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شماره

752
در جلسه مشترك مديران بانك تجارت و پتروشيمی بندرامام

سامانه سپرده گذاری 
متمركز خانواده 

تجارت رونمايی شد
16

معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی خبر داد:

اجرای 30 طرح راهبردی 
با سرمايه گذاری

 16 ميليارد دالر تا سال 1406
در جهش سوم صنعت پتروشيمی كه تا پايان سال 1404 است، 2۸ طرح فعال داريم و با بهره برداری از اين طرح ها ظرفيت توليد 

اين صنعت تا 133 ميليون تن افزايش پيدا می كند و درآمد به 35 ميليارد دالر در سال خواهد رسيد

مهندس جعفر ربيعی خبر داد:

بهره برداری از 
پلی پروپيلن ايالم

 تا سال 1401
 آماده تامين خوراک طرح های پائين دستی پلی پروپيلن هستيم

25 طرح با سرمايه گذاری ۶ ميليارد دالر
 در دست اجراست

گام های بلند مديريت 
 توسعه صنايع پتروشيمی 

در تحقق جهش های توليد

بازار نفت در سالی
 که گذشت؛

سال 
سقوط

۸و9

5 9 5
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئيس جمهوری:

پول حاصل از فروش نفت بايد صرف توسعه
 زيرساخت ها شود

رئیس جمهوری گفت: می گویند پول 
نفت را در بودجه خرج نکنیم، بله اینکه پول 
نفت را در بودجه جاری صرف نکنیم حرف 
درستی اســت، اما پول حاصل از فروش 
نفت را باید برای توســعه زیرساخت های 

کشور هزینه کنیم.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
دکتر حســن روحانی، روز چهارشــنبه، 
۱۰ دی ماه در نشســت هیئت دولت به 
نادرســت در  ایجاد برخی دوقطبی های 
جامعه اشــاره کرد و گفت: بعضی موارد 
شاهد دوقطبی هایی در کشور هستیم که 
واقعیت ندارد و ناصحیح و کاذب اســت، 
اینکه گفته می شــود نفت را بفروشیم یا 
نفروشیم، کم بفروشیم یا زیاد بفروشیم، 
چرا درباره مســئله به این روشــنی باید 
بحث شــود.وی با تأکید بــر اینکه باید 
نفت را تولید کنیم و بفروشیم و این حق 
ماســت، افزود: اگر یک لحظه هم زودتر 
بتوانیم حق خــود را پس بگیریم، در آن 
تردید نمی کنم و بــرای تحقق آن همه 

تالش خود را انجام می دهیم.
پول نفت اگر برای توسعه بخش صنعت 

نفت و بودجه عمرانی هزینه شود، 
اشکالی ندارد

کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــوری 
می گویند پــول نفــت را در بودجه خرج 
نکنیــم، بله اینکه پول نفــت را در بودجه 
جاری صرف نکنیم حرف درستی است، اما 
پول حاصل از فروش نفــت را باید برای 
توسعه زیرســاخت های کشور هزینه کنیم 

و اگر برای توســعه بخش صنعت نفت و  
زیرساخت های  توســعه  و  عمرانی  بودجه 
کشور هزینه شــود، اشکالی ندارد.روحانی 
بــا بیان اینکه در این دولــت تا امروز ۶۱ 
هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان بــرای امور 
عمرانی پرداخت شــده و نسبت به پارسال 
۷۰ درصد رشــد داشــته ایم، عنوان کرد: 
این یک افتخار بزرگ برای دولت اســت 
و آیا دولــت بهتر از این باید مدیریت خود 
را نشــان دهد؟وی با اشــاره به اینکه در 
شرایط ســخت اقتصادی حاکم بر کشور، 
یــک روز پرداخت حقوق هیچ کارمندی با 

تأخیر روبه رو نشده است، گفت: آن روزها 
که پول نفت داشــتیم حقــوق کارمندان 
گاه از ۵ تــا ۱۰ روز بــه تأخیــر می افتاد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه درآمد حاصل 
از فروش نفت برای توسعه کشور و حمایت 
و توانمندسازی قشور ضعیف جامعه هزینه 
خواهد شــد، افزود: هیــچ دولتی در تاریخ 
انقالب نمی تواند ادعا کند که مانند دولت 
یازدهم و دوازدهم حامی اقشــار کم درآمد 
بوده اســت و نمونــه بارز و روشــن این 
حمایت، برق و گاز امید اســت که با هدف 
کمک به اقشار ضعیف و کاهش مصرف، 

برای کم مصرف ها رایگان شــده اســت.
روحانی با بیان اینکه بیاییم پول نفت را در 
زیرساخت های کشــاورزی، بیوتکنولوژی، 
نو  تکنولوژی های  و  هوافضا  ای ســی تی، 
هزینه و در کشــور تحول ایجــاد کنیم، 
تصریح کــرد: بله این غلط اســت که با 
پول نفت حقــوق کارمند را پرداخت کنیم 
و این پول باید برای توســعه کشــور در 

زیرساخت ها هزینه شود.
باید تالش کنیم بیشتر از روزانه ۲ 

میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم
وی ادامــه داد: نه تنها ۲ میلیون و 

۳۰۰ هزار بشکه، بلکه باید تالش کنیم 
بیشتر از این مقدار نفت بفروشیم. ما باید 
با فروش بیشــتر نفت خــود، به آمریکا، 
صهونیســت ها و کسانی که نمی خواهند 
موفقیــت ما را ببینند، تودهنی و ســیلی 
بزنیم.رئیس جمهــوری با تأکید بر اینکه 
توقع ما از مجلس تشــویق دولت است، 
گفت: نزدیک به نیمی از سال دیگر را این 
دولت هســت و به مردم نشان می دهیم 
کــه می توانیم نفــت را تولیــد و صادر 
کنیم.روحانی با اشــاره به پنجشنبه های 
افتتــاح طرح های ملی و توســعه ای در 
کشــور تصریح کرد: پنجشــنبه گذشته 
شاهد افتتاح خوشــحال کننده طرح های 
بودیم، طرح های  پتروشیمی در کشــور 
افتتاح شــده پتروشیمی در این دولت به 
عدد ۱۰ رســید که تا پایان دولت به ۱۷ 

طرح بزرگ پتروشیمی می رسد.
افتتاح طرح های پتروشیمی افتخار ملی 

برای همه مردم و کشور است
وی اظهــار کرد: در آغــاز فعالیت 
دولت یازدهم تولید پتروشیمی کشور ۵۶ 
میلیون تن بود که تا پایان دولت دوازدهم 
به ۱۰۰میلیون تن افزایش خواهد یافت 
و ارزش محصوالت پتروشــیمی از سال 
۹۲، ۱۱ میلیارد دالر بود که تا پایان این 
دولت این رقم به ۲۵ میلیارد دالر خواهد 
رسید. این افتخار برای حسن روحانی و 
این دولت نیســت، این یک افتخار ملی 
برای همه مردم و کشور است که نباید از 

بیان آن دریغ کنیم.

یادداشت

خرب

بازنگري در تصويب قوانين صفر و يك
امیر دیوان بچاری

در عصــری زندگی کنیم که ارتباطات مادی 
و معنــوی، محاوره ای و کتبــی و نیز اقتصادی در 
ســاخت کاالها اعم از مصرفی و صنعتی به گونه 
ای است که عمال سازنده کلیه کاالها و تجهیزات 
ساخت بشر معنا و مفهوم  » مشترک المنافع« دارد. 
آنجا که خودرویی ســاخته می شود ، طرح از یکی،  
رنگ  از دیگری، مهندسی موتور از ثالث و باتری از 

آن دیگری است و اینها همه در کشورهای مختلف قرار دارند. آنجا که سفینه 
فضایی ، کشــتی ، قطار ، لودر ، موبایل و ... بصورت قطعات در کشــورهای 
مخلتف ساخته شده و در خط تولید که بیشتر باید خط مونتاژ نام گذاری شود، 
جمع آوری و ســرهم شــده و با نام تجاری  خاص و ضرب .... made in به 

بازار راهی میشود. 
در روزگار کنونــی تقریباً برای همه ســازندگان و تولید کنندگان ، تنها 
پارامتر مهم در تامین قطعات یک تجهیز پس از کیفیت، اقتصاد امر بوده و نه 

منطقه جغرافیایی.
 در عرصــه اقتصادی و بطور اخص در مقوله ســاخت تجهیزات مورد 
مصرف در صنعت ، به ویژه پروژه های کالن وملی، محدود نمودن متولیان امر 
به صنایع داخلی، مفهوم » ما می توانیم« را تداعی نکرده بلکه احتماال«  » ما 
نمی دانیم« معنای زیبنده تری میباشد. به راستی ما نمی دانیم که قیمت تمام 
شده، کیفیت محصول و زمان تحویل فالن قطعه که صنعت ما در آن نوپاست، 
در جایی خارج ازکشور بعضاً به ترتیب پائین تر، بهتر و سریع تر می باشد. که 
اگر می دانستیم،  تفسیر »ما می توانیم« به گونه ای که هم اکنون جاری است 
را مورد بازنگری قرار می دادیم . متاسفانه تمام مصائب اینگونه عملکردها که 
عمدتا ساخته و پرداخته نگرش  سیاسی به اقتصاد از سوی سودجویان و کاسبان 
ابن الوقت است، متعاقباً بصورت هزینه  بر پیکره صنعت و اقتصاد کشور و در 
نهایت از جیب بیت المال یا همان ملت شــریف وارد خواهد شــد. اخیرا« در 
مرجع اخذ مجوز واردات تجهیزات، امکان ساخت کاالیی که تنها در شرکتهای 
انگشت شمار در صحنه بین المللی که در کشورهای تراز اول صنعتی می باشند، 
به داخل داده شده بود و لذا  صدور مجوز واردات آن غیر ممکن شده بود!! عمدتا 
ســاخت کلیه تجهیزات با گارانتی های پــس از فروش بعضا ۲۴ ماهه همراه 
اســت که چنانچه آنرا یا بخشی از آنرا بصورت قطعات و بدون در نظر گرفتن 
مسئولیت مزبور خریداری کنیم، در واقع خود را از تعهدات گارانتی مزبور محروم 
نموده و بخشی از پول و یا عمر پروژه را تلف نموده ایم.از این رو، بازنگری در 
تصویب قوانین »صفر و یک«  که منجر به بســتن یکباره مرز ورود قطعات و 
برخی ماشین آالتی که بمنظورساخت یا ترمیم صنایع حیاتی و پول ساز کشور 
مورد اســتفاد قرار می گیرند، ازجمله مواردی اســت که تامل و تعقل بیشتر را 
می طلبد. ایجاد مرکز فنی مستقل و غیر ذینفع برای تشخیص امکان ساخت 
داخل کاالهای صنعتی در کنار تقویت نیروی کارشناسی  وزارت صمت بعنوان 
متولی اصلی در تصمیم ســازی و یا  تصمیم گیری  و نیز تعامل این وزارت با 
کارگروه های تخصصی منبعث از کارفرمایان بزرگ و انجمن های صنفی ، از 
جمله مهمترین گامها جهت صیانت از هدر روی سرمایه کشور و جلوگیری از 

سفته بازی و داللی است. 

آغاز دوره های آموزشی طرح تکريم و تعالی 
خانواده شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس 

در منطقه ماهشهر و بندرامام

 پــس از تجهیز و آماده ســازی چهل کانون طــرح تحکیم و تعالی 
خانواده توسط شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خدمات این کانون ها 
 بــرای خانواده هــا در منطقه ماهشــهر و بندر امــام خمینی)ره( آغاز شــد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ره آوران فنون پتروشــیمی، این پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال و با همراهی مشــاوران تربیتی، روانشناسان، 
 مشــاوران خانواده و کانون های فرهنگی  و فرهنگ ســراها اجرا می شــود.
طــرح تحکیــم و تعالــی خانــواده در چهــار ســطح تشــکیل، تحکیم، 
توســعه و تعالــي خانواده بــوده که بــا کمــک کانون هــای فرهنگي و 
هنــری مســاجد و با کالس های آموزشــی کــه شــرکت ره آوران فنون 
 پتروشــیمی بــراي این کانــون ها برگــزار مي کنــد، انجام خواهد شــد.
 مزیت این طرح استمرار، مشارکت، مردمی و اجتماعی بودن و بنیه علمی آن است.

پیش بینی می شود بیش از ۳۵۰۰ نفر از مردم منطقه شامل ساکنان ماهشهر، 
بنــدر امام، طالقانی و چمران در این طرح شــرکت کنند و  این طرح در دراز 
 مدت برای تحکیم و تعالی خانواده ها نتایج مثبتی به همراه خواهد داشــت.

گفتني است، این طرح بخشی از ۵ طرح خرسندساز کمیته مسئولیت اجتماعی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده که توسط شرکت ره آوران فنون 
پتروشیمی و با حمایت مالی شــرکت های پتروشیمی شهید تندگویان، فجر، 
کارون و بوعلی از شــرکت های تابعه هلدینگ خلیــج فارس در منطقه اجرا 

می شود.

کارکنان نمونه سال 9۸ صنعت نفت انتخاب شدند

سخنگوی دولت:
دولت به توانايی وزارت نفت برای افزايش فروش نفت اطمينان دارد

مدیران، کارمندان )رســمی، قراردادی 
مــدت معین و موقت( و بازنشســتگان نمونه 

صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ انتخاب شدند.
کارکنان نمونه صنعت نفت در ســال 
۱۳۹۸ شــامل مدیران، کارکنان رســمی و 
غیررســمی )قراردادی مــدت معین و مدت 
موقت( و بازنشســتگان در چارچوب ضوابط 
انتخاب شــدند.معاونت  مقررات موضوعه  و 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت 
در این زمینه اعالم کرده اســت: با توجه به 

خط مشی و سیاست های متخده و به منظور 
ایجاد فضای رقابتی ســالم و سازنده، ترویج 
الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی و شناسایی 
و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته ای که 
در تحقق اهداف صنعت نفت تالش برجسته 
و مضاعفی به عمل می آورند، فرآیند انتخاب 
کارکنان نمونه صنعت نفت در ســال ۱۳۹۸ 
براســاس دســتور ابالغی وزیر محترم نفت 
و دســتورالعمل انتخاب و تشــویق مدیران، 
کارمندان و بازنشســتگان صنعــت نفت، از 

اواخر مردادماه ســال جاری آغــاز و پس از 
انجام مراحل ارزیابی و بررسی شاخص های 
مورد نظر انجام شــد.بر اساس این گزارش، 
پس از انجام پروژه های ســاماندهی وضعیت 
کارکنان قراردادی که در ســال های گذشته 
در صدر برنامه های اولویت دار معاونت توسعه 
مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت قرار 
داشته اســت، در این دوره و برای اولین بار 
در صنعت نفت، کارکنان قــراردادی اعم از 
مدت معین و مدت موقــت از فرصتی برابر 

با کارکنان رسمی برخوردار بوده و در فرآیند 
انتخاب کارمندان نمونه مدنظر قرار گرفته اند.

فرزین  مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارت نفت با اشاره به انتخاب مدیران 
و کارمندان نمونه در قالب جشــنواره شهید 
رجایی اظهار داشــت: امسال به دلیل شرایط 
کرونایی حاکم بر کشور و همچنین ضرورت 
پرهیز از تجمعات، امکان برگزاری مراســم 
حضوری تقدیر از کارکنان نمونه میسر نشد.

وی فرآیند انتخاب مدیران و کارمندان نمونه 

را بر اســاس دستورالعمل های جاری دانست 
و افزود: شــرکت های نفــت، گاز، پاالیش و 
پخش و صنایع پتروشــیمی طبق سهمیه و 
شرایط اعالم شده، نسبت به معرفی کارکنان 
نمونه خود اقدام کردند.مینو ضمن تبریک به 
برگزیدگان، ادامه داد: با توجه به نگرش ویژه 
مقام عالی وزارت، انجام این فرایند در ســال 
جاری نیز با زمانبندی مناسب تر و بازتعریف 
معیارهای انتخــاب مدیران و کارکنان نمونه 

در دستور کار این معاونت قرار دارد.

سخنگوی دولت گفت: برخی منتقدان 
دولت به توانایی اســتخراج و فروش نفت 
تردید  آینده  سال  بودجه  در  پیش بینی شده 
دارند، امــا ما به توانایی وزارت و وزیر نفت 

اطمینان داریم.
علــی ربیعــی، روز سه شــنبه، نهم 
دی ماه در نشســت خبری کــه از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با اشــاره به 
نشست مشــترک بین دولت و مجلس و 
نشســت عصر دوشنبه )هشــتم دی ماه( 
ســران سه قوه گفت: بخشــی از مباحث 
مربوط به نشســت های دولت و مجلس و 
سران قوا بخشــی درباره موضوع بودجه 
بــود که در آنها تفاهــم و همراهی وجود 
داشــت.وی افزود: اصالحات مورد بحث 
در نشست های مشترک دولت و مجلس، 
عمدتًا حول دستورهای مقام معظم رهبری 
مبتنی بر واریز سهم ۳۸ درصدی صندوق 
توســعه ملی به ازای فروش بیش از یک 
میلیون بشــکه نفت در روز و برداشــت 
نکــردن از صندوق توســعه ملــی برای 
مصارف تبصره چهــار و بازپرداخت کامل 
اقساط صندوق توســعه ملی که در سال 
۱۴۰۰ سررسید می شود، بود. در نتیجه، ۹۳ 

میلیارد تومــان ناترازی در بودجه خواهیم 
داشت.سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز 
صبح در ستاد اقتصادی دولت برای اصالح 
بودجه براســاس نامه مقام معظم رهبری 
در نحــوه و مقررات برداشــت از صندوق 
توســعه ملی برای ۹۳ هزار میلیارد تومان 
ناترازی، مقرر شد ۵۳ هزار میلیارد تومان 
بــه فروش اوراق اضافه و ۴۰ هزار میلیارد 
تومان هم در بودجه صرفه جویی شــود و 
موضوع  این  نامــه ای  در  رئیس جمهوری 
را به مجلس اعالم کرد، بنابراین ســقف 
بودجــه حدود ۱۳ هــزار میلیــارد تومان 
افزایش می یابد.ربیعی بــا تأکید بر اینکه 
بودجه ۱۴۰۰ واقع بینانــه و دقیق تدوین 
شــده اســت، عنوان کرد: برخالف برخی 
اظهارنظرهایی کــه درباره پیش بینی رقم 
فــروش نفــت در بودجــه ۱۴۰۰ مطرح 
می شــود، تصویری قابل دسترس از فردا 
وجود دارد، این حق ایران است که با توجه 
به جایگاهی که در ســازمان کشــورهای 
دارد حداقل  )اوپــک(  نفــت  صادرکننده 
روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت 
بفروشد، طبیعی است که این حق باید در 
بودجه بازتاب داده شــود و دولت به عنوان 

حافظ منافع ملــی باید زمینه تحقق آن را 
فراهم کند.وی گفت: ما از جنگ اقتصادی 
سرافراز بیرون آمدیم و نخستین دستاورد 
ما از پایان این نبرد، این اســت که سهم 
خود را از بــازار جهانی نفت پس بگیریم. 
برخی منتقدان دولت به توانایی استخراج 
و فروش مقدار نفت پیش بینی شده تردید 
دارند. مــا همین حاال هــم می توانیم ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم، 
ما به توانایی وزارت نفت و وزیر مطمئنیم.

بودجه جاری ۱۴۰۰ متکی به فروش 
نفت نیست

سخنگوی دولت افزود: بودجه جاری 
ما هم در سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان متکی 
به افزایش فروش نفت نیســت و آنچه از 
طریق فروش بیشــتر نفت به دست بیاید، 
صرف بنیــه دفاعی، عمرانــی و حمایت 
معیشتی خواهد شد. اما نباید درباره رابطه 
نفت و بودجه دچار اشــتباه شــویم.ربیعی 
تصریح کرد: از اســاس طبق نظری مبنی 
بــر کم کردن رابطه بودجــه و نفت گفته 
می شود نباید نفت را بیش از مصرف، تولید 
و اســتخراج کنیم، این دیدگاه نادرســت 
اســت، اعتقاد ما این است که این دیدگاه 

فقط امروز و تداوم وضع موجود را می بیند. 
در حالی کــه ما باید نفت را یار رشــد و 
توسعه کشــور کنیم و اقتصادی را بسازیم 
که نقش نفت در آن ناچیز شود.وی عنوان 
کــرد: ما باید رابطه نفت و بودجه جاری را 
قطع کنیم و همه تالش ما بر این باشــد 
که بودجه جــاری از محل پویایی اقتصاد 
به دســت بیاید نه نفــت. در واقع اصالح 
ســاختار بودجه یعنی ما درآمدهای نفت و 
فرآورده ها و مشــتقات آن را برای افزایش 
قدرت ملی، ایجــاد نیاز جهان به تولیدات 
صنعتی و مشــتقات نفتی ایران و افزایش 
امنیت ملی و نیز سرمایه گذاری برای رشد 
و توسعه کشور و نسل های آینده و کمک 
به معیشــت مردم برای گذر از شــرایط 

سخت ایجاد کنیم.
بودجه ۱۴۰۰ مستند تدوین شده است

ســخنگوی دولــت گفــت: مــا به 
دغدغه های نمایندگان مجلس و منتقدان 
اما معتقدیم که بودجه  احترام می گذاریم، 
مســتند  بلکه  نیســت،  غیرواقعی  نه تنها 
تدوین شــده اســت و امیدواریم سرانجام 
بهترین تصمیم همسو با منافع ملی کشور 
اتخاذ شــود.ربیعی در پاســخ به پرسشی 

درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه بودجه، 
زمین ســوخته برای دولت آینده اســت، 
افزود: من هم این ســخنان را شنیدم، اما 
معتقــدم کلیت مجلس چنیــن دیدگاهی 
ندارد که دولت با این بودجه بخواهد زمین 
ســوخته به دولت بعدی تحویل دهد. وی 
تصریح کرد: این یــک اتهام ناجوانمردانه 
غیراخالقی اســت. دولت به مردم وفادار 
اســت، نــه از ۹۲ تــا ۱۴۰۰، بلکه برای 
ســال های بعد از این دولت هم به مردم 
وفادار اســت. دولت در این سه سال رنج 
بســیار برد و در مشکالتی که برای مردم 
ایجاد شــد، همراه مردم بود.ســخنگوی 
دولت با اشــاره به پیش بینــی فروش ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه 
سال ۱۴۰۰، گفت: با وجود اینکه پنج ماه 
بیشــتر در دولت نیســتیم و اگر تحریم ها 
شکسته شــود، سود آن بیشتر برای دولت 
آینده اســت، اما از حیــث فنی در فروش 
نفت می خواهیــم تحریم را عقب برانیم و 
سهم خود را از اوپک بگیریم و این نه تنها 
زمین ســوخته نیست، بلکه زمینه های کار 
بیشتری را برای دولت آینده فراهم خواهد 

کرد.
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یادداشت

راهکار مجلس برای كنترل مصرف سوخت و 
كاهش آلودگی هوا 

محمدحسین فرهنگی
عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسالمی

با آغاز زمســتان و سردتر شدن 
هوا، قصــه قدیمی وارونگــی هوا که 
ریشــه اصلی آن در بخــش مصرف 
ســوخت در حوزه حمل و نقل اســت 
بــه نقل محافــل کارشناســی تبدیل 
شــده و پاســکاری بین وزارت نفت و 
ســایر نهادهای ذی ربط آغاز می شود. 
در نهایت مردم متضــرر نهایی چنین 
شــرایطی هســتند. بخصوص که این 
آلودگی در کالنشــهرها بــه ویژه در 

تهران در شرایط فعلی می تواند منجر به تشدید شیوع کرونا شود.اگرچه 
هیچ نهاد یا وزارتخانه ای به طور قطعی و تمام عیار مســئول و مقصر 
شــرایط آلودگی هوای کشور به ویژه در زمستان نیست، اما با واکاوی 
بیشــتر می توان گفت ســهم وزارت نفت، در بخش مدیریت مصرف 
سوخت و همچنین بهینه سازی مصرف سوخت با استفاده از ابزارهای 
تشویقی یا تنبیهی و همچنین پتانسیل های قانونی، میزان قابل توجهی 
اســت؛ چنانچه به طور اساسی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف 
سوخت در کشور بر عهده وزارت نفت است.از ابتدای کار دولت تدبیر و 
امید و صندلی نشینی زنگنه در ساختمان حافظ، سیاست های مدیریت 
مصرف ســوخت یکی پس از دیگری حاشیه نشین شدند و وزیر نفت 
نیز توضیح قانع کننده کارشناســی به سیاست های وزارت خانه متبوع 

خود در حوزه مدیریت مصرف سوخت نمی داد.
یکی از اقدامات در راســتای حاشیه نشینی این سیاست ها، بی 
توجهی به قانون هدفمندی یارانه هــا و افزایش پلکانی نرخ بنزین 
با هدف حقیقی شــدن تدریجی نرخ آن بود. بنابراین چنین ابزار باز 
دارنده ای به طور کل تا آبان ماه ۹۸ به دست فراموشی سپرده شد. از 
سویی دیگر حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری موجب شد 
تا آمار مصرف بنزین به شــدت افزایش یابد. در همین حال به دلیل 
حذف کارت ســوخت از این چرخه عماًل طرح کدینگ ســوخت در 
استان سیستان و بلوچستان که دارنده باالترین آمار قاچاق سوخت 
اســت، متوقف شد وفضای مطلوبی برای جوالن قاچاقچیان فراهم 
شــد تا حدی که مقام معظم رهبری نیز نسبت به مدیریت شرایط 
تذکر دادند.سیاست های تشویقی و حتی یارانه ای برای خودروسازان 
کــه در دولت نهم و دهم وجود داشــت نیز به خاطره ها پیوســت. 
به این ترتیب که به دستور رســتم قاسمی، وزیر وقت نفت کشور، 
خودروســازان موظف بودند حدود ۲۰ درصد از خــط تولید خود را 
خودروی گازســوز تولید کنند. این دســتور با حضور شیخ الوزرا در 
ســاختمان وزارت نفت لغو شــد. بنابراین با توجه به افزایش هزینه 
تولید خودروهای گازسوز، مشتریان رغبتی به خرید نداشتند و شاهد 
کندی روند گازسوز شدن خودروهای کشور بودیم.به نحوی که آمار 
گازســوز شدن خودروها از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا حدود 
دو سال پیش رقمی تقریبًا ثابت بود.اما با افزایش تولید گاز از پارس 
جنوبی، ورق وزارت نفت برگشــت و بعد از حدود ۶ ســال اقدام به 
توسعه مصرف گاز در خودروها کرد. هر چند این اقدام برای کاهش 
آالیندگی کافی نیســت اما می توان به توسعه آن امیدوار بود. انتظار 
می رود وزارت نفت از محل معادل سازی گاز با سوخت جایگزین و 
صادرات آن، به کمک خودروســازها آمده و به این حوزه نیز کمک 
کند تا یکبار برای همیشــه این مشــکل به طور پایدار حل و فصل 
شــود. حفظ ثروت ملی و توســعه اقتصادی، همبستگی مستقیمی 
با موضوع بهینه ســازی مصرف حامل های انرژی دارد، دلیل اصلی 
اجرایی نشــدن قوانین در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت کمبود 
منابع مالی اســت. کمبود منابع مالی، موجب مشــکالت متعددی 
درحوزه های مختلف شــد که می توان اثــرات آن را در بخش های 
گوناگون کشــور همچون حوزه عمرانی و ســایر بخش ها از جمله 
حوزه بهینه سازی مصرف ســوخت به روشنی مشاهده کرد. وزارت 
نفــت، بودجه و مجوزهای الزم برای اجرایی کردن قوانین در حوزه 
بهینه ســازی مصرف ســوخت را دارد و موضــوع کاهش مصرف 
حامل های ســوخت با عناویــن مختلفی همچون؛ ســهمیه بندی 
سوخت، کارت ســوخت یا اعطای مشوق هایی برای گازسوز کردن 
خودروها، در مجلس شورای اسالمی پیگیری می شود اما در نهایت 
محدودیت منابع، خــود را بر تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها 
تحمیل می کند. اکنون بهترین نهادی که می تواند به کاهش مصرف 
حامل های انرژی در کشور کمک کند، وزارت نفت است. این تأمین 
مالی از ســهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت تأمین می شود. از رده 
خارج کردن دســتگاه های پرمصرف و دارای آالیندگی و استفاده از 
تکنولوژی های جدید باید محور اصلی اقدامات در دست کار در حوزه 

کاهش مصرف سوخت در وسایل حمل ونقل قرار بگیرد.
فرهنگ سازی، مهم ترین رکن

 مهم تر از همه موارد گفته شــده، بحث فرهنگ ســازی اســت 
هرچند که باید توجه داشت، فرهنگ سازی صرفًا با توصیه و نصیحت 
قابل اجرا نیست بلکه باید از طریق اعمال مشوق ها و محدودکننده ها، 
محقق شــود. مجلس شورای اسالمی در موارد متعددی از جمله طرح 
هــوای پاک یا مواردی مربوط به محیط زیســت به این موضوع ورود 
کرده اســت. تالش نمایندگان خانه ملت بر این بوده است تا از طریق 
اعمال محدودکننده هایی همچون شــماره گذاری خودروها، طرح های 
بهینه ســازی مصرف ســوخت را دنبــال کنند. نهادهایــی همچون 
ســازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان اســتاندارد، وزارت کشور، 
وزارت صنعت و نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرایی شــدن قوانین 
بهینه سازی مصرف سوخت دارند. ضمن اینکه خودروسازان هم باید به 

اجرای قوانین در این حوزه بیشتر تن بدهند.

مهندس احمد رجبی:

توليد روزانه گاز در نفت مركزی 
به 241 ميليون متر مکعب رسيد

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با 
تولید روزانه ۲۴۱ میلیون متر مکعب گاز در 
نخستین روزهای زمستان، به سقف برنامه 
تولید تکلیفی خود در سال ۹۹ دست یافته 

است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران، احمد رجبی، مدیر 
تولید این شــرکت گفت: با تحقق این رقم 
تولید، حدود ۳۰ درصد از گاز تولیدی کشــور 
و حدود ۳۷ درصد از کل گاز مصرفی خانگی 
و تجاری از سوی این شــرکت تأمین شده 
اســت.وی افزود: به نحوی برنامه ریزی شده 
اســت تا در صورت نیاز، میزان گاز تولیدی 
در فصل زمســتان امســال به بیش از ۲۴۷ 
میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.مدیر 
تولید شــرکت نفت مناطــق مرکزی با بیان 
اینکه ذخیره ســازی گاز در مخازن شوریجه 
خانگیران و ســراجه قم بیش از ۱۰ درصد از 
کل گاز تولیدی در حوزه عملیاتی این شرکت 

را به خود اختصاص داده است، گفت: شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران با ذخیره سازی گاز 
در این مخازن در فصل تابستان و استفاده از 
آن در فصل زمستان با همکاری بخش های 
مختلــف صنعت نفت، نویدبخــش گرمایی 
پایدار در تأمین نیــاز گاز مصرفی خانگی و 

تجاری است.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت:
پژوهشگاه در مسير سياست های راهبردی وزارت نفت حرکت می کند

معاون شرکت ملی حفاری ايران:
ملی حفاری 10۷ حلقه چاه در غرب کارون حفر و تکميل کرد

نفت،  پژوهشــگاه صنعــت  رئیــس 
فعالیت هــای ایــن مجموعه را همســو با 
خواند  نفت  وزارت  راهبردی  سیاســت های 
و گفت: ۲۰۰ پروژه صنعتی در پژوهشــگاه 
در حال انجام اســت که همــه این پروژه ها 
فناوری محور  و  دارنــد  صنعتــی  کارفرمای 

هستند.
جعفر توفیقــی در جریان بازدید آیدین 
ختالن، دستیار ارشد وزیر نفت از پژوهشگاه 
صنعت نفت و نشستی که با حضور وی برگزار 
شــد، با بیان این مطلب افزود: از یک سو با 
دانشــگاه ها با هدف استفاده از دستاوردهای 
آنها و از ســوی دیگر با شرکت های بخش 
خصوصی به منظور تجاری سازی دانش های 
فنی و تکمیــل زنجیره  فنــاوری همکاری 
داریم و با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در هفته پژوهش 
دربــاره حجم قراردادهای همه دانشــگاه ها 
و صنایــع مختلف، می تــوان نتیجه گرفت 
که قراردادهای پژوهشــگاه صنعت نفت به 
تنهایی حدود ۳۵ تــا ۴۰ درصد قراردادهای 
دانشگاه هاســت.توفیقی با اشــاره به تأکید 
وزیر نفــت مبنی بر اثرگذار بودن پروژه های 
پژوهشــگاه، تصریح کرد: همــه فعالیت ها 
را مبتنی بر اثربخشــی دنبــال می کنیم و با 
دانش فنی پژوهشــگاه مبالغ بســیار باالیی 
از پروژه در کشــور در حال انجام است.وی 
ادامــه داد: نگاه وزیر نفت به علم و فناوری، 
نگاهی زیربنایی و راهبردی است و نمود این 
دیــدگاه را می توان در تالش ایشــان برای 
توسعه رشــته های متفاوت در حوزه نفت و 
امضای قراردادهای میدان محور با دانشگاه ها 
مشاهده کرد، به طوری  که این موضوع سبب 
شده دانشــگاه ها وارد پروژه های حرفه ای و 
صنعتی شــوند، در حالی که تا پیش از این 

تنهــا پژوهش های آماتور انجــام می دادند.
توفیقی با بیان اینکه وزیر نفت به حلقه آخر 
نظــام علم و فناوری نیز ورود کرده  اســت، 
اظهار کرد: حلقه آخر علم و فناوری، نوآوری 
اســت و در این زمینه تأکید بسیار بر ایجاد 
پارک های علم و فناوری در نفت وجود دارد 
و پــارک ری با همین هدف کاندیدا شــده 
اســت و به این ترتیب مهندس زنگنه، نگاه 
راهبردی خود را به زنجیــره علم تا ثروت، 
علــم تا بازار و تجاری ســازی تکمیل کرده  
اســت و پژوهشــگاه صنعت نفت نیز مرکز 
نــوآوری خود را در همین راســتا و با توجه 
افتتاح کرد.وی  به سیاست های وزارت نفت 

گفت: همه فضای پژوهشگاه را می توان یک 
مرکز نوآوری دانســت، زیرا دارای سوله ها، 
آزمایشــگاه ها و پایلوت های متعددی است 
و هر آنچه اســتارت آپ ها و شــرکت های 
دانش بنیان بــرای پــرورش ایده های خود 
نیاز داشته باشــند به صورت متمرکز در این 
مجموعه گرد هم آمده است. از سوی دیگر 
چشــم انداز نهایی ما برای پژوهشگاه، یک 
شــهر علم و فناوری، یا یک مرکز نوآوری 
اســت و می توان آن را پیشــگام پارک ری 
دانست، زیرا زیرساخت های آن به طور کامل 
آماده اســت.توفیقی با تأکید بر اینکه در این 
مرکز بالغ بر ۵۰۰ پژوهشگر فعالیت می کنند، 

گفت: این پژوهشــگران نقش منتور را برای 
اســتارت آپ ها ایفــا می کننــد و هم اکنون 
برای تســریع فعالیت ها با چند شتاب دهنده 
صاحب نام قراردادهایی را نیز امضا کرده ایم 
و در کنار آن آیین نامه هایی با هدف استفاده 
از امکانات موجود در پژوهشگاه تدوین شده 
اســت.وی تصریح کرد: همه اهداف طوری 
دیده شــده اســت که حرکــت جدیدی در 
پژوهشگاه انجام شود و امیدواریم افزون بر 
فعالیت هایی که پیش تر وجود داشــته است، 
نــوآوری نیــز در چهره این ســازمان دیده 
 شــود و شاهد ماهیت جدید برای پژوهشگاه 

باشیم.

پژوهشگاه در مسیر نوآوری پیشرو است
آیدین ختالن، مشاور ارشد وزیر نفت 
نیــز در این نشســت گفت: ارائــه گزارش 
فعالیت های پژوهشــگاه ازسوی وزیر نفت 
به مقام معظــم رهبری، تأکیــدی بر این 
نکته اســت که اقدام های انجام شده در این 
مجموعه با جدیــت و کیفیت باالیی انجام 
شده و نتایج حاکی از آن است که محققان 
پژوهشگاه توانســته اند پژوهش را از مرحله 
صرف پژوهش، به صنعت متصل کنند و در 
این حوزه بســیار موفق عمل کرده اند.وی با 
تأکید بر اینکه در ابتدای راه نوآوری هستیم، 
گفت: پژوهشــگاه صنعت نفت نســبت به 
مابقی مراکز پیشرو است و باید آرایش نهایی 
نــوآوری را در صنعت نهادینه و ســرانجام 
مشــخص کنیم کــه در منظومــه نوآوری 
صنعت نفت، وظایــف و مأموریت های هر 
بخش چیســت و همه این بخش ها در ذیل 
حوزه  پارک علم و فناوری به صورت متمرکز 
شــکل گیرند.مشاور ارشد وزیر نفت تصریح 
کرد: همواره باید با حضور همه فعاالن این 
حوزه، مدیریت جمعی را برای پارک علم و 
فناوری مورد نظر در دســتور کار قرار داد و 
در همین زمینه وزیر نفت بارها بر این نکته 
تأکید کرده اســت که تمــام حمایت ها باید 
به صورت متمرکــز از طریق پارک صورت 
پذیرد و نباید فعالیت هــای پراکنده در این 
سیستم وجود داشته باشد. از این رو سعی بر 
آن است که همه فعاالن را در زیر مجموعه 
پارک گردهم آوریم تا سرانجام به هم افزایی 
مناسبی نیز دســت یابیم.ختالن تأکید کرد: 
حوزه پارک و نوآوری اهمیت ویژه ای دارد و 
باید تالش کنیم آن را در صنعت به جایگاه 
مطلوبی برسانیم تا بتوانیم در اقتصاد کشور 

تأثیرگذار باشیم.

معاون شــرکت ملی حفاری ایران با اشــاره به نقش این شرکت در اجرای 
پروژه های کلید در دســت )EPDS( در میدان های نفتی مشترک در غرب کارون 
گفت: با کاربســت نــاوگان ملی حفاری، تاکنون ۱۰۷ حلقه چــاه در این موقعیت 

حفاری، تکمیل و عملیاتی شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، علیرضا الیجی 
در تشریح فعالیت های عملیات حفاری این شرکت در غرب کارون عنوان کرد: ملی 
حفاری در همه مراحل اکتشاف، توسعه و تعمیر چاه ها در میدان های آزادگان، یاران 
و یادآوران نقش محوری به عهده داشــته اســت.وی اظهار کرد: حفاری و تکمیل 
۷۰ حلقه چاه در بخش جنوبی و شــمالی میــدان آزادگان به متراژ افزون بر ۱۳۷ 
هزار ۹۰۰ متر یکی از شــاخص های برجسته عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در 

اجرای پروژه های کلید در دست در میدان های نفتی خشکی به شمار می آید.معاون 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری اظهار کرد: این شرکت 
همچنین حفاری ۲۴ حلقه چاه بــا متراژ ۸۲ هزار و ۶۰۰ متر در میدان یادآوران و 
۱۳ حلقــه چاه در میدان یاران جنوبی بــه متراژ حفاری بیش از ۵۲ هزار متر را در 
کارنامه فعالیت های خود در صنعت نفت کشــور دارد.الیجی درباره پروژه های در 
حال اجرا در این منطقه توضیح داد: از پروژه ۲۳ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی 
آخرین حلقه چاه در حال تکمیل اســت و در همین رابطه دستگاه حفاری ۳۷ فتح 
از روز گذشــته روی این چاه استقرار یافت و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده این 
چاه نیز تکمیل و تحویل کارفرما شود.وی با بیان اینکه شرکت مهندسی و توسعه 
نفت )متن( مجری طرح توسعه میدان های نفتی در غرب کارون است، افزود: پروژه 

۱۰ حلقه چاه در آزادگان جنوبی نیز دیگر پروژه ملی حفاری است که به وسیله سه 
دســتگاه حفاری در حال اجراست و متراژ حفاری این چاه ها به ۱۲ هزار متر رسیده 
است. معاون مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری با اشاره 
به اینکه ملی حفاری در بخش ارائه خدمات یکپارچه فنی مهندســی نیز با شرکت 
مهندسی و توسعه نفت همکاری مستمر دارد، اظهار کرد: با هماهنگی و همکاری 
متخصصان شــرکت متن و این شرکت تالش بر این است تا پروژه ۱۰ حلقه چاه 
در نیمه نخســت سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.الیجی تصریح کرد: این شرکت برای 
پاســخگویی به نیازهای صنعت نفت و برای تحقق برنامه های شــرکت ملی نفت 
ایران آمادگی کامل دارد تا ظرفیت های تخصصی، تجهیزاتی، فنی و مهندســی و 

عملیاتی خود را در هر منطقه که ضرورت ایجاب کند، به کار گیرد.

شركت نفت مناطق 
مركزی ايران با توليد 

روزانه 241 ميليون متر 
مکعب گاز در نخستين 

روزهای زمستان، 
به سقف برنامه توليد 

تکليفی خود در سال 99 
دست يافته است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

گزیده

مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران:

عدم تخصيص سوخت به خودروهای سنگين 
صحت ندارد

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران گفت: عدم 
تخصیص سوخت به خودروهای سنگین صحت ندارد و شرایط همچون گذشته 

ادامه دارد.
کرامت ویس کرمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه عرضه سوخت 
به ناوگان سنگین بر مبنای طرح پیمایش انجام می گیرد که عملکرد کامیون 
دارها از طریق ســازمان راهداری احصا می شــود، اظهار کرد: خودروهای 
سنگین سهمیه سوخت تعریف شــده دارند.وی ادامه داد: روزانه ۵۰ میلیون 
لیتر نفت گاز مورد نیاز ناوگان سنگین از طریق ۲۸۰۰ جایگاه سوخت عرضه و 
توزیع در این جایگاه ها انجام می شود و نفت گاز در همه جایگاه ها موجود 
اســت.به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مردم 
در صورت مشــاهده تخلفات توزیع سوخت و عدم توزیع سوخت در شب و 

تشکیل صف های طوالنی به شماره ۰۹۶۲۷ اطالع دهند.
سخنگوی شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی اعالم كرد:

مصرف مازوت در نيروگاه ها به دليل جلوگيری از 
خاموشی

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: به دلیل 
مصرف باالی گاز در کشور و نبود امکان تأمین گاز کافی برای نیروگاه ها، بنا به 
دســتور مراجع ذی صالح از فرآورده های مایع نظیر گازوئیل و مازوت به عنوان 

سوخت استفاده می شود.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، مهدی اسماعیلی اظهار کرد: این موضوع به دلیل 
جلوگیری از خاموشی احتمالی نیروگاه های برق کشور انجام می شود و هیچ 
ارتباطــی به پر بودن انبارهای ذخیره نفت کــوره )مازوت( ندارد؛ همان طور 
که در فصل تابســتان مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی کمتر است، کل 

سوخت مورد نیاز نیروگاه ها را گاز تشکیل می دهد. 
الگوبرداری بانك ملی از سامانه مديريت دانش 

پااليشگاه تهران
بانک ملی ایران به صف سازمان های الگوبردار از سامانه مدیریت دانش 

شرکت پاالیش نفت تهران پیوست.
به گزارش دانش نفت به نقل از پاالیشــگاه نفت تهران، در نشستی 
که با حضور مسئوالن اداره کل آموزش بانک ملی و اعضای کمیته راهبری 
مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تهران برگزار شد، درباره نحوه پیاده سازی 
و پیشــبرد مدیریت دانش و نیز رویکردهای جدید آموزشی در دوران شیوع 
کرونا و چالش های مربوطه بحث و تبادل نظر شد.فرشــید مؤمنی فراهانی، 
رئیس آموزش و تجهیز سرمایه های انســانی و نماینده مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت تهران در مدیریت دانش، در این نشســت با ذکر شواهدی از 
خلق و ثبت دانش و اقدام های نوآورانه کارکنان شــرکت در سطوح مختلف 
و ارزش افزوده حاصل، به رویکردهای حمایتی و تشــویق این گونه اقدام ها 
از سوی رهبران ســازمان اشــاره کرد.وی همچنین به مدیریت اثربخش 
دانش ها و درس آموخته ها، به عنوان مزیتی رقابتی پایدار برای ســازمان ها 
در فضای کســب وکار کنونی تأکید کرد و نکاتــی را پیرامون رویکردهای 
جدید آموزشــی در دوران شــیوع کرونا برشمرد.گفتنی اســت الگوبرداری 
)Benchmarking( روشی سیستماتیک اســت که سازمان ها به وسیله آن 
می توانند فعالیت های خود را در هر مقوله و بر اســاس یادگیری از عملکرد 
صنایع یا سازمان های پیشرو تنظیم، اندازه گیری و اصالح کنند؛ الگوبرداری 
در واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمان های 
تولیدی و خدماتی به کار گرفته شــود.مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت 
تهران از ســال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرده است و تاکنون ضمن برخورداری از 
روند رو به رشد همیشــگی به ویژه در سال های اخیر و به  واسطه همکاری 
و توجه جدی مدیران، مســئوالن و کارکنان به عنوان یک مزیت رقابتی و 
پشــتیبان راهبردها به طور ویژه مورد توجه ارزیابان، ممیزان و سازمان های 
ایرانی قرار گرفته است. قباًل ســازمان هایی نظیر وزارت نفت، ایران خودرو، 
پارس خودرو، بانک های ملت و پارسیان، صنایع مس ایران، سازمان صنایع 
دفاع، دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران، شهرداری تهران، گروه مپنا )توگا( 
و شــرکت هایی دیگر با حضور در این مجموعه نفتی از مدیریت دانش این 
شرکت الگوبرداری کرده اند.بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ تأسیس شد. این 
بانک یکی از قوی ترین مؤسســات مالی در ایران است که با حدود ۳۴ هزار 
کارمند فعال در سراســر کشور در حال خدمت رسانی به آحاد جامعه است. با 
الگوبرداری بانک ملی ایران به عنوان چهارمین بانک یادگیرنده از ســامانه 
مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تهران )پس از بانک های پارسیان، ملت 
و توسعه صادرات ایران(، شمار سازمان های یادگیرنده و الگوبردار از مدیریت 

دانش این شرکت به عدد ۷۷ رسید.
گزارش تفريغ بودجه بر ورود ايران به باشگاه 

صادركنندگان بنزين صحه گذاشت
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸، ایران که تا سال ۹۷ واردکننده 
بنزین بود، اکنون صادرکننده این فرآورده شــده و در سال ۹۸ به طور میانگین 

روزانه ۳ میلیون لیتر صادر کرده است.
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی روز سه شنبه، 
نهم دی ماه مجلس شورای اسالمی، گزارش این دیوان را درباره تفریغ بودجه 
ســال ۹۸ قرائت کرد.در بخشی از این گزارش آمده است: مقدار تولید بنزین 
در ســال ۹۸ نسبت به ســال ۹۷ افزایش داشته اســت که دلیل عمده آن 
عملیاتی شدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بوده است، در ضمن با توجه به 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۹۸ و شیوع ویروس 
کرونا در ماه های پایانی ســال، مصرف بنزین کاهش یافته است.با توجه به 
افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشــور ما که تا سال ۹۷ واردکننده 
بنزین بود و به طور میانگین در ســال ۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد 
می کرد، صادرکننده بنزین شد و در سال ۹۸ روزانه به طور میانگین ۳ میلیون 
لیتر صادر کرده است که افزون بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، 
ســبب ورود ارز حاصل از صادرات این فرآورده در سال ۹۸ و هفت ماه سال 

۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ و ۱.۳۹۷ میلیون دالر شده است.

سوخت رسانی زمستانی در سال كرونا
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
به منظور تأمین ســوخت زمستانی مناطق 
سردسیر کشور،  در ســال شیوع کرونا در 
سخت ترین شــرایط عملیاتی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، پاییز امسال نزدیک 
به ۶۰۰ میلیون لیتر نفت ســفید در مناطق 

سردسیر و سخت گذر کشور توزیع کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، در سالی که 
کرونا بسیاری از مشاغل را به سوی تعطیلی 
کشانده اســت، کارکنان تالشگر زنجیره 
سوخت رسانی در انبارهای ذخیره سوخت تا 
رانندگان زحمتکش نفتکش های جاده پیما 
و کارگــران جایگاه های عرضه ســوخت 
نه تنها لحظه ای عملیات سوخت رسانی را 
متوقف نکردند، بلکه در خط مقدم مبارزه 
با کرونا ســوخت موردنیــاز هموطنان را 
تأمین و توزیع کردند.شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران همچون سال های 
گذشــته، برنامه ریزی برای توزیع سوخت 
زمستانی را از اواسط تابستان امسال آغاز 
و پیش از آغاز فصل سرما، در روستاهای 
مناطق سردسیر و سخت گذر سوخت مورد 
نیاز را ذخیره سازی کرد.بر پایه گزارش های 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در 
مهرماه امسال نزدیک به ۱۳۳ میلیون لیتر 
نفت سفید در نقاط سردسیر کشور توزیع 
شد که این رقم در آبان ماه امسال نزدیک 
به ۲۲۹ میلیــون لیتر و از ابتدای آذرماه تا 
روز ۲۲ آذرمــاه نزدیک بــه ۲۰۶ میلیون 
لیتر بوده اســت.علی اصغر عباسی، مدیر 
عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در شــرایطی که هواشناســی خبر 
از بــارش برف و باران در بیشــتر مناطق 
کشــور و نیز کاهــش ۱۰ درجه ای دمای 
هوا می دهد، درباره برنامه های این شرکت 
برای تأمین ســوخت زمســتانی موردنیاز 
شــهروندان از آمادگی کامل برای تأمین 
ســوخت زمســتانی مصرف کنندگان در 
بخش هــای خانگی، تجــاری، صنعتی و 
نیروگاهــی در زمســتان پیــش رو و نیز 
مقابله با ســیالب های احتمالی می گوید: 
انجام شــده، همچون  با برنامه ریزی های 
ســال های گذشته ذخیره ســازی سوخت 
زمســتانی در همه مناطق سی وهفت گانه 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
از اواســط تابســتان امســال آغاز شد و 
هم اکنون ســوخت موردنیاز هموطنان در 
مناطق سردســیر و ســخت گذر به مقدار 
کافی ذخیره شده اســت.وی می افزاید: با 
توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی 
برای افت دمای هــوا و نیز احتمال وقوع 
بارش های شــدید در بعضی از استان ها، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای 
سوخت رسانی در زمستان پیش رو آمادگی 
کامل دارد و خوشــبختانه هیچ کمبودی 
در موجــودی ذخیره ســازی های فرآورده 
کشور وجود ندارد، هموطنانی که در نقاط 
روســتایی ســخت گذر زندگی می کنند، 
سوخت مورد نیاز خود را تحویل گرفته اند 
و ذخیره ســازی مناسبی نیز در روستاها و 

شهرهای سردسیر انجام شده است.
آمادگی صددرصدی برای مقابله با 

سیالب های احتمالی
مدیر عملیات شــرکت ملی پخش 
از ظرفیت  نفتــی همچنین  فرآورده های 
انبارهای  در  مناسب ذخیره سازی سوخت 
نفت خبر می دهد و می افزاید: ذخیره سازی 
ســوخت در مناطقی که به تازگی بارندگی 
داشــته اند، کافی بوده است و هیچ کمبود 
و مشــکلی در این زمینه وجــود ندارد. با 
از تجربه های گذشته، مناطق  بهره مندی 
درگیر سیالب و مناطق معین این شرکت 
برای وقــوع حوادث احتمالی و همیاری با 
دیگر ســازمان ها در عرصه سوخت رسانی 
و... آمادگــی صددرصدی دارند.عباســی 
ادامه می دهد: همــه مدیران مناطق این 
شــرکت عضو کمیته مدیریــت بحران 
اســتان های زیر پوشش خود هستند و در 
صورت وقوع سیالب ، همچون سال های 
گذشته، مشکالت احتمالی برطرف و نیز 

عرضه مطلوب سوخت به مردم و نیروهای 
امدادی انجام می شود.

اعالم آمادگی منطقه خراسان 
شمالی برای تأمین سوخت زمستانی 

مصرف کنندگان
مجتبی شکوری، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 
شــمالی از آمادگــی این منطقــه برای 
مصرف کنندگان  زمستانی  سوخت  تأمین 
بخش هــای خانگی، تجــاری، صنعتی و 
نیروگاهی خبر می دهــد.وی می گوید: با 
ذخیره سازی مناسب ســوخت در مخازن 
انبارها و فروشندگی ها، نگرانی  بابت کمبود 

سوخت در فصل زمستان وجود ندارد.
ارسال ۲۲ میلیون لیتر نفت سفید به 

روستاهای کردستان
عبداهلل گیتی منش، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان 
نیز درباره توزیع سوخت زمستانی می گوید: 
در هشــت ماه امســال، ۲۷ میلیون لیتر 
نفت سفید در کردستان توزیع شده است 
که از این مقــدار، ۲۲ میلیون لیتر آن به 
روستاهای این استان ارسال و ذخیره سازی 
شــده اســت.وی می افزاید: بــا توجه به 
شرایط جغرافیایی کردستان و سخت گذر 
بودن راه های روســتایی، از اردیبهشت ماه 
امسال نفت ســفید مورد نیاز خانوارهای 
مصرف کننده نفت سفید این استان ارسال 
و ذخیره سازی شــده است و خوشبختانه 
بــا وجود بارش بــرف در روزهای اخیر و 
مســدود شــدن راه های مواصالتی ۱۵۰ 
روستای استان، هیچ مشکلی بابت تأمین 

سوخت روستاییان نداریم.
سوخت رسانی مطلوب به جایگاه های 

عرضه سوخت آبادان با وجود 
آب گرفتگی اخیر

مجاهد سعدی آل کثیر، مدیر شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
آبادان نیز از استمرار سوخت رسانی مطلوب 
به جایگاه هــای منطقه آبــادان با وجود 
آب گرفتگی ناشی از بارش اخیر در سطح 
منطقه آبادان خبر می دهد.وی با اشاره به 
بارش چند روز اخیر و آب گرفتگی معابر و 
ایجاد شرایط ســخت کاری در واحدهای 
عملیاتی و نظارتی منطقه می گوید: با ورود 
سامانه بارشی جدید در چند هفته گذشته 
در سطح استان و آب گرفتگی معابر ناشی 
از این بارش، شــرایط ســختی در زمینه 
سوخت رسانی ایجاد شد، اما کارکنان خدوم 
منطقــه برای خدمات رســانی مطلوب به 
هموطنان از هیچ تالشی دریغ نکردند و با 
نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد جایگاه های 
عرضــه ســوخت و نــاوگان حمل ونقل 
فرآورده های نفتی، مقدمات پایداری عرضه 

سوخت در جایگاه ها را فراهم ساختند.
سوخت رسانی بی وقفه در شرایط سخت 

کرونایی در منطقه فارس
امیــر بنی کریمــی، مدیر شــرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
فارس از خدمات رســانی بی وقفه شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 

فارس در شــرایط ســخت کرونایی خبر 
می دهد.وی می گوید: شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه فارس به عنوان 
یک دستگاه خدمات رسان شناخته می شود 
و خدمات رسانی اش به ویژه در حوزه تأمین 
و توزیع ســوخت در زمــان تعطیالت نیز 
همچنــان ادامه دارد. بخش های عملیاتی 
به صورت ۲۴ ســاعته فعال و در حال ارائه 
خدمات به مردم شــریف استان هستند و 
دربــاره تأمین و توزیع به موقع ســوخت 

هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
آمادگی منطقه کرمانشاه برای 

سوخت رسانی در فصل سرما و شرایط 
اضطرار

فریــدون یاســمی، مدیــر پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه نیز از 
آمادگی این شــرکت برای تأمین و توزیع 
ســوخت در فصل سرما و شرایط اضطرار 
خبــر می دهد.وی درباره تأمین ســوخت 
مناطق سردســیر و ســخت گذر منطقه 
کرمانشاه می گوید: بنا بر پایش انجام شده، 
حدود ۵۶ هزار خانوار در اســتان کرمانشاه 
نیازمند اســتفاده از نفت سفید و گاز مایع 
هستند و سوخت رسانی به این مناطق در 
حال انجام اســت و با ذخیره ســازی های 
انجام شده، مشکلی درباره تأمین فرآورده 

نفت سفید و گاز مایع وجود ندارد.
اختصاص ۱۹۸۰ لیتر نفت سفید به هر 
خانوار مصرف کننده در آذربایجان شرقی

علــی روح اللهی، مدیر شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شــرقی نیز از ذخیره ســازی 
مطلوب ســوخت و اختصــاص ۱۹۸۰ 
لیتر نفت ســفید در هشــت ماه امسال 
نفت سفید  به خانوارهای مصرف کننده 
به عنوان ســوخت ذخیره در سطح این 
منطقه خبر داده اســت.وی با اشاره به 
ذخیره سازی مطلوب فرآورده های نفتی 
در انبارهــای نفت منطقــه و آمادگی 
کامل فروشندگی ها، جایگاه های عرضه 
سوخت و ناوگان حمل ونقل فرآورده های 
نفتــی می گوید: از یــک میلیون خانوار 

ساکن در استان آذربایجان شرقی، حدود 
۱۷ هزار خانوار مصرف کننده نفت سفید 
هستند که تا آبان ماه امسال، ۱۹۸۰ لیتر 
نفت ســفید برای خانوارهای یادشــده 
اختصاص یافته است، بنابراین هیچ گونه 
نگرانی درباره تأمین ســوخت مورد نیاز 
مردم شریف اســتان در طول زمستان 

امسال نداریم.
تأمین به موقع سوخت در همدان 

سپیدپوش
در همــدان نیــز محدودیت های 
کرونایی، بــارش برف و بروز ســرما، 
هیچ یــک مانع تالش صنعــت مردان 
سوخت رسان همدان در مراحل چندگانه 
تأمین، انبارش، ذخیره سازی، نگهداشت، 
بارگیری، ارســال و توزیــع حامل های 
مایع انرژی نشــده است.امین روستایی، 
مدیر منطقه همدان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در این باره می گوید: 
با ایجاد زیرســاخت های الکترونیکی از 
ابتدای سال ۹۹ و با هدف ذخیره سازی 
و مصرف، سهمیه نفت سفید و سیلندر 
گاز مایــع برای خانوارهــای محروم از 
نعمت گاز طبیعی حتی در فصل تابستان 
نیز تأمین و در کارت بانکی سرپرســت 
خانوار شــارژ شد.سوخت رسانان منطقه 
همدان همه ســاله با آمادگی و مطابق 
پیش بینی ها به استقبال برف و یخبندان 
می روند و حتی در ایامی از سال در دمای 
زیر صفر نیز عملیات سوخت رســانی را 

به موقع انجام می دهند.
آمادگی تربت حیدریه برای 

سوخت رسانی زمستانی
تربت  محدودیت های کرونایی در 
حیدریه نیــز مانع از تــالش مظاعف 
دست اندرکاران حوزه سوخت رسانی نشد 
و این منطقه زمستان امسال نیز همچون 
آماده خدمت رسانی  سال های گذشــته 
مطلوب به هموطنان است.جواد بلندی، 
مدیــر منطقه در این بــاره می گوید: در 
هشــت ماه امســال، حدود ۱۶ میلیون 
و ۷۵۰ هزار لیتر نفت ســفید به ۸ هزار 
۸۱۸ خانوار مصرف کننده نفت ســفید 
در حوزه عملیاتی این منطقه تخصیص 
یافته اســت.وی می افزاید: با آغاز فصل 
سرد سال و پیش بینی بحران های ناشی 
از برودت هوا و بارش برف زمســتانی، 
این منطقه با ظرفیت موجود در ناوگان 
حمل ونقل و در عین حال تمهیدات دیده 
بانکی،  ایجاد زیرســاخت های  شده در 
مشکلی در تأمین به موقع سوخت مورد 
داشــت،  نخواهد  مصرف کنندگان  نیاز 
مردم برای تأمین ســوخت زمســتانی 
آسوده خاطر باشند که در شرایط  سخت  
شــیوع  ویروس  کرونا، هیچ مشکلی در 
تأمین ســوخت مصرفی مردم نخواهیم 

داشت.
سوخت رسانی در باران گیالن

کوروش باالدســت ، مدیر شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن نیز از اســتمرار سوخت رســانی 

مطلوب بــه جایگاه ها و مردم شــریف 
اســتان با وجود شــرایط جوی ناپایدار 
و بارندگی هــا در این اســتان خبر داده 
است.وی با اشاره به پیش بینی سازمان 
هواشناسی برای افزایش حجم بارش ها 
در ایــن منطقه تأکید می کند: هیچ گونه 
کمبود سوختی در استان گزارش نشده 
و سوخت رســانی به همــه بخش های 
حمل ونقل )زمینی، هوایــی، دریایی( و 
و  خانوار  سایر بخش های کشــاورزی، 
صنعتی بدون وقفه ادامه دارد. همکاران 
ما بــا تالش و پشــتکاری مضاعف در 
ستاد، انبار، مرکز سوخت گیری و نواحی 
نه گانــه )ناحیه مرکزی، آســتارا، انزلی، 
فومن، رودبار، صومعه سرا، تالش، رودبار( 
در هر شرایط جوی آماده خدمات رسانی 

به هموطنان گرامی هستند.
شهرهای سردسیر لرستان مشکلی 

برای سوخت ندارند
پیمان بهرامی، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان 
نیــز از آمادگــی کامل پخــش منطقه 
لرستان برای سوخت رسانی در ماه های 
سرد ســال در این منطقه خبر می دهد 
و تأکید می کند: هیچ مشکلی در زمینة 
تأمین سوخت مورد نیاز روستاهای استان 
نداریم.وی تاکید می کند: با توجه به افت 
زیاد دما در بیشتر شهرهای استان، برای 
رفاه حال تعداد ۲۹ هزار خانوار روستایی 
مصرف کننده نفت ســفید زیر پوشش 
در سطح اســتان، این شرکت از ابتدای 
امســال ۱۶ میلیــون و ۸۰۰ هزار لیتر 
سهمیه نفت سفید اعالم و توزیع کرده 
است و شــهرهای سردسیر استان برای 
تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکلی 

روبه رو نخواهند شد.
آمادگی کامل منطقه مرکزی برای 

سوخت رسانی زمستانی
منطقه مرکزی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی نیــز از آمادگی کامل 
کارکنان، تجهیزات و ناوگان حمل ونقل 
خدمات رســانی  برای  منطقه  ســوخت 
مطلوب و به موقع به مردم شریف استان 
داده است.ســعید جمشیدی، مدیر  خبر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقــه مرکزی در این بــاره می گوید: 
استان مرکزی یکی از استان های سردسیر 
کشور محسوب می شود که سوخت رسانی 
در آن از اولویت خاصی برخوردار است. در 
سه ماه گذشته با تشکیل میز خدمت در 
روستاهای فاقد گاز، توانستیم بیش از ۲ 
هــزار و ۵۰۰ خانوار را برای دریافت نفت 
ســفید و گاز مایع ثبت نام کنیم و حاال با 
ثبت نام الکترونیکی در ســامانه دریافت 
فرآورده های نفتی )ســدف( می توانند با 
نرخ مصوب، سوخت خود را دریافت کنند.

اعالم آمادگی منطقه قم در جهت 
تأمین و نظارت بر توزیع سوخت

سیدمحمود طاهری، مدیر شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
قــم نیز از آمادگی کامل این شــرکت 
برای تأمین ســوخت مصرف کنندگان 
جــزء و عمده در بخش های شــهری 
و روســتایی در فصل ســرما خبر داده 
اســت.وی در این بــاره می گوید: این 
منطقه برنامه ریزی هــای الزم را برای 
ذخیره سازی مطلوب سوخت و مدیریت 
بیشــتر در زمینه سوخت رسانی مستمر 
و بی وقفــه انجام داده اســت، با توجه 
به شــیوع ویــروس کرونــا و معرفی 
به عنوان  جایگاه های عرضه ســوخت 
یکی از کانون های گســترش ویروس 
کووید- ۱۹، همــه گروه های اعزامی 
منطقه، شــامل گروه هــای نظارت بر 
مســائل کمی، کیفی، فنــی، ایمنی و 
خدمات عمومی موظفند هنگام بازدید 
از جایگاه ها، پیوســت های بهداشتی را 
بررسی و بازبینه های مربوطه را تکمیل 
و کارکنــان جایگاه هــا را بــه رعایت 

پروتکل های بهداشتی ملزم کنند.

شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی 

به منظور تأمين سوخت 
زمستانی مناطق سردسير 

كشور،  در سال شيوع 
كرونا در سخت ترين 
شرايط عملياتی و با 
رعايت پروتکل های 

بهداشتی، پاييز امسال 
نزديك به 600 ميليون 

ليتر نفت سفيد در مناطق 
سردسير و سخت گذر 

كشور توزيع كرد
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

ویژه

جزئيات ثبت نام متقاضيان نصب
 نيروگاه خورشيدی خانگی 

محمدتقی زیاری
مدیرکل دفتر طرح های تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی ساتبا
هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی 
کوچک مقیاس بــا ظرفیت عملی ۶۰۰ وات حدود 
۱۵۰ میلیون ریال اســت، از مشــخص شدن ساز 
و کار ثبت نام متقاضیان برای نصب ســامانه های 

خورشــیدی کوچک مقیاس خبــر داد. درباره برنامه ریزی انجام شــده در 
وزارت نیرو برای ترغیب مشــارکت مشترکان پرمصرف بخش خانگی برای 
اجرایی کردن طرح ســامانه های خورشــیدی کوچک  مقیاس در قالب برق 
امید، بایســتی اظهار کرد: در این طرح برای هــر خانوار پرمصرف خانگی 
که متقاضی اســت، احداث یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
وات با حمایت دولت در نظر گرفته شده است. ثبت نام متقاضیان پر مصرف 
خانگی در ســایت ساتبا آغاز شده و مقرر اســت با توجه به محدودیت های 
منابع مالی متناسب با آمار تقاضاهای ثبت شده در مناطق مختلف در سایت 
ساتبا، یک استان به عنوان پایلوت اجرایی طرح انتخاب شود. هزینه احداث 
یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی ۶۰۰ وات در 
حدود ۱۵۰ میلیون ریال اســت و بر این اساس مدل تامین مالی این طرح، 
ســرمایه گذاری الزم از طریق اخذ وام قرض الحسنه از سیستم بانکی توسط 
متقاضی صورت می پذیرد و پرداخت ســود وام توسط دولت انجام می شود. 
در این طرح معرفی ضامن و همچنین بازپرداخت اقساط اصل وام طی مدت 
زمان ۳۰ ماهه )یا حداکثر ۳ سال( باید توسط متقاضی انجام پذیرد. بر اساس 
رویه اجرایی طرح، مبلغ وام اخذ شده توسط متقاضیان در اختیار شرکت های 
مجری ذی صالح قرار می گیرد و ســامانه های خودتأمین خورشیدی از این 
محل اجرایی می شــوند و هیچ گونه مبلغی در اختیار متقاضی قرار نمی گیرد. 
برآورد فنی متوســط عملکرد یک سامانه خورشیدی ۶۰۰ واتی به میزان ۹۰ 
کیلووات ســاعت در ماه بر اساس شرایط اقلیمی کشور و پیش بینی کاهش 
هزینه هــای برق در قبوض برق به میزان تقریبی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ریال در 

ماه )متناسب با پله های مختلف تعرفه متقاضی( است.

بازديد مديرعامل بانك تجارت به مناسبت روز 
صنعت پتروشيمی از شركت پتروشيمی بوعلی سينا

مدیرعامــل بانک تجارت به همراه اعضای هیــات مدیره و هیات 
همراه به مناســبت روز صنعت پتروشیمی با حضور در پتروشیمی بوعلی 
ســینا با مدیرعامل و کارکنان این شرکت دیدار و روز صنعت پتروشیمی 

را تبریک گفتند.
رضا دولت آبادی در این نشســت با اشاره به اهمیت پتروشیمی 
بوعلی در صنعت کشــور، ورود این شرکت به بازار سرمایه )بورس( را 
تبریک گفت و بانک تجارت را بانک صنعت پتروشیمی خواند. در ادامه 
این نشست، سید محمد احمدزاده مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا با 
اشــاره به میزان سرمایه، نقدینگی و گردش مالی این شرکت در بانک 
تجارت، ارایه تسهیالت به کارکنان این پتروشیمی را از جمله موارد پر 
اهمیت قلمــداد کرد. در پایان این دیدار، مدیران عامل و هیات همراه 
با حضور در مجتمع از واحدهای این پتروشیمی و پروژه های در دست 

اقدام بازدید کردند.
همکاری پتروشيمی های عسلويه با كميته امداد 

برای ساخت 230 واحد مسکونی

تفاهم نامه بین شــورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس 
)عســلویه( با کمیته امداد امام خمینی )ره( برای ســاخت ۲۳۰ واحد 

مسکونی مددجویی به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه 
پارس، این تفاهم نامه به امضای سید مرتضی بختیاری، رییس کمیته 
امداد و مســعود حسنی رئیس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه 
پارس رســید.در این مراســم مدیر کل کمیته امداد امام )ره( اســتان 

بوشهر،فرماندار و فرمانده سپاه عسلویه حضور داشتند.

مهندس جعفر ربيعی خبر داد:

بهره برداری از پلی پروپيلن ايالم تا سال 1401
آماده تامين خوراك طرح های پائين دستی پلی پروپيلن هستيم

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با اشــاره به پیشــرفت 5۰ 
درصدی ســاخت کارخانــه پلی پروپیلن 
پتروشــیمی ایالم و بهره برداری از این 
اعالم  تا ســال ۱۴۰۱،  پتروشیمی  طرح 
تامین  برای  فــارس  کرد: هلدینگ خلیج 
خــوراک صنایع تکمیلی و پائین دســتی 
پلی پروپیلــن به ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی تضمین می دهد.
روابط عمومی شرکت  به گزارش 
پتروشیمی خلیج فارس، »جعفر  صنایع 
ربیعی« در نشســت بــا اعضای هیات 
مدیره خانه مطبوعات اســتان ایالم، با 
اشاره به افتتاح حدود ۸۶۶ میلیارد یورو 
پروژه پتروشیمی در استان ایالم، گفت: 
سیاست های شرکت  مهمترین  از  یکی 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس در 
استان محروم ایالم، توسعه زنجیره های 
ارزش با هدف اشــتغال بیشــتر فارغ 
التحصیالن دانشــگاه ها و مردم بومی 
اســتان در صنعت پتروشیمی است.وی 
با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت 
واحــد پلی پروپیلن پتروشــیمی ایالم، 
خواســتار پیگیری و مطالبه رســانه ها 
و مــردم اســتان ایالم بــرای تکمیل 
زنجیره های ارزش شــد و افزود: قطعا 
صنعت پتروشیمی نمی تواند برای همه 
جوانان بیکار کشور شغل ایجاد کند، اما 
با توســعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و 
تکمیــل زنجیره های ارزش می توان در 
کنار اشــتغال جمعیت قابل توجهی از 

جوانان بیکار و جویای کار، محصوالت 
با هــدف بی نیازی  جدیــد و متنوعی 
کشــور از واردات را تولیــد و عرضــه 
کرد.مدیرعامــل هلدینگ خلیج فارس، 
خواستار مشارکت بیشتر سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در طرح های تکمیل 
زنجیره پتروشــیمی ایالم شد و یادآور 
خلیج  پتروشیمی  مسئولیت صنایع  شد: 
فارس صرفا ســاخت و توســعه صنایع 
باالدستی و میان دستی با هدف تامین 
خوراک صنایع تکمیلی و پائین دســتی 
بوده و با تولید محصوالت میانی فعاالن 

و سرمایه گذاران بخش خصوصی باید 
از این فرصت برای ساخت کارخانه های 
جدید با هدف تکمیل زنجیره ها و تولید 
محصوالت نهایی و کاالهای اساســی 
مردم اســتفاده کنند.ربیعی، زمان بندی 
بهره برداری از کارخانــه پلی پروپیلن 
پتروشــیمی ایالم را سال نیمه نخست 
سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و اظهار داشت: 
با ســاخت و بهره بــرداری از این واحد 
فراهم  ایــالم  در  ارزش ســازی  زمینه 
می شــود و باید اداره صمت اســتان از 
امروز برای فراخوان و جذب ســرمایه 

گــذاران خصوصی پائین دســتی پلی 
پروپیلن اقــدام کند.نایب رییس هیات 
مدیره هلدینگ خلیــج فارس، با تاکید 
بــر اینکه این هلدینگ چ به ســرمایه 
گــذاران برای تامین پایــدار و مطمئن 
خــوراک اطمینان می دهد، بیان کرد: با 
تکمیل زنجیره پلــی پروپیلن می توان 
صدهــا محصول و کاالی اساســی در 
ایالم تولید و حتی بخش قابل توجهی 
از آن را بــه بازارهــای منطقــه ای و 
کشورهای همســایه صادر کرد.وی در 
پایان مسئولیت مهم رســانه ها را امید 

آفرینــی در جامعه دانســت و با اعالم 
اینکه رسانه ها باید سرچشمه امید برای 
مردم باشند، خاطرنشان کرد: در برخی 
رســانه ها صرفا خبرهای منفی مشتری 
و طرفدار دارد، اما باید در کنار نقدهای 
منصفانه و سازنده برای امید آفرینی در 

جامعه هم تالش کنیم.

25 طرح با سرمايه گذاری ۶ ميليارد دالر در دست اجراست
گام های بلند مديريت توسعه صنايع پتروشيمی در تحقق جهش های توليد

۲5 طرح با ســرمایه گذاری ۶ میلیارد 
دالر در شــرکت مدیریت توســعه صنایع 
پتروشیمی در دست اجراست که تکمیل این 
جهش های  تحقق  در  بسزایی  نقش   طرح ها 
تولید صنعت پتروشیمی کشور خواهد داشت.

۲۷ ســال از آغــاز فعالیت شــرکت 
مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی 
)PIDMCO( می گذرد. این شرکت تا سال 
۹۲ در ســاختار دولتی فعالیت داشت و در 
این دوره زمانی به عنوان یکی از حلقه های 
مؤثر در جهش صنعتی کشــور بیش از ۵۱ 
طرح با سرمایه گذاری نزدیک به ۱۷ میلیارد 
دالر را اجرا کــرد، به گونه ای که برخی از 
این طرح ها محل اتکای کشور برای تأمین 
ارز در شرایط منابع محدود بوده اند.شرکت 
پروژه محــور مدیریت صنایع پتروشــیمی 
به عنوان  از جریان خصوصی ســازی  پس 
یکی از شــرکت های زیرمجموعه شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ساختاری 
جدید، توســعه طرح های پتروشیمی را در 
نقش مدیریــت طرح و مدیریت طرح های 

زیربنایی و ساختمانی به عهده گرفته است. 
این شــرکت هم اکنون ۲۵ طــرح ملی با 
سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالر را دست اجرا 
دارد که بخشــی از آنها در مرحله اتمام و 
 NGL۳۱۰۰ راه اندازی قرار دارند.طرح های
پتروپاالیــش دهلران، الفین پتروشــیمی 
دهلران، الفین گچســاران، پلی اتیلن پلیمر 
گچســاران، پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج 
فارس، اتیلن اکساید پتروشیمی ابن سینای 
اندیمشــک، شیرین ســازی برش سنگین 
و گاز ترش فلر و تولید ســولفات آمونیوم 
پتروشــیمی نوری، بهســازی و تأسیسات 
جمع آوری گازهای فلر، شرکت پتروشیمی 
هرمــز خلیج فارس، شیرین ســازی برش 
سبک نفتا، طراحی، خرید و اجرای مخزن 
TK۲۰۰۱C و طرح بازســازی و نوسازی 
واحــد ۸۰۰ پتروشــیمی بوعلی ســینا از 
پروژه های هستند که مدیریت اجرای آن ها 
در دست شــرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشــیمی اســت.از دیگر طرح هایی که 
مدیریت اجرای آن در دســت این شرکت 

اســت، می توان بــه طرح هــای متانول 
پتروشــیمی آپادانا خلیج فارس، آمونیاک و 
اوره شرکت پتروشیمی هنگام، پلی اتیلن و 
دهدشت،  پتروشیمی  جانبی  سرویس های 
پلی پروپیلــن شــرکت توســعه صنایــع 
پایین دستی پتروایرانیان، طرح های احداث 
HYCO پتروشیمی کارون، طرح تعویض 
خط لوله هــای GRP بــا لوله های کربن 

اســتیل در واحد آبگیر شرکت مبین انرژی 
خلیج فارس اشاره کرد. همچنین طرح های 
توسعه ای شــرکت پتروشیمی ایالم شامل 
احداث واحد الفیــن و گوگردزدایی نیز که 
چند روز گذشــته از سوی رئیس جمهوری 
به بهره برداری رســید در کارنامه شرکت 
مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمی قرار 
دارد.طرح احداث فاز نخســت پتروشیمی  
هرمز به عنوان بزرگ ترین پروژه پتروشیمی 
کشور نیز از پروژه هایی است که در دستور 
کار شــرکت توسعه صنایع پتروشیمی قرار 
دارد. این پروژه در دو فاز تعریف شده است 
که فاز اول شامل واحدهای الفین، بوتادین، 
پلی اتیلن ســنگین و سبک، پلی پروپیلن و 
هیدروژناســیون بنزیــن پیرولیز و فاز دوم 
نیز شــامل واحدهــای الفیــن، بوتادین، 
پلی اتیلن ســنگین و سبک، پلی پروپیلن و 
هیدروژناســیون بنزین پیرولیز خواهد بود.
خدمات خرید، تأمیــن کاال و لوازم یدکی 
مورد نیاز شــرکت پتروشــیمی بندرامام، 
خرید و خدمات بخشــی از اقــالم پروژه 

یادآوران  گاز  پاالیش  NGL۳۲۰۰ شرکت 
انبارداری هلدینگ  خلیج فارس و خدمات 
خلیج فارس نیز بخشی دیگر از فعالیت های 
این شــرکت در بخــش پروژه های تأمین 
تجهیــزات و کاال است.شــرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشیمی در بیش از دو دهه 
فعالیت تخصصی خود افتخارات با ارزشی 
کسب کرده است؛ مشارکت و نقش آفرینی 
در نزدیک به ۷۰ طرح پتروشــیمی با مبلغ 
ســرمایه گذاری معــادل ۲۳ میلیارد دالر، 
اســتقرار اســتانداردهای مدیریت اجرای 
ارائه راهکار و فعال  طرح های پتروشیمی، 
کردن طرح های پتروشــیمی دارای تأخیر، 
به نتیجه رســاندن پروژه های بزرگ ملی، 
انجام بیــش از ۴۰ پــروژه تحقیقاتی در 
حوزه مدیریــت پروژه، تهیــه مدل جامع 
بلــوغ مدیریت پروژه بــرای صنعت، تهیه 
و تدوین نظام مبتنی بر شایســتگی برای 
صنعت پتروشــیمی، ترجمه و تألیف بیش 
از ۵۰ جلد کتــاب مدیریت پروژه و تربیت 

نیروهای پروژه محور. 

مسئوليت صنايع 
پتروشيمی خليج فارس 
صرفا ساخت و توسعه 

صنايع باالدستی و ميان 
دستی با هدف تامين 

خوراك صنايع تکميلی 
و پائين دستی بوده و با 
توليد محصوالت ميانی 

فعاالن و سرمايه گذاران 
بخش خصوصی بايد از 
اين فرصت برای ساخت 
كارخانه های جديد با 

هدف تکميل زنجيره ها و 
توليد محصوالت نهايی 

و كاالهای اساسی مردم 
استفاده كنند

25 طرح با 
سرمايه گذاری 6 ميليارد 
دالر در شركت مديريت 
توسعه صنايع پتروشيمی 

در دست اجراست كه 
تکميل اين طرح ها 

نقش  بسزايی در تحقق 
جهش های توليد صنعت 
پتروشيمی كشور خواهد 

داشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

رييس پژوهش و فناوری شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد خبرداد؛

آغاز به كار پژوهشکده توسعه گوگرد خانگيران 
با هدف تامين نيازهای فناورانه و گسترش 

زنجيره توليد محصوالت گوگردی 

همزمان با سال جهش تولید و ضرورت تعامل بخش دانشگاهی 
و شــرکت های دانش بنیان با صنعت در انجام فعالیت های پژوهشی 
هدفمنــد و ایجاد ارزش افــزوده گوگرد و به پــاس قدردانی از تمام 
پژوهشگران، پژوهشــکده توســعه گوگرد خانگیران با حضور رییس 
پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران به یاد مرحوم دکتر علی اصغر 

محجوبی نامگذاری و آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
رییس واحد پژوهش این شــرکت در این خصوص گفت: پاالیشــگاه 
خانگیران به عنوان یکــی از بزرگترین تولیدکنندگان گوگرد در ایران 
اســتراتژی هدفمند توســعه محصوالت گوگردی را به عنوان یکی از 
محورهای اصلی فعالیت های پژوهشــی دنبال می نماید.سعید ضرابی 
افزود: با توسعه شــهرک گوگردی گنبدلی ) یادمان سردار شهید حاج 
قاســم ســلیمانی ( تامین نیازهای نوآورانه، فناورانه و مهندســی در 
اولویــت خواهد بود تا فرصت های الزم برای انجام تحقیقات در حوزه 
محصوالت با ارزش افزوده ایجاد شــود.وی تصریــح کرد: به همین 
منظور با راه اندازی پژوهشکده توسعه گوگرد، زمینه فعالیت شرکتهای 
دانش بنیان، دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی، صنعتگران و 
شرکتهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری استان فراهم شده تا 
در این راه قدم برداشــته و نیازهای فناورانه شرکت های سرمایه گذار 
را تامین نمایند.این مقام مســئول یادآور شــد: به منظور ارج نهادن به 
تالش های پژوهشــگر برتر وزارت نفت، پژوهشکده مذکور با عنوان 
یادمان شادروان دکتر علی اصغر محجوبی نامگذاری گردید.ضرابی با 
اشاره به اینکه ۷۰ درصد درآمد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
از طریق گوگرد تامین می شــود تصریح کرد: شرکت های خصوصی 
خواســتار فعالیت در بخش پایین دستی محصول گوگرد هستند و در 
حــال حاضر جهــت ارزش آفرینی محصوالت تولیــدی گوگرد، چهار 
شــرکت خصوصی در منطقه عملیاتی خانگیران سرمایه گذاری و در 

حال فعالیت هستند.
 به منظور استفاده متقابل از توان و پتانسيل شركت های دانش بنيان و 

قابليت های فنی و صنعتی شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد صورت گرفت؛

 امضاء تفاهم نامه همکاری بين انجمن
 شركت های دانش بنيان خراسان رضوی با 

مركز رشد نوآوری سرخس
توســعه  راســتای  در 
پژوهشــی،  های  فعالیــت 
اســتفاده از توان و پتانسیل 
شــرکت های فنــاور حوزه 
انرژی، تفاهم نامه همکاری 
های  شــرکت  انجمن  بین 
خراسان  استان  بنیان  دانش 

رضوی با مرکز رشد نوآوری سرخس به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
رئیس هیات مدیره انجمن شــرکت های دانش بنیان خراسان رضوی 
در حاشیه بازدید از پژوهشکده توســعه گوگرد خانگیران و امضاء این 
تفاهم نامه گفت: در ســطح استان ۲۸۹ شرکت دانش بنیان فعال بوده 
و حدود دو برابر تعداد شرکتهای دانش بنیان ) ۵۷۸ شرکت فناور مرکز 
رشــدی ( هم فعالیت دارند و هدف این انجمن حمایت از شرکت های 
عضو انجمــن و ارتباط با صنعت می باشد.ســید مهدی مدنی افزود: 
انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی به عنوان یک تشکل 
بخش خصوصی در راســتای قانون بهبود مستمر توسعه کسب و کار 
مورد مشــورت و رایزنی بخش دولتی قرار می گیرد و هدف از امضاء 
این تفاهم نامه همکاری مشــترک و مشارکت شــرکت های دانش 
بنیان و فناور در فعالیت های توســعه محصول، خدمات و فرآیندهای 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد است.وی تاکید کرد: در صدد هستیم 
تا از فعالیت های پژوهشی پاالیشگاه خانگیران به عنوان یک مجموعه 
بزرگ اقتصادی در استان در امر توســعه اقتصاد دانش بنیان استفاده 
نمائیم تا ســهم فعالیت های دانش بنیان افزایــش یابد.مدنی با بیان 
اینکه در انجمن شرکت های دانش بنیان شرکت هایی در حوزه انرژی 
و نفت و گاز فعال هســتند بیان کرد: پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
بزرگترین تولید کننده محصول گوگرد اســت و بخشی از شرکت های 
زیرمجموعه انجمن در حوزه گوگرد فعال هســتند و تالش می کنیم 
موضوعات همکاری را به این شــرکت ها منتقــل تا بحث همکاری 
های مشترک ســرعت بگیرد.رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های 
دانش بنیان خراســان رضوی در پایان به اقدامات پاالیشــگاه در راه 
اندازی مجموعه مرکز رشــد فناوری در این خطه مرزی اشاره و خاطر 
نشــان کرد: یکی از ضرورت های اصلی آینده کشور توجه اساسی به 
موضوع فناوری ها اســت که خوشبختانه پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد گام های بســیار مثبتی در راســتای ایجاد اکوسیستم نوآوری و 
فناوری، حمایت از شرکت های دانش بنیان و طرح های اشتغال زایی 

برداشته است.

صادرات گاز به عراق به يك دهم كاهش يافت؛

 فشار وزارت انرژی عراق به وزارت اقتصاد برای 
پرداخت بدهی ايران

وزارت برق عراق اعالم کرد: ایران 
صــادرات گاز به این کشــور را کاهش 
داده و شهرهای بزرگ عراق در معرض 

خاموشی قرار گرفته اند.
به گــزارش رویتــرز، وزارت برق 
عــراق اعالم کرد که بــه دلیل کاهش 
صــادرات گاز ایــران به این کشــور، 
 بغداد به عنوان پایتخــت عراق و دیگر 
شهرهای این همسایه غربی در معرض 
خطر جدی خاموشــی قــرار دارند. این 
مســئله می تواند فشار بیشتری به دولت 
مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر 
عراق اعمال کند.سخنگوی وزارت برق 
عــراق می گوید: در حالی که تا دو هفته 
پیش ایران روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز به عراق صــادر می کرد، اما حاال به 
خاطر عدم پرداخــت پول گاز خریداری 
شده از ســوی عراق، این میزان به یک 
است.ایران همچنین  یافته  دهم کاهش 
رسما به مقامات عراقی اعالم کرده که 
قصد دارد میــزان ۵ میلیون مترمکعب 
روزانه کنونی را به ۳ میلیون مترمکعب 
در روز کاهــش دهد.احمــد موســی، 
سخنگوی وزارت انرژی عراق، می گوید: 
به خاطر نبود گاز ۶ هزار و ۵۵۰ مگاوات 
از ظرفیت تولید برق این کشور از دست 
رفته اســت.وی ادامه داد: در ساعت اوج 
مصرف عــراق به ۱۹ هزار مگاوات برق 
نیاز دارد ونیروگاه های این کشور تنها ۱۱ 
هزار مگاوات برق تولید می کنند و برای 
تأمین مابقی آن بــه واردات نیاز دارند.

رضا اردکانیان، وزیر نیروی کشــورمان 
قرار اســت فردا برای بررســی موضوع 
بدهی عراق به ایران به بغداد سفر کرده 
و با همتای عراقی خود دیدار کند.موسی 
افزود: ما واقعــا از وزارت اقتصاد عراق 
پرداخت  بدهی  تا موضــوع  می خواهیم 
نشده به ایران را حل کنند تا از خاموشی 
در بغداد و دیگر شهرها جلوگیری شود.

واشــنگتن بارها در دوره های ۹۰ و ۱۲۰ 
روزه عــراق را از اجــرای تحریم های 
ایران مستثنا کرده و به این کشور برای 
واردات انرژی از ایــران اجازه داده بود. 

او اما در مــاه نوامبر مهلت عراق را ۴۵ 
روز کاهش داد.واشــنگتن بارها تاکیدی 
کرده که عراق باید به سمت خودکفایی 
در تولید حامل هــای انرژی برود و البته 
تمدید معافیت عراق از تحریم های ایران 
را مشــروط به همین مسئله کرده است، 
امــا به خاطر پایین آمــدن قیمت نفت، 
عــراق هنوز نتوانســته در این زمینه به 

نتیجه برسد.
طلب بیش از ۶ میلیاردی دالر ایران از 

عراق بابت صادرات گاز
در همین حال، شــرکت ملی گاز 

ایران در پی انتشار مصاحبه ای ازسوی 
ســخنگوی وزارت برق عــراق درباره 
کاهش صادرات گاز ایران به این کشور، 
توضیحاتی ارائــه و تأکید کرد: کاهش 
صادرات گاز به عراق پس از اخطارهای 
چند باره قراردادی انجام شد.به گزارش 
روابط عمومی وزارت نفت، شرکت ملی 
گاز ایــران در پی انتشــار مصاحبه ای 
ازسوی ســخنگوی وزارت برق عراق 
دربــاره کاهش صــادرات گاز ایران به 
این کشــور، توضیحاتــی ارائه و تأکید 
کرد: کاهــش صــادرات گاز به عراق 

پس از اخطارهــای چند باره قراردادی 
انجام شد.

متن توضیحات شــرکت ملی گاز 
ایران به شرح زیر است:

وزارت برق عراق بابت واردات گاز 
بیش از معادل ۵ میلیارد دالر به شرکت 
ملی گاز ایران بدهکار اســت که مبلغ ۳ 
 TBI میلیــارد دالر آن در بانــک عراقی
مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش 
از ۲ میلیارد دالر از بدهی سررسیدشــده 
وزارت برق نیز هنوز از اســاس از طرف 
وزارت برق عراق پرداخت نشــده است. 
اینها، طــرف عراقی، طبق  افزون بــر 
قرارداد فــی مابین، بیش از یک میلیارد 
دالر نیــز به شــرکت ملــی گاز ایران 
بابت جرائم قــراردادی بدهکاری دارد.

صادرات گاز توســط شــرکت ملی گاز 
ایران به عــراق، موضوعی اقتصادی و 
تجاری است، در حالی که طرف ایرانی 
با بستانکاری بیش از ۶ میلیارد دالری از 
طرف عراقــی، از هیچ منفعتی برخوردار 
نشده است.هدف از صادرات درآمد است 
و این پــول برای غــذا و دارو مصرف 
می شــود، از این رو این شرکت پس از 
اخطارهای مکرر قراردادی که متأسفانه 
با بی توجهی طرف عراقی روبه رو شده، 
طبق مفــاد قرارداد، نســبت به کاهش 
مقدار گاز صادراتی اقدام کرده است. در 
هر حال، شــرکت ملی گاز ایران خود را 
متعهد به اجرای دقیق قرارداد امضا شده 

می داند.

مدير پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ايران تاکيد کرد؛

حرکت رو به جلوی پااليشگاه خانگيران در انجام فعاليت های پژوهشی و ايجاد اکو 
سيستم کارآفرينی در بستر فناوری قابل ستايش است

مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

ظرفيت مخازن گاز کشور به ۶.5 ميليارد مترمکعب می رسد

مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز ایران 
گفت: در مســیر دستیابی به اهداف و استراتژی های 
حوزه های پژوهشــی صنعت گاز، گام ها و اقدامات 
موثری در راســتای ایجاد کســب و کار، اکو سیستم 

کارآفرینی و بوم توسعه فناوری برداشته شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد، دکتر مظلوم فارسی باف در بازدید 
از مرکز رشد نوآوری ســرخس و پژوهشکده توسعه 
گوگرد خانگیران افزود: این مجتمع در راستای پیشبرد 
اهداف شــرکت ملی گاز ایران با تحقیق، توســعه و 
انجام فعالیت های پژوهشــی در حوزه های عملیاتی 
صنعــت گاز از جملــه هاب گوگــردی و راه اندازی 
مرکز رشــد نوآوری در شهرســتان مرزی سرخس، 
فضای بسیار مثبتی را برای تعامل و همکاری بخش 
دانشگاهی و شــرکت های دانش بنیان بوجود آورده 
و شــاهد حرکت رو به جلو شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد در ایــن حوزه ها هســتیم.وی با بیان 
اینکه پژوهش و فناوری تا مرحله تجاری سازی جزو 

الینفک یک صنعت است اظهارداشت: مباحث مرتبط 
با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در ســطح شرکت 
های پاالیشــی، مراکز انتقــال و توزیع گاز تبدیل به 
یک گفتمان شــده است و این مســیر با انجام پروژه 

ای تحت عنوان » بستر سازی و طراحی اکو سیستم 
فناوری » و اســتفاده از فرصت های موجود در حال 
پیگیری اســت.این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت 
گاز در حوزه فناوری پیشــرو است تصریح کرد: باید 

بتوانیم بعد فناوری را به سمت تکمیل زنجیره ارزش 
پیــش برده و یک شــرکت در طراز جهانی باشــیم.
فارسی باف با اشاره به اینکه در حوزه گوگرد نیز نقشه 
راه فناوری و سیاســت گــذاری واحد گوگرد در حال 
پیگیری است بیان کرد: خوشــبختانه تمامی فعالیت 
های صورت گرفته در شهرستان سرخس شامل هاب 
گوگردی و راه اندازی پژوهشــکده توسعه گوگرد در 
منطقه عملیاتی خانگیران با یک ایده پژوهشی بالنده 
از سوی کارکنان پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
آغاز شده و با ایجاد زیرساخت ها، شاهد ورود سرمایه 
گذاران بخش خصوصی و شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه گوگرد و تولیــد محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر هســتیم.رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی 
گاز ایران خاطر نشــان کرد: در کنــار نوآوری های 
موجــود باید بتوانیم فناوری هــای جدیدی در حوزه 
گوگرد بیافزاییم که این مهم تا مرحله تجاری سازی 
و تولید ثروت در سطح شرکت ملی گاز ایران پیگیری 

خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت مهندسی و توســعه گاز اعالم کرد 
که ظرفیت مخازن گاز کشــور تا ســال ۱۴۰۲ به ۶.5 میلیارد 

مترمکعب می رسد.
بهــرام صلواتی روز سه شــنبه، نهم دی مــاه در آیین 
امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران و شرکت نفت خزر، گفت: شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران بازوی اجرایی شــرکت ملی گاز است و پروژه های 
اجرایی این شرکت در امور خطوط لوله، ایستگاه های تقویت 
فشار، چاه ها و مخازن ذخیره سازی گاز، پروژه های مخابراتی، 
پروژه های تأسیســات ابنیه و ساختمان، ایستگاه های کنترل 
فشار و سایر بخش هایی که به اجرا مربوط می شود از سوی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز انجام می شود.وی افزود: چند 
ســالی است که مخازن ذخیره ســازی به پروژه های شرکت 

مهندســی و توسعه گاز افزوده شــده است و خوشحالیم که 
مفید بودیم و طرح ذخیره ســازی شــکل گرفت.مدیرعامل 
شــرکت مهندسی و توســعه گاز درباره ذخیره سازی گاز که 
دلیل آن توازن در مصرف گاز طبیعی کشور است، اظهار کرد: 
این کار به این دلیل است که در فصل سرد سال می توان در 
صورت بروز مشــکل در خطوط لوله گاز طبیعی، این مخازن 
ذخیره ســازی را جایگزین کرد تا مشکلی برای پایداری گاز 
کشور پیش نیاید.صلواتی تصریح کرد: در همه جهان حدود 
۶۰۰ مخزن ذخیره سازی وجود دارد که در مجموع می توانند 
۴۰۰ میلیــارد مترمکعب گاز ذخیره کنند. در کشــور ما نیز 
هم اکنون حدود ۳.۲۵ میلیارد مترمکعب ظرفیت وجود دارد و 
حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب از این مخازن برداشت می شود.

وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای پروژه های مختلف 

ذخیره ســازی، ظرفیت مخازن گاز طبیعی کشــور را تا سال 
۱۴۰۲ به ۶.۵ میلیارد مترمکعب برسانیم که برنامه ریزی آن 
انجام شده است.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با 
اشاره به امضای تفاهم نامه برای پیشبرد پروژه توسعه مخزن 
قزل تپه، گفت: پیمانکار و مشاوران این پروژه خرداد سال ۹۸ 
انتخاب شــدند و کار عملیاتی آن آغاز و یک دکل هم نصب 
شــده است که مبلغ قرارداد پروژه حدود ۲۴ میلیارد تومان و 
۱۱.۵ میلیون یورو بوده است.صلواتی تصریح کرد: این پروژه 
تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشــرفت داشته است که به 
دلیل تحریم های بین المللی کمی با کندی روبه رو شــد، اما 
پیش بینــی می کنیم این پروژه در آبان ســال ۱۴۰۰ تکمیل 
شود.وی ادامه داد: بحث دیگر درباره این تفاهم نامه استفاده 
بهینه از امکانات و اطالعاتی است که در اختیار شرکت نفت 

خزر وجود دارد و امیدواریم از این توانمندی ها به نحو احسن 
اســتفاده شود. موضوع آن حوزه های علمی، فنی، آموزشی و 
پژوهشــی است که شرکت نفت خزر در منطقه خزر و دشت 
گرگان دانش و تجربیات خوبــی دارد و همکاران ما هم در 
انجام پروژه های ذخیره ســازی تجربه هــای خوبی دارند که 
باید بتوانیم این توانایی ها را در پیشــرفت کار و رســیدن به 
اهداف وزارت نفت به کار گیریم.مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توســعه گاز با بیان اینکه ایجاد این مخازن ذخیره ســازی 
گاز برای آینده کشــور بسیار مفید است، یادآور شد: در بحث 
آموزشی و پژوهشی نیز  دوره های آموزشی تشکیل می شود 
که امیدواریم بتوانیم با این تفاهم نامه پروژه در اســرع وقت 
به ســرانجام برسد و شاید این مسیری برای سایر حوزه های 

تولید و سایر پروژه های ما نیز باشد. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

پتروشيمی كاويان پشتيبان پتروشيمی های
 غرب كشور

پتروشـیمی کاویـان بـه عنوان تزریـق کننده اصلـی اتیلن به 
خـط لوله اتیلـن غرب، نقش مهمـی در تامین خوراک پتروشـیمی 
هـای مسـتقر در ایـن مسـیر را برعهـده دارد کـه این امـر مصداق 
بـارز خودکفایـی در تامین خـوراک و تکمیل زنجیره ارزش اسـت.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از پتروشـیمی کاویـان، با 
توجـه بـه رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری و حضـور پربرکـت 
ایشـان در فروردیـن مـاه ۱۳۹۰ در شـرکت پتروشـیمی کاویـان 
واقـع در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس جنوبـی و تالش 
کارگـران، متخصصیـن و مهندسـین متعهـد میهـن اسـالمی این 
پـروژه عظیـم شـرکت پتروشـیمی کاویـان در ۹ دی مـاه ۱۳۹۱ 
افتتـاح شد..شـرکت پتروشـیمی کاویـان در زمینی به مسـاحت ۴۳ 
هکتـار واقـع درفـاز ۲ منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بـا 
محصـوالت اتیلـن و بـرش هـای سـه کربنه و سـنگین تـر در دو 
فـاز بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن واحد الفینـی جهان می باشـد. 
ایـن پـروژه نمـادی از خوبـاوری و اعتماد به توان داخلی اسـت. در 
ایـن پـروژه عظیم که بـرای اولین بار در کشـور صـورت پذیرفت، 
تمامـا از مهندسین،مشـاورین و مدیـران بـا تجربه و کارآمد کشـور 
اسـتفاده گردیـد و بـا وجـود تمامـی موانـع و تنگناهـا ایـن پـروژه 
افتخارآفریـن بـه ثمر نشست.پتروشـیمی کاویان سـاالنه ۲ میلیون 
تـن اتیلـن و حـدود ۱۸۰ هزارتـن نیز محصـول جانبـی c۳+ تولید 
مـی کند.ضرورت اجـرای پروژه کاویـان، تامین خـوراک مورد نیاز 
سـایر شـرکت هـای قـرار گرفتـه در مسـیر خـط لوله اتیلـن غرب 
می باشـد کـه از طریق تزریـق محصول به خط لولـه اتیلن ۲۳۰۰ 
کیلومتـری غـرب کشـور خوراک رسـانی بـه این واحدهـا صورت 
مـی پذیرد.کاویـان بـه عنـوان تزریـق کننـده اصلی اتیلـن به خط 
لولـه اتیلـن غـرب، نقـش اصلـی در تامیـن خـوراک پتروشـیمی 
هـای مسـتقر در ایـن مسـیر را برعهـده داشـته کـه این امـر خود 
مصـداق بـارز خودکفایـی در تامیـن خـوراک و نمونـه کاملـی از 
اجـرای عملـی اقتصاد مقاومتی در راسـتای تکمیـل زنجیره ارزش 
در صنعـت پتروشـیمی اسـت.این شـرکت بـه عنوان یک شـرکت 
بـزرگ تولیدکننـده اتیلـن همـواره در تـالش بـوده اسـت کـه در 
راسـتای پیاده سـازی مدیریت علمـی و تفکر سیسـتمی گام بردارد 
لـذا در همیـن راسـتا شـرکت موفق بـه اخـذ گواهینامه اسـتاندارد 
سیسـتم   IMS: ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم 
مدیریـت کیفیـت، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ مدیریـت زیسـت محیطی 
وISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ سیسـتم ایمنـی و بهداشـت شـغلی گردیـد. 
آنالیزرهـای  نصـب  مجتمـع،  در   flare Smokelessاز اسـتفاده 
آنالیـن بـر روی دودکش هـای مربـوط بـه بویلرهـا، نصـب آنالیزر 
آنالیـن جهـت پایـش میـزان NOXو مشـاهده و کنتـرل آنالیـن 
توسـط سـازمان محیـط  زیسـت اسـتان بوشـهر از دیگـر اقدامات 

زیسـت محیطی شـرکت اسـت.
واحدهای مجتمع کاویانواحدهای الفین ۱ و ۲ ، یوتیلیتی و 

آفسایت و بخش ذخیره
الـف( واحدهـای الفیـن ۱ و ۲: این دو واحد مجـزا ولی کامال 
شـبیه هـم هسـتند.هر واحـد الفیـن خـود دارای بخـش هـای زیر 

می باشـد: قسـمت گرم یا ،کمپرسورقسـمت سـرد
ب( واحـد یوتیلیتـی و آفسـایت: ایـن واحـد شـامل حوضچه 
آبگیـر، تولیـد آب ژاول، تولیـد آب شـیرین، تولیـد هـوای فشـرده، 
 DM هـوای ابزاردقیـق، واحـد بخـار و بـرج خنـک کننـده و آب

باشـد. می 
ج( بخـش ذخیـره: در ایـن قسـمت مخـازن ذخیـره اتیلـن، 
اتـان، بـرش های سـه کربنه و سـنگین تـر، آف اسـپک و مخازن 

ذخیـره آب و نیتـروژن قـرار دارند.
بزرگ تریـن  از  یکـی  کاویـان،  پتروشـیمی  مجتمـع 
تـن  میلیـون  بـا سـاالنه حـدود ۲  اتیلـن کشـور  تولیدکننـدگان 
ظرفیـت تولیـد اسـت و اتیلـن تولیدی در ایـن پتروشـیمی، با خط 
لولـه اتیلـن غـرب به پتروشـیمی هـای لرسـتان، پلیمرکرمانشـاه، 
ایـالم، کردسـتان، مهاباد و میانـدوآب و تبریز ارسـال و مازاد تولید 
نیـز در پتروشـیمی های منطقـه ویـژه اقتصادی ماهشـهر اسـتفاده 

می شـود.
عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی:

پتروشيمی ها در دوران تحريم نقشی مؤثر 
در ارزآوری داشته اند

عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـالمی بـه نقش 
مؤثـر پتروشـیمی ها در شـرایط تحریمی کنونی اشـاره کـرد و گفت: 
معتقـدم پتروشـیمی ها در شـرایط تحریمـی به نوعـی برطرف کننده 
بعضی از مشـکالت اقتصادی کشـور هسـتند. سیدموسـی موسـوی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار شـانا، بـا اشـاره بـه نقـش پتروشـیمی ها 
در اقتصـاد کشـور و مسـائلی ماننـد ارزآوری و اشـتغال زایی، گفـت: 
پتروپاالیشـگاه ها  ایجـاد  تقویـت و توسـعه پتروشـیمی ها و حتـی 
ضرورتـی غیرقابـل انـکار اسـت، زیـرا بـا ایجـاد تنـوع در تولیـد 
محصـوالت پتروشـیمی، افزون بر ارزآوری، صـادرات و ایجاد ارزش  
افـزوده، برای جوانان اشـتغال زایی بسـیار باالیی به دنبـال دارد.وی 
افـزود: نمی تـوان نقش پتروشـیمی ها را در شـرایط تحریمی کنونی 
در ایجـاد درآمدزایـی برای کشـور انـکار کرد. پتروشـیمی ها با تولید 
محصـوالت متعـدد و متنـوع، در شـرایط تحریمـی بـه داد کشـور 
رسـیدند.این عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـالمی 
تصریـح کـرد: صنعـت پتروشـیمی کشـور از ظرفیت هـای باالیـی 
برخـوردار اسـت، بنابرایـن اگـر بیشـترین حجم سـرمایه گذاری خود 
را روی صنایـع پایین دسـتی پتروشـیمی متمرکـز کنیـم، بیشـترین 

عایـدی نصیـب کشـور خواهد شـد.

توضيحات شركت ملی صنايع پتروشيمی 
درباره واگذاری پتروشيمی باختر 

شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
در واکنش بــه خبری با عنوان »تخلف 
واگــذاری  در  نفــت  وزارت  آشــکار 
نازل / چرا  باختر به قیمت  پتروشــیمی 
گاز اتــان   یارانــه دار  به پتروشــیمی ها 
می دهید؟« به منظور تنویر افکار عمومی 

توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شــانا، در پی انتشــار 
خبری در خبرگزاری تسنیم در ۲۲ آذرماه 
امســال به نقل از نماینده مردم شریف 
مهاباد در مجلس شورای اسالمی درباره 
واگذاری پتروشــیمی باختــر و فروش 
یارانه ای گاز اتان، شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی برای آگاهی افکار عمومی 

توضیحاتی ارائه کرد.
متن کامل این توضیحات به شرح 

زیر است:
»دلیل رسیدگی نکردن به تخلفات 
ارزی پتروشــیمی و فــروش گاز اتان 

به صورت یارانه  ای چیست؟
پاســخ به این پرســش که پیش 
از این نیز در نامه  شــماره ۱۰۷۴۶۸/ام 
مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ از معاون محترم امور 
حقوقی و مجلس وزارت نفت و ســؤال 
نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس 
شورای اســالمی مطرح شــده بود در 
نامه شــماره ۲۰۰۸/۱-۱ ص پ مورخ 
ارائه شده است که ضمن   ۲۱/۴/۱۳۹۹
ارجاع به آن، یادآوری می شود با توجه به 
ارزی شرکت های  پایش عملکرد  اینکه 
پتروشیمی به صورت ویژه و ماهانه انجام 
می  گیرد، شرکت  هایی که به هر دلیل 
نســبت به انجام تعهد خود تأخیر داشته 
باشند بالفاصله اخطار دریافت می  کنند. 
این رویه منظم و قاطع باعث شده است 
که در ســال ۱۳۹۸، از ســوی صنعت 
پتروشیمی در مجموع ۲۲ درصد بیش از 
تعهد، ارز در سامانه عرضه شود. عالوه 
بر این، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی 
 ۳۱/۲/۹۸ مــورخ   ۶۵۶۹۴ شــماره  به 
ســازمان  ها و وزارتخانه  هــا موظف به 
پایش و ارائه گزارش سه ماهه هستند و 
متخلفان  معرفی  مسئول  مرکزی  بانک 

ارزی به مراجع قضایی است.
 همچنین قیمت گاز اتان توســط 
معاونت برنامه ریــزی وزارت نفت و بر 
اســاس یک فرمول مصوب، به صورت 

ماهانه محاسبه و ابالغ می  شود.
واگذاری  در  قوانیــن  نقض  دلیل 

پتروشــیمی باختر و عدم دریافت اجاره 
خط انتقال چیست؟

روند واگذاری پتروشیمی باختر به 
بخش خصوصی و نقش و مســئولیت 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن، 
در نامه اشاره شــده در پاسخ به سؤال ۱ 
)نامه شــماره ۲۰۰۸/۱-۱ ص پ مورخ 
۲۱/۴/۱۳۹۹( بــه تفصیل آمده اســت 
کــه می تواند مورد مراجعــه قرار گیرد.

همچنین با عنایت به تصویب »تحقیق 
و تفحص از نحوه واگــذاری هلدینگ 
پتروشــیمی باختر به بخش خصوصی« 
در ســال ۱۳۹۷ در مجلــس شــورای 
اسالمی، طی دو سال گذشته مکاتبات 
از ســوی جناب آقای دکتر  بســیاری 
فرشــادان، رئیس محترم هیئت تحقیق 
و تفحص از موضوع فوق با وزارت نفت 
و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام 
شده و پاسخ های الزم به همه مکاتبات 
مذکور ارائه شــده است که آخرین مورد 
آن، نامه شــماره ۱۳۶/۱۰۰-۱ م ص پ 
مورخ ۳۰/۲/۹۹ از شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در پاســخ بــه نامه رئیس 
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای 
اســالمی بوده اســت.افزون بــر اینها 
همان گونه که در نامه مورد اشــاره در 

پاســخ به ســؤال قبلی نماینده محترم 
مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی 
به تفصیل آمده اســت، اگرچه مدیریت 
کار به دلیل انجام فرآیند خصوصی سازی 
شــرکت پتروشــیمی باختــر در اختیار 
سازمان خصوصی ســازی بوده و لیکن 
تــالش متصــور الزم در احقاق حقوق 
بیت المال از جانب مدیران وقت شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی انجام شده و از 
این جهت قصور یا سهل انگاری متوجه 

این شرکت نیست.
مالکیت خط انتقال اتیلن تا مورخ 
۲۱/۲/۹۹ در اختیار شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی نبوده اســت و تاریخ مذکور 
اقدام هــای الزم بــرای عقد قــرارداد 
به منظور دریافت اجاره خط انجام شــده 
و مراتب در دســت پی گیری اســت.در 
خصوص عدم رعایت مفــاد ۱۱ بندی 
مشــارکت نامه ســهامداران پتروشیمی 
باختر، مراتب از طرق مختلف )مکاتبه، 
مذاکــره و اقدام های حقوقی و قضایی( 
در دست اقدام است و تاکنون سه مورد 
دعوی در مراجــع قضایی در این زمینه 

اقامه شده است.
دلیل عدم انجام تعهدات توســعه  
ای، اشــتغال بومی و پرداخت عوارض 

آالیندگی در پتروشیمی  ها چیست؟
بــا توجــه بــه اجــرای قانــون 
اساسی  قانون   ۴۴ اصل  سیاســت های 
شــرکت های پتروشــیمی بــه بخش 
غیردولتــی واگذار شــده و بر اســاس 

اساســنامه خود اداره می شوند و تاکنون 
بر  پتروشــیمی  شــرکت های  سیاست 
اســتفاده حداکثری از منابــع و نیروی 
انسانی بومی بوده است.همچنین شورای 

راهبردی منطقه ماهشــهر و عسلویه با 
مشارکت همه شــرکت های پتروشیمی 
مســتقر در مناطق ویژه تشــکیل شده 
اســت کــه حمایت های شــرکت های 
مســئولیت های  قالب  در  پتروشــیمی 
اجتماعی را مســنجم کرده و اقدام های 
خوبــی تاکنــون در این راســتا انجام 
شده اســت.مطابق با تبصره یک ماده 
۳۸ قانون مالیات بــر ارزش افزوده، در 
صورتی که عدم آالیندگی شرکت های 
پتروشــیمی از سوی ســازمان حفاظت 
امور مالیاتی  محیط زیست به ســازمان 
اعالم نشود، ملزم به پرداخت یک درصد 
از قیمــت فروش خود به عنوان عوارض 
گزارش های  هستند.براساس  آالیندگی 
پتروشیمی،  شرکت های  از  دریافت شده 
صنعت پتروشــیمی در بازه زمانی سال 
۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ مشمول پرداخت حدود 
۱۶۰۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی 
شــده که رقمی حدود ۶۳ درصد از آن 
)معادل مبلــغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان( به 
است.در  پرداخت شــده  مرجع ذی ربط 
برخی مــوارد بخشــی از مبالغ ابالغی 
مورد اعتراض شرکت های مشمول قرار 
می گیرد و بــا وجودی که ابالغ صورت 
گرفته، امــا پرداخت نهایــی منوط به 
اعالم نظر از ســوی مراجــع قانونی در 
پاســخ به اعتراض اســت.با وجود رفع 
منابع ایجاد آالیندگی و خارج شــدن از 
فهرست صنایع آالینده سازمان حفاظت 
محیط زیست، به دالیل مختلفی از جمله 
زمان بر شدن فرآیند اداری، یا تأخیر در 
ابالغ لیســت جدید از ســوی سازمان 
حفاظت محیط زیســت به سازمان امور 
مالیاتی کشــور، در دوره های بعدی نیز 
مشمول پرداخت عوارض شناخته شده و 
مطالبه عوارض آالیندگی از شرکت های 
مذکور همچنــان در دســتور کار امور 
مالیاتی قرار گرفته اســت.الزم به ذکر 
اســت، با توجه به ماهیــت خصوصی 
شــرکت های پتروشــیمی، رسیدگی به 
امــور مالیاتــی و انجــام پرداخت های 
عوارض آالیندگی مستقیما توسط خود 
نظارت  و  می پذیرد  شــرکت ها صورت 
بر آن برعهده ســازمان مربوطه )در این 
خصوص سازمان امور مالیاتی و سازمان 
حفاظت محیط زیســت( بوده و شرکت 
 ملی صنایع پتروشــیمی در این فرآیند 

دخالتی ندارد.«

عزم NPC برای توسعه دانش های فنی راهبردی فرآيند
فنــاوری  و  پژوهــش  شــرکت 
پتروشــیمی و پژوهشــگاه شــیمی و 
مهندســی شــیمی ایران در سه شاخه 
توسعه دانش فنی MTO ،PDH و نیز 
ACN مشــارکت و همکاری های دو 
جانبه خود را با جدیت ادامه خواهند داد.

معاون  محمــدی  بهزاد  مهندس 
وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی درراســتای تولید، 
بومی ســازی و تجاری ســازی دانش 
فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، صبح 
روز سه شــنبه ۹ دی ماه از پژوهشگاه 
شــیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید 
کــرد.در جریان این بازدید، مقرر شــد 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
و پژوهشــگاه پژوهشــگاه شــیمی و 
مهندسی شــیمی ایران ، در سه شاخه 
 MTO تولیــد و توســعه دانــش فنی
)تبدیل متانول به الفین های ســبک(، 
PDH )تبدیــل پروپــان بــه پروپیلن 
و نیــز ACN )ادامــه زنجیــره ارزش 
اکریلونیتریــل( مشــارکت و همکاری 

های دو جانبه داشــته باشند.برپایه این 
گزارش، طرح های جهش دوم و ســوم 
پتروشــیمی که با استراتژی استفاده از 
خوراک گاز طبیعی تعریف شده بودند، 
برای نخســتین بار در کشــور با هدف 
تولیــد محصوالت بــا ارزش میانی و 
پایین دستی اجرا شــد.در ادامه تعریف 
پروژه های با محوریت تکمیل زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشیمی ، طرح هایی 
در ۴ زنجیــره متانول، پروپیلن،  بنزن و 
اتیلن در دســت طراحی و اجرا اســت. 
برخی از این طرح هــا در قالب جهش 
ســوم صنعت پتروشیمی تا سال ۱۴۰۴ 
و برخــی از آنهــا تا ســال ۱۴۰۶ به 
بهره برداری خواهند رسید.به طور کلی، 
دانش فنی این طرح ها با کمک شرکت 
پژوهش وفناوری پتروشــیمی تولید یا 
اخذ می شود که پیشران و رونق دهنده 
خواهند  پتروشیمی  پایین دستی  صنایع 
بــود و محصــوالت تولیــدی در این 
زنجیره ها، خوارک صنایع پایین دســتی 

را تامین خواهد کرد.

با توجه به ماهيت خصوصی 

شركت های پتروشيمی، 

رسيدگی به امور مالياتی و 

انجام پرداخت های عوارض 

آاليندگی مستقيما توسط خود 

شركت ها صورت می پذيرد و 

نظارت بر آن برعهده سازمان 

مربوطه )در اين خصوص 

سازمان امور مالياتی و سازمان 

حفاظت محيط زيست( بوده و 

شركت ملی صنايع پتروشيمی 

در اين فرآيند دخالتی ندارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی خبر داد:

اجرای 30 طرح راهبردی با سرمايه گذاری 16 ميليارد دالر تا سال 1406
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از ریل گذاری توسعه هوشمندانه این صنعت تا 
افق ۱۴۰۶ با اجرای ۳۰ طرح راهبردی شــامل طرح های 
خوراک ترکیبی، پروپیلن و پیشران با حجم سرمایه گذاری 

۱۶ میلیارد دالر خبر داد.
مهنــدس بهزاد محمدی، معــاون وزیر نفت و مدیر 
عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی روز یکشنبه هفتم 
دیماه، فرارسیدن »هشتم دی ماه روز صنعت پتروشیمی« 
را به تمامی صاحبان صنایع، مهندسان، تالشگران و فعالین 
این صنعت تبریک گفت و افزود: صنعت پتروشــیمی، به 
عنوان صنعت نخست کشور، روز به روز جایگاه خود را در 
اقتصاد کالن کشور مســتحکم تر می کند که این مطلب 
حاکــی از کم اثر یا بی اثر کردن تحریم هایی اســت که بر 
علیه شرکت های پتروشــیمی اعمال شده است. محمدی 
با بیان اینکه قطار توســعه صنعت پتروشــیمی با شــتاب 
مناسب درحال حرکت اســت و هر چند وقت یکبار شاهد 
بهره برداری از طرح های جدید این صنعت هستیم، افزود: 
تا پایان آذرماه سال جاری ۹ طرح توسط رییس جمهوری 
به بهره برداری رســیده است. این در حالی است که در این 
مدت رشد تقاضا برای نفت خام و فرآورده های نفتی کمتر 
از یک درصد و تقاضا در بخش محصوالت پتروشــیمی ۴ 

تا ۵ درصد است.
صنعت پتروشیمی، مصداق واقعی گذر از خام فروشی
رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
تاکید کرد: منابع غنی و در دســترس نفت و گاز به عنوان 
خــوراک، نیاز متنوع صنایع داخلــی و بازاهای جذاب بین 
المللی ایجاب می کند که توسعه صنعت پتروشیمی همواره 
یکی از محورهای اصلی توســعه کشور باشد.وی افزود: در 
ســال ۹۸ حدود ۳۵ میلیون تن خوراک شامل گاز طبیعی، 
اتان، میعانات گازی، نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز 
کشــور دریافت کردیم و این حجم از خوراک معادل ۸۰۰ 

هزار بشکه نفت خام در روز است. این عدد در سال ۱۴۰۴ 
به ۲ میلیون بشکه در روز می رسد و تا سال ۱۴۰۶ با توجه 
به طرح های در دســت اجرا معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
بشــکه نفت خام خواهد بود که مصداق عینی گذر از خام 
فروشی است.معاون وزیر نفت ادامه داد: در پایان سال ۹۸ 
در کشــور ۵۶ مجتمع پتروشیمی وجود داشت که در حال 
حاضر به ۶۴ مجتمع رســیده است و تا پایان سال جاری با 
بهره برداری از طرح های جدید، این تعداد  به ۷۰ مجتمع 

افزایش پیدا می کند.
تنوع سبد محصوالت پتروشیمی، همگام با توسعه 

هوشمندانه
وی بــا بیان اینکــه حــدود ۳۰ درصــد از تولید 
محصوالت پتروشیمی در داخل مصرف شده و ۷۰ درصد 
صادر می شــود، افزود: در بخش تنوع محصوالت در حال 
حاضر ۹۰ محصول که ۱۸ نوع از آن پلیمر است، در قالب 
۳۳۳ گرید متنوع تولید می شــود که این عدد در ســال 
۱۴۰۴ به ۱۰۴ نوع محصول می رســد و در سال ۱۴۰۶ 
با اجرای طرح های در دســت اجرا به ۱۲۴ نوع محصول 
دســت پیدا می کنیم که حاکی از تنوع سبد محصوالت 
پتروشــیمی همگام با توسعه اســت.محمدی تاکید کرد: 
صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۸ میلیون تن محصول 
در بازارهای داخلی عرضه کرده اســت که از این مســیر 
حــدود ۱۵ هزار بنگاه متوســط و کوچک در اشــتغال و 
رونــق قرار گرفته اند.وی با تاکید بــر اینکه درآمد ارزی 
صنعت پتروشــیمی با توجه به مقادیر صادراتی وضعیت 
بســیار مطلوبی را نشــان می دهد، ادامه داد: از سال ۹۸ 
تاکنون که ۹ ماه از ســال جاری می گذرد، میزان عرضه 
ارز توسط شرکت های پتروشیمی به سامانه نیما فراتر از 
برنامه هماهنگ شده با بانک مرکزی بوده است و این امر 
به وضوح نقش مهم صنعت پتروشــیمی در اقتصاد کالن 

کشور را ترسیم می کند.

رشد 5۰ درصدی تولید صنعت پتروشیمی در سایه اجرای 
جهش دوم

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش 
تشــریح برنامه های توســعه محور ایــن صنعت گفت: تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ در قالب طرح های جهش دوم صنعت 
پتروشیمی ۲۷ طرح به بهره برداری می رسد، که ظرفیت 
تولید از ۶۶ میلیون تن در پایان ســال ۹۸ به ۱۰۰ میلیون 
تن در ســال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافــت. این مطلب به 
معنی رشــد ۵۰ درصــدی تولید در این مدت و در ســایه 
برنامه جهــش دوم خواهد بود. وی با بیــان اینکه میزان 
درآمدکل صنعت پتروشــیمی از ۱۵ میلیارد دالر در پایان 
ســال ۹۸ به ۲۵ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید، 
افزود: سال ۹۹ ســالی طالیی برای صنعت پتروشیمی به 

شــمار می رود. زیرا در طی این ســال ۱۷ طرح با حجم 
ســرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دالری بــه بهره برداری می 
رســد که تاکنون ۹ طرح به بهره برداری رسیده است. به 
گفته معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع 

پتروشیمی تا پایان امســال ۸ طرح دیگر به بهره برداری 
خواهد رسید که با بهره برداری از این طرح ها، ۲۵ میلیون 
تن در یک ســال به ظرفیت پتروشــیمی اضافه می شود 

و صنعت پتروشیمی به ظرفیت ۹۰ میلیون تن می رسد.

»من به ویــژه معتقد بودم که باید کاری در ارتباط با آینده نفت و گاز ایران 
و تأثیر آن روی تداوم توســعه اقتصادی مملکت انجام داد. آنچه هست این است 
که در ایران اســتفاده از یک صنعتی که روی پای خودش بایستد و از گاز بی حد 
و حصر ایران برای آینده خود ایران به منظور تهیه کود شــیمیایی و مواد شیمیایی 
مورد نیاز مردم یا چیزهای دیگر مثل پالستیک، الستیک، الیاف مصنوعی و غیره 
اســتفاده کند، واقعًا یک نیاز و یک کار اساسی اســت.« باقر مستوفی، نخستین 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی این جمالت را از اهداف مورد نظر در 
روزهای ابتدایی شکل گیری صنعت پتروشیمی در کشور می دانست. حاال ۵۷ سال 

از آن روزها می گذرد.
*کارخانه کودشیمیایی مرودشت نقطه شــروع این صنعت در سال ۱۳۴۲ 
اســت. این مجتمع با تأسیس بنگاه شیمیایی کشور از ســوی وزارت اقتصاد در 
اواخر دهه ۱۳۳۰ احداث شــد، اما رشد این صنعت نیازمند فعالیت های تخصصی 
گســترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود. ایجاد ســازمانی برای توســعه 
و هدایت صنعت پتروشــیمی ضرورت یافت و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
مالکیت دولت و تحت پوشــش شــرکت ملی نفت ایران تأســیس شد. از عمده 
اهداف برنامه توسعه صنعت پتروشیمی تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، تأمین 
نیاز داخلی کشور به کودهای شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی و پتروشیمیایی 
بود. احداث مجتمع های پتروشــیمی رازی )شاهپور(، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز 
)ایران(، خارک، فارابی )ایران نیپون( و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام 
بخش عمده ای از احداث پتروشــیمی بندرامام ) ایران - ژاپن( حاصل تالش های 
این دوره است که ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور در سال ۱۳۵۶ بـه 
۳ میلیون تن و کل سرمایه گذاری انجام شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به  

حدود ۱۱۰ میلیارد ریال رسید.
*توسعه صنعت پتروشــیمی ایران با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده 
اســت؛ جنگ تحمیلی و تحریم. پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران تا سال 
۱۳۷۶، بازسازی و نوسازی تأسیسات خسارت دیده و اصالح ساختار و بهره برداری 
بهینه از واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار داشــت و چند طرح پتروشیمی 
جدید متانول شــیراز و پتروشیمی های ارومیه، خراســان، تبریز، اصفهان و اراک 
نیز شــروع به کار کرد. در ۳۸ سال فعالیت صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۷۵، 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به ساالنه ۱۲ میلیون تن و درآمد یک 

میلیارد دالر رسید.

*جهش اول صنعت پتروشــیمی از ســال ۱۳۷۶ با ایجاد زیرســاخت های 
مناســب به ویژه در دو منطقه عســلویه و بندرامام و بــا بهره گیری حداکثری از 
شــرایط مساعد بین المللی ایجادشده در آن سال ها، آغاز شد. در این جهش بـــه 
اتکای گسترش فعالیت های باالدستی در صنعت نفت و به خصوص افزایش تولید 
خوراک های ارزشمندی چون اتان و مایعات گازی از میدان مشترک گازی پارس 
جنوبی، برای نخســتین بار امکان جداســازی ترکیبات موجود در C۲+ تعریف و 
اجرای طرح های پتروشــیمی هم زمان با طرح های تأمین خوراک صورت گرفت 
که ســبب شد صنعت پتروشیمی کشور افزون بر خوراک های عمده چون متان و 
اتان، به خوراک هایی چون پروپان، بوتان و ترکیبات سنگین تر مایع نیز دسترسی 
داشته باشد و ســبد محصوالت تولیدی این صنعت متنوع تر شود. در جهش اول 
صنعت پتروشیمی ۵۹ طرح که عمده آنها در دولت های هفتم و هشتم آغاز شد، با 
ظرفیت ۴۲.۵ میلیون تن و ارزش تولید محصوالت نهایی معادل ۱۰ میلیارد دالر 
به بهره برداری رسید و با پایان این جهش، ظرفیت تولید محصـوالت پتروشیمی 
کشــور به بیش از ۵۶ میلیون تن و ارزش محصوالت نهایی تولیدی این صنعت 

)بر پایه قیمت های سال ۱۳۹۵( به ۱۱ میلیارد دالر رسید.

*با ابالغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در سال ۸۶، مقدمات خصوصی سازی 
شرکت های پتروشیمی آغاز شــد، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های 
پیشــتاز در خصوصی ســازی و واگذاری سهام شــرکت های پتروشیمی به بخش 
غیردولتی اســت. این شرکت از ســال ۱۳۷۹ تا پایان ســال ۱۳۸۵ پیش از ابالغ 
سیاست های اصل ۴۴، ۱.۶۲۳ میلیون سهم از سهام شرکت های سرمایه پذیر خود را 
به بخش خصوصی واگذار کرد. روند واگذاری ها بعد از ابالغ سیاست های کلی اصل 
۴۴ سرعت و شتاب بیشتری یافت، به گونه ای که این شرکت توانست از سال ۸۶ تا 
۸۹ حدود ۴۳ شرکت خود را واگذار کند. فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در 
قالب یک سازمان حاکمیتی و نظارتی در سال ۸۸ تصویب و پس از آن نقش بخش 

خصوصی در توسعه این صنعت پررنگ تر شد. با وجود این، مهم ترین موضوعی که 
در فرآیند خصوصی سازی مطرح است بیشتر ناظر به روش و نحوه خصوصی سازی 
است که به عقیده کارشناسان »آینده نگری« در این فرآیند کم رنگ ظاهر شده است.
*از ســال ۹۲، تکمیل طرح های نیمه کاره پتروشیمی در اولویت کاری دولت 
یازدهم قرار گرفت. ۶۷ طرح پتروشــیمی نیمه کاره اولویت بندی و ۴۳ طرح در قالب 
جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح ها تا پایان سال 
۱۴۰۰ تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به ۸۳ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به 
ســاالنه ۱۰۰ میلیون تن، طبق اهداف برنامه ششم توسعه برسد و درآمد ۲۵ میلیارد 
دالری را برای کشــور به همراه داشــته باشد. ۱۶ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۹۸ 
به بهره برداری رسید؛ پتروشــیمی های ایالم، لرستان، واحد اسیدسولفوریک ارومیه، 
مهاباد، فاز ســوم پتروشیمی شــیراز، واحد PBR/SBR تخت جمشید پارس، فاز ۲ 
پتروشیمی کارون، پتروشیمی تخت جمشید منطقه ویژه اقتصادی، فاز دوم کاویان، 
MEG مروارید، پلی اســتایرن انتخاب، کردســتان، فاز سوم آمونیاک و اوره پردیس، 
متانول مرجان، فاز نخست نیروگاه دماوند و فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید. بنابراین 
مجتمع های پتروشــیمی کشور به ۵۶ مجتمع، ظرفیت صنعت پتروشیمی به ساالنه 
۶۶ میلیون تن و حجم سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی به ۵۳ میلیارد 

دالر در سال ۹۸ رسید.
باقیمانده طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی ۲۷ طرح است که این طرح ها 
در مجموع حدود ۳۴ میلیون تن در سال به ظرفیت صنعت پتروشیمی خواهد افزود. 
مجموع سرمایه گذاری این طرح ها حدود ۱۷ میلیارد دالر است که با بهره برداری آنها 
ظرفیت تولید ناخالص پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد دالر 

و مجموع سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی کشور به ۸۰ میلیارد دالر خواهد رسید.
*سال طالیی؛ برنامه ریزی برای بهره برداری از ۱۷ طرح از ۲۷ طرح باقیمانده 
جهش دوم صنعت پتروشــیمی تا پایان سال ۹۹ در شرایطی انجام شد که تحریم ها 
علیه ایران هر روز ابعاد گســترده تری می یافت. این طرح ها در مجموع ۲۵ میلیون 
تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی خواهند افزود و در پایان این سال، ظرفیت صنعت 
پتروشیمی به ساالنه ۹۱ میلیون تن خواهد رسید. مجموع سرمایه گذاری انجام شده 

برای این ۱۷ طرح، ۱۱.۵ میلیارد دالر است.

تا به امروز ۹ طرح در سال ۹۹ به بهره برداری رسمی رسیده اند؛ واحدهای 

کاوه، فاز نخســت بوشــهر، میانــدوآب، کیمیای پارس خاورمیانــه، لردگان، 
هگمتانه، کاتالیست لرستان، فاز دوم ایالم و پتاسیم ارومیه. به جرأت می توان 
گفت که اکثر این طرح ها به دســت متخصصان داخلی راه اندازی شــده اند و 
صنعت پتروشــیمی با اتکا به توانمندی داخلی در شرایط تحریم هم می تواند 

اقتصاد کشور را شکوفا کند.
*اما امروز در ۵۷ سالگی، بیش از ۶۰ میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی 
سرمایه گذاری شده است. ۶۲ مجتمع پتروشیمی با مجموع ظرفیت ۷۷ میلیون 
تن در کشــور فعال هستند و کسب درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دالری از صادرات 
و ۵ میلیارد دالری از فروش داخلی در ســال ۹۸ از ســوی این صنعت محقق 
شــده است که با افزایش واحدهای تولیدی، به طور قطع امسال تولید و درآمد 

نیز رشد چشمگیری خواهند داشت.
نکته قابل تأمل در باب اهمیت توســعه صنعت پتروشــیمی، جلوگیری 
از خام فروشی و اشــتغال زایی است؛ مجتمع های پتروشــیمی کشور در سال 
۹۸ عالوه بر اینکه حدود ۳۵ میلیون تــن خوراک مصرف کرده اند، ۵ میلیارد 
دالر خوراک به صنایع پایین دســتی اختصاص داده اند. همچنین این صنعت تا 
پارســال برای بیش از ۱۰۸ هزار نفر در صنعت پتروشیمی و حدود ۸۸۰ هزار 
نفر در صنایع پایین دستی اشتغال مستقیم ایجاد کرده است که به طور طبیعی با 
واحدهای جدیدی که وارد مدار تولید شده اند و می شوند این ارقام نیز افزایش 

خواهند داشت.
*با توجه به افزایش انواع خوراک هایی که از پاالیشــگاه های گازی پارس 
جنوبی و دیگر طرح های در دســت اقدام وزارت نفت به دســت آمده و می آید، در 
حال حاضر ۲۸ طرح مصوب در قالب جهش ســوم صنعت پتروشیمی تعریف شده 
و در حال اجراســت. البته باید گفت که ماهیت سبد طرح های جهش سوم صنعت 
پتروشیمی پویا است و ممکن است طرح هایی تغییر کنند یا جابه جا شوند. با تحقق 
جهش سوم صنعت پتروشــیمی، ظرفیت این صنعت به بیش از ۱۳۳ میلیون تن 
در ســال با درآمد ۳۷ میلیارد دالری خواهد رســید و ایران در تولید محصوالت 
پایه در خاورمیانه به جایگاه نخست دســت خواهد یافت؛ بنابراین مجموع حجم 

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور به ۹۲ میلیارد دالر خواهد رسید.
*افزایش پایــداری؛ ۳۰ طرح راهبردی به منظور تداوم توســعه صنعت 
پتروشیمی بر اساس خوراک های قابل دریافت از صنعت نفت در سال های آتی، 
اســتفاده از محصوالت پایه به عنوان خوراک و همین طور بررسی نیاز صنایع 
پایین دســتی، با حجم ســرمایه گذاری ۱۶ میلیارد دالر تا سال ۱۴۰۶ تعریف 
شده اند که ۲۰ میلیون تن در سال به ظرفیت صنعت پتروشیمی می افزایند. این 
طرح ها در ســه گروه خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن و طرح های پیشران قرار 
دارند که طرح های پیشران نیز به منظور تأمین نیاز بازار داخل در چهار زنجیره 
پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن با هدف ایجاد تنوع در سبد محصوالت، توسعه 
زنجیــره ارزش، کاهش واردات، تأمین خوراک صنایع پایین دســتی و افزایش 
ارزش محصوالت تعریف شــده اند. ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور با تکمیل 
طرح های جهش دوم، سوم و اجرایی شدن طرح های راهبردی در پایان برنامه 
هفتم توســعه به ساالنه ۱۵۰ میلیون تن و درآمد حدود ۴۴ میلیارد دالر خواهد 
رســید که این صنعت را به صنعت برجسته دارای نقش ممتاز در اقتصاد کالن 

کشور تبدیل خواهد کرد.
سمانه بیدمشک

در جهش سوم صنعت 
پتروشيمی كه تا پايان سال 

1404 است، 2۸ طرح فعال 
داريم و با بهره برداری از 
اين طرح ها ظرفيت توليد 

اين صنعت تا 133 ميليون تن 
افزايش پيدا می كند و درآمد 

به 35 ميليارد دالر در سال 
خواهد رسيد

پتروشيمی؛ از ديروز تا امروز

5۷ سالگی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی خبر داد:

اجرای 30 طرح راهبردی با سرمايه گذاری 16 ميليارد دالر تا سال 1406

 ۲۸ طرح فعال در جهش سوم
محمدی با اشــاره به اینکه در جهش سوم صنعت 
پتروشــیمی که تا پایان سال ۱۴۰۴ است، ۲۸ طرح فعال 
داریم، ادامه داد: با بهــره برداری از این طرح ها ظرفیت 

تولید این صنعت تا ۱۳۳ میلیون تن افزایش پیدا می کند 
و درآمد به ۳۵ میلیارد دالر در ســال خواهد رسید. از این 
رو با تحقق طرح های جهش ســوم، رتبه ایران در تولید 
محصوالت پایه در خاورمیانه به جایگاه اول صعود خواهد 

کرد. وی تاکید کرد: برنامه خوبی برای گام چهارم توسعه 
صنعت پتروشیمی با هدف تقویت پایداری صنعت در همه 

ابعاد با تعریف طرح های راهبردی انجام شده است.
ریل گذاری هوشمندانه صنعت پتروشیمی در گام چهارم 

توسعه
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی اظهارکرد: با بررســی خوراک های قابل 
دریافت از صنعت نفت در ســال های آتی و استفاده از 
محصوالت پایه به عنوان خوراک و همینطور بررســی 
میزان واردات محصوالت پتروشیمی و نیاز صنایع پایین 
دســتی، ۳۰ طرح راهبردی برای تحقق توســعه پایدار 
تعریف شــده اســت. به عبارت دقیق تر در گام چهارم 
توســعه، عمال ریل گذاری توسعه این صنعت براساس 
موجودی خوراک تا سال ۱۴۰۶ برنامه ریزی شده است.

معاون وزیر نفت افزود: طرح های راهبردی در ۳ دسته 
شــامل طرح های خوراک ترکیبــی برای محصوالت 
آروماتیک، طرح های تولیــد پروپیلن به عنوان خاویار 
صنعت پتروشــیمی و ســومین دســته از این طرح ها 
نیز طرح های پیشــران با هدف تنــوع در محصوالت 
و قطع واردات و ایجاد اشــتغال و آمایش سرزمینی در 
۲۱ طرح تعریف شده اســت و ظرفیت پروپیلن به ۴.۵ 
میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد.وی با بیان این که 
با استفاده از خوراک های ترکیبی سبد تولید محصوالت 
پتروشیمی متنوع می شــود، گفت: تاکنون ۳ هلدینگ 
فعال در صنعت در این زمینــه فعالیت  اجرایی خود را 
آغــاز کرده اند.بهزاد محمدی ادامــه داد:  همچنین در 
بخش دوم که طرح های تولید پروپیلن هستند، با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شــده طرح PDH ســلمان 
فارسی در دست ساخت است و طرح GTP نیز در بندر 
امیرآبــاد در حال دریافت مجوزهای مورد نیاز اســت و 
طرح GTPP اســالم آباد غرب با دانش فنی ایرانی که 

از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تهیه شده 
اســت توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی احداث می 
شود.گفتنی اســت؛ طرحGTPP   دیگری نیز در بندر 
انزلی ساخته می شــود و طرح پارک پروپیلن عسلویه 
نیز با اســتفاده از متانول مــازاد در این منطقه، از دیگر 
برنامه های آتی است.محمدی با اشاره به ساخت طرح 
PDH در منطقه عســلویه، افزود:حجم سرمایه گذاری 
بــا اتمام طرح های جهش دوم بــه ۸۰ میلیارد دالر، با 
تکمیل طرح های جهش سوم به ۹۲ میلیارد دالر و در 
گام چهارم بــه ۱۰۸ میلیارد دالر افزایش پیدا می کند.

با تکمیل طرح های جهش دوم و ســوم و نیز اجرایی 
شدن طرح های راهبردی، پیش بینی می شود در پایان 
برنامه هفتم توســعه، ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران 
بــه ۱۵۰ میلیون تن و درآمد ۴۴ میلیارد دالر در ســال 
خواهد رسید.به گفته محمدی، طرح های پیشران در ۴ 

زنجیره پروپیلن، متانــول، اتیلن و بنزن با هدف ایجاد 
تنوع در سبد محصوالت، توسعه زنجیره ارزش، کاهش 
واردات، تامیــن خوراک صنایع پایین دســتی، افزایش 
ارزش محصوالت و آمایش سرزمینی تعریف شده است.
وی ادامه داد: برای بهبود اقتصاد طرح ها، مشــوق هایی 
مانند تخفیف قیمت خوراک گاز، معافیت مالیاتی، ارایه 
دانش فنی و در اختیار گذاشتن زیرساخت های مورد نیاز 

در نظر گرفته شده است.
ایرانی سازی کاتالیست های صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت به روند بومی ســازی دانش فنی 
فرآیندهای پتروشیمیایی در سایر محصوالت اشاره کرد 
و افزود: این روند به سرعت دنبال می شود و تاکنون ۷ 
فرآیند، بومی سازی شده است که این تعداد تا پایان سال 
۱۴۰۰ به ۱۰ فرآیند می رســد.همچنین در حوزه ایرانی 
سازی کاتالیســت های مورد نیاز صنعت به عنوان ماده 
حیاتی و گرانقیمت، ســهم ما از بازار جهانی کاتالیست 
۲۷۰ میلیون دالر ارزیابی می شــود که تاکنون ۲۰ نوع 
آن داخلی ســازی شده اســت و ۱۶ نوع تا پایان سال 
۱۴۰۰ بومی ســازی خواهد شد.به گفته بهزاد محمدی،  
در مجموع از ۲۷۰ میلیون دالر کاتالیســت، مهم ترین 
و با ارزش ترین کاتالیســت ها بــه ارزش ۲۰۰ میلیون 
دالر تا پایان ســال ۱۴۰۰ بومی ســازی می شود.مدیر 
عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در پایان بیان 
کرد: امیدواریم با تالش مســتمر و هوشمندانه، صنعت 
پتروشــیمی نقش خود در خلق ثروت و رونق را روز به 
روز برجسته سازد. محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا 
با افزایش مصــرف گاز، تأمین خوراک مجتمع هایی که 
از خوراک گازی استفاده می کنند با مشکل روبه رو شده 
است، گفت: صنعت گاز توانسته تا امروز این موضوع را 
مدیریــت کند و تا این زمان نیز تأثیر جدی از این ناحیه 

نداشته ایم.

سال ۲۰۲۰ روزهای آخرش را سپری می کند؛ 
ســالی که کرونا به جان بازار نفت افتاد، شــهادت 
سردار سلیمانی قیمت نفت را به مرز ۷۲ دالر رساند، 
جنگ قیمتی ســعودی – روســی دوشنبه سیاه را 
برای نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت با ثبت 
قیمت منفی ۳۷ دالر رقم زد و ... تنها اقدام ســال 
۲۰۲۰ متناسب با نامش  در عرصه بازار نفت توافق 
تاریخی اوپک و متحدانش برای کاهش تولید ۹.۷ 

میلیون بشکه نفت بود.
شهادت سردار سلیمانی

نفت  خام برنت که ســال ۲۰۲۰ را با قیمت 
۶۶ دالر برای هر بشــکه آغاز کرده بود در دومین 
روز سال تحت تأثیر شهادت سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران و ابومهدی 
المهندس، معاون حشدالشــعبی، در فرودگاه بغداد 
با افزایش ۴.۵ درصدی همراه شــد و تا ساعاتی از 
مرز ۷۱ دالر برای هر بشکه گذشت. افزایش قیمت 
نفت همچنین پس از پاسخ موشکی ایران به اقدام 
تروریستی آمریکا و نگرانی از تقابل نظامی تهران 
و واشنگتن در ژانویه تداوم یافت و به ۷۲ دالر هم 
نزدیک شد. این رقم باالترین قیمت نفت در سال 

۲۰۲۰ است.
شکست مذاکرات مارس

سازمان  نشســت  یکصدوهفتادوهشــتمین 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپــک( پنجم ماه 
مارس پیشــنهاد کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشکه ای تولید نفت را روی میز گذاشت تا مشروط 
به موافقت اوپک پالس آن را اجرا کند، اما ششــم 
ماه مارس به ســد روســیه خورد. اوپک پالس به 
ریاست روسیه افزون بر مخالفت با پیشنهاد اوپک 
اعالم کرد که توافــق کاهش یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشــکه ای تولید نیز تا پایان ماه مارس معتبر 
است و پس از آن هیچ تعهدی برای کاهش تولید 
نفت وجود ندارد. آغاز یک جنگ. عربستان، امارات 
و روســیه با شکســت مذاکرات ماه مارس برای 
افزایش تولید نفت از ۵۰۰ هزار بشکه تا ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار بشــکه پس از پایان ماه مارس اعالم 

آمادگی کردند.
جنگ سعودی - روسی

پس از شکست مذاکرات ماه مارس، عربستان 
قیمت نفت صادراتی نفت خام خود را کاهش داد و 
عراق و کویت نیز با تابعیت از عربستان قیمت نفت 
را کاهش دادند. این اقدام جنگ قیمت عربســتان 

و روســیه را شعله ور کرد، بلبشــویی در بازار نفت 
که با مازاد عرضه روبــه رو بود، در ماه مارس به پا 
شد. مشتریان نفت عربســتان تالش کردند خرید 
نفت از این کشــور را تــا ۵۰ درصد افزایش دهند. 
در این شــرایط قیمت کرایه نفتکش به دلیل رزرو 
نفتکش های غول پیکر بــرای حمل محموله های 
نفت خام ازسوی عربستان به شدت افزایش یافت؛ 

عربستان دچار جنون نفتی شده بود.
سقوط قیمت نفت

قیمت نفت خام با اقدام جنون آمیز روســیه و 
عربســتان در سومین ماه میالدی بیش از ۲۰ دالر 
کاهش یافت. قیمت هر بشــکه نفت شاخص های 
برنت و وست تگزاس اینترمدیت و قیمت سبد نفتی 
اوپک که ماه مارس را به ترتیب با قیمت ۵۱ دالر 
و ۹۰ ســنت، ۴۶ دالر و ۷۵ سنت و ۵۱ دالر و ۶۵ 
سنت آغاز کرده بودند در پایان این ماه با همه گیری 
جهانــی ویروس کرونا و جنون نفتی عربســتان و 
روسیه به ترتیب ۲۷ دالر و ۲۸ سنت، ۲۱ دالر و ۳۴ 
سنت و ۲۱ دالر و ۶۶ سنت برای هر بشکه رسید. با 
رسیدن قیمت نفت به این ارقام تصمیم بر این شد 

اوپک و غیراوپک نشست فوق العاده برگزار کنند.
نشست تاریخی آوریل

نشســت فوق العاده اوپــک و غیراوپک پس 
از کشــمش های فراوان و پس از مذاکرات دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه برگزار شد. وزیران نفت و 
انرژی ۲۳ کشور عضو اوپک پالس نهم ماه آوریل 
برای نخستین بار در مقابل دوربین ها نشستند و از 
طریق وبینار با هم مذاکره کردند. نشستی که بیش 
از ۱۰ ســاعت به درازا کشید و با وجود موافقت ۲۲ 
کشــور عضو اوپک پالس با پیشنهاد کاهش تولید 
در ســه مرحله که ۱۰ میلیون برای مرحله نخست 
آن تعیین شــد به دلیل مخالفت مکزیک با نحوه 
تخصیص سهمیه کاهش تولید به شکست انجامید. 
وزیر انرژی عربســتان در این نشســت در مقابل 
پیشنهادهایی که خواســتار کنار گذاشتن مکزیک 
از جمع کشــورهای غیرعضو اوپک بود، اصرار بر 

مشارکت همه کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک 
داشت.

قول آمریکایی
وزیران نفت و انــرژی اوپک پالس یک بار 
دیگــر پس از گفت وگوی عربســتان و مکزیک و 
پس از قول مساعد رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر 
جبران بخشی از کاهش تولید مکزیک بار دیگر ۱۲ 
آوریل در مقابل دوربین ها نشستند تا پیشنهادهای 
نشست ۹ آوریل را نهایی کنند. نشستی که با لبخند 
وزیر انرژی مکزیک طوالنی نشد. ۲۳ کشور عضو 
اوپــک و غیراوپک بر توافق کاهش تولید در ســه 
مرحله به ترتیب ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برای 
مــدت دو ماه، ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه برای 
۶ مــاه و ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه برای یک 
سال و چهار ماه به توافق رسیدند. مهلت این توافق 

امضاشده تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ میالدی تعیین شد.
دوشنبه سیاه

بیستمین روز ماه آوریل یعنی هشت روز پس 
از توافق تاریخــی اوپک پالس و در حالی که دنیا 

هنوز از این توافق لبخند بر لب داشت دوشنبه سیاه 
رقم خورد و در اتفاقی بی ســابقه قیمت نفت خام 
شــاخص دبلیوتی آی منفی شد. قیمت قراردادهای 
آتی  این شــاخص با سررســید یک ماه در ماه مه 
۲۰۲۰ در بازار بورس نیویــورک )نایمکس( که با 
قیمت حدود ۱۸ دالر برای هر بشــکه باز شــد با 
قیمت برابر منفی ۳۷ دالر و ۶۳ ســنت به ازای هر 
بشــکه بسته شد. این نخســتین بار در تاریخ بازار 
بورس نیویورک بود که قیمت قراردادهای آتی  نفت 
منفی می شد. دلیل این سقوط قیمت در معامالت 
آتی  نفت مازاد عرضه بزرگ موجود در بازار نفت و 
کمبود ظرفیت انبار برای ذخیره ســازی عنوان شد، 
امــا به طور دقیق تر بایــد آن را به محدودیت های 
موجود برای معامــالت آتی  کاالهای خام پیش از 
تاریخ انقضای قرارداد )Expiration date( نسبت 

داد.
ثبت اعداد بی سابقه

سال ۲۰۲۰ ســال پر از عددهای بی سابقه و 
شگفت انگیز است. سطح ذخیره سازی تجاری نفت، 

تولید نفت عربستان و تقاضای نفت هم در این سال 
اعداد بی ســابقه را ثبت کردند. سطح ذخیره سازی 
تجاری نفت در کشورهای عضو سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی )OECD( در ماه مه ۲۰۲۰ به 
رکورد ۳۲۲۱ میلیون بشــکه، ســطح ذخیره سازی 
)تجــاری و اســتراتژیک( نفت کشــورهای غیر 
OECD در همین زمان به ۳۶۷۱ میلیون بشــکه 
و ذخایــر نفت روی دریا نیز در مــاه آوریل ۲۰۲۰ 
به ۲۵۲ میلیون بشکه رسید. عدد شگفتی ساز دیگر 
سال ۲۰۲۰، تولید نفت عربستان است. تولید نفت 
این کشــور در ماه آوریل بر اســاس اعالم منابع 
داخلی این کشــور به رقم بی ســابقه ۱۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار بشــکه رسید. تقاضای نفت هم در سال 
۲۰۲۰ روی نمــودار کاهش تاریخــی قرار گرفت. 
تقاضای نفت بر اســاس بررســی سه منبع آژانس 
بین المللــی انــرژی )IEA(، اداره اطالعات انرژی 
آمریکا)EIA(  و سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( به صورت میانگین روزانه بیش از ۹ میلیون 

بشکه کاهش یافت است.
کشف میدان های نفت و گاز

عربســتان و امارات به عنوان دو کشور عضو 
اوپک در سال ۲۰۲۰ از کشــف میدان های جدید 
نفت و گاز در کشورهایشــان خبر دادند. خبرهایی 
که می تواند معادالت جهانی انرژی را دســتخوش 
تغییراتی کند. عربستان ۳۰ اوت اعالم کرد شرکت 
دولتی نفت ســعودی آرامکو عربستان، دو میدان 
جدید نفت و گاز در مناطق شمالی این کشور کشف 
کرده اســت. مقدار برداشــت نفت از میدان »ابرق 
التلول« واقع در جنوب شرقی شهر شمالی »عرعر« 
روزانه ۳ هزار و ۱۸۹ بشــکه نفت خام سبک عربی 
برآورده شــده اســت که در کنــار آن ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار فوت مکعب گاز طبیعی تولید می شــود، 
همچنین برداشت روزانه گاز طبیعی از میدان گازی 
»هضبه الحجره« واقــع در منطقه »الجوف« ۱۶ 
میلیون فوت مکعب گاز طبیعی برآورد شــده است 
که به همراه آن روزانه هزار و ۹۴۴ بشکه میعانات 
گازی تولید می شود، همچنین امارات چهارم نوامبر 

از کشف میدان های جدید نفت و گاز در این کشور 
خبر داد و اعالم کرد کشفیات جدید شامل ۷ میلیارد 

بشکه نفت و ۵۸ تریلیون فوت مکعب گاز است.
بحران لیبی

حــوادث روی داده برای لیبــی را هم باید از 
اتفاق های مهم ســال ۲۰۲۰ دانســت. تولید نفت 
این کشــور که ابتدای ســال ۲۰۲۰ در پی تصرف 
پایانه های نفتی شــرق و مرکز از ســوی نیروهای 
وفادار به خلیفه حفتر، رهبر نیروهای مســلح شرق 
لیبی دچار اخالل شــد و با رسیدن به نزدیک صفر 
به کمترین رقم ســال ۲۰۱۱ رسید طبق تازه ترین 
گزارش دبیرخانه ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفــت )اوپک( به یک میلیون و ۱۰۸ هزار بشــکه 
رســیده و به تولید روزانه یک میلیون و ۲۲۰ هزار 
بشــکه پیش از تعطیلی مراکز یادشده نزدیک شده 
اســت. مدیرعامل شــرکت ملی نفت لیبی اعالم 
کرد که این کشــور تا تثبیت تولیــد نفت به نظام 
ســهمیه بندی برای کاهش تولیــد اوپک ملحق 

نمی شود.
برزخ نا اطمینانی

ســال ۲۰۲۰ با تمام فراز و فرودهایش رو به 
پایان اســت و سال ۲۰۲۱ در برزخ نااطمینانی برای 
تقاضا، عرضه و قیمت نفت آغاز خواهد شد، بازاری 
که هیچ گاه این درجه از نااطمینانی را نداشته است. 
تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ دو حالت خواهد داشت 
یا روند فعلی و کاهش تقاضای نفت به دلیل موج سوم 
شیوع ویروس جهش یافته کرونا تداوم خواهد یافت 
و یا با واکسیناسیون عمومی و بازگشت فعالیت های 
اقتصادی افزایش می یابد. اختالف بین این دو وضع 
حداقل ۶ میلیون بشکه در روز است. در بخش عرضه 
نیز وضع بهتر نیست. تداوم افزایش تولید نفت لیبی، 
تقویت تولید آمریکا و احتمال بازگشــت نفت ایران 
این بخش را نیز در وضع نااطمینانی قرار داده است. 
به ایــن دو مورد تصمیم اخیر اوپک پالس مبنی بر 
افزایش تدریجی تولید نفت به صورت ماهانه و مبتنی 
بر ارزیابی بازار و نااطمینانی از روند تولید نفت اوپک 
را هم اضافه کنید. پیش بینی قیمت نفت در ســال 
۲۰۲۱ کار دشــواری است. به جرأت می توان گفت 
فعاالن بازار نفت در ســال ۲۰۲۱ در یک سردرگمی 
بزرگ قرار دارند و پیش بینی قیمت نفت در ســال 
آینده بیشتر به یک پیشگویی نوسترآداموسی شبیه 

است تا پیش بینی.
رویا خالقی

در پايان سال 9۸ در كشور 
56 مجتمع پتروشيمی وجود 

داشت كه در حال حاضر به 64 
مجتمع رسيده است و تا پايان 
سال جاری با بهره برداری از 
طرح های جديد، اين تعداد  
به 70 مجتمع افزايش پيدا می 

كند

بازار نفت در سالی که گذشت؛

سال سقوط



شنبه 13 دی ماه 1399 
 شماره 752

10
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

جلسه مديرعامل سازمان با رييس گروه های جراحی 
بيمارستان صنعت نفت تهران 

دکتر ســید مهــدی هاشــمی مدیرعامل 
ســازمان در راســتای برگزاری سلسله جلسات 
درون ســازمانی ، اینبــار با رییــس گروه های 
جراحی بیمارســتان فوق تخصصی صنعت نفت 

تهران گفتگو کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت،مدیرعامل سازمان 
هدف از برگزاری این جلســات را شناســایی و 
بررســی نقاط قوت و ضعف و ارائه راه کارهای 
علمی و عملی برای رفع چالش ها و مشــکالت 
عنوان کرد و برلزوم بازنگری در برخی عملکردها 
و ارائــه روش هــای جدید تاکید کــرد.در این 
جلسه که در ســالن کنفرانس بیمارستان صنعت 
نفت تهران با حضور دکتر ســید مهدی هاشمی 
مدیرعامل ســازمان و دکتر سید عباس قاسمی 
حسینی رییس بیمارســتان ، دکتر رضا شهرامی 
معاون درمــان و دارو صنعت نفت تهران برگزار 

شد ،  رییس گروه بخشها موارد مختلفی از جمله 
بازســازی اتاق های عمل،بازنگــری k جراحی 
اعمــال جراحی  انجام  برای  ،افزایش ظرفیــت 
،آموزش پرســنل ، روش های تسریع در پذیرش 
بیماران و آماده ســازی آنان بــرای انجام عمل 
جراحی،تشکیل تیم مشــترک برای تشخیص و 
تصمیم جراحی در بیماران قلبی،افزایش ظرفیت 
زایمان طبیعی و حضور ماما همراه بیمار، گسترش 
حوزه پزشکی ، قرارداد با سایر بیمه های تکمیلی 
به منظور ارائه خدمات بــه کارکنان قراردادی و 
پیمانکاری،قــرارداد با برخــی فوق تخصص ها، 
برند سازی و معرفی خدمات خاص و نوین ویژه 
از ظرفیت  بیمارستان صنعت نفت،استفاده بهینه 
تله مدیســین در جهت کاهــش ارجاع بیماران ، 
ارائه خدمات جدید به مراجعین و ارائه راهکارهای 
مدیریتی برای اســتفاده ازقابلیت های تخصصی 

را مطرح کردند.

 راه اندازی سانتر طب کاردر عسلويه و سالمت خانواده 
دستورکار سومين جلسه هفتگی بود 

با تالش مدافعان سالمت بيمارستان نفت 
گچساران رزمنده شيميايی کرونا را شکست داد

سومین جلســه هفتگی مدیرعامل 
ســازمان با روســا و مدیران ستادی با 
هدف بررســی روند پیگیری موضوعات 
جلسات گذشته و بررســی اطالعات و 
آمار مراکز درمانی با هدف برنامه ریزی 
صحیح در ارائه خدمــت ، آغاز معاینات 
دوره ای در اهواز و راه اندازی سانتر طب 

کاردر عسلویه برگزار شد. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت، دکتر 
مهدی هاشــمی مدیرعامــل مجموعه 
بــه ادامه  رونــد پیگیــری موضوعات 
جلســات گذشــته پرداخت  و بــر ارائه 
اطالعات دقیق تعداد بیماران بستری و 
ســرپایی مبتال به کووید ۱۹  در پایان 
هر هفته تاکید کرد و خواســتار این شد 
که معاونین ســه منطقه تهران ،اهواز و 
بوشهر با همکاری تیم سالمت سازمان 
این اطالعات را هرچه ســریع تر آماده 
و آنالیــز نمایند.مهندس بهنام ســمیع 
مدیرمهندسی و ساختمان سازمان درباره 
رونــد انجام کار راه اندازی تروماســنتر 
عســلویه گزارشــی ارائه کرد ، در ادامه 
مدیرعامل سازمان بر پیگیری راه اندازی 

سانتر طب کار و مرکز جامع سالمت کار 
در عسلویه تاکید کرد.

در ادامه دکتر پیمان فرید نیا رییس 
ســالمت کار و HSE  سازمان گزارشی 

از عوامل موثر در افزایش آسیب پذیری 
صنعــت نفــت در پاندمی کرونــا داد و 
آماری از تعداد کل بســتری شــدگان، 
بهبودیافتــگان و فوتی های ناشــی از 

بیماریی کووید ۱۹ ارائه کرد.
دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت 
و درمــان صنعت نفت اهواز که بصورت 
آنالین در جلســه شــرکت داشت ، در 

خصوص کاهش میزان بستری بیماران 
کوویــد ۱۹ در آن منطقه و انجام اعمال 
جراحــی و خدمات مختلف با کاهش بار 
بیماران مبتال بــه کووید ۱۹ مطالبی را 
ارائه کرد و همچنین مقرر شــد معاینات 
دوره ایی کارکنان پس از اخذ مجوزهای 

الزم از سرگرفته شود.
دکتر وحید مالکی رییس بهداشت 
و درمان صنعت نفت اســتان بوشــهر 
، آنالیــن گزارشــی از تعــداد بیماران 
بســتری کووید ۱۹ ارائه کرد ، در ادامه 
متخصص  پزشــک  در خصوص جذب 
در منطقه و اهمیت برخی رشــته های 
پزشــکی مــواردی توســط مدیرعامل 

سازمان مطرح شد.
از  در این جلســه مباحث دیگری 
جمله بررسی دقیق آمار و ارقام و بازبینی 
آن توسط مدیریت برنامه ریزی،بررسی 
اطالعات بیماران ســرپایی و بســتری 
،پیگیری روند پروژه هــای عمرانی در 
اهواز ،طرح انتقال سرور سازمان ، برنامه 
ریزی محتوای آموزشــی برای کارکنان 
حوزه آمار و MIS توسط مدیران و روسا 

مطرح و بررسی شد.

بازديد سرزده مديرعامل 
سازمان از مرکز سالمت 

خانواده آزادی 
امـروز  سـازمان  مدیرعامـل  هاشـمی  مهـدی  سـید  دکتـر 
چهارشـنبه ۱۰ دیماه بطور سـرزده از مرکز سـالمت خانواده آزادی 

بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت تهـران بازدیـد کـرد.
درمـان  و  بهداشـت  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
از  قدردانـی  ضمـن  مجموعـه  ایـن  مدیرعامـل   ، نفـت  صنعـت 
زحمـات کادر درمـان گفـت: حضـور در مراکـز درمانـی سـازمان 
و از نزدیـک در جریـان رونـد فعالیـت هـا، مشـکالت و چالـش 
 هـا قـرار گرفتـن، میتوانـد بـه ارائـه خدمـات بـا کیفیـت کمـک 

شایانی کند.
وی هـدف اصلـی از ایـن بازدیدهـا را بررسـی چالـش هـای 
موجـود  عنـوان کـرد و افـزود : هـدف  ارتقـای کیفیـت خدمـت 
در حـوزه بهداشـت و درمـان اسـت و زمانـی کـه  از نزدیـک بـا 
بیمـاران، همراهـان و کادر درمـان صحبـت مـی شـود میتـوان در 
جهـت بهبـود کیفیـت و کاهش مشـکالت ، برنامه ریـزی دقیق و 

انجام شـود. مناسـبی 
مدیرعامـل سـازمان خاطـر نشـان کـرد : ایـن بازدیـد هـای 
سـرزده از مراکـز درمانـی در سـطح مناطـق ادامـه دار خواهـد بود.

بیماری  متخصص  پزشک 
بعثت  بیمارســتان  های عفونی 
رزمنــده  گفــت:  گچســاران 
مقدس  دفاع  دوران  شــیمیایی 
مبتال به کرونــا پس از ۲۵ روز 
مبــارزه با کرونا، ایــن بیماری 
را شکســت داد و از بیمارستان 
گچســاران  نفت  صنعت  بعثت 

ترخیص شد.
دکتر عبدالعلــی کیانی در 
گفتگو بــا خبرنگار پایگاه روابط 
عمومــی بهداشــت و درمــان 
اظهار  گچســاران  نفت  صنعت 
داشــت: این بیمار کــه دارای 
اثرات شــیمیایی زمــان جنگ 
است و از مشکل حاد ریوی رنج 
می بــرد ۲۵ روز پیش به علت 
عارضه حاد تنفسی به بیمارستان 
نفت مراجعه کرد و پس از انجام 

آزمایــش، تســت کرونای وی 
مثبت شد.

وی با اشاره به اینکه این 
بیمار پس از انجام بررسی های 
الزم با تشخیص درگیری ۱۰۰ 
درصــدی ریه به کرونــا )ریه 
سفید( تحت درمان قرار گرفت، 
افــزود: این رزمنده شــیمیایی 
دوران دفاع مقدس ۵۶ ســاله 
روز بســتری در  از ۲۵  پــس 
بیمارســتان بعثت صنعت نفت 
و  پزشــک  با تالش همکاران 
بهبود  بیمارستان  این  پرستاران 
یافــت و صبح امروز با وضعیت 
ترخیــص کامــل   ســالمتی 

 شد.
دکتــر کیانی در ادامه بیان 
کرد: بیمــاران کرونایی پس از 
باید  این بیماری  از  رها شــدن 

شامل  بهداشــتی  پروتکل های 
ماســک زدن و فاصله گــذاری 
اجتماعی را رعایــت کنند. وی 
افزود: تغذیه مناسب و باالبردن 
سیســتم ایمنی رونــد بهبودی 
را تســریع می کند تــا زودتر به 

شرایط قبل برگردد.
های  بیمــاری  متخصص 
عفونی ادامه داد: هر چقدر میزان 
درگیری بیمار با بیماری بیشتر و 
شدت آن باالتر باشد دوره بهبود 

نیز طوالنی تر خواهد بود.
دوران  شــیمیایی  رزمنده 
دفاع مقدس که ۱۸ ماه ســابقه 
حضور در جبهــه های جنگ را 
دارد و هم اکنون در اداره خدمات 
رفاهی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچســاران مشــغول به 
کار اســت گفت: در مدت زمان 

بستری در بیمارستان نفت کادر 
درمان این مرکــز درمانی مانند 
والدین و عضوی از خانواده خود 

از من مراقبت کردند.
گودرز بــزرگ زاده با بیان 
اینکه شکرگذارم که لطف الهی 
شامل حالم شــد و از دام کرونا 
نجات یافتم افزود: ســالمتی و 
برگشــت دوباره خود به زندگی 
را مدیــون کادر درمــان ایــن 
بیمارســتان می دانم و همیشه 
و در همــه حــال دعاگوی آنها 

خواهم بود.
وی با بیــان اینکه تالش 
از  مدافعــان ســالمت کمتــر 
رزمندگان دفاع مقدس نیســت، 
افزود: ملت ایران ایثار و از خود 
را  مدافعان سالمت  گذشــتگی 

هیچگاه فراموش نمی کند.

اخبار

دكتر امينی : هدف بازرسی اصالح فرآيند 
امور است 

رئیس بازرسی و امور ایثارگران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
از بومی سازی موفق سنجه های ارتقاء سالمت نظام اداری این بهداشت و 

درمان تقدیر کرد و هدف بازرسی را اصالح فرآیند امور عنوان کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمــان صنعت نفت 
شــمالغرب کشــور ، دکتر امینی رئیس بازرســی و امور ایثارگران سازمان 
بهداشــت و درمان بهمراه زهرا آجیدیان کارشناس این حوزه به این مرکز 
ســفر کرده و از نزدیک  اقدامات انجام شده در مقوله ارتقاء سالمت نظام 

اداری بخصوص بومی سازی سنجه ها را مورد ارزیابی قرار دادند.
دکتر امینی با اشــاره به تاخیر دوره بازرسی با شیوع ویروس کرونا، از 
پیشنهاد همکاران بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور جهت راه 
اندازی ســامانه ای برای بررسی عملکرد کمیته های ارتقای سالمت نظام 

اداری بهداشت و درمان ها استقبال کرد.
وی در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات این مرکز در پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا  گفت :  اقدامات بسیار خوبی در خصوص کنترل شیوع بیماری 
کرونا انجام شــده ، در بازرسی های خود اجرای اورژانس خاکستری ) تریاژ 
بیماران ( ، انجام آزمایش بیماران مشکوک به کووید ۱۹ در واحد اورژانس ، 
تحویل دارو درب منزل به بیماران مزمن و ویزیت تلفنی بیماران را مشاهده 
کردیم که قابل تقدیر است و باید به این نکته که بیماران زمینه ای دارای 

ریسک خطر باال هستند اقدامات انجام بگیرد.
رییس بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان با اشاره به اینکه هدف 
بازرسی ، اصالح فرآیند امور است ،  گفت  : سعی ما بهبود و افزایش کیفیت 

خدمات سازمان است.
دکتر حســینعلی زاده رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب 
کشــور ، ضمن عرض خیر مقدم  ، از حضور مجدد ایشــان در تبریز و نظر 
مثبت وی در حل مشکالت این مرکز تشکر کرد و گفت : با توجه به اینکه 
در  ســال ۹۹ ، به دلیل شــیوع بیماری کووید ۱۹ و تحریم های ظالمانه 
مشکالت عدیده ای در کشور داشتیم ، با الطاف الهی و همکاری کارکنان 
با تمام وجود برای کنترل ، پیشــگیری و درمان بیماران در این بهداشت و 

درمان اقدام کرده ایم.
وی افزود : در این مدت حدود ۳۳ جلسه کمیته سالمت و ۳۳۳ مصوبه 
داشتیم که عالوه بر ۵۵ دستورالعمل ابالغی سازمان می باشد و در اصالح 

روش ها و جبران کمبود ها و جابجایی نفرات نقش موثری داشته است.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور تصریح کرد 
: معاینات دوره ای کارکنان رســمی و مدت موقــت تا آخر آذر ۹۹ ، حدود 
۳۳۵۲ مورد و برای کارکنان پیمانکاری ۷۸۲ مورد انجام گرفته اســت و به 
همت همکاران طب صنعتی و سالمت کار  باالی ۹۸درصد از معاینات طب 

صنعتی کارکنان شاغل در صنعت نفت شمالغرب کشور انجام شده است .
دکتر حســینعلیزاده  اظهار داشت  : با توجه به جمعیت طبی ۱۷ هزار 
نفری این بهداشــت و درمان در ســطح سه اســتان ، برای کاهش  تردد 
کارکنان شرکت های تابعه صنعت نفت در شمالغرب کشور ، پایش مرتب 
بیماران کرونا در سامانه Nocorona انجام می گیرد که ۸ نفر از همکاران 
در ارومیه با تالش شبانه روزی در ۲ ماه حدود ۲۵۲۶ مورد ثبت داشته اند.

وی ادامه داد  : کمیته ارتقای ســالمت نظام اداری ۸ جلسه در سال 
۹۹ تاکنون تشکیل داده و ســنجه های این کمیته توسط اعضا بررسی و 
بومی سازی شده است ، عالوه بر این صندوق های انتقادات و پیشنهادات 
بازگشــائی و نظرات مراجعین بطور مرتب بررســی و گزارش آن  ارائه می 
شود که رئیس روابط عمومی این مرکز در مواقع لزوم ضمن تماس تلفنی 
با مراجعین یا بصورت مکتوب، پاسخ های مناسب به نظرات و پیشنهادات 

آنها ارائه میکند.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور در خصوص 
بحث انطباق ، در واحد فیزیوتراپی ، یک نفر فیزیوتراپیست توسط پیمانکار 
مربوطه اضافه شــده است و برای جلوگیری از ازدحام بیماران در واحدهای 
آزمایشــگاه ، اورژانس و دندانپزشکی ، ســه عدد کیوسک نوبت گیری از 
ســازمان خریداری شده است و برای حل مشکل نوبت گیری مراجعین نیز 

مکاتباتی با اداره مخابرات انجام شده است.
سپس دکتر عبدالملکی کارشناس مدیریت سالمت سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت ، نتایج بررســی های چنــد روز خود در مورد فرآیند 
اجرایی پذیرش و باز پرداخت هزینه های دندانپزشکی ) درمان غیر مستقیم 
(، بررســی کارانه ، بررسی عملکرد پزشــکان پیمانکاری و عملکرد درمان 
غیر مستقیم مستقر در مرکز ســالمت خانوده درمانگاه ارومیه توضیحاتی 

ارائه نمود.
قهرمانی نماینده بازرسی ســازمان در بهداشت ودرمان صنعت نفت 
شــمالغرب ، در مورد اقدامات انجام یافته در ســال ۹۹ ، برگزاری جلسات 
کارگروه کمیته ارتقاءسالمت نظام اداری در این بهداشت و درمان اشاره کرد 
و گفت :از اول سال ۹۹ تاکنون ۸ جلسه برگزار شده است که در این جلسات 
اعضا ضمن بررسی سنجه های ارسالی از بازرسی سازمان ، اقدام به بومی 
سازی آنها نموده  و از اقدامات اعضا ؛ بازبینی اعضا اصلی  کارگروه کمیته 
ارتقا سالمت نظام اداری ، تهیه شناسنامه برای هر فعالیت و شاخص سنجه 
ها می باشد و با توجه به اینکه هر شاخص دارای ابعاد گوناگون است در هر 

جلسه ۳ شاخص مورد بررسی قرار می گیرد.
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گزارش

بررسی ابعاد گسترده چالش قطع گاز در صنايع پتروشيمی
قطع گاز صنایع در ماههای ســرد ســال )ناشی از 
افزایش بی رویــه مصرف خانگی( منجــر به اختالل و 
بعضا توقف تولیدو بروز مشــکالت جدی می شود و این 
مشــکالت بویژه در صنایع پتروشیمی ابعاد گسترده تری 

دارد.
قطع گاز صنایع در ماههای ســرد ســال )ناشی از 
افزایش بی رویه مصرف خانگی( منجر به اختالل و بعضًا 
توقف تولید و بروز مشکالت جدی می شود و این مشکالت 
بویژه در صنایع پتروشــیمی ابعاد گسترده تری دارد. مژده 
حسینی، کارشــناس دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی که 
در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به این موضوع پرداخته 

است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
در ۱۰ ســال گذشــته مواجهه صنایع کشــور، به 
ویژه شرکت های پتروشــیمی با قطع گاز طبیعی یا الزام 
به کاهش شــدید مصرف آن در روزهای ســرد به امری 
عادی تبدیل شــده و هیچ نهادی مسئولیت عواقب آن را 
بر عهده نمی گیرد و اهتمامی در جبران خســارات وارده 
مشــاهده نمی شود. هر سال در تابستان مسئولین شرکت 
ملی گاز از تأمین گاز در زمســتان خبر داده و مژده قطع 
نشــدن آن را می دهند ولی با نزول اولین برف زمستانی 
باز همان داســتان قدیمی تکرار و صنایع ملزم به توقف 

تولید می شوند.
با نگاهی به نام گذاری ســال های اخیر از ســوی 
رهبر معظم انقالب اســالمی که با نــگاه ویژه به تولید 
داخلی بــوده، این رویه مغایر با منویــات رهبر انقالب و 
رشد اقتصادی کشور است: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ 
اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال؛ حمایت از کاالی ایرانی؛ 
رونق تولید و جهش تولید، همگی داللت بر تأکید ایشان 
بر تولید بعنــوان قدرتمندترین ابزار در اقتصاد مقاومتی و 
بّرنده ترین ســالح در جنگ اقتصادی با غرب و به ویژه 

آمریکا دارد.
اهمیت و ضرورت تولید بیشــتر بویــژه در صنایع 

پتروشــیمی آن هم در پی شــدت گرفتــن تحریم های 
ناجوانمردانه از چند جهت قابل تأمل است:

۱- بخش عمــده ای از مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
پایین دســتی در صنایع پتروشــیمی تولید می شــود؛ به 
گونه ای که در کشــور کمبود جدی در مایحتاج عمومی 

مردم احساس نمی شود.
۲- رونق نسبی تولید در صنایع پایین دستی توانسته 
نیروی کار را با وجود مشکالت عدیده و افول کسب و کار 

بواسطه بیماری کرونا همچنان حفظ کند.
۳- عرضه کود شــیمیایی به میزان کافی به عنوان 
یکی از مهمترین نهاده های کشــاورزی موجب شــده تا 

بخش کشاورزی کمترین آســیب را از تشدید تحریم ها 
متحمل شــده و بدین ترتیب امنیت غذایی مردم تأمین 

شود.
۴- با اعمال شدیدترین محدودیت ها در خرید نفت 
خام و فراورده های نفتی از ســوی دشمنان، شرکت های 
پتروشیمی به عنوان سردمدار تأمین ارز در کشور، توانسته 
انــد ارز مورد نیاز برای تهیه اقالم حیاتی را در چهارچوبی 
کاماًل شــفاف و با تبعیت بی چون و چرا از سیاست های 
ارزی کشور که توسط بانک مرکزی ابالغ می شود، فراهم 

کنند.
چنانچــه هرگونه خللــی در فراینــد تولید صنایع 

پتروشیمی کشور ایجاد شود، مشکالت متعددی در صنایع 
پایین دستی ایجاد خواهد شد که برخی از این مشکالت 

شامل این موارد است:
۱. تأخیــر در تأمین به موقع کود شــیمیایی برای 
تحویل به شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی موجب 
کمبود کود برای عرضه به کشــاورزان شــده و افزایش 
قیمــت در بازار آزاد را در پــی دارد که نتیجه آن، کاهش 
تولید محصول و افزایــش قیمت برای مصرف کنندگان 

است.
۲. ناتوانی صنایع پتروشــیمی در عمل به تعهدات 
خود با خریداران خارجی، شرکت های پتروشیمی را ناچار 

می کند ضمن جبران خســارت خریــداران خارجی، بابت 
توقف خارج از تعهد در پایانه هــای صادراتی هزینه های 
ســنگینی را برای دموراژ به ناوگان های تجاری پرداخت 

کنند.
۳. از دست دادن مشتریان خارجی آن هم در زمانی 
که پیدا کردنشان بسیار دشــوار و تداوم کار با آنها بسیار 

مهم است.
۴. الزام به تأمین کود شــیمیایی اوره در چهارچوب 
تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی 
مبنی بر تهاتر واردات کنجاله ســویا بــا صادرات اوره به 
کشــور هندوســتان که به موافقت رئیس جمهوری نیز 
رسیده اســت. توقف تولید در واحدهای صنعتی به ویژه 
شرکت های پتروشــیمی در ماه های سرد سال )ناشی از 
قطع گاز(، تبعات و خســارت های عمده ای به دنبال دارد 
از جمله وارد شــدن تنش های حرارتی، آســیب دیدگی 
تجهیــزات و ضرورت حفظ آنها در شــرایط خاص. بروز 
مخاطرات جدی در نوســانات ظرفیت و در نتیجه شرایط 
دشــوار کنترل عملیات به گونه ای که کاستن از ظرفیت 
واحدهای فرایندی تنها تا حد محدودی امکان پذیر است 
و کاهش بیشــتر عماًل موجب بسته شدن واحد می شود. 
یادآوری می شــود نگارنده به هیچ وجه منکر تالش های 
مجدانه در شــرکت ملی گاز در توسعه دامنه اکتشافات و 
عملیات باالســری، پاالیش، انتقــال و توزیع گاز طبیعی 
نیســت و خدمات شبانه روزی این عزیزان را ارج می نهد 
اما نباید فراموش کرد که تولیدات پتروشــیمیایی بهترین 
کاربرد گاز طبیعی در ایجاد ارزش افزوده اســت و نباید به 
ســادگی آن را قربانی مصرف بی رویه گاز شهری کرد. 
امید است امسال آخرین زمستان در اعمال محدودیت های 
گسترده در تأمین گاز طبیعی به صنایع باشد و در سال های 
آینده سهم صنایع پتروشیمی از کل تولید و صادرات گاز 

طبیعی پایدار و رو به گسترش باقی بماند.
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Oil

IOOC Revives 2 Wells in 
Salman Oil Field

Wells No. 62 and 63 of Salman offshore 
oilfield have come online by the Iranian 
Offshore Oil Company (IOOC). 
According to IOOC, oil production of these 
two wells is in stable conditions and has 
been stabilized with the help of artificial gas 
overflow.After installation and commission-
ing of the S1 platform and the production 
of wells No. 61 and 64 in the Salman joint 
field, by carefully examining and conduct-
ing expert reports on drilling operations, 
completion and rehabilitation of two wells 
62 and 63 and removing barriers and 
production problems were on the agenda of 
the exploitation engineering unit with the 
participation of Salman oil platform.Despite 
the existing risks of non-production of these 
wells, increase of platform water produc-
tion and the possibility of process problems, 
as well as the possibility of reducing oil 
production in Salman field due to allocat-
ing part of injected gas to other wells in this 
field to operate wells 62 and 63, the process 
of reviving the wells started with the best 
possible conditions.

Iran, Armenia Discuss 
Gas Exports, Barter 

The heads of the Iranian and Armenian 
delegations have held constructive talks 
on gas exports and extension of a gas-for-
electricity barter contract.
Following a meeting with Hakob Vardanyan - 
Deputy Minister of Energy Infrastructures and 
Natural Resources of the Republic of Armenia, 
Amir Hossein Zamaninia, Iranian Deputy Pe-
troleum Minister for International Affairs and 
Trade, said today (Saturday, December 26): “In 
today›s meeting, the two delegations of Iran 
and Armenia discussed expansion of energy 
relations for the long term and agreed on the 
main points.”He added: «Discussions about 
some technical issues concerning gas export 
and gas-for-electricity barter were postponed 
to the near future, after which a long-term 
contract will be signed in this regard.»»We 
have been negotiating for a year and a half on 
gas exports and the extension of the gas barter 
contract with Iran. The talks that took place 
today were one of the most constructive ones,» 
said Hakob Vardanyan.He said: «The two del-
egations tried to take into account the mutual 
interests of the two countries.»In 2004, Tehran 
and Yerevan signed a 20-year gas and electric-
ity barter agreement, according to which Iran›s 
exported gas will be used by power plants in 
Armenia, and in return, Iran will import elec-
tricity from Armenia which started importing 
gas from Iran in mid-2009.

 Iran to Launch 8 Petchem Projects by March
Iran is planning to launch 
8 petrochemical projects 
by the end of the current 
Iranian calendar year to 
March 20, 2021.
The CEO of the National 
Petrochemical Company 
(NPC), Behzad Moham-
madi told a press confer-
ence held to mark the 
Petrochemical Day on 
Sunday morning that the 
country’s petrochemi-
cal revenue generation 
was at a very favorable 
state, adding the industry, 
as the first industry in 
Iran, is strengthening its 
foothold in the country’s 
economy day by day.So 
far this year, 9 petro-
chemical projects have 
come online in Iran and 
8 others are expected to 
become operational by 
the end of the year, he 
said. Mohammadi, who 
is also the Deputy Min-
ister of Petroleum for 
Petrochemical Affairs, 
said 30% of the country’s 
petrochemical output is 
consumed domestically, 
adding the number of 
operational 70% of the 
products are exported to 
international markets.Ac-
cording to him, Iranian 
petrochemical compa-
nies supply 90 types 
of petrochemicals of 

which 18 are polymeric 
which are offered in 333 
grades. The diversity of 
petrochemical products 
supplied domestically 
will reach 104 types by 
2026 and 124 types by 
2027, he said. Elsewhere 
in the press conference, 
Mr. Mohammadi said 
30 stretegic projects 
had been defined in the 
industry with $16 billion 
of investment which 
would add 20 million 

tons to the country’s an-
nual production capacity.
He continued by stating 
that with the completion 
of the second-leap plans, 
the volume of investment 
in this industry will reach 
$80 billion. With the 
completion of the third-
leap projects, this figure 
will reach $92 billion 
and with the realization 
of the fourth-leap plans 
by 2027, it will reach 
$108 billion, he said. Ac-

cording to him, Iran’s 
annual petrochemical 
revenue will reach 44 
billion dollars per year 
by 2026 which will be 
marked as the end of the 
7th development plan 
of the country.Moham-
madi, noting that the 
process of localization 
of technical savvy of 
petrochemical processes 
in other products is 
being pursued, added 
so far, seven processes 

including Methanol, 
Ammonia, PP, PVM, 
HDPE have been 
localized and by March 
2022, this will reach 
10 processes.The CEO 
of the National Pet-
rochemical Company 
stated that 85 types of 
catalysts are used in the 
petrochemical industry, 
adding that 20 types 
have been localized and 
16 types will be local-
ized by March 2022.

Iraq Owing Iran $6b in Unpaid Gas Bills: NIGC 

The National Iranian 
Gas Company (NIGC) 
said the recent reduc-
tion in gas flows to Iraq 
came after repeated 
warnings to Baghdad 
to settle its outstanding 
gas dues. NIGC said 
Iraq owed more than 
$6 billion to Iran for 
importing gas. Iraq has 
been receiving 5 mil-
lion cubic meters a day 

since Iran cut its daily 
exports from 50 million 
cubic meters two weeks 
ago, Ahmed Moussa, 
a spokesman for Iraq’s 
electricity ministry, said 
in an interview with the 
Bloomberg.Following 
the publication of an in-
terview by Mr. Moussa, 
who is a spokesman 
for the Iraqi Ministry 
of Electricity about the 

reduction of Iranian 
gas exports to Iraq, the 
National Iranian Gas 
Company emphasized: 
“The gas exports cuts 
to Iraq took place 
after repeated warnings 
based on the gas export 
contract between the 
two countries.”NIGC 
released a statement 
about the issue, saying: 
«The Iraqi Ministry of 

Electricity owes more 
than $5 billion in gas 
bills to the National Ira-
nian Gas Company, of 
which $3 billion remains 
blocked and inacces-
sible in the Iraqi TBI 
Bank, and more than $2 
billion is overdue debt 
and remains unpaid by 
the Iraqi Ministry of 
Electricity. In addition, 
the Iraqi side owes more 

than $1 billion to the 
National Iranian Gas 
Company for contrac-
tual offenses under the 
agreement.“The export 
of gas by the National 
Iranian Gas Company 
to Iraq is an economic 
and commercial mat-
ter, while the Iranian 
side has not benefited 
from the contract given 
that the Iraqi side had 
more than $6 billion of 
gas bill arrears.»The 
purpose of the export is 
generation of revenue, 
and this money is used 
for purchasing food and 
medicine, therefore, the 
company [NIGC] has 
slashed the amount of 
gas flows to Iraq accord-
ing to the terms of the 
contract, after repeated 
warnings, which unfor-
tunately were ignored 
by the Iraqi side. In 
any case, the National 
Iranian Gas Company 
remains strictly commit-
ted to implementing the 
signed contract.»

News
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

در پنجمين كنفرانس بين المللی مديريت صنعتی عنوان شد:

ضرورت فرهنگ سازی و پياده سازی مولفه های بنيادين 
صنعت 4.0 در مديريت و جهش توليد

روز نخسـت پنجمیـن کنفرانـس بین 
المللـی مدیریـت صنعتی بـا همکاری 
و  صنعتـی«  مدیریـت  »سـازمان 
»انجمـن علمـی مدیریـت صنعتـی« 
بصـورت وب کنفرانـس برگـزار شـد.

سخنرانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت امنیت 
اقتصـادی  قـدرت  درگـرو  را  ملـی 
وزارتخانـه  ایـن  آمادگـی  و  دانسـت 
بـزرگ  شـرکت های  ورود  بـرای  را 
و توانمنـد بـه حـوزه مسـئولیت هـای 
گـزارش  کرد.بـه  اعـالم  اجتماعـی 
مدیریـت  سـازمان  عمومـی  روابـط 
در  رزم حسـینی  علیرضـا  صنعتـی، 
المللـی  بیـن  کنفرانـس  پنجمیـن 
مدیریـت صنعتی با اشـاره بـه موضوع 
ریشـه ای فرهنگ توسـعه، بیـان کرد: 
مسـئولین  و  کارگـزاران  نـگاه  نـوع 
کشـور بـه موضـوع توسـعه و آبادانـی 
در رشـد همـه جانبه کشـور تأثیر گذار 
اسـت.وی با تاکیـد بر ضـرورت توجه 
بـه شـاخص های روز دنیـا در حـوزه 
توسـعه، تصریح کرد: نـگاه کارگزاران 
بایـد برای نیل به توسـعه، پیشـرفت و 
آبادانـی متحـول شـود، تأکیـدات دین 
نیـز در حـوزه توسـعه  مبیـن اسـالم 
مؤیـد همیـن موضـوع می باشـد.وزیر 
صمـت امنیـت ملـی را در گـرو قدرت 
قـدرت  گفـت:  و  دانسـت  اقتصـادی 
اقتصـادی بسـتگی به نرخ تورم، رشـد 
تولیـد سـرانه، توزیـع عادالنـه ثـروت 
میـان مـردم دارد کـه توزیـع عادالنه 
فرصت هـای  مؤیـد  واقـع  در  ثـروت 
تولیـد  و  کارآفرینـی  بـرای  مسـاوی 
همچنیـن  است.رزم حسـینی  ثـروت 
زندگـی،  بـه  امیـد  شـاخص های 
تامیـن  فرهنگـی،  تولیـدات  میـزان 
هـا،  زیرسـاخت  تامیـن  اجتماعـی، 
و  ارتباطـی  شـبکه های  و  ارتباطـات 
امنیـت غذایـی را از دیگـر پارامترهای 
رسـیدن به قـدرت اقتصادی دانسـت.
قـدرت  بـه  رسـیدن  همچنیـن  وی 
اقتصادی را سـبب حفظ سـرمایه های 
اجتماعـی و انسـانی، حفـظ نخبـگان، 
رضایتمنـدی مـردم و نقـش آفرینـی 
بیشـتر در منطقـه و جهـان توصیـف 
کرد.وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
ادامـه داد: سـلطه ناپذیری با رسـیدن 
بـه قـدرت اقتصـادی میسـر خواهـد 
اقتصـادی  قـدرت  بـدون  و  شـد 
نمی تـوان قـدرت دفاعـی نیز داشـت.
رزم حسـینی همچنیـن یـادآوری کرد 
مـا  اسـالمی  و  دینـی  فرهنـگ  کـه 
نیـز بـه تغییـر نـگاه و تولیـد فرهنگی 
بـرای ریشـه کنی فقـر، خلق ثـروت و 
کارآفرینـی در جهـت نیـل بـه اهداف 
توسـعه تاکیـد دارند.وی با بیـان اینکه 

زیرسـاخت ها در کشـور به خوبی مهیا 
شـده اسـت، گفـت: در این راسـتا باید 
اجتماعـی  و  انسـانی  سـرمایه های  از 
رشـد  و  بـرد  را  اسـتفاده  حداکثـر 
اقتصـادی باید پویا باشـد که رسـیدن 
بـه ایـن هدف بـه تغییـر نگاه وابسـته 
اسـت.وزیر صمـت همچنیـن یادآوری 
کـرد: رهبـر معظم انقـالب نقطه قوت 
و عامـل مهم سـلطه و نفـوذ ناپذیری 
را همیـن اقتصـاد قـوی توصیف کرده 
اسـت کـه تمسـک بـه ایـن فرهنـگ 
کارآفرینـی  فرهنـگ  ترویـج  سـبب 
خواهـد شـد.رزم حسـینی همچنین از 
مسـئولین همایـش خواسـت کـه در 
نشسـت بعدی بیانیـه گام دوم انقالب 
را در دسـتور کار خـود قـرار دهند.وی 
در بخـش دیگـری از سـخنان خود با 
اشـاره بـه پیـاده سـازی مدل توسـعه 
قلعـه گنـج در خراسـان رضـوی کـه 
مـورد تقدیـر رهبـری نیز قـرار گرفت 
معـدن  صنعـت،  وزارت  آمادگـی  از 
ایـن  پیـاده سـازی  بـرای  و تجـارت 
الگـو بـا اسـتفاده از ورود شـرکت های 
بـزرگ و توانمنـد بـه حوزه مسـئولیت 

هـای اجتماعـی خبـر داد.
رزم حسـینی تاکیـد کـرد: از ظرفیـت 
هـا و توانمنـدی هـای ۲۰۰ شـرکت 
نامـدار و موفـق بـرای توسـعه متوازن 
کـرد  خواهیـم  اسـتفاده  کشـور  در 
کار  دسـتور  در  را  موضـوع  ایـن  و 
وزارتخانـه  ایـن  اولویـت  داریـم.وی 
گفـت:  و  دانسـت  مـردم  معیشـت  را 
کاال  فراوانـی  و  عرضـه  راسـتای  در 
تـالش می کنیـم کـه ابالغیـه هـای 
ایـن  دولـت  اقتصـادی  سـتاد  جدیـد 
بسـتر را نیـز فراهـم آورده اسـت.وزیر 
صمـت همچنیـن بیـان کـرد: در چند 
مـاه اخیـر در حـوزه تولیـد در اقـالم و 
کاالهـای منتخـب بـا افزایـش روبرو 
بـوده ایـم که افزایش تولیـد در خودرو 
و لـوازم خانگـی از آن جملـه اسـت.

سخنرانی رییس کنفرانس بین المللی 
مدیریت صنعتی

ابتـدای  در  گـزارش،  ایـن  بـه  بنـا 
کنفرانـس عـادل آذر، رییس کنفرانس 
بین المللـی مدیریـت صنعتـی و رئیس 
صنعتـی  مدیریـت  علمـی  انجمـن 
از  گزارشـی  بیـان  ضمـن  ایـران، 
برگـزاری ایـن کنفرانـس بـه تشـریح 
فراگیـر بودن مفهوم صنعـت پرداخت.
وی بـا ارائـه آمار رشـد اقتصادی سـه 
سـال گذشـته کشـور از مرجع رسـمی 
مرکـز آمـار به تفکیـک سـه زیرگروه 
صنعت و معدن، خدمات و کشـاورزی،  
وضعیـت اقتصـادی کشـور را تشـریح 
نمود.رئیـس انجمـن علمـی مدیریـت 
ششـم  برنامـه  در  گفـت:  صنعتـی 
توسـعه پیـش بینـی شـده اسـت کـه 

نـرخ رشـد اقتصـادی ۸ درصـد و نرخ  
تـورم سـاالنه ۸.۸ درصـد و بیـکاری 
محقـق  کـه  باشـد  صـد  در   ۱۰.۲
آذر جمـع حاضـر  اسـت.عادل  نشـده 
در کنفرانـس را خبـره ترین و دانشـی 
تریـن جمـع مدیریتی امـکان پذیر در 
کشـور نامیـد و اظهار داشـت: آسـیب 
اقتصـاد  شناسـی جایـگاه صنعـت در 
کشـور بایـد در ایـن کنفرانـس مـورد 
توجـه قـرار گیـرد.وی بـا بیـان اینکه 
طوفـان فناوری هـای نوظهـور در راه 
اسـت خواسـتار تبیین میـزان آمادگی 
صنعـت بـرای به تراز رسـاندن کشـور 
شـد و افـزود: نـه تنهـا بایـد آمارهای 
منفـی را جبـران کنیـم بلکـه بایـد در 
ایـن طوفـان دوام آورده و در جهـان 
انجمـن  کنیم.رئیـس  آفرینـی  نقـش 
زنجیـره  صنعتـی،  مدیریـت  علمـی 
جملـه  از  را  تـاب آوری  و  تامیـن 
بیـن  کنفرانـس  مهـم  موضوعـات 
المللـی مدیریـت صنعتـی  دانسـت و 
و  فرهنگـی  آثـار  کـرد:  خاطر نشـان 
اخـالق حرفـه ای، نقدینگـی و تامیـن 
منابـع،  و تصمیـم گیـری در شـرایط 
کنونـی از دیگر موضوعـات کنفرانس 

هسـتند.
سخنرانی مدیرعامل سازمان 

مدیریت صنعتی
بختیـاری،  کیانـی  ابوالفضـل 
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت صنعتی 
کنفرانـس  پنجمیـن  دبیرعلمـی  و 
بین المللـی مدیریـت صنعتـی در ایـن 
از  گزارشـی  ارایـه  ضمـن  کنفرانـس 
تعـداد  کنفرانـس،  علمـی  سـاختار 
تعـداد  و   ۱۹۰ را  دریافتـی  مقـاالت 
مقـاالت پذیرفتـه شـده را ۴۵ عنـوان 
ذکـر نمـود کـه در زمینـه موضوعاتی 
همچـون فضای کسـب و کار در پرتو 
و  تولیـد  جهـش  نوظهـور؛  تحـوالت 
بهـره وری در ظرفیـت کسـب وکار؛ 
مدیریـت صنعتـی در شـرایط پیچیـده 
زنجیـره  مدیریـت  و  وکار  کسـب 
تأمیـن و نوسـازی صنعـت در عصـر 
اند.کیانـی  شـده  نوشـته  دیجیتـال 
سـخنان  دوم  بخـش  در  بختیـاری 
خـود به موضـوع مدیریـت در انقالب 
صنعتـی ۴.۰ پرداخـت. وی بـا بیـان 
ایـن نکته کـه بسـیاری از نظریه های 
جهانـی مدیریـت در عصرانقالب های 
صنعتـی ۲ و ۳ خلـق شـده اند و بـرای 
مدیریـت در انقـالب صنعتـی چهـارم 
تناسـب   ۴ نسـل  سـازمان های  و 
جدیـدی  نسـل  بـه  گفـت:  ندارنـد، 
مدیـران  و  مدیریتـی  نظریه هـای  از 
نیـاز اسـت کـه بتواننـد سـازمان ها را 
انقـالب صنعتـی چهـارم هدایـت  در 
مدیریـت  سـازمان  کنند.مدیرعامـل 
مولفـه  برشـمردن  ضمـن  صنعتـی 

چهـارم  انقـالب  در  بنیادیـن  هـای 
تغییـرات  برخـی  بیـان  بـه  صنعتـی، 
ظهـور  بـا  مدیریـت  در  پارادایمـی 
صنعـت ۴.۰ پرداخت.وی ظهور نسـل 
جدیـد فناوری هـا، الزامـات مدیریتـی 
همچـون تبدیـل شـدن مدیـران بـه 
پررنـگ  و  فنـاوری  بـه  آگاه  افـرادی 
اسـتعدادهای  مدیریـت  نقـش  شـدن 
تغییـرات  ایـن  جملـه  از  را  فناورانـه 
عنـوان نمـود. مدیـر عامـل سـازمان 
مدیریـت صنعتـی، تغییـر فرهنگ کار 
و ورود نسـل جدیـد بـه بازارهـای کار 
بیـن المللـی بـا دلبسـتگی سـازمانی 
و  فنـاوری  هـای  مهـارت  کمتـر، 
انتظـارات بیشـتر همـراه بـا الزامـات 
مدیریتـی همچون مدیریـت اقتضایی 
تغییـر  همچنیـن  انسـانی  منابـع 
افزایـش  همچـون  کاری  الگوهـای 
انعطاف پذیـر،  مشـاغل  بـرای  تقاضـا 
دورکاری، مشـاغل خودمختـار، تعادل 
بیشـتر بیـن کار و زندگـی همـراه بـا 
الزامـات مدیریتـی همچـون طراحـی 
نوظهـور  طراحـی  شـغل،  جدیـد 
جدیـد  طراحـی  و  کاری  محیط هـای 
دیگـر  جملـه  از  را  کاری  زمان هـای 
تغییـرات پارادایمی عنـوان نمود.کیانی 
بختیـاری تبدیـل شـدن نـوآوری بـه 
پارادایـم اصلـی کسـب وکار همچـون 
تغییـر  کسـب وکار،  مدل هـای  تغییـر 
را  سـازمانی  حکمرانـی  الگوهـای 
نیازمنـد الزامـات مدیریتـی همچـون 
مـدل  بازطراحـی  نـوآوری،  رهبـری 
مدیریـت  و  و طراحـی  کار  کسـب  و 
شـکل های نویـن سـازمانی دانسـت.
نـوآوری  بـر   ۴.۰ صنعـت  تأثیـر  وی 
افـول  را  کسـب وکار  مدل هـای  و 
ظهـور  و  رادیـکال  نوآوری هـای 
نمـود  عنـوان  افـزا  خدمـت  نـوآوری 
طالیـی  عصـر  داشـت:  اظهـار  و 
 ۲۱ قـرن  در  رادیـکال  نوآوری هـای 
بـه سـر رسـیده اسـت. نوآوری هـای 
امروزی بیشـتر از جنـس نوآوری های 
در  و  سـاختاری،  و  تدریجـی 
خوش بینانه تریـن حالـت نوآوری هـای 
تحـول آفریـن هسـتند و بـه  نـدرت 
شـاهد نوآوری هـای رادیکال هسـتیم 
و خواهیـم بود و در دنیای کسـب وکار، 
نوآوری هـا بیشـتر از جنـس نـوآوری 
هـای خدمـت افـزا هسـتند.دبیرعلمی 
المللـی  بیـن  کنفرانـس  پنجمیـن 
مدیریـت صنعتی در خصوص سـاختار 
کسـب و کار پلتفرمـی اظهـار داشـت: 
تراکنش هـا  تسـهیل  بـا  پلتفرم هـا 
ارزش ایجـاد می کننـد، درحالـی  کـه 
تولیـد  بـا  خطـی  کسـب  وکارهـای 
کاال یـا خدمـات، ایـن کار را صـورت 
مـی دهند.کیانـی بختیـاری مدیریـت 
مدیریـت  را   ۴.۰ تامیـن  زنجیـره 

زنجیـره تأمیـن از ابتـدا تا انتهـا؛ یعنی 
رسـیدن  تـا  اولیـه  مـوارد  تأمیـن  از 
و  مشـتری  دسـت  بـه  محصـول 
خدمـات پـس از فـروش عنـوان نمود 
و نیـز دانسـتن اینکه هر یـک از اجزا، 
قطعـات و محصـوالت در هر لحظه از 
زمـان تولیـد تا مقصـد نهایـی و حتی 
از آن در چـه مکانـی هسـتند. پـس 
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت صنعتی 
عملیاتـی  کارآیـی  توضیـح  ضمـن 
اینترنـت اشـیای صنعتـی در زنجیـره 
تامیـن مثـال هایـی واقعـی از کاربـرد 
بالکچیـن در زنجیـره تأمیـن را بیـان 
نمـود.وی در ادامـه بـه تأثیـر صنعـت 
جدیـد  شـکل های  خلـق  بـر   ۴.۰
سـازمانی شـامل سـازمان شـبکه ای، 
سـازمان هوشمند، سـازمان دوسوتوان 
و سـازمان خود طـراح پرداخت.کیانـی 
بختیـاری در خصـوص جهـش تولیـد 
سـنتی گفـت: در تولیـد سـنتی جهش 
سـازی صنعتـی  همپایـه  کمـک  بـه 
صـورت مـی گیـرد کـه روشـی برای 
و  کیفیـت  از  سـطحی  بـه  رسـیدن 
اسـتاندارد اسـت که کشـورهای رقیب 
ضمـن  و  انـد  یافتـه  دسـت  آن  بـه 
جبـران عقـب ماندگـی هـا موجبـات 
پیشـی گرفتـن را هم فراهـم می کند 
و در صنایـع بـا اصالـت بـاال و چرخه 
عمـر طوالنـی نظیـر صنعت خـودرو،  
کاربـرد   ... و  دارو  نسـاجی،  فـوالد، 
داد.وی افـزود: تاثیـر صنعـت ۴.۰ بـر 
جهـش تولید مدرن بـه کمک حرکت 
یـا پیشـرفت جهـش وار صـورت مـی 
گیـرد و در صنایـع بـا اصالـت کـم و 
چرخـه عمر کوتـاه و ارزش افروده باال 
تراشـه های  پیشـرفته،  صنایـع  نظیـر 
حافظـه، تلفـن همـراه، بیوتکنولوژی، 
 ... و  پیشـرفته  مـواد  نانوتکنولـوژی، 
حائز اهمیت اسـت.مدیرعامل سازمان 
مدیریـت صنعتـی در پایـان سـخنان 
خـود بـر ضـرورت توجـه سـازمان ها 
بـرای بـاز  پیکره بنـدی سـاختاری و 
شایسـتگی ها، حرکـت اقتصـاد جهانی 
کسـب   ،  ۴.۰ مدیریـت  سـوی  بـه 
خدمت افـزا،  پلتفرمـی،  کارهـای  و 
مدیریـت  تحول آفریـن،  نوآوری هـای 
شـبکه ای،  سـازمان های خـود طراح، 
و  توانـی  دوسـو  مدیریـت  هوشـمند، 
انبـوه،  آموزش هـای  سـاحتی،  چنـد 
جمـع  مشـاوره های  بـاز،  و  آنالیـن 
و...  بـاز  نـوآوری  و  شـده  سـپاری 
سیاسـت گذاری،  ضـرورت  همچنیـن 
و  فرهنگ سـازی  برنامه ریـزی، 
بنیادیـن  مولفه هـای  پیاده سـازی 
جهـش  و  مدیریـت  در   ۴.۰ صنعـت 
تولیـد بـه کمـک مدیریـت مـدرن و 
درهـم آمیـزی فناوری هـای نوظهـور 

تاکیـد نمـود.  صنعـت ۴.۰ 

یادداشت

بحران تقاضای سوخت؛ ضرورت توجه همه 
فعاالن بازار انرژی

شعیب بهمن
تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و بحران های اقتصادی ناشی از آن حدود 
۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش تقاضا 
در پی خود، مشــکالت و چالش های دیگری را 
به همراه داشته اســت. برای نمونه، سبب شده 
شرکت ها ســرمایه گذاری خود در تولید را ۲۵ تا 
۳۰ درصد کاهش دهند. به همین دلیل به تازگی 

الکساندر نواک، معاون نخست وزیری روسیه از همه فعاالن بازار جهانی 
انرژی درخواســت کرده که برای مقابله با عواقب ناشــی از گسترش 
ویروس کرونا و کاهش تقاضای سوخت، به طور مشترک تالش کنند. با 
این حال به نظر می رسد درک مشترکی از بحران به وجود آمده در عرصه 
تقاضای ســوخت میان همه فعاالن بازار انرژی اعم از مصرف کننده و 

تولیدکننده وجود ندارد.
علت اصلی ایجاد بحران سوخت در جهان، کاهش مصرف سوخت 
در بسیاری از کشورها به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی و قرنطینه 
مردم در خانه ها بوده که ســبب کاهش اســتفاده از وسایل حمل ونقل 
شــده اســت. برای نمونه، هنگامی که دولت آمریکا دستور به ماندن 
مردم در خانه داد، افت تقاضا برای بنزین شــدت گرفت و در یک هفته 
مصرف آن ۳۰ درصد کاهش یافــت. کاهش مصرف بنزین در آمریکا 
بازتاب دهنده وضع مشابه در اسپانیا و ایتالیا بود که شدیدترین قرنطینه 
را در میــان کشــورهای اروپایی اعمال کرده بودنــد. کاهش مصرف 
ســوخت به نوبه خود سبب شده پاالیشــگاه ها نیز تولیدشان را کاهش 
دهند، زیرا ذخایر ســوخت در مخازن آنها افزایش یافته اســت و دیگر 
نمی توانند خریدار انرژی باشند. این روند به کاهش قابل توجه قیمت ها 
در بازارهای جهانی منتهی شــد.در این میان با وجود آنکه تالش های 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( به همراه کشورهای غیر 
عضو موســوم به اوپک پالس برای ایجاد ثبات در بازار نفت مؤثر بوده، 
اما این تالش ها به هیچ وجه کافی نبوده اســت، زیرا بازگرداندن ثبات 
به بازارهای جهانی افزون بر آنکه هماهنگی کشــورهای تولیدکننده را 
می طلبد، از سیاست های کشــورهای مصرف کننده هم تأثیر می پذیرد. 
این در حالی است که بسیاری از کشورهای مصرف کننده توجه چندانی 
به تبعات کاهش مصرف انرژی ندارند. ازسوی دیگر بعضی از کشورهای 
تولیدکننده هم تمایل چندانی برای کاهش تولید خود نشان نمی دهند. 
این موضوع سبب شده که در شرایط کمبود تقاضا، عرضه مازاد رخ دهد 
و قیمت انرژی کاهش یابد. برآوردها بیانگر چشــم اندازی مطلوب برای 
بازارهای جهانی انرژی نیســتند. برای نمونه، آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینــی می کند تقاضای جهانی برای نفت در ســال آینده میالدی 
۲.۶ میلیون بشــکه در روز کمتر از سطح ۲۰۱۹ باشد. این آژانس اعتقاد 
دارد که شــیوع ویروس کووید-۱۹ حتی می تواند ســبب کاهش هفت 
برابری تقاضای سوخت های فسیلی نسبت به دوران رکود جهانی ناشی 
از بحران مالی جهان شــود. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی اعالم 
کرده که شدیدترین مقدار کاهش تقاضای انرژی از زمان جنگ جهانی 
دوم، ســبب کاهش چند دهه مصرف جهانی نفت، گاز و زغال ســنگ 
خواهد شد.براساس گزارش بانک آمریکا، اگرچه در سه ماه سوم ۲۰۲۱ 
نخستین افزایش تقاضا برای سوخت هواپیما به وجود آمده، اما تا پیش از 
سال ۲۰۲۳، تقاضای جهانی به سطح پیش از همه گیری جهانی ویروس 
کرونا یعنی حدود ۸ میلیون بشــکه در روز باز نمی گردد. به این ترتیب 
بهبود بسیار آهسته تقاضا برای سوخت هواپیما، تقاضای جهانی نفت را 
حداقل برای دو سال دیگر پایین نگه می دارد. علت چنین موضوعی این 
است که تعداد سفرهای هوایی همچنان پایین خواهد بود و قرنطینه های 
اجباری، مردم را از سفر با پروازهای بین المللی باز می دارد.به این ترتیب 
اگر کرونا بحرانی جهانی تصور شــود، کاهش مصرف ســوخت که به 
چالش در حوزه های انرژی منتهی شده نیز خود یک بحران جدی دیگر 
به شــمار می آید همان طور که بحران کرونا با همبستگی جهانی قابل 
مدیریت اســت، بحران سوخت نیز همکاری همه فعاالن بازار انرژی را 

می طلبد.
چشم انداز آینده

مطابق با بررسی ها چند عامل به صورت عمده در کاهش تقاضای 
جهانی سوخت و ایجاد بحران در این خصوص مؤثر بوده اند:

۱- تداوم همه گیری ویروس کرونا و وضع دوباره محدودیت های 
مقابله با شــیوع این ویروس از ســوی بسیاری از کشــورها از جمله 
دولت هــای اروپایی که در زمره مهم تریــن مصرف کنندگان انرژی در 

جهان هستند.
۲- ضعیف ماندن مصرف ســوخت در آمریکا که به عنوان یکی از 
بزرگ ترین مصرف کنندگان نقش مهمی در تنظیم بازارهای جهانی دارد.
۳- نیاز بعضی از کشورهای تولیدکننده به تولید بیشتر برای کسب 
درآمد که سبب افزایش عرضه، کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت ها 

می شود.
۴- نبود نظارت بر سقف تولید در برخی از کشورها همچون لیبی 

که حاکمیت چندگانه دارد.
۵- عدم توجه کشورهای مصرف کننده به برقراری توازن در بازار 
عرضه و تقاضا که سبب شــده بحران تقاضای سوخت به یک چالش 

جدی برای آینده صنعت انرژی بدل شود.
بر این اســاس در شرایطی که از یک سو تغییر چندانی در الگوی 
مصرف انرژی کشــورهای مصرف کننده مشــاهده نمی شود و ازسوی 
دیگر موج های مختلف کرونا ســبب تشــدید قرنطینه ها خواهد شد تا 
زمانی که واکســن این بیماری ساخته نشــود، بهبود چندانی در تقاضا 
برای سوخت ایجاد نخواهد شد. اگر روند ساخته شدن واکسن  ویروس 
کووید-۱۹ طوالنی شود، بسیاری از شرکت های فعال در حوزه انرژی با 
ورشکستگی روبه رو خواهند شد، بخشی از کارگران فعال در صنعت نفت 
و گاز بیکار می شوند و سرمایه گذاری به پایین ترین سطح خود می رسد.
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تحلیل

تحريم از كار می افتد اگر ... 
مجید محمدپور
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت 

 ۸۵ بومی ســازی  با 
نفتی،  تجهیــزات  درصد 
تحریــم را خنثی کرده ایم 
 ۱۵ آن  واردات  در  امــا 
درصــد دیگــر قطعــًا ما 
را تحریــم می کننــد. اگر 

مشکالت تولیدکننده ایرانی حل شود، تحریم 
از کار می افتد. یکی از طرح های بیژن زنگنه 
وزیــر نفت که در دولت یازدهم مطرح شــد، 
طرحی با عنوان بومی ســازی ۱۰ قلم کاالی 
اســتراتژیک در صنعت نفت بود که این طرح 
در ســال ۹۳ با هدف حمایت از ساخت داخل 
و پوشــش خالءهای تکنولوژیــک در حوزه 
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت مطرح شــد. 
این ۱۰ قلم کاالی اساســی شامل تجهیزات 
ســرچاهی و درون چاهی، پمپ های مربوط 
به چاه، مته های حفاری، شــیرهای کنترلی، 
انواع لوله ها، الکتروموتورها، ماشین های دوار، 
و  اندازه گیری  ابزارهــای  آلیاژی،  فوالدهای 

ساخت پیگ هوشمند بودند. 
بنده نکات خود را با یک ســوال شروع 
می کنم اینکه کشــور ایران در چه حوزه هایی 
تحریم پذیــر اســت و یعنی در چــه مواردی 
کشــورهای غربی می توانند ما را تحت فشار 
بگذارند؟ پاسخ  این است، هر جا که ما ضعیف 
باشیم. کامال مشخص است در مواردی که ما 
به توانمندی رسیدیم  اصال و ابدا امکان تحریم 
وجــود ندارد. به طور مثــال در حال حاضر ما 
در حوزه ســاخت تجهیزات سرچاهی خودکفا 
شــده ایم که نه تنها افتخار بسیار بزرگی برای 
کشــور بوده بلکه در این حوزه دشمن امکان 
آسیب زدن را نداشته و تحریم معنایی ندارد. در 
نتیجــه اگر ما به توانمندی تکنولوژی و دانش 
مورد نیاز ســاخت حدود ۲۰ درصد از باقیمانده 
اقالم و تجهیزاتی کــه مورد نیاز صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی بوده و در کشــور روی آنها 
ســرمایه گذاری انجام نشــده است، دسترسی 
یابیم، تحریم های حوزه تجهیزات نفتی خنثی 
شــده و اصال امــکان  تحریم پذیری ما از بین 
می رود. در مسیر دستیابی به هدف چند مشکل 
اساســی وجود دارد. اول اینکــه در حوزه ماده 
اولیه )Raw Material( در کشــور کار جدی 
صورت نگرفته اســت، چرا کــه ورود به این 
حوزه نیازمند ســرمایه گذاری زیادی اســت و 
اکثر شــرکت های خصوصی امکان و توانایی 
سرمایه گذاری با حجم باال را ندارند. در نتیجه 
در این حوزه ســرمایه  بر، باید دولت یا همان 
شــرکت های نیمه دولتــی ورود کنند و این 
نقصان مهم در کشور را برطرف نمایند. قطعا 
تمرکز بر روی این حوزه ها نه تنها مشــکالت 
سایر شرکت های تولیدی در تهیه مواد اولیه را 
مرتفع نمــوده، بلکه می تواند به عنوان مالکی 
برای تقسیم حوزه ها بین بخش های خصوصی 
واقعی و دولتی باشــد تا بدین صورت، این دو 
بخش رقیب هم نشوند. مشکل بعدی در نحوه 
واگذاری قرارداد اســت. در این فرآیند کارفرما 
یک شرکت ایرانی را با یک شرکت خارجی از 
نظر قیمت محصول تولیدی مقایسه می کند. در 
این فرآیند ابتدا برای شرکت خارجی درخواست 
ارسال شــده و درخواست  قیمت می شود و بر 
اساس آن از آنها خرید صورت می گیرد. یعنی 
در این پروسه اصال از شرکت خارجی تضامین 
بانکی برای شرکت در مناقصه،  پیش پرداخت، 
حســن انجام کار و ... گرفته نمی شــود و بعد 
از ســاخت کاال، شــرکت خارجــی ابتدا تمام 
مبلــغ قرارداد را دریافت نموده و ســپس کاال 
را تحویل می دهد. حتی این شــرکت خارجی 
در حمل محصول هم هیچ ریســکی را قبول 
نمی کند.اما همیــن کارفرما در برخورد با یک 
شــرکت ایرانی بدین صورت شروط می گذارد 
که این شرکت برای حضور در مناقصه، پیش 
پرداخت، حســن انجــام کار، تضامین بانکی 
ارائه دهــد و زمانی هم که این جنس تحویل 
داده شــد، باید ماه ها و شاید بیش از یک سال 
پیگیری کند تا بتواند مطالبات قراداد را وصول 
نمایــد. نکته جالب توجه اینکه قبل از دریافت 
پول بابت کاری که انجام شــده است شرکت 
ایرانی مجبور اســت فاکتور بزند تا بتواند برای 

دریافت پول اقدام و پیگیری کند.حاال شــما 
اگر فاکتور بزنید باید سر سه ماه گزارِش خرید 
و فروش تهیه و مالیات بــر ارزش افزوده آن 
را بپردازید. یعنی چه؟ یعنی شــما بابت پولی 
که هنــوز از کارفرما دریافت نکرده اید، مالیات 
پرداخــت می کنید. یعنی شــرایط تولیدکننده 
خارجی بــرای فروش محصول خود بســیار 
آسان تر از تولیدکننده ایرانی است، در حالی که 
باید این موضوع برعکس باشد. مگر نه اینکه 
قرار اســت از تولیدکننده ایرانی حمایت شود؟ 
در نتیجه تبعیض بین شــرکت های ایرانی و 
خارجی باعث شده است که تولید داخلی صدمه 
دیده و هر روز ضعیف تر گردد.در خصوص تهیه 
مواد اولیه نیز مشــکالت زیادی برای دریافت 
ارز گریبانگیر تولیدکنندگان اســت. ما مجبور 
هستیم به دلیل عدم تولید مواد اولیه در کشور، 
مواد موردنیاز را از خارج کشور خریداری کنیم، 
فرآیند ثبت ســفارش را طی نموده و در صف 
تخصیص ارز قرار بگیریم. ما پرونده ای داریم 
که برای ۱۰۰ یا ۱۵۰ هــزار دالر چند ماه در 
نوبت  تخصیص ارز در بانک مرکزی بوده ایم. 
واقعا فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
معیوب است. شما بررسی کنید در این دو سال 
اخیر بانــک مرکزی چند بــار آیین نامه نحوه 
تخصیص ارز برای ترخیــص کاال از گمرک 
را تغییر داده اســت. این ناهماهنگی ها کار را 
به جایی می رساند که میلیاردها دالر جنس در 
گمرک دپو  شود.بعد اینگونه استدالل می شود 
که این تغییر آیین نامه به خاطر این اســت که 
برخی افــراد ارز را به کشــور بازنمی گردانند. 
سوال بنده این است که آیا واقعا بانک مرکزی 
نمی داند که افرادی که ارز را از کشــور خارج 
نموده و باز نمی گردانند چه کســانی هستند؟ 
ضمــن اینکه این موضوع چــرا باید دامن گیر 
تولیدکنندگانی شــود که مطابق قانون نسبت 
به خرید مواد اولیه، ثبت ســفارش و ... اقدام 
نموده اند؟ تاخیر در تخصیص ارز موجب تاخیر 
در ترخیص کاال از گمرک شــده و هزینه های 
دمــوراژ را افزایش می دهد، باعــث تاخیر در 
شروع تولید و تحویل اقالم به کارفرما شده و 
پروژه کارفرما نیز با تاخیر مواجه می شود. یعنی 
در این مســیر همه زیان دیده اند، تولیدکننده، 

کارفرما و کشور. 
پیشنهاد همسنگ کردن هزینه های ترخیص 
کاال و دموراژ تولید داخل در فرآیند واگذاری 

قرارداد
وقتی من به عنوان مدیرعامل یک شرکت 
در مناقصه شــرکت می کنم، باید متریال و مواد 

اولیه بخرم. ۶۵ تــا ۷۰ درصد هزینه هر تجهیز 
مربوط به متریال اســت. اگــر متریال در داخل 
کشور تولید شود که آن را تامین می کنم. اما اکثر 
متریال هــا را باید از خارج وارد کرد، چون در این 
حوزه در کشور ســرمایه گذاری صورت نگرفته 
اســت. پس به اندازه ۶۵ تا ۷۰ درصد قیمت یک 
تجهیز متاثر از قیمت ارز اســت، زیرا متریال آن 
از خــارج تامین می شــود. در نتیجه برای تامین 
این ماده اولیه باید ثبت ســفارش کرده و آن را 
از گمرک ترخیص کنم. هزینه ترخیص به میزان 
۱۵ تــا ۲۰ درصد، هزینه مــواد اولیه را افزایش 
می دهــد. در نتیجه به دلیــل واردات ماده اولیه 
از خارج، ما زمان و هزینه بیشــتری باید صرف 
تولید کنیم.اما ســازنده خارجی که با مشکالتی 
مثــل هزینه ترخیص و صــرف زمان و مواردی 
شبیه این، دست و پنجه نرم نمی کند. اتفاقا یکی 
از دالیل اختــالف قیمت مربوط به همین حوزه 
اســت. به نظر من باید قانــون و مقرراتی برای 
همســنگ کردن قیمت  محصــوالت خارجی با 
داخلی داشته باشیم، یعنی وقتی محصول شرکت 
ایرانی به دلیل تغییــرات آیین نامه ۴ یا ۵ ماه در 
گمرک می ماند، هزینه بــرای تولیدکننده ایجاد 
می شود. مگر ما در پروژه چقدر سود می کنیم که 
این هزینه ها را هم از جیب بپردازیم. وقتی ســه 
ماه کاالی شــما در گمرک می ماند، عمال سود 
تولید از بین می رود و شــما گرفتار ضرر و زیان 
می شوید.در نتیجه پیشنهاد بنده برای همسنگ 
کردن قیمت ها این اســت که باید به کارفرماها 
ابالغ رسمی شود. این مسئولیت را سازمان برنامه 
و بودجه می تواند انجام دهد. یعنی این ســازمان 
به خود کارفرما که وزارت نفت اســت ابالغ کند 
که برای یکســان کردن قیمت هــا باید هزینه 
ترخیص کاال را لحاظ کنید، قیمت ثبت سفارش 
و هزینه های دمــوراژ و هرگونه هزینه ای که به 
دلیل مقررات دولتی بر کاال تعلق می گیرد باید در 
نظر گرفته شود.به عبارتی بسیاری از هزینه هایی 
کــه بر قیمت کاالی ایرانــی تاثیر می گذارد، در 
اختیار تولیدکننده نبــوده، بلکه به دلیل مقررات 
و آیین نامه هایی کــه خود دولت تعیین نموده به 
وجود آمده و به تبــع آن، هزینه مبادله در تولید 
را افزایش می دهد. در شــرایطی که تولیدکننده 
به دلیل تغییر آیین نامه ها، ماه ها بایستی در نوبت 
تخصیص ارز باشد و هزینه دموراژ پرداخت کنند، 
چگونه انتظار داریم که قیمت کاالی ایرانی کمتر 
از کاالی خارجی شــود؟ این اضافه هزینه های 
تولید که به قیمت کاال اضافه می شود، در اختیار 
تولیدکننده نیســت، لذا در این شــرایط مقایسه 
قیمت بین یــک تولیدکننده ایرانی و شــرکت 

خارجی کامال اشتباه است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاشنه آشیل 

تولیدکنندگان ایرانی
در خصــوص اجرای قانــون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی کشــور، یکی از 
مشــکالت ما نحوه نظارت بر مناطق آزاد 
و مناطــق ویژه اقتصادی اســت. برخی از 
کارفرمایان بسیار راحت محصوالتشان را از 
طریق این مناطق وارد می کنند و عمال این 
قانون را دور می زنند. به طور مثال اعضای 
این انجمن موفق شده اند به سطح دانش و 
تکنولوژی طراحی و ســاخت  ۶۵ درصد از 
تجهیزات موردنیاز صنعت نفت کشور دست 
یابند و گستره این محصوالت از پیچ و مهره 
تا مواد شیمیایی و تجهیزات سرچاهی است. 
ولی در کمال تعجب هنوز شاهد خرید این 
محصوالت از خارج کشور هستیم و متاسفانه 
ایــن تجهیزات را از مناطق آزاد و ویژه وارد 
کشــور می کنند.این کار قاچاق نیست بلکه 
خیلی رســمی و قانونی هم انجام می شود. 
از مناطــق آزاد کنترل  متاســفانه واردات 
نمی شود یا کارفرمایان به اسم »سایر« ثبت 
سفارش کرده و یا به نام  »تجهیز« واردات 
می کنند و متوجه می شــویم تعداد زیادی از 
اقالمی که ســابقه ساخت آنها به چند دهه 
می رســد نیز در قالب این ثبت ســفارش 
وارد کشور شــده است.البته انجمن استصنا 
کار مشــترکی را با وزارت صمت در قالب 
کارگروهی شــروع کرده است که بر مبنای 
آن اگر قرار باشد تجهیزی وارد کشور شود، 
وزارت صمت از طریق انجمن در خصوص 
وجود کاالی مشــابه داخلی و توان ساخت 
داخل از استصنا استعالم بگیرد. این استعالم 
توسط کمیته های تخصصی پیش بینی شده 
در انجمن بررســی و دربــاره تولید داخلی 
آن و عمق ســاخت آن محصــول با ارائه 
کلیه مســتندات به وزارت صمت منعکس 
می گردد.مدتی است که این فرآیند بازنگری 
شده و با دقت بیشتری در حال انجام است. 
در اینجا شایسته است از جناب آقای هادوی 
ریاســت محترم مرکز ساخت داخل وزرات 
صمت که در این زمینــه، علی رغم تحمل 
تولیدکننــدگان داخلی  از  زیاد  فشــارهای 
حمایت می کنند سپاســگزار باشم. ولی به 
هر حال توجه داشــته باشید که یک سری 
کاالها مســتقیماً از طریق منطقه آزاد وارد 
کشور می شــود که حتی وزارت صمت هم 
کنترل دقیقی روی آنها نــدارد.در مجموع 

اعضای انجمن استصنا، طی دو دهه تالش 
دســته جمعی موفق شــده اند به توانمندی 
تکنولــوژی و دانش ســاخت و طراحی ۶۵ 
درصد تجهیزات موردنیاز صنعت نفت دست 
یابند و برای حدود ۲۰ درصد سایر این اقالم 
استراتژی همکاری مشترک با شرکت های 
خارجی  در حال انجام است، به گونه ای که 
برخی از قطعات توسط شرکت ایرانی تولید 
شــده و برخی از خــارج تامین می گردد اما 
مونتاژ، تســت، تحویــل، گارانتی و وارانتی 
بر عهده شــرکت ایرانی است. برای مابقی 
تجهیــزات که حدود ۱۵ درصد را شــامل 
می شــوند، ســرمایه گذاری صورت نگرفته 
اســت چرا که به دلیل میزان تقاضا و حجم 
ســرمایه گذاری، جذابیتی برای ورود بخش 
خصوصی وجود نداشــته است. البته  برای 
ساخت این تجهیزات وزارت نفت اقداماتی 
در قالب قرادادهای ســاخت بار اول شروع 
نموده ولیکن تاکنون موضوع جدی نشــده 

است.
هنوز خرید تضمینی تجهیزات نفتی توسط 

وزارت نفت اجرایی نشده است
وزارت نفــت و شــرکت های تابعــه 
آن، دســتورالعمل کنتــرل کیفی بســیار 
ســختگیرانه ای برای اســتفاده از هر گونه 
تجهیزات در پاالیشگاه، پتروشیمی، میادین 
و ... دارنــد، زیــرا به هر حــال در صنعت 
نفت هزینه ریسک بســیار باالست و باید 
دســتورالعمل ها سختگیرانه باشد. اما اینکه 
بنده می گویم ما به ۶۵ درصد دانش طراحی 
رسیده ایم بدین معناست که این تجهیزات 
در فرآیندی کامال ســختگیرانه موردتایید 
قرار گرفته اند.یعنی ما ابتدا نسبت به تجهیز 
و تکنولوژی آن به ســطح آگاهی رسیده و 
اطالعات کافی را به دســت آورده ایم. در 
مرحله بعدی وارد مرحله استفاده، آزمایش 
و تعمیرات شــده و به این سطح تکنولوژی 
نایل شده ایم. ســپس کار تحقیق و توسعه 
را انجام دادیــم و در مرحله بعدی اقدام به 
ســاخت آن محصول کــرده و بعد آزمون 
و خطا به دانش طراحی رســیدیم که این 
دانــش فنی توانســته، دســتورالعمل های 
کنتــرل کیفی ســختگیرانه کارفرمایان را 
پــاس کند.قطعًا یکی از دغدغه های ما هم 
بــه عنوان تولیدکننده، بحــث ارتقاء کیفی 
محصوالت اســت. در این زمینه اقداماتی 
توســط وزارت نفت صورت گرفت و مقرر 
شــد که نهادی برای صــدور گواهی نامه 

کیفیت در کشــور راه اندازی گردد و بتواند 
محصوالت  برای    APIمانند گواهینامهای 
ســاخت داخل صادر نماید. این مسئولیت 
به انجمن نفت ســپرده شــده و امیدواریم 
بــا رفع مشــکالت مربوطه ایــن موضوع 
تســریع گردد . الزم به توضیح اســت در 
حال حاضــر نیز تمام شــرکت های عضو 
انجمن استصنا، عضو لیست تامین کنندگان 
مجاز وزارت نفت هستند و کلیه تجهیزات 
تحویل شده به کارفرمایان حداقل ۱۸ ماه 
گارانتــی می شود.متاســفانه تاکنون بحث 
خرید تضمینی اجرا نشده است. مثاًل یکی 
از دالیلــی که همین ۱۵ درصد اقالمی که 
هنوز در کشور ســاخته نشده این است که 
حجم تقاضــا برای آنها کم بــوده و برای 
سازنده برنامه ریزی ساخت این محصوالت 
مزیت نداشــته اســت. حال دو تا راه حل 
وجود دارد: یا اینکه آنها را از خارج کشــور 
خریداری کنیــم و یا برای این محصوالت 
خرید تضمینــی لحاظ کنیم. یعنی صندوق 
یا مرکزی به ســازنده بگوید این تجهیز را 
بســاز و هزینه تحقیق و توسعه آن را من 
به تو پرداخت می کنــم و به محض اینکه 
آن محصول ســاخته شــد و درجه کیفیت 
آن هم تایید شــد، مقــداری از هزینه ها را 
برایتان پوشش می دهم و اگر کسی از شما 
نخرید من هزینه هایش را پرداخت می کنم.
در نتیجه اگــر مرکزی شــکل بگیرد که 
این تســهیالت را در مسیر تولید تجهیزات 
ساخت اول ایجاد کند، قطعا تولیدکنندگان 
نیز برای تولید این محصول اقدام می کنند، 
اما فعال اقدام جدی از ســوی وزارت نفت 
انجام نشده است. یکی دیگر از موضوعاتی 
که باید پیگیری شــود بحــث فکتورینگ 
اســت. به طور کلی یکی از نگرانی های ما 
این است در مباحثی مثل بحث فکتورینگ، 
خرید تضمینی،  قانون حداکثری و ســایر 
موارد، یکســری ابالغیه صادر می شود اما 
در مرحله اجــرا کار گره می خورد.به عنوان 
جمع بندی بحــث خدمتتان عرض کنم که 
ما باید در راســتای ارتقای ساخت داخل و 
مرتفع نمودن نیازهای تکنولوژیک کشــور 
حرکت کنیم. در این مسیر ما با کمیسیون 
انرژی و کمسیسیون صنایع مجلس شورای 
اسالمی در ارتباط هستیم. حتی کارگروهی 
در بیت مقام معظم رهبری ایجاد شــده و 
چندین جلســه برگزار گردیده تا مشکالت 
تولیدکنندگان ایرانی مرتفع گردد. همچنین 
کارگروه های مشــترکی بــا وزارت صمت، 
وزارت نفت و قــوه قضاییه ایجاد کرده ایم. 
انجمن اســتصنا به دلیل مسئولیتی که بر 
دوش خود احســاس کــرده و تکلیف خود 
می داند، سعی نموده با کلیه مراجع و مراکز 
تصمیم گیری در کشور ارتباط برقرار کرده 
و پیگیری هــای الزم بــرای رفع نواقص 
و مشــکالت تولید در کشــور را در دستور 
کار خــود قرار دهد تا در ســالی که به نام 
جهش تولید نامگــذاری گردیده، قوانین و 
مقررات ضدتولید در کشــور را حذف و در 
جهت ارتقا سطح دانش و تکنولوژی کشور 
قــدام برداریم.همانگونه کــه مقام معظم 
رهبری فرمودند اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی باید اولویت تمامی دســتگاه های 
اجرایی باشــد. یکــی از مولفه های اصلی 
اقتصــاد مقاومتی تولید داخل اســت. اگر 
می خواهیم رشــد کنیم چاره ای نداریم که 
قوی شویم و توانمندی داخلی را ارتقا دهیم. 
ما هر جا که قوی شدیم کسی نتوانست ما 
را تحریم کنــد. در این ۸۵ درصدی که ما 
خودمان تجهیزات موردنیاز صنعت را تولید 
می کنیم آیا کشــوری می تواند ما را تحریم 
کند؟ اما در خصــوص آن ۱۵ درصدی که 
ســرمایه گذاری  تجهیزات  ســاخت  برای 
نشــده اســت قطعًا ما را تحریم می کنند و 
به ما جنس هم نمی دهند. اگر مشــکالت 
تولیدکنندگان داخلی حل شــود، جوانان ما 
از بیکاری نجات پیــدا می کنند و ما از بند 
تحریم رها می شــویم و بنده امیدوارم که 
دولت و مجلس به این موضوع توجه ویژه 

کنند.
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یادداشت

غول های نفتی جهان به دنبال
 اقتصاد مقاومتی انرژی 

فریدون برکشلی
رئیس گروه مطالعات انرژی وین

باالترین رقم تولید ثبت شــده رسمی صنعت 
نفت ایران ۵.۷۳ میلیون بشــکه در روز بود که در 
۳ماهه آخر ۱۹۷۷، تحقــق پیدا کرد. البته ایران در 
مواقعی از این رقم هم عبور کرد، اما منظور از تولید 
رسمی و ثبت شده، تولید مستمر یا با دوام است که 
حداقل برای یک دوره ۳ماهه، ادامه داشــته باشد. 

تولیدکنندگان می توانند در آســتانه اجالس های حســاس اوپک که سهمیه 
تعیین می شود، اصطالحا دوپینگ کنند و سقف تولید را برای مدتی کوتاه، در 
ســطح باالیی نگه دارند، اما این تولید پایدار نیست و برای ساختار چاه ها هم 
زیان بار اســت. این ســقف از تولید در تاریخ صنعت نفت ایران هرگز تجربه 
نشد. به عالوه این سقف از صادرات هم تکرار نشد. در آن سال مصرف داخلی 
نفت در ایران حدود ۴۰۰ هزار بشــکه در روز بود. بنابراین صادرات ایران هم 
چشــمگیر و در تاریخ صنعت نفت ایران بی ســابقه بود. در بازار جهانی نفت، 
تولیدکنندگانی که اهداف بزرگی دارند، الزم است که افق های دور را ببینند و 
برنامه های استراتژیک طراحی کنند. به عبارت دیگر، فقط هدف گذاری میزان 
تولید و ظرفیت ســازی، کارساز نیست و الزم است که با توجه به تمامی ابعاد 
از جمله ژئوپلیتیک، دیپلماســی انرژی و بازارهــای مقصد و رفتار رقبا، تمام 
چرخه به طور کامل دیده شود. ما قبال هم این بحث را داشته ایم که در بازار 
جهانی نفت و در چهارچوب سازمان اوپک، قدرت از سرچاه بیرون می آید. حد 
و اندازه اعمال قدرت یا نفوذ در بازار منبعث از قدرت تولید اســت. این امر به 
ویژه در خاورمیانه، بیش از بقیه دنیا، معنادار است. تا آنجا که به نفت مربوط 
می شود، کشورها در قامت نفتی خود ظاهر می شوند و اعمال قدرت می کنند. 
باقی تعارفات اســت. البته ایران از بنیانگذاران ســازمان اوپک و از مبتکران 
اولیه شکل گیری و ظهور اوپک پالس و همکاری اوپک و غیر اوپک است. 
این قطعا مهم است، ولی کافی به مقصود نیست. لذا به طور کلی این سخن 
درست اســت که ظرفیت تولید باال و میزان تاثیرگذاری در بازار تعیین کننده 
است. اما به طوری که صحبت کردیم، در یک چرخه کامل، معنادار می شود 
و نمی شــود بدون توجه به آن این موضوع را مطــرح کرد. ایران با توجه به 
میزان ذخایر هنوز امکان افزایش تولید و ظرفیت ســازی دارد، اما در صورتی 
که واقعا مجموعه شرایط فراهم باشد. در طول ۳۰ سال گذشته، وزرای نفت 
ما با آرمان تولید ۵میلیون به ساختمان وزارت نفت وارد شده اند ولی به سختی 
با ۴ میلیون بشــکه در روز، ساختمان را ترک کرده اند. این بدان معناست که 
چرخه کامل صنعت نفت را ندیده ایم. حفره هایی را در میانه راه تشــخیص 
نداده ایم. این درست است که تولید کننده بزرگ و تاثیر گذار را نمی توان به 
راحتی از بازار کنار گذارد، اما مســیر تبدیل به یک تولید کننده بزرگ و موثر 

را باید به درستی طی کرد.
غول های نفتی جهان به دنبال اقتصاد مقاومتی انرژی و نفت رفته اند

نمی خواهم که از بحــث اصلی فاصله بگیرم، اما حیفم آمد که نگویم. 
االن چند ســال است که بحث اقتصاد مقاومتی در ایران مطرح است. مراکز 
مطالعاتی و اندیشــکده های مــا عموما از کنــار آن می گذرند. بحث اقتصاد 
مقاومتی در دنیا از اواخر دهه ۱۹۴۰ میالدی و در شرایطی که ساختار اقتصاد 
جهان به شــدت آسیب دیده بود، مطرح شــد. اقتصاددانان به نام توسعه دنیا 
هم آن را مطرح کردند. حاال با بحران کرونا و شکست بی سابقه طرف تقاضا 
در بازار جهانی نفت، شــرکت های نفتی، به ســراغ اقتصاد مقاومتی انرژی و 
نفت رفته اند. حاال اکسان موبیل و آرامکو هم بحث از اقتصاد مقاومتی انرژی 
می کننــد. لذا مدیریــت افزایش تولید و بازده در صنعــت نفت ما از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت، اما راهکارهای آن نیز الزم است با تناسب و امروزی 
طراحی شــود.در همین ســال های اخیر، تمام تالش، امیــد و انتظار ما این 
اســت که شــرایطی پیش بیاید که تحریم نفتی برطرف شود و نفتی صادر 
شــود تا منابع مالی حاصل از آن را مصرف کنیم و این موضوع تمام برنامه 
اقتصادی و دیپلماســی انرژی ما بود. این در حالی است که نفت و انرژی در 
سطح جهانی در حال تحول و دگردیسی های مهمی است. ایران صادرکننده 
محصوالت پتروشیمی و برخی فرآورده های نفتی است. اما بخش اعظم این 
محصوالت به یمن انرژی ارزان یا رایگانی است که مصرف می شود. بخش 
مهمــی از صادرات ما ارزش ناافزوده یــا ارزش افزوده منفی دارند. البته این 
بخش هنوز هم دارای پتانســیل و قابلیت ایفای نقش صنعت پیشگام را دارد 
که نیازمند برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی قدرتمندی اســت. افزایش تولید 
و ظرفیت ســازی، به صورت جهشــی اتفاق نمی افتد. برنامه ریزی ۵ الی ۱۰ 
ســاله می خواهد. این خصوصا برای چاه های نفت ما که عموما در نیمه دوم 
و آخر عمر خود هســتند، طوالنی تر و پرهزینه است. حجم باالیی تزریق گاز 
نیاز است. مصرف داخلی گاز چنان باالست که عمال به طور فصلی تزریق و 
صادرات، متوقف می شود. لذا برای ایجاد ظرفیت باید برنامه مشخص داشت. 
مثل عراق و حاال امارات که اهداف مشــخصی دارند. ظرفیت سازی، فناوری 
و سرمایه الزم دارد. لذا تحت شرایط موجود من احتمال فراتر رفتن از سطح 
تولید ۴ الی ۴.۳ میلیون بشکه نفت در روز را میسر نمی بینم. ارتقای تکنولوژی 
و اصالح ســازوکارهای مدیریتی پاالیشگاه های ایران ضرورت دارد. در سال 
۲۰۱۰ که با هیئتی از پاالیشــگاه شرکت نفتی OMV اتریش، واقع در وین 
بازدیدی داشــتیم، ظرفیت پاالیشــی آن ۳۰۰هزار بشکه در روز بود، با ۳۰۰ 
پرسنل. یعنی سرانه ۱ هزار بشکه در روز. چند ماه پیش که با یکی از مدیران، 
شــرکت مزبور صحبت داشتم، گفت که ظرفیت پاالیشگاه ۳۲۰ هزار بشکه 
است و ۲۵۰ پرسنل دارد. البته این با استانداردهای جهانی هنوز فاصله دارد. 
در ژاپن ســرانه پاالیشی پایین تر است. پاالیشــگاه تهران هم حدودا همین 
ظرفیــت را دارد. حدود ۱۷۰۰ پرســنل دارد. بهترین نفت خام دنیا را مصرف 
می کند و پایین ترین گریدهای فرآورده را به دســت می آورد. پاالیشگاه های 
شــیخ نشــین های منطقه عموما از ما ارزان تر و فرآورده های مرغوب تری را 
تولید می کنند. منظور این است که فرآورش فروشی واقعا بهتر از خام فروشی 
است، اما فرآورده ای را که ما تولید و بعضا صادر می کنیم، فروش فرآورده به 
عالوه نفت خام رایگانی است که به صورت یارانه ای صرف تولید آن می شود. 
البته این در مورد فوالد، سیمان، کودهای شیمیایی و ... هم صادق است. لذا 
در این حوزه باید یک برنامه ریزی عملیاتی انجام شود تا به اهدافمان برسیم.

آژانس بين المللی انرژی:

بازار نفت خام تا پايان 2021 به توازن نمی رسد
بــه دنبــال افزایــش بی ســابقه 
ذخیره ســازی نفت در اوایل سال جاری 
میالدی در بیشــتر کشــورهای جهان، 
این پرســش برای فعاالن بــازار نفت 
پیش آمده اســت که با توجــه به آغاز 
ماه  از  تخلیــه ذخیره ســازی ها  فرآیند 
ژوئن گذشته، زمان بازگشت به شرایط 
عــادی و متوازن بــازار نفت چه زمانی 
خواهد بود؟ این شاید مهم ترین پرسش 
کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس و 
کشورهای مصرف کننده نفت در جهان 
اســت و تعیین کننده روند آینده قیمت 

نفت خواهد بود.
بر اساس ارزیابی آژانس بین المللی 
انــرژی، بین ماه دســامبر ۲۰۱۹ تا مه 
۲۰۲۰ حــدود ۸۳۸ میلیون بشــکه به 
ذخیره ســازی نفت جهان اضافه شــده 
است. در ماه ژوئن تراز بازار نفت منفی 
و از این رو در مجموع در نیمه نخســت 
ســال ۲۰۲۰ به ذخیره سازی های نفت 
خام جهان ۸۱۹ میلیون بشــکه اضافه 
شــد، از این مقدار ۳۰۶ میلیون بشــکه 
قابل رهگیری و اندازه گیری بوده است. 
بر اســاس تراز نفت خام چین در سال 
۲۰۲۰، افزایش ذخیره ســازی نفت خام 
این کشــور در نیمه نخســت سال نیز 
۳۰۳ میلیون بشــکه برآورد می شود. با 
این احتســاب، ۲۱۰ میلیون بشــکه از 
ذخیره سازی نفت خام )معادل ۲۶ درصد 
انجام شــده(  ذخیره ســازی  مجموع  از 
در نیمه نخست ســال ۲۰۲۰ غیرقابل 
رهگیــری و در اصطالح بشــکه های 
انرژی  بین المللی  آژانس  است.  گم شده 
ذخیره سازی  ســطح  می کند  پیش بینی 
نفت خام جهان تا ماه دســامبر ۲۰۲۱ 

بــه وضع قبل از کرونا در ماه دســامبر 
۲۰۱۹ برســد. طبــق ایــن پیش بینی، 
افزایش ذخیره ســازی نفــت خام ۱.۷ 
میلیون بشــکه در روز ســال ۲۰۲۰ با 
نــرخ تخلیه ۱.۸ میلیون بشــکه در روز 
در ســال ۲۰۲۱ دنبال می شود. در این 
محاسبه، آژانس بین المللی انرژی فرض 
کرده است که همه کشورهای همراه با 
تغییر شــرایط بازار مالی به بکواردیشن، 
اقدام به تخلیه ذخیره ســازی های نفت 
خام خود خواهند کرد. البته این موضوع 
قابل دفاع نیســت، زیرا برخی کشورها 
مانند چین و هند از فرصت پایین بودن 
قیمت نفت خام برای پر کردن انبارهای 
نفت خام راهبردی خود استفاده کرده اند 
و از ایــن رو در کوتاه مــدت حاضر به 

تخلیه آنها نیســتند. چین حتی ظرفیت 
ذخیره ســازی نفت خام خود را افزایش 
داده و آن را به ۱.۷ میلیارد بشکه رسانده 
که از آمریکا بیشتر شده است. بر اساس 
مقدار  انرژی،  بین المللی  آژانس  ارزیابی 
ذخیره سازی نفت خام چین در پایان ماه 
اکتبر برابر ۴۰۳ میلیون بشکه بوده است 
و بعید به نظر می رسد این کشور با تغییر 
شرایط قیمت ها در بازار نفت، شروع به 
تخلیه آن کند. از این رو  درک صحیحی 
از اســتراتژی چین برای ذخیره ســازی 
نفت خــام در ســال ۲۰۲۱ مهم ترین 
عنصر تأثیرگذار بر روند متوازن ســازی 
بازار نفــت و قیمت ها در ســال آینده 
اســت. بر اســاس برآورد آژانس، مقدار 
ذخیره ســازی مازاد بــازار نفت در آغاز 

ســال ۲۰۲۱ برابر ۶۲۵ میلیون بشــکه 
تخمیــن زده می شــود کــه تنها ۱۸۳ 
میلیون بشــکه آن خارج از چین است. 
به این ترتیب چهار سناریوی محتمل را 
می توان مطرح کرد. حالت اول این است 
که چین مقدار ذخیره ســازی نفت خام 
خود را در ســال ۲۰۲۱ بدون تغییر نگه 
دارد. در این صورت کل ذخیره ســازی 
مــازاد نفت خام )۱۸۳ میلیون بشــکه( 
در نیمه نخســت ســال تخلیه می شود 
و در ژوئیه ۲۰۲۱ ســطح ذخیره سازی 
نفت خام جهان کمتر از دســامبر ۲۰۱۹ 
خواهد بود. در این حالت ذخیره ســازی 
نفت خام جهان در دسامبر ۲۰۲۱ حدود 
۴۸۸ میلیون بشــکه کمتر از دســامبر 
۲۰۱۹ خواهد بود. حالت دوم آن اســت 

که چین نیمی از ذخیره سازی های نفت 
خام خود در ســال ۲۰۲۰ را تخلیه کند 
که حدود ۲۰۰ میلیون بشــکه است. در 
این حالت بازگشت به وضع ذخیره سازی 
نفت خام پیش از کرونا تا اوت ۲۰۲۱ به 
تعویق خواهد افتاد و سطح ذخیره سازی 
نفت خام جهان در پایان ســال ۲۰۲۱ 
حــدود ۲۸۸ میلیــون بشــکه کمتر از 
دســامبر ۲۰۱۹ اســت. حالت سوم این 
اســت که چین بــرای تکمیل ظرفیت 
بیشتر  خالی ذخیره سازی های نفت خام 
مخازن ذخیره سازی نفت خام خود را در 
سال ۲۰۲۱ میالدی ۳۰۰ میلیون بشکه 
پر کند. در این حالت متوازن سازی بازار 
نفت خــام در ماه ژوئــن ۲۰۲۱ اتفاق 
می افتد و در پایان ســال آینده میالدی 
سطح ذخیره سازی نفت خام جهان ۵۹۶ 
میلیون بشکه کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ 
اســت. حالت چهارم آن است که نیمی 
از بشــکه های گم شــده نتیجه خطای 
اندازه گیری باشــد و چیــن تغییری در 
ســطح ذخیره ســازی نفت خام خود در 
ســال ۲۰۲۱ ندهد. در این صورت مازاد 
ذخیره ســازی نفت خام در ابتدای سال 
آینده میالدی برابــر ۱۰۰-۹۰ میلیون 
بشکه اســت که تا ســه ماه دوم سال 
۲۰۲۱ جــذب خواهــد شــد. البته باید 
توجه داشــت که این برآوردها به فرض 
افزایش تولید نفت خام کشورهای اوپک 
بــه میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در هر ماه 
تــا آوریل ۲۰۲۱ و پایبندی کامل به فاز 
ســوم توافق اوپک پــالس پس از آن 
بستگی دارد. بدون تردید بازگشت ایران 
به بازار نفت این معادالت را دستخوش 

تغییر جدی خواهد کرد.

ميلياردها دالر ضرر و زيان نفتی بی پايان

ميلياردها دالر ضرر و زيان نفتی بی پايان
فروپاشی قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ 
باعث ارزیابی مجدد ارزش داراییهای نفتی 
و کاهش قابل توجه آنها توســط غولهای 

نفتی شد.
این پیش بینی که تقاضا برای نفت در 
ســال ۲۰۲۰ احیای کاملی پیدا نمی کند و 
چالشهای بلندمدت صنعت نفت شامل رشد 
تجدیدپذیرها و خودروهای برقی، باعث شد 
که تقریبا همه شرکتهای نفت و گاز جهان  
امســال ارزش داراییهایشــان را کاهــش 
دهنــد. کاهش ارزش دارایی غولهای نفتی 
و تولیدکنندگان مستقل در آمریکا و کانادا 
امسال به باالترین سطح در یک دهه اخیر 
صعود کرد. جدیدترین آمار مالی موجود که 
برای ســه ماهه سوم است، به منزله پایان 
اعالم کاهش ارزش داراییهای شــرکتهای 
نفتی نیست و این روند در سه ماهه چهارم 
۲۰۲۰ هم ادامه خواهد یافت.ارزیابی مجدد 
ارزش داراییهــای نفتــی و گازی به حدی 
گســترده بود که حتی ابرغــول آمریکایی 
اکســون موبیل که تا یک ماه پیش سالها 
از آخرین ارزیابی داراییهایشان می گذشت، 
هشــدار داد ارزش داراییهــای گازی این 
شرکت در آمریکا، کانادا و آرژانتین در سه 
ماهه چهارم پس از احتســاب مالیات بین 
۱۷ تا ۲۰ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت.

تحلیل وال استریت ژورنال نشان داد حتی 
بدون اعالم کاهش ارزش دارایی اکســون 
موبیل در ســه ماهه چهــارم، صنعت نفت 
در آمریکا، کانادا و اروپا در ۹ ماه نخســت 
ســال ۲۰۲۰ ارزش داراییهایش را مجموعا 
۱۴۵ میلیارد دالر کاهش داده که باالترین 
میزان از ســال ۲۰۱۰ بوده و معادل حدود 
۱۰ درصد از مجموع ســرمایه بــازار این 
شرکتهاست.بررســی شــرکتهای نفتی با 
بیش از یــک میلیارد دالر ســرمایه بازار 
در آمریکای شــمالی و اروپا نشان داد که 

کاهش ارزش دارایی آنها در ۹ ماه نخست 
ســال ۲۰۲۰ بسیار باالتر از وضعیت مشابه 
در دوره رکود قبلی در فاصله سال ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۶ بوده است.امسال ده ها میلیارد دالر 
بزرگترین شرکتهای  دارایی  ارزش  کاهش 
نفت و گاز دنیا نه تنها تحت تاثیر فروپاشی 
قیمت نفت بلکه تحــت تاثیر پایین ماندن 
قیمت نفــت در بلندمدت روی داد.از پایان 
ســپتامبر موارد بیشــتری از کاهش ارزش 
دارایی اعالم شده و مجموع کاهش ارزش 
دارایی در ســال ۲۰۲۰ را به فراتر از ۱۵۰ 
میلیارد دالر رســانده است. کاهش ارزش 
دارایی اکســون بالغ بــر ۲۰ میلیارد دالر 

در ســه ماهه چهارم و هشدار شرکت شل 
درباره کاهش ارزش دارایی این شرکت به 
میزان ۴.۵ میلیارد دالر در سه ماهه چهارم، 
به برآورد وال اســتریت ژورنال از کاهش 
۱۴۵ میلیــارد دالر ارزش دارایــی صنعت 
نفــت در ســال ۲۰۲۰ افزوده می شــود.

مدت کوتاهی پــس از ریزش قیمت نفت 
در مارس، غولهای نفتی کاهش ســنگین 
ارزش داراییهایشان را اعالم کردند و اکثر 
غولهای اروپایی برآوردشان را با پیش بینی 
قیمت پایینتر نفت در سالهای آینده و تاثیر 
طوالنی مدت همه گیــری ویروس کرونا 
بریتیش  کردند.شــرکتهای  عنوان  مرتبط 

پترولیوم، شــل، انی و توتال شاهد کاهش 
چشــمگیر ارزش دارایی هایشــان بودند و 
حتی ابرغول فرانســوی پروژه های ماسه 
نفتی کانادایی فورت هیلز و ســورمونت را 
به عنوان داراییهای سرگردان توصیف کرد 
یعنی با ذخایری با عمر بیش از ۲۰ ســال 
و هزینه های باالی تولید که ذخایرشــان 
ممکن است تا ســال ۲۰۵۰ به طور کامل 
استخراج نشوند.توتال در ژوییه اعالم کرد 
پس از ســال ۲۰۳۰ با توجه به پیشرفتهای 
فناوری به خصوص در بخش حمل و نقل، 
این شــرکت انتظار دارد تقاضا برای نفت 
به پیک خود برســد و قیمت نفت برنت به 

سطح قیمت بلندمدت ۵۰ دالر در هر بشکه 
حرکت کند که مطابق با ســناریوی توسعه 
پایدار آژانس بین المللی انرژی است.لوک 
پارکــر، تحلیلگــر و نایب رییس شــرکت 
وود مک کنــزی در ژوئن اظهار کرده بود 
کاهــش ارزش دارایی بریتیش پترولیوم به 
میزان ۱۷.۵ میلیارد دالر در سه ماهه دوم، 
پیامدهــای کوتاه مدت و بلندمدت دارد. در 
بلندمدت به معنای تغییر اســتراتژیک این 
شــرکت از نفت و گاز است. اگرچه چنین 
تغییــری چند دهه زمان می بــرد اما این 
شــرکت اکنون این تفکر را پیدا کرده که 
داراییهای باالدســتی اش ارزشــی کمتر 
از آنچه شــش ماه پیش تصــور می رفت 
دارند و در واقع برخی از آنها هیچ ارزشــی 
ندارند.فقط غولهای نفتی نیستند که ارزش 
داراییهایشــان را پس از فروپاشــی قیمت 
نفت کاهش دادند.طبــق تحلیلی که اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در ژوییه داشــت، 
چهــل تولیدکننده نفت آمریکایی در ســه 
ماهه نخست سال ۲۰۲۰ ارزش دارایی خود 
را مجموعــا ۴۸ میلیارد دالر کاهش دادند. 
این ۴۰ شرکت شــامل اکسیندانتال، آپاچ، 
 EOG ،کنچو ریسورســز، کونوکو فیلیپس
ریسورســز، ماراتــون اویل، نوبــل انرژی 
و پارســلی انرژی کــه در تولید حدود ۳۰ 
درصد از مایعات نفتی آمریکا ســهم دارند، 
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بزرگترین 
کاهش ارزش دارایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون 
را اعالم کردند.بر اســاس گــزارش اویل 
پرایس، اختالف عمده سال ۲۰۲۰ با سال 
۲۰۱۵ در این است که شمار رو به رشدی 
از شــرکتهای نفتی سراســر جهان عالوه 
بر تاثیر کوتــاه مدت ریزش قیمت نفت بر 
گذار  بلندمدت  پیامدهای  به  داراییهایشان، 
انرژی و سرمایه گذاری اجتماعی مسئوالنه 

اشاره کردند.
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در جلسه مشترك مديران بانك تجارت و پتروشيمی بندرامام

سامانه سپرده گذاری متمركز خانواده تجارت رونمايی شد

هیات  با  تجارت  بانک  مدیرعامل 
همراه بــه مناســبت روز ملی صنعت 
پتروشــیمی  مجتمع  از  پتروشــیمی 

بندرامام بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
پتروشیمی بندرامام، روز سه شنبه نهم 
دی مــاه رضا دولت آبادی مدیرعامل 
بانک تجارت به همــراه مدیران این 
بانــک به مناســبت روز ملی صنعت 
پتروشــیمی در مجتمع پتروشــیمی 
بندرامام حاضر و در راســتای توسعه 
سطح همکاری ها جلسه ای مشترک 

با حضور حمیدرضا رستمی مدیرعامل 
پتروشــیمی بندرامام و دیگر مدیران 

ارشد این شرکت برگزار کردند.
طــی ایــن جلســه مدیرعامل 
پتروشــیمی بندرامام ضمن خیرمقدم 
گزارشــی از فعالیت های پتروشیمی 
بندرامــام در بخش هــای تولیدی، 
عملیاتی و پــروژه هاو طرح های در 

دست اقدام ارائه داد.
حمیدرضا رستمی در ادامه افزود 
: صنعت پتروشیمی  صنعتی با فناوری 
پیشــرفته )High tech( در توســعه 

اقتصــادی و اجتماعــی نقش آفرین 
بوده و در قوام اقتصادی و ارزآوری در 
شرایط تحریم بسیار موثر عمل کرده 
است. این صنعت تنها با جذب حدود 
منابع هیدروکربنی  از  هشــت درصد 
استحصال شده کشور بعنوان خوراک 

اینچنین نقش آفرین است.
مدیرعامل پتروشــیمي بندرامام 
در پایــان ضمــن قدردانــی از اقدام 
مدیریت بانک تجارت به مناسبت روز 
صنعت پتروشیمی اظهار داشت : اقدام 
تجارت  بانک  راهبردی  و  پســندیده 

در حمایــت از طــرح هــای صنعت 
پتروشــیمی نوید بخش توسعه همه 
جانبه صنعت و کشــور خواهد بود. در 
تجارت  بانک  مدیرعامل  جلسه  ادامه 
پتروشیمی  روز صنعت  تبریک  ضمن 
کاری  اصلی  رویکرد  داشــت:  اظهار 
بانــک تجارت در حوزه پتروشــیمی 
اســت و این بانک ۵۹ درصد از امور 
صنعت پتروشیمی کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
دولت آبــادی در پایــان خاطر 
نشان کرد : بانک تجارت با تمام توان 

کار خود را در حوزه پتروشــیمی ادامه 
خواهــد داد تا بتوانــد در کنار صنعت 
بانک تخصصی  به عنوان  پتروشیمی 
این حــوزه قرار بگیرد. شــایان ذکر 
است در پایان جلسه از سامانه سپرده 
براي  متمرکز خانواده تجارت  گذاری 
کارکنان پتروشیمی بندرامام رونمایی 

شد.
با  بندرامام  پتروشیمی  کارکنان   
عضویت در این سامانه در امر سپرده 
گذاری به شیوه نوین و آسان اقدامات 

خود را اجرایی کنند.

اخبار

معاون وزير نفت:

خصوصی سازی سازمان بهداشت و درمان در دستور 
كار وزارت نفت نيست

معاون توســعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت از اجرایی شدن طرح 
ارتقای نظام ســالمت کارکنان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: خصوصی ســازی 

سازمان بهداشت و درمان به هیچ شکلی در دستور کار وزارت نفت قرار ندارد.
فرزیــن مینو در گفت وگو با شــانا، با بیان اینکه طرح ارتقای نظام ســالمت 
کارکنان صنعت نفت در شرف اجراست، افزود: اجرای این طرح با هدف بهینه سازی و 
کارآمدی بیشتر نظام سالمت در نفت دنبال می شود و از آنجا که گاه گمانه زنی هایی 
درباره واگذاری یا تعطیلی ســازمان بهداشــت و درمان مطرح شده است، جا دارد به 
صراحت تأکید کنم سیاســتی مبنی بر خصوصی سازی سازمان بهداشت و درمان به 
هیچ شکلی در دستور کار وزارت نفت قرار ندارد.وی گفت: سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت در همه سال های فعالیت خود منشا خدمات بسیار ارزنده ای به کارکنان 
نفت به ویژه در گستره مناطق عملیاتی صنعت نفت بوده و از این پس نیز خواهد بود.
به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، عمده تغییرات حاصل 
از اجرای این طرح در حوزه سیاستگذاری های کالن است و ارائه خدمات سالمت به 
کارکنان طبق روال پیشین، البته در سطحی کیفی تر و قابل قبول تر ادامه خواهد یافت.
 MPFM اندازه گيری هم زمان جريان نفت، گاز و آب با

در ميدان آذر
آزمایش میدانی هم زمان جریان نفت، گاز و آب برای نخســتین بار با استفاده از 

دستگاه MPFM در میدان نفتی آذر انجام شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، برای نخستین بار 
 MPFM )multi-phase flow آزمایــش میدانی جریان نفت، گاز و آب با دســتگاه
meter( پس از بررسی مطالعات شرکت ســازنده و مهیا کردن امکانات اجرای آن 
در مجموعه باالدستی شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر ازسوی شرکت عملیات 
اکتشاف در یکی از چاه های میدان آذر انجام شد.نتایج به دست آمده از اندازه گیری این 
ابزار با خروجی دیگر تجهیزات اندازه گیری مقدار تولید، بسیار نزدیک است به طوری 
که اختالف میان نتایج برای مقدار نفت کمتر از سه درصد و برای مقدار گاز کمتر از 
پنج درصد گزارش  شده است.با توجه به آزمایش موفقیت آمیز این ابزار، امکان استفاده 
از این فنــاوری در اندازه گیری مقدار تولید چاه های دیگر هم وجود دارد. دســتگاه 
MPFM ابزاری برای اندازه گیری مقدار تولید سه فاز نفت، گاز و آب به طور هم زمان 
اســت. این ابزار برای انجام این اندازه گیری از یک منشأ حاوی رادیواکتیو اشعه گاما 
بهره می برد. از مزایای اســتفاده از این فنــاوری به عنوان جایگزین دیگر تجهیزات 
اندازه گیری مرسوم می توان به اندازه گیری لحظه ای و ۲۴ساعته نرخ نفت و گاز بدون 
وقفه در تولید چاه، بی نیازی به ابزارهای اندازه گیری مرسوم )تجهیزات آزمایش چاه(، 
کاهش زمان جابه جایی تجهیزات، کمتر شــدن هزینه عملیات، حفظ تولید و پایش 

مداوم و مهم تر از همه ایمنی بیشتر و کاهش ریسک های عملیاتی اشاره کرد.

ظرفيت سازی برای نگهداشت، توليد و توسعه نفت در اوج تحريم
برخی با تکیه بر موضع گیری های سیاسی و 
غیرکارشناســی و با اشاره به تولید کنونی نفت که 
متأثر از شــدیدترین تحریم ها علیه کشور است، 
عملکــرد وزارت نفت را در ظرفیت ســازی برای 
تولید نفت زیر سؤال می برند؛ حال آنکه نمودهای 
بسیاری از تالش برای افزایش ظرفیت تولید نفت، 
نگهداشــت و افزایش تولیــد و باال بردن ضریب 
بازیافت میدان ها می توان یافت که در ســال های 
اخیــر و در اوج تحریم ها، پرچــم صنعت نفت را 

برافراشته نگاه داشته است.
افزایش چندبرابری ظرفیت تولید نفت و گاز

وزارت نفــت دولت تدبیر و امید در آغازین 
ســال فعالیت خود و با هدف اولویت بخشــی به 
توسعه میدان های مشترک، توسعه غرب کارون 
و پارس جنوبی را در اولویــت قرار داد و به طور 
طبیعی با درنظر گرفتن محدودیت منابع به منظور 
تحقق این برنامه، میدان های مســتقل در درجه 
بعدی اولویت های توسعه ای قرار گرفتند، عملکرد 
توســعه ای نفت در پارس جنوبی و غرب کارون 
هم که اظهر من  الشــمس است. ظرفیت امروز 
تولید گاز در پارس جنوبی نســبت به ســال ۹۲ 
بــا افزایش ۲.۵ برابری همراه اســت و ظرفیت 
تولید نفت در میدان های مشــترک غرب کارون 
هم در این مدت بیــش از ۵ برابر افزایش یافته 
اســت.فراموش نکنیــم قطر کار توســعه را در 
پــارس جنوبی زودتر از ایــران آغاز کرد و ایران 
توانســت با تمرکز بر توسعه این میدان مشترک، 
در تولیــد روزانه گاز از قطر پیشــی گیرد. این را 
هم به یاد داشته باشــیم که عراق با بهره مندی 
از توان شرکت های خارجی، توسعه میدان هایش 

را با شتاب دنبال می کند و ایران در شرایطی که 
زیر فشار سخت ترین تحریم ها قرار دارد، تنها با 
اتکا به توان داخلی در غرب کارون عملکرد قابل 

دفاعی به نمایش گذاشته است.
توسعه میدان های مشترک نفتی

اگر بخواهیــم به طور جزئی تر به توســعه 
میدان های نفتی در غــرب کارون بپردازیم باید 
گفت در این دولت، افزون بر آنکه فاز نخســت 
طرح های توسعه ای یادآوران و آزادگان شمالی و 
طرح توسعه یاران شمالی به بهره برداری رسیدند؛ 
میــدان یاران جنوبی نیز به تولید رســید و روند 
توسعه آزادگان جنوبی که در دولت گذشته تقریبا 
متوقف بود، به جریان افتاد.یاران شمالی هم که 
با افت تولید روبه رو شــده بود، به واسطه نصب 
پمپ هــای درون چاهی جان دوبــاره ای گرفت؛ 
نخستین پمپ های درون چاهی و نخستین پمپ 
میله ای مکشــی )SRP( غرب کارون در یاران 
شــمالی با موفقیت به کار گرفته شد و نخستین 
واحــد فــرآورش پیش ســاخته نفت کشــور با 
سرمایه گذاری خارجی در میدان آزادگان جنوبی 
ســاخته شــد.همه فعالیت های توسعه ای غرب 
کارون در شرایطی انجام شد که صیانت از محیط 
زیست نیز در اولویت بود و تاالب هورالعظیم که 
تقریبًا خشک شده بود، در این دولت تا حدود ۹۰ 
درصد آبگیری شــد.وزارت نفت در این سال ها با 
وجود همه محدودیت های مالی، تنها به توســعه 
میدان های مشترک غرب کارون اکتفا نکرد و از 
دیگر میدان های مشــترک نفتی هم غافل نبود. 
از جمله میدان مشــترک آذر که از پیچیده ترین 
میدان های نفتی به شــمار می رود و توسعه آن با 

جدیت ادامه یافت و اکنون در آستانه بهره برداری 
نهایی قرار گرفته است. تکلیف توسعه میدان های 
آبان و پایدارغرب نیز در قالب قراردادهای جدید 
نفتی مشــخص شــد و توســعه بعضی دیگر از 
میدان ها مانند دهلران، نفت شهر و فروزان هم در 
قالب طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت 

در دستور کار قرار گرفت.
نگهداشت و افزایش تولید نفت

اتهام زنی ها به وزارت نفت به بحث توسعه 
میدان های مشــترک محدود نیســت و در میان 
هجمه ها، موضوع غفلت از نگهداشت میدان های 
نفتی هم دیده می شــود؛ حال آنکه وزارت نفت 
در عین حال که توســعه میدان های مشــترک 
را بــا اولویت دنبــال کرد، طرح نگهداشــت و 
افزایش توان تولید نفت میدان های مشــترک و 
غیرمشترک را نیز با هدف پرداختن به نگهداشت 
میدان ها و حمایت حداکثری از کســب وکارهای 
فعال در صنعت نفت کشــور در دستور کار قرار 
داد، به طوری  که تاکنــون ۳۳ قرارداد به ارزش 

بیش از ۲.۲ میلیــارد یورو با هدف افزایش ۲۸۰ 
هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت امضا شده است.
امروز به واسطه امضای این قراردادها، نگهداشت 
و افزایــش تولیــد نفت میدان های نفت شــهر، 
باالرود، سعادت آباد، زیالیی،  گچساران )خامی(، 
چلینگر و گرنگان، منصوری )آسماری(، رامشیر، 
سیوند و اسفند، منصورآباد، مارون ۲ و ۵، مارون 
۶، مارون ۳، مارون ۱ و ۴، کبود، اللی )آسماری(، 
فروزان، نرگسی، دانان، رامین، سیاه مکان، اهواز 
۱ و ۴ و رســالت با همکاری ۱۹ شرکت ایرانی 
در حال اجرا و پیگیری اســت. دیگر قراردادهای 
مربوط به این طرح نیز به زودی امضا خواهند شد.

ازدیاد برداشت
وزارت نفــت در بحــث افزایــش ضریب 
بازیافت نیز برنامه مدونی داشــت؛ برنامه ای که 
از ســال ۹۳ با همــکاری ظرفیت های علمی و 
دانشگاهی کشــور کلید خورد و اکنون نهال این 
ارتباط صنعت و دانشــگاه بــه درخت محکمی 
بدل شــده است.شهریورماه امســال ۱۳ قرارداد 

پژوهشــی در حوزه ازدیاد برداشت با هدف انجام 
مطالعــات فناورانه ۱۱ میــدان نفتی و دو میدان 
گازی، بین شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه 
و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد. از آغاز فعالیت 
وزارت نفت در دولت تدبیر و امید، این چهارمین 
مرحلــه ای بود که قراردادهای کالن پژوهشــی 
میان زیرمجموعه های وزارت نفت و دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی امضا می شد.نخستین بار اواخر 
سال ۹۳ بود که مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان 
نفتی در قالب ۹ قرارداد به دانشگاه ها واگذار شد؛ 
دومیــن مرحله به ســال ۹۵ برمی گردد که ۱۲ 
قــرارداد به منظور ایجاد انســتیتوهای تحقیقاتی 
در پایین دســت صنعت نفت میان ســه شرکت 
تابع وزارت نفت )شرکت ملی گاز ایران، شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی( با دانشگاه ها امضا 
شد؛ سومین مرحله در ســال ۹۶ با امضای پنج 
قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی شد و 
شهریورماه امسال نیز ۱۳ قرارداد پژوهشی دیگر 
در حوزه ازدیاد برداشت نفت امضا شد.اکنون در 
وزارت نفــت ۳۹ قرارداد کالن پژوهشــی فعال 
وجود دارد که با همکاری ۱۸ دانشــگاه  و مراکز 
تحقیقاتی دنبال می شود و بخش قابل توجه آن 
به بحــث مطالعات ازدیاد برداشــت با همکاری 
دانشگاه ها مربوط اســت. این همکاری ها در ۹ 
میدان نفتی که در مرحله نخســت قراردادهای 
مطالعاتی ازدیاد برداشــت کلید خورد، اکنون به 
نتایج قابل دفاعی رســیده و امیدها را به افزایش 
ضریــب بازیافت در این میدان های افزایش داده 
اســت.در عین حال با دســتور وزیر نفت، طرح 

مطالعات جامع مخازن هم در دستور کار شرکت 
ملــی نفت ایــران قرار دارد؛ طرحی که شــامل 
بررســی های دقیق و تمرکز بــر جزئیات مخزن 
مانند خواص سیال، خواص سنگ مخزن و دیگر 
مشــخصات مخزن اســت تا با مطالعه جدی و 
اساسی برخی مخازن، مسیر دستیابی به ضریب 

بازیافت بیشتر در این مخازن هموار شود.
تداوم مسیر توسعه

مجموع موارد مورد اشــاره به خوبی بیانگر 
ایــن واقعیت اســت که وزارت نفت در هشــت 
سال اخیر باوجود مشکالت و تنگناهای فراوان، 
از کارشــکنی های داخلی گرفتــه تا تحریم های 
ســختگیرانه و از کمبود منابع مالی تا رویارویی 
با موانع متعدد برای نقــل و انتقاالت مالی و...، 
توســعه میدان هــای نفتی به ویــژه میدان های 
مشــترک را با جدیت دنبال کرده و در این مسیر 
به فعالیت های مطالعاتی، همکاری با دانشگاه ها، 
افزایش بهره مندی از تــوان بخش خصوصی و 
تقویــت اتکا به توان داخل توجه زیادی داشــته 
است.فراموش نکنیم میدان های نفتی ایران اغلب 
در نیمه دوم عمر خــود قرار دارند بنابراین برای 
توسعه و بهره مندی از ظرفیت های این میدان ها، 
دسترسی به سرمایه کافی و فناوری های روزآمد 
اجتناب ناپذیر اســت؛ پیش نیازهایی که دستیابی 
به آنها به واسطه تحریم ها به آسانی مقدور نبوده 
و حتی با فرض توســعه و تولیــد روزافزون هم، 
تحریم بازارهای صادراتی کشور را نشانه رفته و 
فرصت های بسیاری را از صنعت نفت ایران سلب 
کرده اســت. نفت در چنین شرایطی زنده است و 

مسیر توسعه را ادامه می دهد.

سركار خانم اوليايی
رئيس محترم روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
با نهايت تأسف درگذشت پدرگراميتان را خدمت شما تسليت عرض نموده و از خداوند منان 

رحمت واسعه برای ايشان و صبر برای شما مسألت می نمايم. روحشان قرين رحمت
هفته نامه دانش نفت

همکار محترم سركار خانم پرتوی مهر
با نهايت تأسف ضايعه غم بار درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم  علو درجات و مغفرت الهی و برای 

خانواده محترم صبر عظيم آرزومنديم.
هفته نامه دانش نفت


