالعــات و اخبار درســت 
و  دســتورالعمل ها برای جمعیت تحت 

پوشش کرد . 
ملی  شرکت  عمومی  روابط  رییس 
نفت ایران بــه دغدغه کارکنان در حوزه 
ســالمت اشاره کرد و خواســتار اهتمام 
ویژه در اطالع رسانی اخبار و مطالب در 
این حوزه با همکاری ۴ شــرکت اصلی 

وزارت نفت شد.

ديدار مديرعامل سازمان با مترون و پرستاران بيمارستان بزرگ صنعت نفت اهواز 
کبری  زینب  والدت حضــرت  ایام  در 
)س( و روز پرستار دکتر سید مهدی هاشمی 
مدیرعامل ســازمان در اولین ماموریت خود 
با مترون و پرســتاران بخــش کووید 19 
بیمارســتان نفت بزرگ صنعــت نفت اهواز 

دیدار و گفتگو کرد. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشت  و درمان صنعت نفت،  
دکتر ســید مهدی هاشــمی مدیرعامل 
این مجموعه در ابتدا ضمن تبریك ایام 
والدت حضــرت زینب کبــری )س( و 
روز پرســتار از زحمات همه کادر درمان 
تقدیر و تشکر کرد و گفت : همه گیری 
ویروس کرونا بار دیگــر مجاهدت و از 
خودگذشــتگی پرســتاران را  به تصویر 
کشــید و زبان و کلمات از بیان این همه 
ایثــار قاصر هســتند، امیدواریم با ایجاد 
شرایط مناسب و رفع مشکالت خستگی 

را از شما عزیزان به دور کنیم.
وی افزود:  نگاه ویژه مدیران نفتی 
به بهداشــت و درمان صنعت نفت قابل 
تقدیــر اســت و باید ارتبــاط بین حوزه 
عملیات و بهداشــت و درمان نزدیك تر 

از این باشد .
و  بهداشــت  ســازمان  مدیرعامل 
درمــان صنعت نفت تصریح کرد : هدف 
ما رفع مشکالت در جهت ارائه خدمات 
با کیفیت و مناسب است و در این جهت 
باید مدیران و روســا با انسجام و همگام 

قدم بردارند.
افزایش ظرفیت بخش ICU  در همه گیری 

ویروس کرونا
دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت 
و درمان صنعت نفــت اهواز ضمن خیر 
مقدم و تبریك روز پرستار گفت : اولین 
ماموریت دکتر هاشــمی بالفاصله بعد از 
انتصاب بعنوان مدیرعامل ســازمان سفر 
به اهواز بوده و این نشــان از نگاه ویژه 

ایشان به این منطقه دارد.
وی در ادامه ضمن تشکر از پرسنل 
شاغل در بیمارســتان صنعت نفت اهواز 
افــزود : همه ی پزشــکان متخصص ، 
پرستاران و کارکنان در این مدت ضمن 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و حفظ 
فاصلــه ی فیزیکی ،  تالش کرده اند تا  

درمان هیچ بیماری به تعویق نیفتد.
و درمان صنعت  بهداشــت  رییس 

نفت اهــواز افزود : از اســفند ماه ۹۸ و 
با آغــاز همه گیری ویــروس کرونا در 
کشــور ، بر طبق پروتکل های  ابالغی 
و در جهــت حفظ ســالمت مراجعین و 
پیشگیری از تردد غیر ضروری در مراکز 
درمانی ،  فعالیت کلینیك های تخصصی 
بیمارستان بزرگ نفت اهواز محدود شد و 

دو مسیر کامال مجزا فراهم شد .
وی تصریح کرد : بــه منظور ارائه 
خدمات بــه مراجعین تخت های بخش 
ICU  بــه ۳۰ تخــت افزایــش یافت و 
ایــن نشــان از همت و همــکاری تیم  
بیمارستان نفت اهواز  دارد که با رعایت 
از  اســتفاده  و  بهداشــتی  پروتکل های 
امکانات و تجهیزات خدمات درمانی ارائه 

می کنند.
درمان صنعت  و  بهداشــت  رئیس 
نفت اهواز گفت : در ۱۰ ماه گذشــته ۳ 
هــزار PCR ۸۱۰  در ایــن مرکز انجام 
شــده اســت که بیش از هــزار و ۷۰۰ 
نفرآنان نیاز به بستری و مراقبت داشتند 
که ۶۵ درصد کل ایــن رقم را جمعیت 
بازنشســته تحت پوشش تشکیل میدهد 
که به بیماری های زمینه ایی هم مبتال 

بوده اند .
دکتــر دهقان در ادامــه از خدمات 

کادر درمــان کــه در طی مــدت همه 
گیری ویــروس کرونا فعال بــوده و با 
روحیه خســتگی ناپذیر به ارائه خدمات 

به بیماران پرداختند تقدیر و تشکر کرد.
پرستاران دلسوزترین قشر هستند

 مهندس احمد محمدی مدیرعامل 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
زحمات و تالش های شبانه روزی کادر 
درمان در پیشگیری، شناسایی و درمان 
بیماران مبتال به کرونــا قدردانی کرد و 
گفت : به نظر بنده پرستاران بعد از  پدر و 
مادر دلسوز ترین قشر جامعه هستند که 
در شرایط سخت در کنار بیماران با صبر 

و بردباری حضور دارند.
وی اظهار داشت: در اپیدمی کرونا 
کادر فــداکار و زحمتکش بهداشــت و 
درمــان صنعــت نفت از ســالمت خود 
گذشــتند تا جامعه ســالم بمانــد و این 

بیماری کنترل گردد .
 مهنــدس محمدی گفــت: طیف 
وســیعی از کادر درمان اعم از مدیران، 
پزشکان متخصص، پرستاران و کارکنان 
بیمارســتان هــای بهداشــت و درمان 
صنعت نفت زحمات زیادی کشــیده اند 
که تقدیر از آنها حداقل کاری اســت که 
مــی توان انجام داد تا بدانند که علیرغم 

کمبود امکانات در کنار آنها هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت 
خیــز جنوب تصریح کرد : خوشــبختانه 
تعامل خوبی میان این شرکت و بهداشت 
و درمان صنعت نفــت وجود دارد و این 
دلگرمی بــرای کارکنان اســت که در 
شرایط سخت جغرافیایی مشغول به کار 
در بخش تولید و کشــف فرآورده های 

نفتی هستند.
تنها راه عبور از بحران کرونا همدلی و 

اتحاد است
دکتر فرهــاد ابول نژادیــان رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپور اهواز 
از فداکاری و مجاهدت و تدبیر مدیران، 
پزشــکان، پرستاران و همه کادر درمانی 
در زمینــه  مقابلــه با اپیدمــی کرونا در 
اســتان قدردانی کرد  و ادامه داد : قریب 
یکسال از شــروع پاندمی کرونا گذشته 
اســت ، تالش کادر درمان کشور برای 
خدمت رســانی به بیمــاران کووید-۱۹ 
حماســه آفرینی های  رزمندگان  یــادآور 
دوران دفاع مقــدس اســت ، این قشــر 
 تالشــگر با تمام توان در صحنه حاضر 

شده و از خودگذشتگی کردند .
پزشــکی  علوم  دانشــگاه  رئیس    
 جندی شــاپور اهــواز تصریــح کــرد : 

استان موفقیتهای  مجموعه کادر درمان 
قابل توجهی داشــته اند و تنها راه عبور 
از این بحران  همدلــی و اتحاد و کمك 
به یکدیگر اســت  و همکاری دو جانبه  
بین بخش دانشــگاهی و حوزه بهداشت 
و درمان جنوب در طــول بحران وجود 
داشــته  و در حال حاضر شرایط عمومی 

استان ثابت است.
پرستاران تا آخرین لحظه در صحنه خدمت 

حضور دارند
شــیرین چنگیزی مدیــر خدمات 
پرستاری و مامایی بیمارستان نفت اهواز 
در ادامه جلسه بعنوان نماینده پرستاران، 
حمایت های مدیران و روســا را دلگرم 
کننده عنــوان کرد و  گفــت : همه ی 
تالش ما این است که با توجه به اهمیت 
خدمات رســانی به بیمــاران کرونا، در 
کمترین زمان ممکــن ، کلیه تجهیزات 
و شــرایط جهت خدمت رسانی به  این 
بیمــاران آماده باشــد .وی افزود :  زبده 
ترین نیروهای پرســتاری در این بخش 
ها مشــغول به کار بوده و کلیه پروتکل 
های ابالغی وزارت بهداشت  نیز به طور 

کامل اجرایی میگردد.
مدیر خدمات پرســتاری و مامایی 
بیمارســتان نفــت اهواز بــا تاکید بر از 
خودگذشــتگی و ایثار پرستاران در ارائه 
خدمات به بیمــاران مبتال به کووید ۱۹ 
و روحیه خســتگی ناپذیرشــان  افزود :  
در حــال حاضر دو بخش عمومی کووید 
، یك بخش آی ســی یو و یك بخش 
اورژانس تنفسی به طور کامل به بیماران 

کرونا اختصاص یافته است.
چنگیزی اظهار داشــت : به منظور 
ارتقاء دانش و مهارت و توانمند ســازی 
پرســتاران عالقه مند بــه کار در بخش  
آی سی یو  اقدام به برگزاری دوره های 

تئوری و عملی در این زمینه کرده ایم.
در پایان با حضور دکتر سید مهدی 
هاشــمی مدیرعامل ســازمان،مهندس 
احمد محمــدی مدیرعامل مناطق نفت 
خیز جنوب ، دکتر فرهــاد ابول نژادیان 
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی جندی 
شــاپور اهواز و دکتر بهرام دهقان رییس 
بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز از 
مترون و پرســتاران بخش کووید ۱۹ در 

گرامیداشت هفته پرستار تقدیر شد.
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بهداشت و 
درمان

اخبار

خبر خوش مدیرعامل

 هدیه روز پرستار اهدا می شود
دومین جلسه هفتگی مدیرعامل سازمان با روسا و مدیران ستادی 
با هدف بررســی  روند پیگیری موضوعات جلســه اول و اهدا هدیه به 

پرستاران برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان صنعت نفت، 
دکتر مهدی هاشــمی مدیرعامل مجموعه در ابتدا جلسه ، خبر موافقت 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص اهدا هدیه به پرستاران در 

گرامیداشت والدت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار را داد.
در ادامه روند پیگیری موضوعات جلســه گذشــته بررســی شد و 
مدیرعامل ســازمان بر تشکیل کارگروه ستادی جهت بررسی نقاط قوت 
و ضعف مناطق علی الخصوص ارائه خدمات در مناطق عملیاتی را تاکید 

کرد.
دکتر بهرام دهقان رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز که 
بصورت آنالین در جلســه شرکت داشــت ، از سفر مدیرعامل به منطقه 
قدردانی کرد و حضور ایشان را مایع دلگرمی برای کارکنان و با اهمیت در 

جهت رفع مشکالت و چالش ها عنوان کرد.
دکتر وحید مالکی رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت اســتان 
بوشهر گزارشی از مشــکالت و چالش های بازسازی بیمارستان توحید 
جم،کمبــود آمبوالنس و تهیه و توزیع دارو در منطقــه را ارائه کرد ، در 
ادامه مدیرعامل سازمان با تاکید بر اهمیت حوزه طب صنعتی  در منطقه 
عســلویه ، از مدیران و روسا ستادی خواســت تا موضوع مطرح شده را 

پیگیری نمایند.
در این جلســه مباحث دیگری از جمله بررســی طرح طبقه بندی 
مشاغل کارکنان پیمانکاری،اثربخشی لحاظ نمودن طرح ارتقا نظام بهره 
وری ،پیگیری روند پروژه های عمرانی در اهواز و بوشــهر ،طرح تبدیل 
وضعیت پزشــکان عمومی پرکیس به پیمانکاری توسط مدیران و روسا 

مطرح و بررسی شد.
جلسه مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت با روسای بخش های بیمارستان 

نفت تهران 

اولین جلسه روســای بخش های بیمارستان نفت تهران، امروز با 
حضور دکتر هاشمی مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، 
دکترهاشمی امروز سه شنبه دوم دی ماه دراولین جلسه مشترك با روسای 
بخش ها به لزوم افزایش بهره وری و اثربخشی خدمات بیمارستان نفت 

تهران اشاره کرد.
وی پس ازشنیدن شرح روسای بخش های بیمارستان نفت تهران 
درمورد تعداد پزشکان رسمی، پرکیس، مقیم و آنکال و وضعیت تجهیزات 
این بیمارســتان، برلزوم بازنگری در برخی عملکردها وارایه راهکارهای 

جدید تاکید کرد.
همچنین هاشمی با اشاره به اهمیت خدمات به مراجعین بیمارستان 
نفت تهران، افزود: به زودی جلسات اختصاصی با روسای هریك از بخش 
های بیمارســتان برگزارمی شــود  تا راهکارهای مدیریتی برای استفاده 

ازقابلیت های تخصصی،ارایه و به کارگرفته شود.
 مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت: برگسترش حوزه 
پزشــکی غیرموظف تاکید کرد و گفت: فعالیت های غیرموظف ازجمله 
دربخش پوست و چشم پزشکی می تواند خدمات جدیدی را به مراجعین 
ارایه کند کــه این خدمات کیفیت اقدامات بیمارســتان  نفت  تهران را 
دررقابت با دیگر بیمارستان ها افزایش دهد. شایان ذکراست دراین جلسه، 
روســای بخش ها به کاهش عمل های الکتیــو و مراجعات  بیماران ، 
پس ازشیوع ویروس کرونا اشــاره کردند. همچنین اختصاص امکانات، 
فضا وجذب نیروی متخصص بیشــتربه بخش روانشناسی و دستورالعمل 
های جدید وزارت بهداشت درخصوص زایمان های سزارین،ازدیگرموارد 
مطرح شده دراین نشست بود. برپایه این گزارش، تالش کارکنان بخش 
اورژانس ، »آی ســی یو« داخلی وتصویر برداری دردوران پاندمی کرونا 

قابل توجه بوده است و گزارش های الزم دراین خصوص ارایه شد.
همچنین دراین جلســه عنوان شد، دســتگاه سی تی اسکن جدید 

بیمارستان نفت تهران، در هفته های آینده راه اندازی می شود.

نشست صمیمانه سرپرستاران بیمارستان نفت تهران با 
مدیرعامل 

در روز میالد حضرت زینب (س( 
و روز پرســتار، دکتر مهدی هاشــمی 
مدیرعامل ، امیــر قائم پناه مدیر منابع 
عباس  ســید  دکتر  ســازمان،  انسانی 
بیمارستان  رییس  حســینی  قاســمی 
صنعت نفت تهران ،  دکتر رضا شهرامی  
معاون درمان  و دارو،  زهرانوری رئیس 
امورپرستاری و مامایی  بیمارستان نفت 

تهران با سرپرستاران  دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
، دکتر سید مهدی هاشمی مدیرعامل 
مجموعــه در ابتدا ضمــن تبریك به 
مناســبت میالد حضرت زینب )س( و 
روز پرستار، از زحمات و خدمات تمامی 
پرســتاران در طی مدت شیوع ویروس 
کرونا تقدیر و تشــکر کــرد و گفت : 
پرستاری شــغلی است سراسر عشق و 
عالقه و کسی که عاشق خدمت کردن 
به مردم نباشد به هیچ عنوان نمی تواند 

در این حرفه مقدس دوام بیاورد.
وی در ادامه از موافقت مدیرعامل 
ایران در خصوص  شــرکت ملی نفت 
اهدا هدیه به پرســتاران به مناســبت 

زینب  والدت حضــرت  گرامیداشــت 
کبــری )س( و روز پرســتار خبر داد  
و افزود : شــما پرســتاران همیشه با 
صبوری در تمامی ســاعات شبانه روز 
با مســئولیت پذیری در راه خدمت به 

بیماران از هیچ تالشی دریغ  نکردید.

مدیرعامل سازمان نقش پرستاران 
را بســیار موثــر وکار آمد در پیشــبرد 
خدمات با کیفیت و ســرعت بخشیدن 
بــه روند درمان عنوان کــرد و گفت : 
کارکنان شریف صنعت نفت باید هرچه 
بیشتر از میزان خدمات ارائه شده مطلع 

باشند و این وظیفه روابط عمومی است 
تا زحمات و خدمات شــما را به گوش 

همگان برساند.
رییس  حســینی  قاســمی  دکتر 
بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت 
تهران در ادامه گفت : زحمات کارکنان 

و کادر درمانی به ویژه پرســتاران قابل 
جبــران نخواهد بود و خوشــبختانه تا 
امروز با همت این زحمتکشان توانسته 
ایــم با بحــران کرونا مقابلــه کنیم و 

کارنامه قابل قبولی داشته ایم.
تخصصی  فوق  بیمارستان  رییس 
صنعت نفت تهران پرستاران را مجری 
روند درمــان عنوان کرد و از زحمات و 
خدمــات آنان که در ایــن مدت زمان 
بدون هیچ چشم داشتی فعالیت داشتند 

تقدیر و تشکر کرد.
در ادامــه این جلســه صمیمانه 
، مدیرعامل ســازمان و مدیــر منابع 
انسانی پاسخگو ســواالت مطرح شده 
سرپرســتاران در خصوص مشکالت و 

چالش های حوزه پرستاری بوده اند. 
گفتنی اســت قبــل از برگزاری 
جلســه مدیرعامل ســازمان به همراه 
مدیران و روســا ستادی و بیمارستان و 
نماینده صندوق های بازنشســتگی  با 
حضور در بخــش های مختلف، میالد 
با ســعادت حضرت زینب )س( و روز 
پرســتار را بــه گروه های پرســتاری 

تبریك گفتند.

دکتر هاشمی به مسجد سليمان سفر کرد
روز  دومین  در  مدیرعامــل ســازمان 
از ســفر خود به استان خوزســتان به شهر 
مسجد سلیمان ســفر کرد و از نزدیک روند 
ارائه خدمات ، چالش ها و مشکالت قدیمی 
ترین بیمارستان صنعت نفت را مورد بررسی 

قرار داد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
، دکتر مهدی هاشــمی مدیرعامل این 
مجموعه ضمــن بازدید از بیمارســتان 
مسجد ســلیمان در جلسه ای با حضور 
قبــاد ناصــری، مدیرعامــل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان  
، دکتــر بهرام دهقان رییس بهداشــت 
و درمــان صنعت نفت اهــواز و فرحناز 
عزیزی دوست رییس بهداشت و درمان 
صنعت نفت مسجد سلیمان ، مشکالت 
و چالش های این مرکز را مورد بحث و 

بررسی قرار داد .
وی بــا تاکیــد بر اهمیــت نقش 
ســازمان بهداشــت و درمــان بعنوان 
پشتیبان عملیات صنعت نفت گفت : باید 
مراکــز درمانی در حــوزه های عملیاتی 
قوی عمل کنند ، وظیفه ذاتی ســازمان 
پشتیبانی از ســالمتی و درمان کارکنان 

شریف صنعت نفت است .
 : بیــان کرد  مدیرعامل ســازمان 
همگرایــی و همکاری دانشــگاه علوم 
پزشــکی و شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان  با بهداشت و درمان 
میتوانــد منجر به افزایش میزان رضایت 

مندی و ارائه خدمات با کیفیت شود.
دکتر هاشــمی اظهار داشت : تاکید 
ما تقویت نقاط قــوت مراکز درمانی در 
، بــا همکاری  مناطق عملیاتی اســت 

رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت 
اهواز بعنوان  ناظر و هماهنگ کننده در 
استان خوزستان ، مشکالت و چالش ها 
در اسرع وقت اطالع رسانی و راه حل آن 

بررسی خواهد شد. 
قبــاد ناصری، مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان  
با اشاره به اهمیت فعالیت این مجموعه 
در آن منطقــه  گفــت : شــرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان یکی 
از زیر مجموعه های شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و قدیمی ترین بشــمار 
میــرود و بعنوان شــرکت برتر در حوزه 

تولید و رعایــت الزامات HSE  انتخاب 
شــده است . وی نیز با اشــاره به نقش 
و تأثیر فعالیت  بیمارســتان به کارکنان 
صنعت نفت و خانواده هــای آنان افزود 
: توجه به نیروی انســانی و تالش برای 
حفظ و انگیزه بخشــی به این ســرمایه 
واقعی و بی تکرار صنعت نفت از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
بهره برداری  مدیرعامــل شــرکت 
نفت و گاز مسجدســلیمان اظهار داشت  
: بیمارســتان نفت مسجدســلیمان نیز 
از دیرباز تاکنون منشــا خدمات مختلف 
پزشکی، بهداشــتی و درمانی به جامعه 

و همچنین  نفــت  کارکنــان صنعــت 
شــهروندان بوده و به عنوان نماینده این 
بهداشت  ســازمان  مدیرعامل  از  جامعه 
و درمــان صنعت نفت تقاضــا داریم با 
توجه به بزرگــی خانواده صنعت نفت، با 
جدیت به دنبال ایجاد فضای مناســب و 
تجهیزات کافــی در جهت ارائه خدمات 
بهداشتی و درمان در این منطقه باشند. 

ناصری خاطر نشان کرد : به منظور 
کاهش دغدغه هــای کارکنان به  عنوان 
ســرمایه های بی بدیل بــرای  دریافت 
خدمــات با کیفیت پزشــکی و درمانی ، 
در کنار بهداشــت و درمان صنعت نفت 

برای رفع مشکالت و چالش ها همگام 
هستیم.

فرحنــاز عزیــزی دوســت رییس 
بهداشــت و درمان صنعت نفت مسجد 
ســلیمان بــا تقدیر از ســفر مدیرعامل 
ســازمان به منطقه گفت : بــا توجه به 
اینکه بیمارســتان نفت از قدیمی ترین 
بیمارســتان ها در این صنعت به شــمار 
میرود و همیشــه خدمات با کیفیت ارائه 
میدهــد توقع در این اســت که این راه 

ادامه داشته باشد.
وی افــزود : همچنــان علی رغم 
برخی کمبود ها و مشــکالت ، کماکان 
انتخــاب اول کارکنــان و مــردم بومی 
برای دریافت خدمات درمانی بیمارستان 
 ، صنعت نفت مســجد ســلیمان است 
امیدواریــم با حمایت هــای مدیرعامل 
سازمان و همراهی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مســجد سلیمان شرایط برای 
ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانی با 

کیفیت فراهم شود.
و درمان صنعت  بهداشــت  رییس 
نفت مسجد ســلیمان تصریح کرد : در 
حــال حاضر عالوه مشــکالت فیزیکی 
ساختمان بیمارستان ،  کمبود تجهیزات 
و نیروی انســانی از دیگــر عوامل تاثیر 

گذار بر روند ارائه خدمات درمانی است.
گفتنی اســت در پایان این جلسه 
بمناســبت گرامیداشــت روز پرستار ، از 
پرستاران داوطلب که به  بیمارستان ۲۲ 
بهمن مسجد سلیمان منتقل و در بخش 
کووید ۱۹ ارائه خدمت کردند تقدیر شد و 
پرستاران در محیطی دوستانه مشکالت 
و چالــش های خــود را بــا مدیرعامل 

سازمان مطرح کردند.

اولین دستاورد سفر مدیرعامل سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت به مسجد 
سلیمان ، اختصاص یك دستگاه آمبوالنس 

تیپ B به این مرکز می باشد.
انســانی  امیر قائم پنــاه مدیر منابع 
ســازمان با اشــاره به ســفرهفته گذشته 
مدیرعامل ســازمان به خوزستان و بازدید 
از بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز و 

مســجد سلیمان  گفت : با توجه به اهمیت 
مناطق عملیاتی و تاکید مدیرعامل سازمان 
به ارائــه خدمات با کیفیت در این مناطق ، 
یك دستگاه از ۵ دستگاه آمبوالنس پالك 
گذاری سازمان در اختیار بهداشت و درمان 
صنعت نفت مسجد سلیمان قرار میگیرد تا 
بتواند امنیت خاطری برای کارکنان شریف 
صنعت نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز 

در آن منطقه باشد.
 مدیر منابع انســانی سازمان با اشاره 
بــه تفاوت  تیــپ B  با A گفــت :  تمام 
تجهیــزات اورژانس پیش بیمارســتانی در 
این نوع آمبوالنس ها پیش بینی شــده  و 
همه آنها  مجهز به سیستم مکانیزه راهوری 
و ناوبری بســیار جدید هستند که از زمان 
ورود بیمار و پیج آمبوالنس تا زمان مراجعه 

به یك مرکــز درمانی تمام وضعیت عالئم 
حیاطی بیمار به مراکز مبدا و مقصد گزارش 
میشــود،ضمن اینکه بیمار با شرایط سخت 
هم قابل استیبل شــدن در این آمبوالنس 

های جدید را دارد .
وی ادامــه داد : ایــن آمبوالنس ها 
دیزلی می باشند و  چنانچه وارد پاالیشگاه 
مجتمــع گازی  و نفتــی بشــوند بخاطر 

خطرات محیطی دچار مشکل نخواهند شد 
و می توانند باالی سر خود بیمارها حاضر و  
به مرکز درمانی یا بیمارستانی منتقل کنند.

قائم پناه خاطر نشــان کرد  : این نوع 
آمبوالنس برای نخســتین بار است که  در 
صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیرد و در 
شــرایط سخت آب و هوایی گرمسیری هم 

میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

اختصاص يک دستگاه آمبوالنس تيپ B به مسجد سليمان 
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یادداشت

تاخیر در طرح های ملی
امیر دیوان بچاری

در کشور عزیزمان ایران، سالهاست که پروژه 
ها عماًل در زمان هایی بیشتر از برنامه طراحی شده، 
حتی دو یا ســه برابر زمان تعریف شــده باتمام می 

رسند . 
فازهای مختلف تعریف شده در منطقه عسلویه 
نمونه بارزی از این موارد اســت. بعضی از فازها دهه 
ای را ســپری نموده و هنوز در انتظار راه اندازی می 

باشند. پروژه های بخش نفت از قبیل خاموشی مشعل ها )فلرهای منطقه نفتی( 
نیز در زمره این طرحها می باشند. NGL های مختلف در جای جای مناطق نفتی 
که عمدتاً سوختن و اتالف گازهای ارزشمند را بهمراه دارند، محیط زیست را نیز 
آلوده نموده و سالهاست که پروژه های تعریف شده ای دارند که به اتمام نرسیده 
و با تاخیر مواجه می باشــند. در بخش پتروشیمی، گاز، فوالد و ... نیز تاخیرات 

پروژه ها مثال زدنی و قابل تامل است. 
میــزان این تاخیرات به گونه ای اســت که متاســفانه مطالعات فنی- 
اقتصادی اولیه مربوطه که ســنگ بنای اقتصاد پروژه اســت را نیز تحت تاثیر 
قرارداده و انحراف از اهداف اولیه را بهمراه دارد. ناگفته پیداســت که با گذشت 
یك دهه نه تنها تغییرات ایجاد شــده درمخــازن زیرزمینی منابع نفتی ) علی 
الخصوص مخازن مشترك که شریك در حال برداشت از آنهاست( بلکه حتی 
در بازارهای جهانی نیز تغییر کرده و سود و زیان محصوالت را متاثر می نماید. 
لذا توصیه اکید می شــود که در این مــوارد دالیل تاخیرات رفع و رجوع 
شوند و یا بازنگری در برنامه زمانبندی در دستور کار قرار گرفته، حتماً FS طرح 
مجددا بازنگری شــود. چه بســا پس از مطالعه مجدد فنی- اقتصادی، نه تنها 
طرح از اولویت سرمایه گذار خارج شود بلکه صرفه اقتصادی خود را بطور کلی 
از دست داده باشد. ضرر و زیان کشور اما از تاخیرات بعمل آمده عالوه بر باالتر 
بردن قیمت تمام شــده طرحها در اثر تورم و عوامل موثر دیگر عدم النفع تولید 
و از دست دادن بازارهای منطقه ای را نیز شامل می شود. لذا رفع و رجوع علل 
تاخیرات در اجرای طرح ها که عمدتاً مســائل داخلی و نیز سیاستهای خارجی 
را شامل می شود، از اهم مسائلی است که صیانت سرمایه ملت را بهمراه دارد. 

عــدم امکان برنامه ریزی زمانی در تهیه کاالهای طرحها) اعم از داخلی 
و خارجی( ، محدود بودن شــرکای تجاری خارجی، عدم امکان جذب فایناس 
خارجی، عدم وجود امنیت سرمایه گذاری، مشکالت در انتقال ارز، مشکالت در 
حمل کاال، قوانین دســت و پا گیر داخلی، سیاستهای موقت و رنگارنگ بانك 
مرکــزی، وزارت صمت ، و ناکارآمدی بعضی دســتگاههای اجرایی و مدیران 
طرحها از جمله مواردی اســت که بهبود و رفع آنها کاهش تاخیرات اجرایی را 

به همراه خواهد داشت.
در نهایت باید اذعان نمود که گذشــته از تســویه حسابهای سیاسی که 
بعضا« موضوعی را در رســانه ها برجســته نموده و فاقد هرگونه پشتوانه برای 
اصالح ساختاری است،  مرجعی در کشور بعنوان مدعی العموم جهت محاسبه 
ضرر و زیان های ناشــی از این تاخیرات در طول دهه ها و یا بیان عددی این 

ضرر و زیان جهت ایجاد انگیزه برای اصالح امر وجود نداشته و ندارد. 
شــاید در این مورد مشخص مجلس شورای اسالمی بتواند گام نخست 
را برداشــته و سایر مراجع ذیربط را در راستای صیانت از ذخایر و سرمایه های 

کشور با خود همراه نماید.

عمده دستاوردهای واحدهای پژوهش و فناوری و  مهمترین 
پروژه های پژوهشی در دست اجرای شرکتهای تابعه 

هلدینگ خلیج فارس  در یکسال گذشته

1- پتروشیمی کارون
  این شــرکت در یکسال گذشته 
موفق به تولید ۵ محصول جدید گردیده 
که اســامی محصوالت رونمایی شــده 

عبارتند از :
)KLM۱۰۰B)L

۱۰-KMT
MTD

۴۵-KHR
PMA

  از دیگر فعالیت های شــاخص 
پتروشــیمی کارون می تــوان به بومی 
سازی ســاخت کاتالیست توری پالتین 
واحــد اســید نیتریك و  بومی ســازی 
 ODCB ســاخت جاذب پلیمری ترکیب

که در دست اقدام است، اشاره کرد.
  نظــارت بر طراحی و ســاخت 
پایلوت فرایند هیدروژناســیون دی نیترو 
تولوئن  با استفاده از کاتالیست نیکل به 
جای پاالدیوم و پالتین در پتروشــیمی 

کارون 
  نظــارت بر ســاخت کپســول 

ODCB/N۲  استاندارد و پایدار مخلوط
 نظارت بر طراحی و احداث واحد 
تخلیــه کلر مایع/ احداث واحد ســاخت 
کیك کاتالیســت آماده در پتروشــیمی 

کارون
  حذف رنگ از پساب ارسالی به 

پتروشیمی فجر
۲- پتروشیمی شهید تندگویان  

تولید  و  فنــی  دانــش  کســب 
-HVگرید سه  در   HV-PET محصول

 HV۱۰۵۰.۹۵۰-HV.۸۵۰
 PET Lowتولید محصول جدید 
 .LM۱۱۷ .LM۱۱۰  در شش گرید Melt
  LM۱۴۰ و LM۱۳۰ .LM۱۲۵ .LM۱۲۰

در مقیاس نیمه صنعتی 
با موفقیت   TG۶۷۰S محصول 
تولید صنعتی گردید و در اختیار مشتریان 

قرار گرفت
AUV- تولیــد محصول جدید  
PET نیز در مرحله  تولید در ستاپ قرار 

دارد. 
 دانــش فنــی CD-PET بــا 
موفقیــت کســب و پــس از اصالحات 
پیشنهادی بازار  جهت تولید صنعتی آن 

برای شرکت پاالز موکت 
 تولید آزمایشــی محصول جدید 
PETG، با استفاده از خدمات مشاور در 
حال انجــام و در مرحله خرید مواد اولیه 

می باشد.
 Biodegradable تولیــد گرید  
نیز در مرحله مطالعات تکمیلی می باشد.
  تولید مجدد محصوالت تجاری 

شده براساس بازخورد بازار مصرف 
 بررسی نصب و راه اندازی پکیج 

IPA انتقال و تزریق
3-  پتروشیمی نوری : 

 اســتقرار سیستم مدیریت دانش 
در سازمان

مدیریــت  سیســتم  اســتقرار   
تکنولوژی در سازمان

 انجــام پروژه بازیابــی گازهای 
خروجی فلر مجتمع

 انجــام پروژه شــیرین ســازی 
ترکیبات سنگین 

 نظارت بر پروژه امکان ســنجی 
 BTX به LTE تبدیل

 انجــام پژوهــش در خصوص 
امکان سنجی جداسازی متازایلین و اتیل 

بنزن از زایلین ها
 ارتقاء محصوالت فرعی مجتمع 

به الفین ها
 بومی ســازی و ارتقاء کاتالیست 

ها و مواد شیمیایی
 ارتقاء کلیه کاتالیست های سری 

LD مربوط به واحد ۱۰۰
 بومی ســازی کاتالیست سولفور 
زدایی و لود در رآکتور ۱۰۰۲ واحد ۱۰۰

بومی ســازی ماده شــیمیایی   
NFM ) در حــال طــی کــردن مراحل 

نهایی (
 بومی ســازی جاذب کلر واحد 
۳۰۰ ) در حال طی کردن مراحل نهایی (
کاتالیســت  ســازی  بومــی   

ایزومریزاسیون زایلین
 تحلیل انــرژی و اگزرژی واحد 

۲۰۰
 تحلیــل انرژی و بهینه ســازی 
 ( BTX مصرف انــرژی در فرایند تولید

در حال انجام (
 )LCA ( ارزیابی چرخــه حیات 

محصوالت پتروشــیمی نوری ) در حال 
انجام (

 بومی ســازی سامانه آنتی سرج 
کمپرسورهای واحد ۳۰۰

   ۴- پتروشیمی بندر امام
پایه   سنتز کاتالیســت نیکل بر 
آلومینا و مقایســه عملکرد با کاتالیست 
متاناسیون  براي   )۰۴-۴-C۱۳( تجاري 

منوکسیدکربن در فشار باال
ارزشــیابی مداخله   طراحــی و 
PRECEDE- مدل بر  مبتنی  آموزشی 

در  سالم  زندگی  ســبك   PROCEDE
کارکنان پتروشیمی بندرامام

 نظــارت بر طراحي، ســاخت و 
نصــب ســامانه پایش تجهیــزات دوار
TVM۳۵۰۰E   )مشابه BN۳۵۰۰E( در 

پتروشیمی بندر امام
تبدیل  اقتصــادي  فني  ارزیابي   
تولوئن  آلکیالســیون  هیدرودي  فرآیند 
 TM و یا STDP به فرآیندهاي )HDA(

یا ExSyM در پتروشیمی بندر امام
استاتیك/دینامیك،  شبیه سازی   
ایجــاد رابــط OTS، بررســی افزایش 
ظرفیــت و رفع گلوگاه های فرآیند LD و 

آنالیز CFD در پتروشیمی بندر امام
 پژوهش و نظارت بر پروژه تولید 
کاتالیســت داخلــي )PZ( واحد HD در 

پتروشیمی بندر امام
 طراحي و توســعه نرم افزار ملي 
شبیه ســاز کوره هاي شکست حرارتي 
تولید الفین شــرکت فرآورش پتروشیمی 

بندرامام
مفهومــي،  مطالعــات  انجــام   
مهندســي پایه، تفضیلي، خرید و ساخت 
)EPC( پایلوت اکسي کلریناسیون واحد 

VC مجتمع پتروشیمي بندرامام
۵-پتروشیمی پارس

 کســب دانــش فنی  ســاخت 
در  مونومر  اســتایرن  واحد  کاتالیســت 

پتروشیمی پارس
 retarder و inhibitor ســاخت 
واحد اســتایرن منومر - بازمهندسی برج 
بوتــان زدای واحد اســتحصال اتان در 

پتروشیمی پارس
 بهینه ســازی انرژی تجهیزات 

بارز مصرف کننده انرژی

 بازمهندســی بــرج بوتان زدای 
واحد استحصال اتان

 انجام مطالعــات زنجیره ارزش 
محصوالت شرکت پتروشیمی پارس

 انجــام مطالعــات بازاریابــي ،  
امــکان عرضه و تقاضاي  و تعیین  بازار 
هاي هدف با ترکیب جدید محموله هاي 
صادراتی  و یا امــکان صادرات جداگانه 

هر یك از محصوالت پروپان و بوتان
 عارضه یابی شکســت و اصالح 
ترموولهای خط آب  طراحی مکانیکــی 
دریای واحد اســتحصال اتان بر اساس 
الزامات استانداردهای حاکم و مالحظات 

فنی
6-شرکت مبین انرژی خلیج فارس

مزاحم  هــاي  یون   شناســایي 
اختالل ایجــاد کننــده در فرایند اندازه 
گیري آمونیاك در پســاب تصفیه شده 

وارایه راهکار کنترلي
 طراحــی وســاخت پایلوت چند 
منظــوره تصفیه پســابهای صنعتی در 

شرکت مبین انرژی خلیج فارس
 مهندســی معکوس و ســاخت 
واحــد   MAC کمپرســورهای روتــور 
جداســازی هوا  در شرکت مبین انرژی 

خلیج فارس
 ارزیابــی کارآمدی، تخمین عمر 
بازرســی بر مبنای ریسك و  باقیمانده، 
ارزیابــی و عیب یابی سیســتم حفاظت 
آتش  نشــانی  آب  لوله  کاتدی خطــوط 

شرکت پتروشیمی مبین
 شناسایي رنگ ها وپوشش هاي 
مقاوم با عمر کاري باال جهت پوشــش 
خطــوط وتجهیزات در تماس مســتقیم 

وغیر مستقیم با آب دریا
۷- شرکت فجر انرژی خلیج فارس

پایلوتیك  پایش  اجرا و   بررسی، 
سیســتم حفاظــت کاتــدی داخلی در  

شرکت فجر انرژی خلیج فارس
 بهبود عملکرد سیســتم تصفیه 
پســاب بخش HTDS واحــد  تصفیه 
پساب در شرکت فجر انرژی خلیج فارس
 آسیب شناســی ارتباطات درون 

سازمانی شرکت پتروشمی فجر
 مطالعات امکانســنجی بازیافت 
خروجی   ،RO-Reject واحــد  دورریز 

واحد تصفیــه پســاب LOW TDS و 
دورریــز حوضچه های  خنثی ســازی 
پساب احیای فیلترهای رزینی و دورریز 
انرژی خلیج  مواد شیمیایی شرکت فجر 

فارس
8- پتروشیمی اروند 

الکتریکی  مصارف  سازی  شبیه   
تجهیزات و ارائه تنظیمات هماهنگی رله 

های حفاظتی شرکت
  دســتیابی بــه recipe گریــد 
S۶۵۳۲ پتروشــیمی ارونــد در مقیاس 

پایلوت
با   MYPC آغازگــر  جایگزینی 

S-PVC واحد  Luperox  آغازگر
 اصــالح ســطح فلــزات برای 
افزایش مقاومــت به خوردگی تجهیزات 

فرایندی در واحد کلرآلکالی
 بررســی امکان افزایش کارایی 
غشاء تبادلگر یون مســتعمل در بخش 

الکترولیز واحد کلر آلکالی
9- پتروشیمی ایالم

جایگزینــی  ســنجی  امــکان   
آب ژاول غلیــظ با گنــد زدای تولیدی 

الکتروکلریناتور
 VFMD امکان سنجی استفاده از 

روی فن های واحد کولینگ تاور
 امکان سنجی استفاده از سامانه 
هاي خنك کن هــواي ورودي توربین 

گازي
 بررسی اثرات مواجهه با صدای 
مزمن بر میزان کاهش شنوایی، تغییرات 
فشــار خون و آزردگی صوتی کارگران 
شــرکت های پاالیش گاز و پتروشیمی 

ایالم
 بررسی و مقایسه  کمی و کیفی 
RZ کاتالیست های جایگزین کاتالیست

خریــد تکنولوژی و دانش   -۱۰
تولیــد رزیــن جامد ســنگین در  فنی 

پتروشیمی خوزستان
بررســی و مطالعه ساخت   -۱۱
کاتالیســت هیدروژناســیون الفینهــا و 
دی الفینهای خــوراك بنزین پیرولیز و 

AROFINING پتروشیمی بوعلی سینا
پروژه تحقیقاتی تولید پودر   -۱۲
میکرونیزه سولفات آمونیوم جهت صنایع 

پایین دستی در پتروشیمی ارومیه

یادداشت

برای روز پتروشیمی
عبدالرسول دشتی

هشـتم دی ماه در تقویم رسـمی کشـور بـه عنوان 
روز پتروشـیمی نامگـذاری شـده اسـت. بـدون شـك این 
عنوان ارزشـمند حاصل تـالش تمامی کارکنان زحمتکش 
و بـی ادعـای ایـن صنعـت مـی باشـد. نیروهایـی کـه در 
تمام طول هشـت سـال جنـگ وظیفه حفـظ و نگهداری 
تاسیسـات را بـر عهـده داشـته و پـس از پابـان جنـگ با 
تعهـدی بـی نظیر بازسـازی و احـداث واحدهـای جدبد را 

رقـم زده، پتروشـیمی ایـران را بـه جایگاهی ارزشـمند در منطقـه خاورمیانه رسـاندند.
روز پتروشـیمی را همچنیـن باید حاصـل راهبری مدبرانه مدیران شایسـته این 
صنعـت کـه اکثرا به سـن بازنشسـتگی رسـیده اند دانسـت. آنـان که از دل سـنگالخ 
هـای مناطـق صعـب العبـور کشـور، خورهـا و باتـالق هـای منطقـه ویـژه اقتصادی 
ماهشـهر و زمیـن های اسـتحصال شـده از دریاهای عسـلویه مجتمع هایی سـاختند 
که امروز مایه مباهات و افتخار تمامی مردم ایران شـده است.احسـاس تعلق سـازمانی 
همـواره یکـی از ویژگی های ممتاز کارکنان  مجموعه صنایع پتروشـیمی بوده اسـت. 
احساسـی کـه موجـب میشـده تلفیق شـور و نشـاط جوانـی کارکنـان جدیـد در کنار 
تجربـه و تخصـص نیروهای خبره و باتجربه باالترین سـطح کارآمـدی و بهره وری را 
بـه همراه داشـته باشـد.به تعبیری می تـوان حفظ و افزایش احسـاس تعلق سـازمانی 
در کنـار روحیـه کار و تـالش را کلیـد واژه موفقیت این صنعت در سـال های گذشـته 
و شـرط موفقیـت آن بـرای آینـده دانسـت.آمار هـای ذکر شـده از افزایـش تولید و به 
تبـع آن رشـد صـادرات و کسـب سـود و درآمـد اگـر بـا رضایتمنـدی شـغلی و حفـظ 
احسـاس تعلـق سـازمانی کارکنـان همـراه  باشـد پویایـی و سـرآمدی ایـن صنعت را 
پایـدار خواهنـد کرد.ارزیابـی میـزان رضایـت شـغلی در شـرکت های پتروشـیمی می 
توانـد معیـار مناسـبی بـرای ارزیابـی عملکرد هـر مجموعـه در مدیریت موفـق منابع 
انسـانی و بکارگیـری موثـر احسـاس تعلق سـازمانی بـرای بهره وری هرچه شایسـته 

تر نیروها باشـد.

جناب آقای محمود سیاوش آبکناری
با نهایت تأثر و تأســف درگذشت پدر گرامیتان را 
تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی 
برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

هفته نامه دانش نفت


