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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مهندسزنگنهدرآیینگشایشرسمیبیستوپنجمیننمایشگاهنفت،گاز،پاالیشوپتروشیمیتاکیدکرد:

ساختکافینیست؛برندسازیوصادراتهممهماست
وزير نفت: باالترين رکوردهای صادرات فرآورده های نفتی را در اوج تحريم ثبت کرديم

بیست وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز 

به کار کرد.
نمایشــگاه نفت امسال که به دلیل شــیوع بیماری کرونا در 
تاریخ معمول هرساله )اردیبهشت ماه( برگزار نشد، صبح روز جمعه، 
ســوم بهمن ماه و با حضور وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت نفت، 
جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، سفیران کشورهای 
خارجی در تهران و دیگر مسئوالن، در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران گشایش یافت. 
برگزاری بیست وپنجمین نمایشگاه نفت با تمرکز 

حداکثری بر توان ایرانی
مدیر بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی از حضور گسترده شرکت های داخلی در این نمایشگاه 
خبر داد و گفت: این دوره از نمایشــگاه با تمرکز حداکثری از توان 
ایرانی و با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از 
شیوع کرونا برگزار می شود. مجید بوجارزاده در آیین گشایش رسمی 
بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، این 
رخدادرا مظهر نمایش توانمندی ها و آیینه تمام نمای سیاست های 
وزارت نفــت در عرصه اقتصاد و فناوری انرژی دانســت و عنوان 
کرد: امروز در شــرایطی کــه تحریم هــای ناجوانمردانه بر پیکره 
ایران اســالمی وارد آمده اســت و در بحبوحه شیوع بیماری کرونا 
که اقتصادهای بزرگ دنیــا را در معرض چالش های جدیدی قرار 
داده اســت، نگاه های زیادی معطوف به صنعت نفت ایران بوده و 
عملکرد این صنعت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته 
است.وی افزود: نگاهی گذرا به سیاست های صنعت نفت جمهوری 
اسالمی ایران در چند سال گذشته، مؤید این واقعیت است که بخش 
عمده ای از اهداف مدنظر در مســیر خوداتکایی و توانمندسازی و 
روزآمدی شــرکت های خصوصی و دانش بنیان محقق شده است.
مدیر بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی با بیان اینکه این دســتاوردها با مشارکت همه جانبه 
ســازندگان تجهیزات، صادرکنندگان، پیمانکاران، سرمایه گذاران، 
شــرکت های طراحی - مهندســی، مراکز علمی و شــرکت های 
دانش بنیان حاصل شــده اســت، اظهار کرد: ایــن رویداد نمودی 
از راه های موفق پیش روســت که در ســایه سیاست های حمایتی 
صنعت نفت از بخش خصوصی و غیردولتی شــکل گرفته اســت.
بوجارزاده تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه، با وجود مشکالتی 
که به واسطه شــیوع بیماری کرونا در تمامی کشورها به وجود آمده 
و حضور شــرکت های خارجی نیز بیشــتر به دلیل محدودیت های 
پروازی و مســافرتی امکان پذیر نبوده است، همه توجه ها و نگاه ها 
به شرکت های داخلی و نمایش توانمندی ها و فعالیت های آنان در 
پروژه های صنعت نفت معطوف بوده و بر همین اساس تالش شده 
است دستاوردهای عظیم این دسته از شرکت ها به نحوی مطلوب 
در این نمایشــگاه در منظر متخصصان و کارشناســان قرار گیرد.
وی یادآور شــد: در عین حال استقبال گسترده شرکت های داخلی 
از حضور در بیســت وپنجمین نمایشــگاه صنعت نفت، از استمرار 
تحوالتی مثبت در صنعت نفت کشور خبر می دهد؛ اتفاق های مثبتی 
که با امضای توافق ها و تفاهم نامه های متعدد شــرکت های اصلی 
وزارت نفت با شــرکت ها، دانشگاه ها و نهادهای معتبر داخلی سال 
گذشته منعقد و اجرایی شده است.مدیر بیست وپنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی با بیان اینکه این دوره 
از نمایشــگاه با رعایت همه موازین و دســتورعمل های بهداشتی 
برگزار می شــود، عنوان کرد: این دوره از نمایشــگاه، پس از تأیید 
وزارت بهداشــت و وزارت صمت و موافقت وزارت نفت، با رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشــتی جلوگیری از شــیوع کرونا و با 
 E&P ،GC حضور حدود ۵۰۰ شرکت اصلی شــامل شرکت های
EPC،، دانشــگاه ها و مراکز علمی، انجمن ها، شــتاب دهنده ها و 
اســتارت آپ های حوزه نفــت و گاز، ماشــین های دوار، تجهیزات 
فرآیندی، مواد شــیمیایی، الکترونیک و ابزار دقیق در مساحتی در 
حدود ۲۵ هزار مترمربع برگزار می شــود.بوجارزاده افزود: همچنین 
به منظور فراهم ســاختن امکان تعامل بهتر و بهره مندی بیشــتر 
بازدیدکنندگان، جانمایی غرفه ها در ســالن های نمایشگاه براساس 
زمینه فعالیت شرکت ها و گروه های کاالیی انجام پذیرفته است.وی 
عنوان کرد: بیست وپنجمین نمایشگاه صنعت نفت عمد با محوریت 
تعامل با شــرکت های مطرح صنعت نفت، نخبگان و شرکت های 
دانش بنیان، جذب سرمایه گذار و انتقال فناوری برگزار می شود و از 
همین رو تالش شــده فرصت مناسبی برای ارتقا و توسعه فعالیت 
ســازندگان تجهیزات، صادرکنندگان، پیمانکاران، سرمایه گذاران، 
شــرکت های طراحی مهندســی و دانش بنیان و همچنین مدیران 
بخش هــای دولتی و خصوصی فراهم آید.مدیر بیســت وپنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ادامه داد: در 
عین حال به واســطه شیوع بیماری کرونا در این دوره از نمایشگاه، 
برنامه ریزی های مناسبی برای رعایت پروتکل ها و دستورعمل های 
بهداشــتی در بازدید و ارتباط مدیران و شرکت ها تدارک دیده شده 
است که بر این اساس، بازدیدها صرفاً مختص کارشناسان است که 
با دعوت و ارسال کارت های ویژه روزانه برای جلوگیری از ازدحام و 
رعایت فاصله اجتماعی انجام می شود.بوجارزاده ابراز امیدواری کرد: 
در ایــن فرصت چهار روزه فضای مناســبی برای ایجاد همکاری، 
گفت وگوهای چندجانبه و دســتیابی به تفاهم های راهبردی در راه 
توسعه و رشد صنعت نفت ایران اسالمی و در همه ابعاد آن، با حضور 

شرکت های توانمند داخلی ایجاد می شود.

وزیر نفت: باالترین رکوردهای صادرات فرآورده های 
نفتی را در اوج تحریم ثبت کردیم

وزیر نفت گفت:  دشــمنان می خواســتند صادرات  نفت ما را 
به صفر برســانند، اما با فداکاری همکارانمان، باالترین رکوردهای 
صادرات فرآورده های نفتی را در دوران تحریم  ثبت کردیم و داغ این 
را که صادرات نفت به صفر برسد بر جگرشان  گذاشتیم. بیژن زنگنه 
در آیین گشایش رسمی بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی ایران اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ از 
اسفندماه پارسال، نمی توانســتیم تولید نفت و گاز و بهره برداری از 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها را متوقف کنیم، زیرا جریان زندگی مردم 
باید تداوم می یافت و اگر گاز، نفت و ســوخت تولید نمی شد، چرخ  
کارخانه ها و زندگی مردم از حرکت بازمی ایســتاد.وی با بیان اینکه 
وزارت نفت در شــرایط کرونا، اصل را بر این گذاشت که با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و حداکثر دغدغه برای ســالمت کارکنان 
جریان تولید را متوقف نکند، افزود: به این منظور، از اسفندماه پارسال 
کارگروهی تشکیل شد و دستورعمل هایی را دقیق تر و مشخص تر 
برای صنعت نفت تدوین و ابالغ کردیم و بر اجرای آن هم نظارت 
سختگیرانه داشتیم و واحدهای اچ اس ئی )بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست( شــرکت های تابع مکلف به اجرای آن و نظارت بر اجرای 
آنها شدند که اثر بسیار مطلوب و موفقی نیز داشت.وزیر نفت ادامه 
داد: طرح های صنعت نفت نیز ۲۰ روز نخست شیوع ویروس کرونا، 
متوقف کردیم، اما با توجه به اینکه نمی شود جریان کار را در کشور 
متوقف کرد، بنابراین دوباره آنها با همین پروتکل های سختگیرانه 
بهداشــتی کار را از سر گرفتند و الحمداهلل موفق هم بودند.زنگنه با 
اشاره به اینکه این نمایشگاه نیز بخشی از زندگی ماست و همانند 
شــاخه های دیگر زندگی مردم و بخش های دیگر صنعت نفت که 
تداوم یافت، کار با تولیدکننــدگان نیز باید ادامه یابد، تصریح کرد: 
نمی توان در سال جهش تولید رابطه میان تولیدکننده و متقاضی و 
کارفرماها را قطع کرد. نمایشــگاه نفت امسال به دلیل عبور از اوج 
فشار شــیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد، اما به هر حال الزم بود 
این رابطه بماند، در نتیجه این نمایشگاه با رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی برگزار شــد.وی به نام گذاری امسال به نام سال »جهش 
تولید« از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وزارت نفت 
ابتدای ســال یک بار دیگر اقدام های خود برای تحقق این شعار را 

مرور و محورهای مشخصی را تعیین و تصویب کرد.
شعار نمایشگاه هوشمندانه است

وزیر نفت به دیدار مقام معظم رهبری با سران قوا در چهارم 
آذرماه امسال اشــاره کرد و افزود: ایشان با بیان برخی راه حل ها از 
سوی کارشناسان و متخصصان برای اقدام هایی همچون افزایش 
تولیدات صنعــت نفت با تکیه بر دانش بنیان کــردن صنایع، ابراز 
امیدواری کردند با اجرای این راهکارها آثار مثبتی در زندگی مردم 
و کشور پدید بیاید.زنگنه با اشاره به سیاست های وزارت نفت برای 
حمایت از تولید کاالها و خدمات مهندســی موردنیاز صنعت نفت، 
اظهار کرد: شعار نمایشگاه امسال هوشمندانه است؛ نفت ملی، کاال 
و خدمات ایرانی. امســال در آســتانه هفتادمین سالروز ملی شدن 
صنعت نفت هستیم و این ملی شــدن جز با تکمیل توانمندی در 
ارکان اقتدار این صنعت تکمیل نمی شــود.وی با تأکید بر اینکه در 
این نمایشگاه درخصوص حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان و 
تکیه بر آنها برای توسعه صنعت نفت بسیار تالش شده است، اظهار 
کرد: مهم ترین رکن برای تقویت فنــاوری و بومی کردن فناوری 
ملی، شرکت های پیمانکار عمومی )GC( است،  اکنون شرکت های 
اکتشاف و تولید )E&P( را هم اضافه می کنم که اگر این شرکت ها 
فعال شوند و کار کنند، همه زیردست های آن ها هم فعال می شوند.
وزیــر نفت با تأکید بر اینکه این شــرکت ها محرک و مولد تقاضا 
هســتند، گفت: مهم ترین عاملی که صنعت و شاخه های مختلف 
تولیــد داخلی نفت و کاالها و تجهیــزات موردنیاز را فعال می کند 
تقاضاست. این شــرکت ها می توانند مولد ده ها هزار میلیارد کاال و 
خدمات در شــاخه های مختلفی که شــما کار می کنید باشند، هم 
می توانند تأمین مالی کنند و هم این پروژه ها را می توانند بگیرند و 
میان پیمانکاران تقسیم کنند و نظارت و مدیریت کالن در اجرا دارند 
و بازگشت پولشــان نیز تا حدودی تضمین شده است.زنگنه ادامه 
داد: این شــرکت ها به معنای واقعی از دانش بنیان ها هســتند، زیرا 
 دانش بنیان، شــرکتی است که تکیه اصلی بر دانش فنی و توانایی 

مدیریتی و راهبری است.
ابتکار وزارت نفت در حمایت از دانش بنیان ها

وی بــه ابتــکار وزارت نفت برای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: بیش از یک ســال اســت که از 
دانش بنیان ها حمایت و این روند را دنبال می کنیم و امروز بخشــی 
از ثمره آن مشخص می شود و نقشه راه آن خیلی مشخص تدوین 
می شــود. نشــانه آن ایجاد پارک فناوری نفت و گاز ری در زمینی 
به وســعت ۲۵ هکتار در نزدیک پاالیشــگاه تهران اســت و همه 
کارهایش انجام و تصویب شده و رئیس آن هم تعیین شده و فعال 
اســت.وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد این پارک، ارتباط و بابی 
جدید و دوطرفه با دانش بنیان ها از جمله استارت آپ ها باز می شود، 
تصریح کرد: امیدواریم که نه تنها در تهران، بلکه در کشور این پارک 
بتوانــد ایفای نقش کند، زیرا ما در حال همکاری با دانشــگاه های 
تهران، شــریف، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، چمران، 
صنعت نفت و پژوهشــگاه صنعت نفت برای احداث مراکز نوآوری 
یا کارخانه های نوآوری با هدف ارتقای فناوری هستیم و اگر امکان 
آن در محل های دیگر نیز وجود داشــته باشد، حمایت خواهیم کرد 
و این همان هدفی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.

زنگنه به تأســیس صندوق پژوهش و فناوری نفت اشاره و تصریح 
کرد: این صندوق بسیار مهم است و می تواند بسیاری از ضمانت ها 

را به شرکت ها بدهد و حمایت های مالی کند.
تعریف ۲۰۰ موضوع فناورانه در بخش باالدستی نفت

وی گفت: امسال در الیحه بودجه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای پرداخت از منابع داخلی شرکت های تابع نفت به منظور کمک 
به سرمایه گذاری شرکت های خطرپذیر، حمایت از ساخت داخل و 
طرح های توسعه ای اشــتغال آفرین، تولید بار نخست و کمک های 
بالعوض و وجوه اداره شــده و تسهیالت ارزی پیشنهاد کردیم که 
امیدواریم در مجلس شورای اسالمی تصویب شود.وزیر نفت افزود: 
البته شــاید این ۸۰۰ میلیارد تومان هفت تا هشت برابر بتواند آثار 
مالی داشته باشد.زنگنه با اشاره به کمک برای ایجاد شتاب دهنده ها 
با هدف توسعه استارت آپ ها اظهار کرد: برای استقرار استارت آپ ها 
در مراکــز فناوری در پارک های نــوآوری و در پارک ری، امکانات 
الزم داریم و دعوت می کنیم شرکت های دانش بنیان در این پارک 
فناوری نفت و گاز ری مستقر شوند.وی افزود: بیش از ۲۰۰ موضوع 
فناورانه از کاال و خدمات در بخش باالدستی نفت برای واگذاری به 

شرکت های دانش تعریف و مشخص شده است.
بهره مندی از ظرفیت دانش بنیان ها در ۲ طرح مهموزیر نفت 
با تأکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و 
شــتاب دهنده ها در صنعت نفت گفت: به این منظور، برای استفاده 
از این ظرفیت در دو طرح مهــم برنامه ریزی کرده ایم. یکی طرح 
احیــای چاه های کم بازده اســت که بــرای آن ۵۰۰ میلیون دالر 
اعتبار پیش بینی شده و دیگری بحث بهینه سازی مصرف سوخت 
که شتاب دهنده ها در این زمینه هم می توانند نقش تعیین کننده ای 
داشته باشند.زنگنه ادامه داد: بر آنیم تا یک محوطه نمایشگاه دائمی 
برای نفت ایجاد کنیم که به طور مرتب و در شــاخه های موردنیاز 
صنعت نفت امکان ارتباط مستمر عرضه و تقاضا فراهم باشد.وی به 
برنامــه تضمین خرید از محل صندوق پژوهش و فناوری نفت هم 
به عنوان دیگر برنامه برای حمایت از ســازندگان ایرانی اشاره کرد 
و افــزود: اتفاق مهم دیگری که افتاده، صدور گواهی کیفیت برای 
نخستین بار توســط یک مرجع ایرانی تأییدشده از سوی سازمان 
اســتاندارد اســت.وزیر نفت با تأکید بر اهمیت مباحث بهینه سازی 
مصرف انرژی، محیط زیست و حمایت از ساخت داخل با تمرکز بر 
کاالهای اساسی موردنیاز صنعت نفت، گفت: در همین زمینه ساخت 
فناورانه تجهیزات راهبردی و اولویت دار صنعت نفت را در ۱۰ گروه 
کاالیی دنبال کرده ایم که در بخش هایی بســیار خوب پیش رفته 
است و در بخش هایی هنوز کارهای زیادی باقی  مانده است.زنگنه 
یکی از دستاوردهای اصلی اجرای قراردادهای نگهداشت و افزایش 
توان تولید را افزایش تقاضــا برای تجهیزات ایرانی خواند و گفت: 
زمانی بود که به طور مثال کارخانه لوله سازی اسفراین برای ۲۰ هزار 
تن تقاضا به ما مراجعه می کرد، اما االن ظرفیت این کارخانه پر است 
و ما به ظرفیت های بیشتر نیاز داریم. این نشان می دهد ظرفیت های 
موجود برای ســاخت لوله های بدون درز کافی نیست و یا در زمینه 
لوله های CRA نیز همچنان ضعف داریم.وی به ساخت لوله نیس 

موردنیاز در خط لوله گوره جاسک برای نخستین بار در کشور اشاره 
کرد و گفت: قراردادهای ساخت دیگر تجهیزات و تأسیسات مانند 

اسکیدمانتد، دکل حفاری و ... نیز در حال پیشروی است.
ساخت کافی نیست؛ برندسازی و صادرات هم مهم 

است
وزیر نفت درباره ســاخت ماشــین های دوار، کمپرســورها، 
توربین هــا، الکتروموتورهــا و پمپ ها نیز به ســفارش پمپ های 
موردنیاز طرح گوره جاســک به سه پمپ ســاز ایرانی اشاره کرد و 
گفت: نخستین پمپ های ساخته شده از سوی این شرکت ها تا پایان 
سال تحویل طرح می شــود.زنگنه از امضای قرارداد برای ساخت 
تعدادی توربوکمپرســور ۱۶ مگاواتی و همچنین سفارش ساخت 
 OTC کمپرسورهایی برای فشارافزایی در پارس جنوبی به مجموعه
خبر داد و افزود: نظامی که برای بهره برداری و تعمیرات سیستم های 
ماشــین های دوار ابالغ شده سبب تقویت ساخت داخل می شود و 
باید از این دســتورعمل تبعیت کرد که به نفع اقتصاد ملی اســت.
وی یادآور شــد: البته به این قانع نیستم که شرکت های ایران تنها 
کاالیی را بسازند، بلکه باید برند ایجاد و با صادرات محصوالتشان 
برای مردم ارزش آفرینی کنند.وزیر نفت با اشــاره به کمبود جدی 
منابع برای سرمایه گذاری در ســال های اخیر، ادامه داد: به همین 
دلیل بســیاری از سرمایه گذاری ها به تأخیر افتاد، اما سعی کردیم با 
جذب منابع از بازار سرمایه حرکت خود را ادامه دهیم و ظرفیت های 
شــرکت را حفظ کنیم.زنگنه تصریح کرد: دشــمنان ما دنبال این 
بودند ما را نابود کنند که ما بمیریم و صادرات ما به صفر برسد، اما 
نه تنها صادرات نفت ما به صفر نرسید، بلکه با فداکاری همکارانمان 
باالترین رکوردهای صادرات فرآورده های نفتی را در دوران تحریم 
ثبت کردیم و داغ اینکه صادرات نفت را به صفر برسانند بر جگرشان 
گذاشــتیم.وی با بیان اینکه اکنون در موقعیتی نیستم که بگویم به 
چه عددهایی رسیدیم، یادآور شد: ترامپ و پمپئو مردند و خودشان 
و افکار جنایتکارانه شــان به زباله دان تاریخ پیوست، اما ما زنده ایم 
و با امید بیشــتر برای ساختن کشور تالش خواهیم کرد.وزیر نفت 
در پایان خواستار صرفه جویی در مصرف گاز شد و گفت: باالترین 
رقم های افزایش تولید گاز را در این سال ها داشته ایم؛ تولید گاز در 
پارس جنوبی ۲.۵ برابر شده و تولید روزانه گاز خام کشور از مرز هزار 
میلیون مترمکعب گذشته، اما رشد مصرف بیش از این ها بوده است 

و به همین دلیل، مصارف صنایع را محدود کرده ایم.
زنگنه: نگران احیای بازارهای ازدست رفته نفت ایران 

نیستم
وزیــر نفت گفت: نگران احیای بازارهای ازدســت رفته نفت 
ایران نیستیم و در صورت لغو تحریم ها، قدرتمندتر از گذشته به بازار 
بازمی گردیم. بیژن زنگنه در حاشیه آیین گشایش بیست وپنجمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره 
بازگشــت تولید نفت ایران به بازار پس از لغو تحریم ها اظهار کرد: 
من نگران بازارهای ازدست رفته نیستم و خریداران نفت هم خود را 
به یک یا دو فروشــنده محدود نمی کنند.وی تأکید کرد: در صورت 
لغو تحریم ها قدرتمندتر از گذشــته به بازار برمی گردیم، کوتاه تر از 

زمانی که فکر می کنید.
صادرات نفت ایران به شدت افزایش یافته است

وزیر نفت درباره ســخنان اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی درباره اینکه صادرات نفت ایران در مدت اخیر افزایش 
یافته است، گفت: به شدت.زنگنه افزود: اگر صنعت نفت زنده نبود، 
شــرکت ها در این نمایشگاه نمی توانستند کاری انجام دهند؛ وقتی 
شــرکت های گاز، پاالیش و پخش و پتروشــیمی سرمایه گذاری 
می کنند، یعنی زنده هستند و برای کاالها و خدمات تقاضا می دهند، 
بنابراین این شــرکت ها زنده هســتند و البته تقاضا بیشتری برای 
کار دارنــد که ما هم قبول داریم.وی ادامه داد: صنعت نفت نیازمند 
ســرمایه گذاری بیشتر است و این روند به منابع سرمایه ای نیاز دارد 
و همه باید در سطح نظام تالش کنیم منابع موردنیاز را تأمین کنیم 
و از همه این ظرفیت عظیم مبارک که در کشور ایجاد شده و یکی 
از ثروت های بزرگ کشور هست، صیانت کنیم و بتوانیم طرح های 
خود را با اتکا به تجهیزات، کاالها و مهندســی ایرانی پیش ببریم.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چند درصد از تجهیزات 
موردنیاز صنعت نفت بومی ســازی شده اســت، تصریح کرد: برای 
حمایت از ســاخت داخل پیمانکاران برنده مکلف اند طبق فهرست 

مفصلــی که در قراردادها به آن اجزا و تجهیزات بیشــتری اضافه 
می شود، تنها از شرکت های داخلی خرید کنند و حق خرید از خارج 

را ندارند.
خودکفایی حدود ۷۰ درصدی در ساخت 

پاالیشگاه های گاز و پتروشیمی
زنگنه ادامه داد: البته ما هنوز در بخش هایی از جمله لوله های 
بدون درز و ماشــین های دوار نیازمند کار بیشتری هستیم؛ نزدیک 
به ۶۵ تا ۷۰ درصد در ســاخت پاالیشگاه های گازی و پتروشیمی 
خودکفا شده ایم و تجهیزات دوار هم باید تالش شود در ایران ساخته 
شــود.زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره طرح گازرسانی به سیستان 
و بلوچستان هم گفت: ما به زاهدان گازرسانی کردیم و در ماه های 
ابتدایی ســال ۱۴۰۰ شهر زابل هم به شــبکه وصل می شود، اما 
به دلیل اولویت بخشی به طرح گوره - جاسک به عنوان ایرانی ترین و 
سریع ترین خط لوله تاریخ ایران در تأمین خط لوله های خط ایرانشهر 
& چابهار کمی تأخیر شــد، اما گازرسانی داخل شهرها و شبکه ها 
در جریان اســت.وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال لغو 
تحریم ها و اینکه چه اقدام هایی برای دســتیابی به توان حداکثری 
تولید انجام شده است و چند ماه زمان می برد که به تولید حداکثری 
برسیم، گفت: ما براساس احتمال ها برنامه ریزی و کار می کنیم، اما 
اعالن عمومی نمی کنیم، زیرا تحریم ها هنوز برداشته نشده است، با 
این حال نگران احیای بازارهای ازدست رفته نیستم.زنگنه ادامه داد: 
من فکر می کنم، اگر تحریم ها برداشته شود، بازار به سراغ ما می آید، 
زیرا خریداران نفت همیشه دنبال تنوع در فروشندگان هستند، بازار 
خیلی بزرگ است، اما ما در این سه سال در بازاریابی و انتقال پول و 
دریافت پول، قدرتمندتر و توانمندتر از گذشته شدیم و در صورت رفع 
تحریم ها با قدرت وارد بازار می شویم و در کوتاه ترین زمان ممکن به 

تولید حداکثری می رسیم.
آمار نمی دهم، جنگ هنوز تمام نشده است

زنگنه در پاسخ به پرسشــی درباره آمار صادرات نفت گفت: 
اکنون نمی توانم آمار بدهم، زیرا جنگ تمام نشده است.وی همچنین 
در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی وی از تحوالت بازار نفت پس 
از روی کارآمدن بایدن گفت: من پیشگو نیستم، اما بستگی به آنها 
دارد و مقام های سیاسی ما پیام ها را به روشنی و با صراحت گفته اند.

وزیر نفت همچنین در پاســخ به پرسشی درباره تهاتر نفت در ازای 
واکســن گفت: من چنین مذاکره ای انجام نداده ام.زنگنه همچنین 
در پاســخ به پرســش دیگری درباره برنامه های وزارت نفت برای 
همکاری با کشــورهای حوزه خزر و توافق با جمهوری آذربایجان 
گفــت: ما با جمهوری آذربایجان توافق ها و پیشــرفت های خوبی 
داشــته ایم و توافق های روشنی انجام شده که تحریم ها آن را دچار 
اشــکال کرده است و اگر برداشته شــود، فعال می شود و منافع دو 

کشور را تأمین می کند.
پاالیشگاه ها در فروش خود مختارند

وی همچنیــن درباره حمایت هــای وزارت نفت برای از 
بین رفتن خام فروشی پاالیشگاه های میانی گفت: پاالیشگاه ها 
در فروش خود مختارند و تاکنون گزارشــی درباره تأمین نشدن 
به موقع نیــاز واقعی تولیدکنندگان داخلی دریافت نکرده ام، البته 
قیمت دست من نیست و دست بازار است، اما گزارشی دریافت 
کنم، تــالش می کنم خوراک موردنیاز واحدهای پایین دســتی 
به موقع و به قیمت متعارف تأمین شــود.زنگنه گفت: من در هر 
دوره که وزیر نفت بودم همه تالشم را کردم که جوانان را رشد 
دهم و اســتعدادها و افرادی را که توانایی تدبیر دارند رشد دهم 
که همین نمایشــگاه هم زحمتی است که کشیده شده است و 
ما تالشــم کردیم زمینه های رشد را فراهم کنیم.وی ادامه داد: 
اکنون می بینید که در شــرایط تحریم در حالی که پول زیادی 
نداشتیم و در سه سال اخیر سرمایه گذاری صنعت نفت ۱۴ میلیارد 
دالر کاهش یافت، پروژه ها اجرایی شــدند و ما هنوز زنده ایم و 
رشد کردیم؛ با مشاهده غرفه های نمایشگاه هم متوجه می شوید 
کــه در حال انقباض و از بین رفتن نیســتند و این مایه افتخار 
اســت.وزیر نفت در ادامه درباره وضع استخدام در وزارت نفت، 
اظهار کرد: اکنون برنامه ای برای اســتخدام رسمی نداریم، اما 
قراردادهای مدت موقت و مدت معیین وجود دارد و افراد ارزیابی 
می شــوند و اکنون هم اگر کسی هست باید در تارنمای وزارت 

نفت برای ارزیابی ثبت نام کند.
حفاری میدان گازی فرزاد سال آینده آغاز می شود

زنگنه تصریح کرد: حفاری فاز ۱۱ پارس جنوبی هم آغاز شده 
و برنامه ما این است که زمستان سال آینده روزانه حدود ۱۶ میلیون 
مترمکعب گاز از این فاز برداشــت کنیم. جکت میدان گازی فرزاد 
هم در حال ساخت است و حفاری در این میدان گازی احتمال دارد 
سال آینده آغاز شــود.وی تأکید کرد: هم اکنون میدان های نفتی و 
گازی زیادی وجود دارد و فشارافزایی های پارس جنوبی و بازسازی 
و نوسازی تأسیســات نفت مانده است که باید انجام شود، هرچند 
اجازه ندادیم کار در دوران تحریم بخوابد، اما در حداقل ها کار کردیم.

وزیر نفت با اشــاره به افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور و تأکید 
بر صرفه جویی، گفت: هم اکنون گاز طبیعی با فشــار باالیی که به 
وزارت نفت آمد تأمین می شــود و جز در مقطع کوتاهی و در یک 
شــب، باقی گازرسانی به نیروگاه ها اداره شد و از حاال هم اگر مردم 
صرفه جویی کنند مشــکلی نیست.زنگنه یادآور شد: مسئله این بود 
که مصرف مردم غیرقابل پیش بینی بود و فقط در استان تهران ۱۵ 
درصد افزایش مصرف داشتیم و این رقم بسیار باالیی است. اگر قرار 
باشــد ساالنه ۱۵۰ میلیون مترمکعب به مصرف اضافه شود باید از 
کجا تأمین کنیم؟ مگر می توان ساالنه ۳۰ میلیارد دالر در این حوزه 

سرمایه گذاری کرد، بدون اینکه تولید ملی باال برود؟
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

خرب

اعالمتازهترینجزئیاتاز
نمایشگاهبیستوپنجم

مدیر بیست وپنجمین نمایشگاه  نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با 
اشاره به اینکه »ســاخت داخل« محور برگزاری این رویداد است، اظهار 
کرد: نمایشگاه بیســت وپنجم با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« 
و با هدف معرفی دســتاوردهای صنعت نفــت و برنامه های آینده برگزار 

می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، مجید 
بوجــارزاده گفت: با توجــه به مجوز وزارتخانه هــای صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( و بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برای برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی، بیســت وپنجمین دوره نمایشــگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی از روز سوم تا ششــم بهمن ماه در محل 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.وی با 
اشــاره به اینکه صبح جمعه ) سوم بهمن ماه( آیین رسمی آغاز به کار 
بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با حضور وزیر 
نفت، فعاالن بخش خصوصی، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت نفت برگزار شــد، افزود: این نمایشگاه 
با رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی 
برگزار می شــود و پروتکل های سختگیرانه ای نیز برای حفظ سالمتی 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.رئیس 
روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران افزود: بازدید از این نمایشگاه 
با تدابیری که اندیشــیده شده، ویژه متخصصان و فعاالن صنعت نفت 
اســت، از این رو طی هماهنگی و مکاتبه با ستاد وزارت نفت و چهار 
شــرکت اصلی، شرکت های تابع، تشــکل ها و انجمن های تخصصی، 
دانشگاه ها و مراکز علمی، با برنامه ریزی هدفمند، بر اساس کارت های 
دعوت مختص و جداگانه برای روزهای نمایشــگاه و بر اساس سهمیه 
تخصیص یافته طبق اســامی و نفرات اعالم شــده، بازدید از نمایشگاه 
انجام خواهد شد.بوجارزاده گفت: شرکت ملی نفت و صنایع باالدستی 
در سالن ۸ و ۹، دانشگاه ها و مراکز علمی، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها 
و پارک های علم و فناوری در ســالن ۱۰ و ۱۱، پتروشــیمی و صنایع 
مرتبط در ســالن ۱۴ و ۱۵، گاز و صنایع مرتبط، لوله و پوشــش لوله، 
شیرآالت در سالن ۳۸، پاالیش و پخش و صنایع مرتبط در سالن ۴۱، 
ماشین های دوار در سالن ۷، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی ایران در سالن ۵ و انجمن های تخصصی نفت، انجمن 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( و شرکت های دیگر 

هر یک در سالن های جداگانه قرار گرفته و تقسیم شده اند.

درسالجهشتولید:

تولیدبیشاز5/3میلیونتنمحصوالتدرپتروشیمیبندرامام
تحققبیشاز95درصدبرنامهتولید

پتروشیمی بندرامام در ۹ماهه سال 
جاری بیــش از ۵/۳ میلیــون تن انواع 
محصوالت شــیمیایی و پتروشیمیایی را 
تولید کرد تا موفق شود بیش از ۹۵ درصد 

برنامه تولید خود را محقق کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پتروشــیمی بندرامــام ، بــا توجــه به 
نامگذاری ســال جاری از ســوی مقام 
معظم رهبری به نــام »جهش تولید«، 
این شــرکت اهداف و برنامه های خود 
را منطبــق با شــعار ســال تدوین و به 
منظور تحقق این شــعار اقدامات موثر 
و حائز اهمیتی را در راســتاي رفع موانع 
تولیــد اجرایی کرد تا تولیــد حداکثری 
صورت بگیرد.پتروشیمی بندرامام دارای 
چهار مدیریت فنــی و تولید فرآورش ۱ 
، فرآورش ۲ ، بســپاران و کیمیا اســت 
کــه وظیفه تولید انــواع محصوالت در 
ســه زنجیره آروماتیک ، پلــی الفینی ، 
کلــر و PVC را به عهده دارند و این در 
حالیســت که این شرکت از ابتدای سال 
تا پایان آذرماه در واحدهای تولیدی خود 
موفق بــه تولید بیش از ۵/۳ میلیون تن 
محصوالت در این ســه زنجیره تولیدی 
شــده است.شــایان ذکر اســت؛ علی 
رغــم اینکه پتروشــیمی بندرامام و پنج 
شــرکت زیرمجموعه آن در لیست اولیه 
گرفتند  قرار  آمریکا  ظالمانه  اما با همت و تالش کارکنان و مدیریت تحریم های 

خود توانست ضمن اهتمام در امر تولید 
و صیانــت از برنامــه تولیــد، در بخش 
داخلی ســازی قطعات، کاتالیســت ها و 

مواد شیمیایی نقش بی بدیلی را ایفا کند 
و قطعات و مواد بســیار حساسی که به 

ویژه در صنعت پتروشیمی کاربرد زیادی 
داشتند را بومی سازی کند.

علی رغم اینکه پتروشیمی بندرامام و پنج شرکت زیرمجموعه آن در 
لیست اولیه تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفتند اما با همت و تالش 
کارکنان و مدیریت خود توانست ضمن اهتمام در امر تولید و صیانت از 
برنامه تولید، در بخش داخلی سازی قطعات، کاتالیست ها و مواد شیمیایی 
نقش بی بدیلی را ایفا کند و قطعات و مواد بسیار حساسی که به ویژه در 
صنعت پتروشیمی کاربرد زیادی داشتند را بومی سازی کند

اسيدکاری چاه  نفت با فناوری سيال فوم در نفت خيز جنوب

ِهِدر 1۶ اينچ پمپ های آبشور اسکله الوان تعويض شد

جنـوب  نفت خیـز  مناطـق  ملـی  شـرکت 
بهینه سـازی  و  حلقـه   ۱۷ اسـیدکاری  عملیـات 
عملیـات احیـای چهـار حلقـه چـاه نفـت را بـا 
موفقیـت  بـا  فـوم  فنـاوری سـیال  از  اسـتفاده 

اجرایـی کـرد.
از  نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب، رامین 
روغنیـان، معـاون فنـی مهندسـی نفـت ایـن 
شـرکت در ایـن بـاره گفـت: انجـام عملیـات 
سـیال  فنـاوری  کمـک  بـا  چـاه  اسـیدکاری 
فـوم سـبب افزایـش دبـی تولیـدی بـه میـزان 
تسـهیل  و  روز  در  بشـکه   ۷۵۰۰ مجمـوع  در 
و تسـریع در عملیـات جـاری و دسترسـی بـه 
چاه هـا  تولیـد  افزایـش  و  تثبیـت  برنامه هـای 
شـده اسـت.وی افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت 
و لـزوم اسـتفاده از روش هـای جدیـد و بـه روز 
انگیـزش چـاه به منظـور افزایش و نگهداشـت 
نفت خیـز  مناطـق  چاه هـای  تولیـدی  دبـی 
جنـوب، اداره مهندسـی بهره بـرداری شـرکت 
ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب در سـال های 
برنامه ریـزی  اقـدام بـه بررسـی و  ۹۷ تـا ۹۹ 
به منظـور   )Foam( فـوم فنـاوری  از  اسـتفاده 
به کارگیـری در عملیـات اسـیدکاری انتخابـی 
و احیـای چاه هـای تولیـدی در سـطح مناطـق 
نفت خیـز جنـوب کرد.معـاون فنـی مهندسـی 
نفـت شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب 
دربـاره اسـتفاده از ایـن فنـاوری عنـوان کـرد: 
ایـن فنـاوری ابتـدا در مطالعـات کتابخانه ای و 

آزمایشـگاهی کاربـرد سـیال Foam به منظـور 
بـا  چـاه  زنده سـازی  عملیـات  بهینه سـازی 
تزریـق نیتـروژن بررسـی شـد و پـس از ایـن 
بـا توجـه بـه خـواص سـیال یادشـده و تنـوع 
بـا  مرتبـط  عملیات هـای  در  آن  کاربردهـای 
بـرای  برنامه ریـزی  گاز،  و  نفـت  چاه هـای 
اسـتفاده ایـن فنـاوری در عملیـات اسـیدکاری 
انتخابـی با فـوم قـرار گرفت.روغنیـان تصریح 
کـرد: دربـاره اسـیدکاری انتخابـی بـا توجـه به 
مشـبک کاری اغلـب چاه های مناطـق نفت خیز 
در بیـش از یـک الیـه و نیـاز بـه اسـیدکاری 
انتخابـی به منظـور حصـول اطمینـان از نفـوذ 
اسـید تزریقـی در الیه هدف ابتـدا در مطالعات 
کارشناسـی،  نشسـت های  و  کتابخانـه ای 
 Foam سـیال  از  اسـتفاده  امکان سـنجی 
به عنـوان گزینـه ای مناسـب بـرای اسـیدکاری 
انتخابـی در دسـتور کار قـرار گرفـت. در ایـن 
نـوع عملیـات بـا توجـه بـه ویسـکوزیته باالی 
ویژگـی  و  در سـازند  آن  نفـوذ کمتـر  و  فـوم 
Phase Trapping ایـن سـیال از آن به عنوان 
Diverter اسـتفاده می شـود.وی درباره مزایای 
سـیال فـوم اظهـار کـرد: سـیال فـوم ضمـن 
ضمـن  مخـزن،  سـنگ  بـه  آسـیب  کاهـش 
کاهـش و کنترل نفوذ اسـید در الیـه با تراوایی 
بـاال سـبب هدایـت اسـید به طـرف الیـه کم 
تـراوا می شـود و در نتیجـه به بهبـود کیفیت و 
کارایـی اسـیدکاری الیه هدف کمـک می کند.

ملـی  شـرکت  نفـت  مهندسـی  فنـی  معـاون 

مناطـق نفت خیـز جنـوب ادامـه داد: همچنیـن 
به علـت جدا شـدن گاز از مایـع )نیتروژن و آب( 
بعـد از کاهـش کیفیت فـوم در پایـان عملیات 
و کاهـش ویسـکوزیته فوم، فرآیند تمیزسـازی 
چـاه بـه سـهولت انجـام می شـود و همچنیـن 
در  زیـادی  مثبـت  اثـر  تزریقـی  نیتـروژن  گاز 
فرآینـد زنده سـازی چـاه دارد.روغنیـان تصریح 
کـرد: دربـاره بهینه سـازی عملیات احیـای چاه، 
بـا توجـه بـه اینکه سـیال فوم در درون سـتون 
چـاه بـه صـورت جریـان تـک فـاز و مـه آلود 
حرکـت می کنـد،از این رو این جریـان از ایجاد 
جریـال لختـه ای کـه سـبب افـت فشـار زیـاد 
در سـتون چـاه می شـود ممانعـت و بـا بهبـود 
عملیـات تزریـق نیتـروژن )بـا کاهـش میـزان 
نیتـروژن مصرفـی و کاهـش زمـان عملیـات 
زنده سـازی( بـه احیـا و تمیزسـازی سـتون چاه 
کمـک می کنـد.وی گفـت: در این راسـتا بعد از 
انجـام آزمایش هـای مربوط به بررسـی کیفیت 
و کارایـی افزایـه Foaming Agent همچنین 
بررسـی چاه هـای انتخابی، عملیات اسـیدکاری 
انتخابـی با فوم بـرای ۱۷ حلقه چـاه و عملیات 
بهینه سـازی احیـای چـاه بـا تزریـق نیتـروژن 
بـرای چهـار حلقـه چـاه طراحـی و اجـرا شـد 
و بـه افزایـش دبـی تولیـدی بـه مقـدار ۷۵۰۰ 
بشـکه در روز انجامیـد کـه بـا توجه بـه نیاز به 
ایـن نـوع عملیـات در سـطح مناطـق  نفت خیز 
جنـوب، ۲۵ حلقـه چـاه نیـز در برنامـه اجـرای 

ایـن عملیـات قـرار دارند.

عملیات تعویض ِهــِدر ۱۶ اینچی خروجی 
پمپ های مکش آب شــور دریا واقع در اســکله 
نفتی الوان، با بررســی ابعــاد کار و برنامه ریزی 
دقیق برای به حداقل رساندن زمان اجرای پروژه 

در مدت زمان سه روز با موفقیت انجام شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفت فــالت قاره ایران، با توجه به پوســیدگی 
ِهِدر خروجی پمپ ها شــرایط تولید آب منطقه 
بسیار شکننده و با مخاطره های بسیاری همراه 
بــود، در همین زمینــه یک گــروه تعمیراتی 
متشــکل از واحدهــای نوســازی و تعمیرات، 
تعمیــرات مکانیک، جوشــکاری و لوله کشــی 
صنعتــی و مخــازن و رنگ آمیــزی صنعتی به 
همراه واحدهای بازرســی فنی، حفاظت فنی و 
بهره برداری پس از بررســی وضع این مجموعه 

و در پی کاهش شــدید ضخامت لوله های این 
ِهِدر، برنامه ریزی های الزم را برای تعویض آن 
انجام دادند.پس از آماده ســازی همه قطعات و 
ساخت مجموعه مورد نیاز و رنگ آمیزی آن در 
کارگاه مخازن، به دلیل مشکالت و موانع موجود 
در حمل ونقل از مسیر اسکله نفتی، همه ادوات 
و تجهیزات مورد نیاز به اسکله تدارکاتی منطقه 
برای استقرار روی شناور جرثقیل دار حمل شد. 
با توجه به محدودیت زمانی موجود در خاموشی 
این پمپ هــا و ضرورت اقدام و انجام ســریع 
این تعمیرات، پس از بررســی ها و رصد شرایط 
جوی منطقه و پیش بینی زمان مناســب اجرای 
پروژه، عملیات اجرایی تعویض ِهِدر پمپ ها پس 
از ســه روز کار فشرده و بدون توقف واحدهای 
تعمیراتی و با شــرایط ایمــن و بدون هیچ گونه 

حادثه ای اجرا شــد و با انجــام این پروژه وضع 
خطوط انتقال آب شور به تأسیسات واحد آب و 
بخار در شــرایط مطلوب و مناسبی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت تأمین آب شور برای مصارف 
تأسیســاتی و خدماتی، نگهداری و در سرویس 
بودن تجهیزات برداشــت و انتقال آب همواره 
اولویت داشــته و مورد توجه ویژه اســت. این 
پمپ ها وظیفه تأمین آب شور مورد نیاز واحد آب 
و بخار برای تولید بخار صنعتی و آب بهداشتی 
منطقه را به عهده دارند. آب بهداشتی تولیدشده 
در واحــد آب و بخار افزون بــر تأمین مصارف 
داخلی، با توجــه به مســئولیت های اجتماعی 
شــرکت نفت فالت قاره ایران در توسعه جزایر، 
آب مورد نیاز ساکنان بومی دهکده الوان را نیز 

تأمین می کند.
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پاالیش و 
پخش

یادداشت

غفلتیکهدرنیروگاههاماجراسازشد
کاریزمایشوم!

سمیه مهدوی
روزنامه نگار حوزه انرژی

تعامــل با بخش نیروگاه ها و پاالیشــگاه ها، گاهی غریب 
و در مواردی عجیب رقم خورده اســت! یک مجتمع صنعتی که 
نفت و گاز پمپاژ شــده از دل زمین را پس از پاالیش به صورت 
ســوخت مصرفی به ســبد خوراک نیروگاه ها ارسال می کند در 
برخی رویدادها به علت کاریزمای نفت و نقش مهم آن در اقتصاد 
بــا محوریت قرار گرفتن در صدر توجهات، بعضا تمام اظهارات و 

انتقــادات را به خود جلب کرده و منجر به کم لطفــی همان دامنه توجهات به قطب 
تولید برق یعنی نیروگاه ها می شــود.وجود سه هزار مگاوات نیروگاه فرسوده در کشور 
و عمــر باالی این واحدهای نیروگاهی خود موید این ادعاســت؛ امری که تاکنون به 
کرات ســرتیتر اخبار شده ولی اقدامی عاجل و موثر برای بازنشسته کردنشان صورت 
نگرفته اســت.حال اینکه چرا ایــن بخش صنعتی که نبض تولید برق کشــور را در 
اختیار دارد آنگونه که باید و شــاید مورد رصــد و پیگیری قرار نگرفته و چرا جذابیتی 
که پاالیشــگاه ها چه از حیث توســعه و چه از منظر اقتصادی برای عوام و خواص در 
برداشته، ولی نیروگاه ها از داشتن آن محروم بوده اند؟ جای تامل دارد. با این تفاصیل و 
رقم خوردن این غفلت، ناقوس خاموشی در جوار چاه های نفت و گاز هرچند کوتاه مدت 
برای کشور نواخته شد. دومینویی که با کمبود گاز شروع شد و با عبور از اظهار نظرات 
خلق الساعه ای همچون افت فشار آنی در پارس جنوبی و حمله سایبری و رسیدن به 
انبارهای استخراج رمزارز، سرانجام با دو دوتا کردن های متعدد به قطعی های مقطعی 
برق و از مدار خارج شــدن واحدهای نیروگاهی ختم شــد تا بلبشویی از گمانه زنی ها 
رقم بخورد.اما آن سوی ماجرای قطعی های برق روایتی دیگر از جنس دغدغه محیط 
زیســت مطرح بود، تا انتشار بی محابای آالینده ها در هوای تهران و سایر کالنشهرها 
را به مازوت ربط دهد. هرچند آالینده بودن مازوت در ســناریوی آلودگی هوا توســط 
ســازمان حفاظت محیط زیســت طی چند روز گذشته تکذیب شــد اما بد نیست با 
مطرح شــدن این بحث نگاهی اجمالی به سیطره عملکردی نیروگاه ها که بخشی از 
فرآورده های تولیدی پاالیشگاه های نفتی و گازی را مصرف می کنند انداخته شود که 
در برهه اصرار به آالیندگی مازوت، منجر به حذف آن از ســبد برخی نیروگاه ها شد و 

در پی قطعی مقطعی برق خسارت هایی نیز به بخش های صنعتی وارد کرد.
بزرگی مقیاس مصرف مازوت و زغال سنگ در دنیا

اگر در ســبد سوخت نیروگاه های ســایر کشورها دقیق شــویم متوجه خواهیم 
شــد که دو فرآورده مازوت و زغال ســنگ از اصلی ترین محصوالتی هستند که در 
واحدهای نیروگاهی مصرف می شــوند.بر اساس گزارش اوپک در سال ۲۰۱۹ تقاضا 
برای باقیمانده های سنگین نفت خام روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه )۷ میلیون بشکه 
نفت کوره و ۱۱/۲ میلیون بشــکه فرآورده های سنگین تر از نفت کوره( و تقاضا برای 
مصرف زغال ســنگ ۷۷ میلیون بشکه نفت خام بوده است.مجموع تقاضا برای نفت 
کوره، فرآورده های ســنگین تر از نفت کوره و زغال ســنگ روزانه حدود ۹۶ میلیون 
بشــکه معادل نفت خام )معادل ۲/۱۵ میلیارد لیتر( تخمین زده شــده که اکثریت این 
تقاضا برای ســوخت نیروگاه ها ثبت شده اســت. اما رها گویای این است که مصرف 
زغال ســنگ بیشتر از نفت کوره می باشــد که آالیندگی اش به مراتب بیشتر از سایر 

سوخت ها است.
در ایران چه می گذرد؟

متوسط مصرف نفت کوره )مازوت( در نیروگاه های کشور از ابتدای سال تاکنون 
روزانــه ۱۳ میلیون لیتــر و از ابتدای دی ماه نیز روزانه ۳۵ میلیــون لیتر بوده که به 
ترتیب معادل هشــت صدم درصد )&۰/۰۸( و بیســت و ســه صدم درصد )&۲۳.۰ ( 
نفت کوره و زغال ســنگ مصرف شــده در دنیا است.حال این رقم مصرف سوخت را 
با ســایر انرژی های کلیدی یعنی گاز و برق قیاس کنید، بر اســاس آمار موجود ایران 
هفت برابر سرانه تقاضای جهانی گاز و دو برابر سرانه جهانی برق مصرف می کند. به 
عبارت دیگر ایران ۶.۷ درصد تقاضای گاز جهانی و ۱.۸۵ درصد برق جهان را به خود 
اختصاص داده این درحالی است که فقط ۱.۱ درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد.این 
آمار مضاف بر این که گویای میزان سرســام مصرف و هدررفت انرژی است، کوچک 
بودن رقم مصرف مازوت یا همان نفت کوره نسبت به دو مورد  مذکور در داخل کشور 
را نیز گوشزد می کند، چرا که بخش اعظمی از نفت کوره های تولیدی در نفتکش ها 
بارگیری و صادر می شوند.اما در نگاه دیگر باید گفت از آنجایی که هر احتراق سوختی 
از نوع فسیلی با هر کیفیتی آالیندگی ایجاد می کند باید میزان االینده ها را به حداقل 
رســاند چه گاز مصرف شــود و چه مازوت حتی با کیفیت استاندارد یورو باید گازهای 
خروجــی دودکش نیروگاه ها تصفیه شــوند.حال با توجه به با حجم مصرف مازوت و 
زغال ســنگ در مقیاس جهانی چگونه در کشــورهای دیگر آالیندگی ها کنترل می 

شود؟ این امر به کیفیت سوخت باز می گردد یا به محل احتراق سوخت؟
غفلت از یک خالء صنعتی

بر اساس اطالعات آژانس حفاظت از محیط زیست EPA قوانین سختگیرانه ای 
برای نیروگاه ها از لحاظ میزان انتشارات آالینده SOx ها شامل، NOx, CO۲  ذرات 
معلق و فلزات سنگین مانند جیوه مقرر کرده است.بر همین اساس و به گزارش آژانس 
بین المللی انرژی IEA درســال ۲۰۱۷ بیش از دو ســوم نیروگاه هایی که از سوخت 
فسیلی اســتفاده می کردند عملیات فیلتراســیون بر روی گازهای خروجی حاصل از 
احتراق انجام داده اند، اقدامی که می توان گفت با یک سیر صعودی همراه بوده است.

بنابراین میزان آالیندگی در نیروگاه های خارج از کشــور با نصب اسکرابر بر دودکش 
نیروگاه ها کنترل و میزان آالینده ها با فیلترینگ به حداقل می رســد.با توجه به این 
اعداد و ارقام مشــخص می شــود عملیات تصفیه گازهای خروجی از نیروگاه ها در 
تمامی مناطق دنیا اعم از کشورهای صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه به صورت 
یک الزام قانونی در آمده است.در شرایطی که می توان با ایزوله کردن دودکش های 
نیروگاه ها این واحدها را ایمن کرده و نه تنها آالیندگی احتراق حاصل از مازوت بلکه 
ســایر سوخت ها را به حداقل رساند جای ســوال دارد که چرا در نیروگاه های کشور 
مبادرت به انجام این کار نشــده است.حال نیروگاه های فرسوده که باید از مدار تولید 
خارج شوند را در کنار راندمان تقریبی ۳۲ درصدی تولید قرار دهید که برای تامین نیاز 
برق، میزان مصرف ســوخت را مضاعف خواهد کرد آن هم در شرایطی که امکاناتی 
برای نصب تجهیزات مرتبط برای فیلترینگ ســوخت در این واحدهای صنعتی برق 
هنگام احتراق در نظر گرفته نشــده اســت.با این تفاسیر باید پرسید چرا خالء صنعتی 
مذکور در حاشــیه باقی مانده و برای رفع این چالش اقدامی صورت نگرفته اســت؟ 
وجود سه هزار مگاوات نیروگاه فرسوده به اضافه آالینده هایی که از دودکش نیروگاه 
های قدیمی و تازه نفس خارج می شــود سهم چند درصدی در آلودگی هوای شهرها 
دارد؟ چرا تاکنون از سوی دست اندرکاران، این امر به موازات عدم تعجیل در افزایش 

راندمان ۳۲ درصدی فعلی ساماندهی نشده است؟

معاونسازمانحفاظتمحیطزیستاعالمکرد:

عملکردمطلوبوزارتنفت
دراجرایقانونهوایپاک

معاون محیط زیســت انســانی 
محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان 
گفــت: در قانون هــوای پاک وظایف 
دستگاه های اجرایی مرتبط مشخص و 
به آنها ابالغ شده و وزارت نفت حدود 
۹۰ تا ۱۰۰ درصد این قانون را اجرایی 

کرده است.
به گــزارش دانش نفت به نقل 
از ایرنا، شاید روزی که قانون هوای 
پاک در کشــور تصویب شــد خیال 
همه راحت شد که دیگر آلودگی هوا 
نخواهیم داشــت، زیرا اجرای قانون 
الزامی است و همه باید آن را اجرا و 
از آن تبعیت کنند، اما شواهد عکس 
این مسئله را نشان می دهد، به طوری 
که امســال بیش از ســال های قبل 
شــاهد آلودگی هوا در کالنشهرهای 
کشور هســتیم، به طوری که آمارها 
نشان می دهد هوای تهران در برخی 
روزهــا حتی از مرز قرمــز نیز عبور 
کرده اســت، این یعنی بــروز انواع 
بیماری هــای ریوی، قلبی و ســکته 
که بــه معنای گرفتن حــق زندگی 
از افــراد زیادی اســت.حال باید دید 
مشــکل کار کجاســت که با داشتن 
پاک(  )قانــون هوای  قانونی مترقی 
همچنان شــاهد هوایی خاکستری و 
گاه سیاه بر آســمان کالنشهرهایی 
مانند تهران هســتیم که سبب بروز 
زمزمه هایی همچون تعطیلی و لحاظ 
کاهش  برای  محدودیت هایی  کردن 
آالینده ها می شــود، سؤال مهم این 
اســت که چه بایــد کرد؟باید به این 
مســئله هم توجه داشت که قدمت 
آلودگی هوا در کشــور به حدود ۵۰ 
ســال پیش برمی گردد. شواهد نشان 
به هوا  آلودگــی مربوط  می دهد که 
بعد از صنعتی شــدن غــرب توجه 
افکار عمومی در این کشــورها را به 
خود جلــب کرد، در ایــران نیز این 
مســئله در دهه ۵۰ همگام با رشــد 
از اواخر دهه ۴۰ شمســی  تهــران 
آغاز شــد و از آن روز تاکنون نه تنها 
وضع بهتر نشــد، بلکه روز به روز بر 
حجم آالینده ها اضافه شد.نخســتین 
برنامه ریزی هــا درباره آلودگی هوای 
تهــران در ســال ۱۳۴۶ در مجلس 
مطرح و بعــد از آن با تالش برخی 
مسئوالن وقت سازمان محیط زیست 
طرح هایی برای مقابله با آلودگی هوا 
ارائه شد، اما به نظر می رسد که گویی 
کج دار و مریز پیش می رفت تا اینکه 
در ســال ۱۳۹۴ الیحه قانون هوای 
پــاک تدوین و به مجلس شــورای 

اســالمی داده شد که باالخره در ۲۵ 
تیر سال ۱۳۹۶ بعد از سه سال تالش 
قانون هوای پاک در مجلس شورای 
اســالمی تصویب و به دستگاه های 
مرتبط ابالغ شد.در قانون هوای پاک 
وظایــف دســتگاه های مرتبط برای 
کاهش آلودگی هوا مشــخص و به 
آنها ابالغ شــد که به نظر می رسید 
دیگر این مشــکل در کمترین زمان 
ممکن رفع شود، اما گویی این قانون 
آن طور که باید موفق نبوده اســت. 
بنا به گفته مسعود تجریشی، معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، عملکرد دستگاه های 
متولــی در زمینه اجرای قانون هوای 
پاک اصاًل قابل قبول نیست.با توجه 
به اهمیت اجرای قانون هوای پاک، 
یک روز از هفته هوای پاک )۲۶ دی 
تا دوم بهمن ماه( به نقش این قانون 
پرداخته و بر این اســاس دوشنبه ۲۹ 
دی ماه روز »قانــون و هوای پاک« 
نامگــذاری شــده است.تجریشــی 
گفت: در قانــون هوای پاک وظایف 
دستگاه های اجرایی مرتبط مشخص 
و بــه آنها ابالغ شــده کــه به نظر 
می رسد به این وظایف به خوبی عمل 
 نکرده انــد، زیرا اگر غیــر از این بود 
امروز شرایط هوا باید در وضع بهتری 
ســازمان  افزود:  می گرفت.وی  قرار 
حفاظــت محیط زیســت به عنــوان 
یــک نهاد نظارتی اقــدام به ارزیابی 
دســتگاه ها در اجــرای قانون هوای 
پاک کرده اســت که مشــخص شد 
دستگاه های  بعضی  متأســفانه حتی 
اجرایی وظیفه خود را در زمینه اجرای 
قانون هوای پاک نمی دانســتند، در 

حالی کــه همه بندهای قانون هوای 
پاک بــه دســتگاه های متولی ابالغ 
شده اســت، این یعنی اینکه متولی 
نیســت. معلوم  قانون  ایــن  اجرای 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست 
ادامــه داد: از این رو اوایل امســال 
آمدیم همــه وظایف دســتگاه های 
اجرایی مختلف را درباره قانون هوای 
پاک بخش به بخــش و به تفکیک 
دســتگاه های اجرایی مشخص و به 
آنها ابالغ کردیم و از آنها خواســتیم 
عملکرد خود را برای ما ارسال کنند.
تجریشــی اظهار کرد: بعد از آن فقط 
پنج دســتگاه از جمله وزارتخانه های 
نفت، نیرو، کشــور، راه و شهرسازی 
محیط زیســت  حفاظت  ســازمان  و 
جواب دادند و ســایر دستگاه ها هیچ 
پاســخی به ســازمان محیط زیست 
ارســال نکردند، ما هم بر اساس این 
جواب ها عملکرد دستگاه ها را ارزیابی 
کردیم و چندان قابل قبول نبود.وی 
دستگاه ها  بعضی  هرچند  کرد:  تأکید 
در انجــام وظایف خــود خوب عمل 
کردنــد؛ ماننــد وزارت نفت در تهیه 
سوخت استاندارد، که امسال بین ۸۰ 
تا ۸۵ درصد سوخت استاندارد است، 
اما در بخش دیگر وظیفه خود مانند 
اجــرای طرح کهاب چنــدان موفق 
تقســیم بندی  این  با  بنابراین  نبوده، 
مشــخص کردیم که وزارت کشــور 
حــدود ۵۰ درصــد، وزارت نفت بین 
۹۰ تــا ۱۰۰ درصد و وزارت نیرو هم 
۹۰ تــا ۱۰۰ درصــد عملکرد خوبی 
انسانی  محیط زیست  داشته اند.معاون 
ســازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
داد: در ایــن میان چهــار نهاد مانند 

وزارتخانه هــای صمــت، آموزش و 
پرورش، بهداشــت درمان و آموزش 
به  پزشکی و صداوسیما هیچ جوابی 
ســازمان ندادند، البته برای این کار 
که  بودیم  کرده  طراحی  ســامانه ای 
دوبــاره آن را برای این دســتگاه ها 
ارسال کردیم تا گزارش عملکرد خود 
را در قالب وظیفه ای که نســبت به 
اجرای قانون هوای پاک دارند برای 
ما ارسال کنند.تجریشی گفت: وقتی 
عملکردها را بررســی کردیم به این 
نتیجه رسیدیم که باید بعضی وظایف 
تقســیم شود؛  اجرای طرح کهاب در 
پاالیشگاه، مرکز پخش و پمپ بنزین 
را تعیین کردیم، یعنی آمدیم اجرای 
آن را در ســه مکان تقســیم کردیم 
در واقع تقســیم کار انجام شد و قرار 
اســت این ارزیابی را هر ۶ ماه انجام 
دهیم.وی افزود: ارزیابی ها نشان داد 
دســتگاه ها در اجــرای آن بخش از 
قانــون هوای پاک که به آنها مربوط 
بود چندان قــوی عمل نکردند، مثاًل 
وزارت راه در کاهــش آلودگی صدا 
ناشــی از فعالیت های ساختمانی باید 
دســتورعمل مــی داد که نــداده، یا 
در مدل پیش بینــی آلودگی هوا ۵۰ 
درصد پیشــرفت داشــته، همچنین 
اجرا و راه اندازی شبکه ملی هشدار و 
پیش آگاهی رخداد سیل جزو وظایف 
آنها اســت که به خوبی اجرا نکردند.
مهاون ســازمان محیط زیست ادامه 
اینکه وزارت جهاد کشاورزی  یا  داد: 
در اجرای طرح های بیابان زدایی برای 
مهار کانون های مســتعد بیابان زایی 
وزارت  داشــته،  پیشرفت  درصد   ۴۰
نیــرو در حقابه تاالب هــا و خورها 

اطالعــات نــداده یا برنامــه تأمین 
منابع آب برای ســرانه فضای ســبز 
شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر از محل 
پســاب شــهری را هنوز ارائه نداده 
است، همچنین وظیفه وزارت کشور 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
در شــهرهای بــاالی ۲۰۰ هزار تا 
۵۰۰ هزار نفر است که ضعیف عمل 
کــرده، تدوین دســتورعمل اجرایی 
راه اندازی سرویس رفت وآمد کارکنان 
نیــز جزو وظایف ایــن وزاتخانه بود 
که هنــوز تدوین نکرده و اســقاط 
فرسوده  بنزینی  موتورســیکلت های 
نیز صفر درصد است.تجریشی افزود: 
وزارت صمت نیز ۹ وظیفه دارد مانند 
اســتاندارد یورو ۶، نصب فیلتر دوده 
و اعمــال کمترین حــدود آالیندگی 
که  وارداتی  غیردیزلــی  خودروهای 
نکرده است، همچنین  ارائه  گزارشی 
عملکرد وزارت اقتصاد، سازمان ملی 
استاندارد و سازمان برنامه بودجه هم 
صفر بوده اســت، صداوسیما نیز باید 
طبق قانون هــوای پاک برنامه های 
یا آموزشــی محیط زیســتی  تبلیغی 
را رایــگان پخش کند، امــا زیر بار 
نمی رود، ایــن عملکردها اصاًل قابل 
قبول نیســت.وی تأکید کرد: اکنون 
عملکــرد برخی دســتگاه ها بســیار 
کلیدی اســت مانند وزارت کشور و 
صمــت. پیش از ایــن  نقش وزارت 
نفت کلیــدی بود، زیرا ســوخت را 
تأمیــن می کرد، اما اکنون ســوخت 
ندارد حداقــل ۸۰ درصد  مشــکلی 
قابل قبول اســت، آخریــن ارزیابی 
که از ســوخت داشــتیم حدود ۸۰ تا 
۸۵ درصــد مطلوب بود و آنهایی هم 
که نامطلــوب بود، در نقاط دورافتاده 
کشور بوده است.معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: متأسفانه بسیاری از دستگاه ها 
هنوز نمی دانند که قانون هوای پاک 
چه وظایف ســنگینی بــرای آنها در 
نظر گرفته است. با ارزیابی که انجام 
می دهیم متوجه می شوند چه وظایفی 
دارند. در این زمینه باید با استانداران 
و فرمانداران همکاری بیشتری داشته 
باشیم و مسئوالن آموزش ببینند، اما 
در مجمــوع عملکرد دســتگاه های 
اجرایی و آنهایی که به عنوان سازمان 
مســئول می توانیم نام ببریم متوسط 
است.وی تأکید کرد: در نظر داریم تا 
آخر امسال به سوی عملیات ارزیابی 
اســتانی قانون هوای پاک برویم و 
برش استانی این وظایف را عملیاتی 

کنیم.

مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران:

مصرف کنندگان غيرمجاز دليل کمبود گاز مايع در بعضی نقاط کشور هستند
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی با اشــاره به توزیع 
دو برابر نیــاز مصرف کنندگان گاز مایع، 
دلیــل کمبود آن در بعضی اســتان ها را 

مصرف کنندگان غیرمجاز اعالم کرد.
باره  این  در  کرامت ویس کرمــی 
به خبرنگار شــانا گفــت: عامل اصلی 
کمبــود گاز مایع در بعضی اســتان ها، 
که  هســتند  غیرمجاز  مصرف کنندگان 
یکــی از ایــن مصــارف غیرمجاز که 
به صورت ناایمن و غیراســتاندارد اتفاق 
می افتد، استفاده از گاز مایع )ال پی جی( 
افزود:  در ســوخت خودروهاســت.وی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مصرف کننــدگان مجــاز را شناســایی 
کرده اســت و با توجه به ایــن تعداد، 
در برخی مناطق بیــش از دو برابر نیاز 

فعلی مصرف کننــدگان مجاز، گاز مایع 
توزیع می شــود.مدیرعامل شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
وظیفه این شــرکت در حــوزه گاز مایع 
این اســت کــه آن را از مبــادی تولید 
پاالیشــگاه ها(  نزدیک  نفت  )انبارهای 
قرارداد  به شــرکت های موزع طــرف 
تحویــل دهد، تصریح کــرد: هم اکنون 
۷۴ شــرکت موزع طرف قرارداد حقوقی 
ما هســتند که وظیفه دارند گاز مایع را 
تحویل بگیرند و در استان های مختلف 
توزیع کنند.ویس کرمی با اشاره به ایجاد 
زمینــه توزیع ســوخت ال پی جی برای 
شــرکت های موزع، گفت: در همه ۷۴ 
شــرکت موزع، عوامــل و نمایندگی ها، 
زمینه و شــبکه توزیع را فراهم کردیم 
تــا با روش نویــن و الکترونیکی توزیع 

ســوخت را انجام دهند.وی با تأکید بر 
اینکه گاز مایع )ال پی جــی( تنها برای 
مصــارف پخت و پز اســت و توزیع آن 
بــرای خانوارهایــی که به شــبکه گاز 
طبیعی دسترســی ندارند و از نفت سفید 
برای گرمایش اســتفاده می کنند، انجام 
می شــود، افــزود: همه ایــن خانوارها 
در سراســر کشــور از طریق ســامانه 
الکترونیکــی درخواســت فرآورده های 
نفتی )ســدف( شناســایی و مشخصات 
آنها ثبت شــده است.مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین 
این شــرکت توزیع  اظهار کرد: وظیفه 
طبق سامانه و مشــخصات خانوار است، اما 
در حیطه وظایــف خودمان نیــز نظارت بر 
تأکید  انجــام می دهیم.ویس کرمی  را  توزیع 
کرد: دستگاه هایی نظیر وزارت صنعت، معدن 

و تجارت وظیفه نظــارت بر توزیع و رعایت 
)ال پی جی(  مایــع  گاز  قیمت های مصــوب 
را دارنــد و امیدواریم بــا مکاتباتی که انجام 

می دهیم، دست به دســت یکدیگر دهیم و 
نظارت های جامعی برای جلوگیری از مصرف 

غیرمجاز این فرآورده انجام شود.
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

سرمایههایخاموشصنعتانرژی
فراموشنشود

میر محمد اسالمی
کارشناس ارشد حوزه انرژی

بخش خصوصی اکنون سرمایه های خاموش صنعت انرژی کشور 
هستند و باید ساز و کاری در کشور لحاظ شود تا پس از باز شدن درهای 
کشــور به روی سرمایه گذاران خارجی از بخش داخلی فعال غفلت نشود 
و با ترکیب بخش داخل و ســرمایه گذار خارجــی به دنبال هم افزایی و 
توســعه کشــور بود. اگر آمریکا به برجام بازگردد و یا این اتفاق نیفتد به 
هر حال می بایســت روابط کشور با دنیا عادی شود، به عبارت دیگر باید 
از موضــع اقتدار یا تفاهم همراه با اقتــدار روابط جهانی  ایران بازگردد و 
محدودیت های موجود برداشته شــود. برداشته شدن این محدودیت ها 
حق مســلم ایران است و صادرات و واردات ایران باید عادی شود در این 
شرایط طبیعی است که صاحبان سرمایه یا فناوری و شرکت های خارجی 
به ایران بازگردند. برای اینکه مسیر درستی در نظر گرفته شود پیش نیاز 
هایی الزم است که باید قبل از تحقق این مساله در کشور عملیاتی شود. 
به اعتقاد من مشکل فعلی صنعت نفت و گاز تقسیم بازار و تبعیض است 
بنابر این باید از این شرایط تبعیض آمیز و تقسیم بازار رها شویم، در درجه 
اول می بایست در داخل شرایط عادالنه و منصفانه ای را برای شرکت ها 
و کسب و کارهای فعال در داخل در صنعت انرژی نفت، گاز و پتروشیمی 
پیش بینی کنیم و به آن برســیم. متاسفانه در حال حاضر در داخل هیچ 
شرایط منصفانه و عادالنه ای نداریم و ساز و کاری ایجاد شده که تبعیض 
حاکم اســت و شــرکت ها به طور منصفانه و آزاد وارد بازار نمی شوند. 
شاهد یک شــرایط تبعیض آمیز و شبه انحصاری در تقسیم بازار هستیم 
به گونه ای که در بخش های مختف سعی شده است منابع و فرصت ها 
در انحصار گروه های خاصی قــرار بگیرد و در برخی مواقع کارتل های 
اقتصادی با حمایت های خاص و رانت زیاد ســازمان داده شود. آنچه بعد 
از ســال ۱۳۸۴ در صنایع نفت و گاز ایران اتفاق افتاد این بود که ســاز و 
کاری برای برای تخصیص درست شــرکت ها صورت نگرفت و اکنون 
شاهد یک شــرایط تبعیضانه در تقسیم بازار هســتیم. اولین شرط برای 
رسیدن به هم افزایی این است که یک شرایط عادالنه، رقابتی، منصفانه 
و شفاف برقرار شود در غیر این صورت شاهد یک هم افزایی میان شرکت 
ها و موسســات رانتی داخلی که از تبعیض استفاده کردند با شرکت های 
ســرمایه گذار خارجی خواهیم بود، این مساله برضد اقتصاد مردمی است 
و اقتصاد خصوصی یا آزاد واقعی را زیر ســوال می برد. در درجه دوم باید 
ســاز و کاری تعریف شود تا شرکت و سرمایه گذار خارجی را تشویق کند 
تا به سمت کارآفرین و فعال داخلی هدایت شود، در شرایطی که با توجه 
به تحریم ها افرادی همت گماشــته اند و صنعت کشــور را ســروپا نگه 
داشتند چه در بخش مشــاوره، تحقیقاتی، ساخت تجهیزات و پیمانکاری 
می بایست مورد حمایت قرار بگیرند و قواعد و قوانینی وجود داشته باشد 
تا ضمن اینکه شرکت داخلی صاحب فناوری فعالیت دارد، شرکت خارجی 
نیز مشــارکت کنند و شرایط به گونه ای پیش نرود که موجب بی رغبتی 
شــرکت های خارجی  شود و از سوی دیگر موجب بی توجهی به شرکت 
های داخلی شــود. شــرایط باید به گونه ای باشد تا شرکت های داخلی 
که در چند ســال اخیر زحمات زیادی برای اقتصاد ملی کشیده اند و گام 
های خوبی نیز در عرصه ساخت داخل و خدمات فنی و مهندسی برداشتد 
حقوقشــان حفظ شود و اینطور نباشد که با گشوده شدن درهای کشور به 
روی ســرمایه گذار خارجی، بخش داخلی فراموش شود، نباید مانع ورود 
ســرمایه گذار خارجی شویم و از آن طرف باید بخش داخل حمایت شود. 
در حال حاضر صنعت نفت کشور توســط بخش خصوصی واقعی تامین 
مالی می شود، زمانی که این بخش هزینه های خود را دریافت نمی کند و 
حاضر هستند با قیمت های پایین و حتی خیلی اوقات بدون چشم داشت 
مالی در این شرایط سخت ایســتادگی می کنند یعنی از خودشان هزینه 

می کنند تا صنعت کشور را تامین مالی و فنی کنند.

پژوهشگاهنفت
باشعارنوآوریدرنمایشگاهامسالحضوردارد

پژوهشگاه صنعت نفت قصد دارد با 
آن  به دنبال  و  نوآوری در کسب وکار  شعار 
اثربخشی بیشــتر در صنعت نفت و گاز و 
فنی،  دانش  مطمئن  تأمین کننده  به عنوان 
دستاوردهای  تازه ترین  ارائه  به  نســبت 
خود در بیســت وپنجمین نمایشگاه نفت، 

گاز، پاالیش و پتروشیمی اقدام کند.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پژوهشــگاه صنعت نفت، منصــور بزمی، 
معــاون فنــاوری و روابــط بین الملل این 
مجموعه با بیان اینکه هم اکنون پژوهشگاه 
بالغ بــر هزار میلیــارد تومان پــروژه در 
حــال انجام دارد، گفت: بخشــی از درآمد 
پژوهشــگاه در زمینه دانش های فنی این 
مجموعه ســرمایه گذاری شــده است که 
اقدام های پژوهشــگاه سبب صدها میلیون 
دالر ارزش افزوده و جلوگیری از خروج ارز 
از کشور در ســال های اخیر شده است، از 
این رو پژوهشــگاه خود را به عنوان بازیگر 
فعال در حوزه تأمین دانش فنی، لیســانس 
و خدمــات فناورانــه به صنعــت معرفی 
کرده اســت.وی افتتاح مرکز نوآوری را از 
رویکردهای جدید این ســازمان برشــمرد 
و افــزود: ایجاد مراکز نــوآوری و حمایت 
از شــتاب دهنده ها و استارت آپ های فعال 
در صنعــت نفت از پارســال در دســتور 
کار پژوهشــگاه قرار گرفت و امســال نیز 
شتاب دهنده های پژوهشگاه حضوری فعال 
داشت.معاون  خواهند  نفت  نمایشــگاه  در 
فنــاوری و روابــط بین الملل پژوهشــگاه 
صنعت نفت به مطالعه ســه پروژه  میدان 
محور در حوزه باالدستی اشاره و اظهار کرد: 
مطالعات ازدیاد برداشت سه میدان بزرگ و 
مهم اهواز، بی بی حکیمه و رگ ســفید به 
پژوهشــگاه واگذار شده است که مطالعات 
روی ایــن میدان هــا و نتایج حاصل از آن 
می تواند آثار بســیار مهمــی در تولید نفت 
این سه میدان به همراه داشته باشد.بزمی 
پروژه هیدرات گازی به کارفرمایی مدیریت 
اکتشــاف را از بزرگ ترین پروژه های حوزه 
باالدست پژوهشگاه صنعت نفت دانست و 
تصریح کرد: این پروژه با هدف شناســایی 
منابع غیرمتعارف هیدرات در دریای عمان 
در دستور کار پژوهشــگاه قرار گرفته و از 
منظر منابع راهبردی کشور نیز بسیار حائز 
اهمیت است که این دستاورد برجسته نیز 

در نمایشگاه نفت امسال ارائه می شود.
امضای قرارداد بومی سازی ۱۲ قلم از 

افزایه های حفاری
تجاری ســازی  عنــوان کرد:  وی 
افزایه های حفاری در حوزه باالدســتی، 

این مجموعه  برداشتن گام مهمی برای 
به شــمار می آید که قرار اســت قرارداد 
 تجاری ســازی ۱۲ قلــم از افزایه هــای 
پژوهشگاه  ازسوی  پرمصرف حفاری که 
بومی سازی شده و به طور موفقیت آمیزی 
نیز آزمون میدانی آن انجام شــده است 
در ایام نمایشگاه امضا شود.بزمی با بیان 
اینکه تست نانو افزایه های حفاری برای 
نخســتین بار در کشور به کمک مناطق  
نفت خیــز جنوب و با دانش پژوهشــگاه 
انجام شــد، به فعالیت پژوهشگاه صنعت 
نفت در حوزه پایین دســت نیز اشاره کرد 
و افزود: پروژه عظیم طراحی واحد تولید 
کک اســفنجی در پاالیشگاه بندرعباس 
در دســتور کار قــرار گرفته اســت. در 
این اقــدام بیش از ۱۰ واحــد فرآیندی 
تحت لیســانس در این طراحی ازسوی 
می توان  که  می شــود  انجام  پژوهشگاه 
گفت پژوهشــگاه جایگزین شرکت های 
بزرگ الیسنسور کشــورهای اروپایی و 

آمریکایی شده  است.
بی نیازی کشور از کک اسفنجی

معاون فنــاوری و روابط بین الملل 
پژوهشــگاه صنعت نفت تصریح کرد: در 
این طرح تولید کک موردنیاز کشــور و 
صنایــع آلومینیوم به طــور کامل انجام 
می شود و کشور از واردات کک اسفنجی 
بی نیاز می شود و دیگر نیازی به واردات 
آن نخواهد بود. طرح کک  ســوزنی در 
پاالیشــگاه امام خمینی )ره( شازند جزو 
طرح هایــی مهــم در حــال پیگیری با 
با اشاره  همکاری پژوهشگاه است.بزمی 

بــه پروژه DMC گفت: این پروژه  در فاز 
۲ و ۳ پارس جنوبی در حال اجراست که 
تا اواخر امســال نیز به بهره برداری اولیه 
نیز می رسد، در این پروژه ۸۰ هزار بشکه 
در روز میعانــات گازی در پارس جنوبی 
تصفیه می شــود و این میعانات نسبت به 
میعانــات قطر کیفیت بهتــری دارد.وی 
به دیگر پروژه های انجام شــده در حوزه 
پایین دســت اشــاره کرد و ادامه داد: دو 
واحد DMD در پاالیشــگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس امســال ازسوی پژوهشگاه 
راه انــدازی شــده اســت و واحدهای با 
لیســانس پژوهشــگاه در روزهای آینده 
افتتاح می شــود، این پروژه از پروژه های 
ماندگار با دانش فنی پژوهشــگاه در این 
پاالیشــگاه طراحی و بــه بهره برداری 
رســیده اســت.معاون فناوری و روابط 
یادآور  نفت  پژوهشگاه صنعت  بین الملل 
شد: تولید هگزان پلیمرگرید در پاالیشگاه 
اراک جزو افتخارهای پژوهشگاه به شمار 
می آیــد که این پاالیشــگاه با همکاری 
پژوهشــگاه تولید این ماده راهبردی را 
در دســتور کار قرار داد و بــا انجام این 
کار یکــی از محصوالت بســیار مهم با 
عنوان هگزان پلیمرگرید تولید می شــود 
و به پتروشــیمی ها نیز عرضه می شود.

بزمی به تولید کاتالیســت های پرمصرف 
ازسوی پژوهشگاه نیز اشاره کرد و گفت: 
امســال قراردادی با شرکت دانش بنیان 
برای تولید کاتالیســت RCD امضا شد 
که این شــرکت در حــال تولید ۱۵۰۰ 
تن کاتالیســت بــرای پاالیشــگاه امام 

خمینی شازند است، این کاتالیست جزو 
کاتالیست های پرمصرف صنایع پاالیش 
بوده که تاکنون ازســوی شــرکت های 
خارجی تولید می شــده اســت.وی ادامه 
داد: بسیاری از کاتالیست های پرمصرف 
پاالیشــگاهی همانند کاتالیســت تولید 
بنزین که از کاتالیســت های بسیار مهم 
و گران قیمــت صنعــت پاالیش اســت 
و  هیدروکراکینگ  کاتالیســت های  یــا 
اتیلن اکســاید از کاتالیســت های مهم 
دانش  پژوهشگاه  که  است  پاالیشگاهی 
فنی این کاتالیست ها را در اختیار بخش 

خصوصی قرار داده است.
بهره برداری از خط تولید میکرو 

سی اچ پی
معاون فنــاوری و روابط بین الملل 
پژوهشــگاه صنعت نفت به فعالیت های 
محققــان پژوهشــگاه در زمینه انرژی 
نیز اشــاره و عنوان کرد: بهره برداری از 
نخســتین میکرو سی اچ پی کشور ابتدای 
امسال با دانش فنی پژوهشگاه، مشارکت 
شرکت دانش بنیان و حمایت شرکت ملی 
نفت و بهینه سازی ســوخت انجام شد. 
بار ساخته  این دستگاه برای نخســتین 
شده است و امیدواریم در سال آینده خط 
تولید این دســتگاه در مقیاس تجاری به 
بهره برداری برسد.به گفته معاون فناوری 
و روابــط  بین الملل پژوهشــگاه صنعت 
نفت، در زمینــه اندازه گیری آالینده های 
زیســت محیطی در آب، هوا و خاک ۱۷ 
حســگر قابل حمل پرتابل را پژوهشگاه 
طراحی کرده اســت که از سوی بخش 

خصوصی ساخته و تجاری سازی شده اند 
و این حســگرها قادرند همه نیاز صنعت 
را در بخــش ســنجش آلودگی هــای 

زیست محیطی اندازه گیری کنند.
اثربخشی پروژه های پژوهشگاه در 

صنعت نفت 
بزمی با تأکید بر اینکه اثربخشــی 
فعالیت های پژوهشــگاه به شکل کاماًل 
محســوس در صنعت نفت قابل رؤیت 
اســت، گفت: دســتاوردهای پژوهشگاه 
در ســه حوزه باالدســت، پایین دست و 
انــرژی و محیط زیســت در حــال اجرا 
است و ســرمایه گذاری مناسبی نیز روی 
این دســتاوردها انجام شده و این به آن 
معناست که این ســازمان به عنوان یک 
تأمین کننده دانش فنی خود را در سطح 
کشــور اثبات کرده است و این موضوع 
ســبب شده که اعتماد صنعت جلب شود 
و در زمینه هــای متعدد ســرمایه گذاری 
کند.وی ادامه داد: افق بســیار روشــنی 
پیــش روی پژوهشــگاه صنعــت نفت 
می بینــم و با نفوذی که پژوهشــگاه در 
صنعت کرده است و اعتمادسازی مناسب 
و حمایت مسئوالن مرتبط با فعالیت های 
توانســته است  این مرکز  پژوهشــگاه، 
نقش  بسیار مهمی در صنعت نفت و گاز 
کشــور ایفا کند.معاون فناوری و روابط  
بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت تصریح 
کرد: الگوی کســب وکار پژوهشگاه نیز 
بازنگری شده اســت و فعالیت های این 
ســازمان باید در قالب شــبکه  فناوری 
انجام شــود. پژوهشــگاه به دنبال ایجاد 
شــراکت های راهبردی با شــرکت های 
بزرگ صنعتی، E&P و EPC است.بزمی 
به مشــکالت و محدودیت های موجود 
در زمان تحریم نیز اشــاره کرد و گفت: 
همه صنایع  بــرای  محدودیت ها  گرچه 
محدودیت ها  توانســتیم  اما  دارد،   وجود 
ارائه دانش های فنی پژوهشگاه  را برای 
به صنعت نفت کشــور با کمک امکانات 
داخلــی و به کارگیری دانــش نخبگان 
و دیگــر شــرکت ها به فرصــت تبدیل 
کنیــم.وی تصریح کــرد: بــا توجه به 
امسال  نمایشگاه  ویروس کرونا  شــیوع 
بی شــک به صورت محدودتر و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برگزار می شود، 
اما می توان اذعان داشــت که نمایشگاه 
این  امسال به نوعی اختصاصی تر بوده و 
به آن معناست که متخصصان به صورت 
برنامه ریزی شده و موضوعی در نمایشگاه 

حضور خواهند داشت.

تشريح اقدام های زيست محيطی شرکت نفت و گاز غرب
شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
به مناســبت فرارســیدن هفته هوای پاک، 
اقدام های زیست محیطی خود را برای کمک 

به بهسازی هوای پاک تشریح کرد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران، نادر 
فتاحــی، رئیــس اداره بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست )اچ اس ئی( شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب ضمن گرامیداشــت هفته 
هوای پاک، گزارشی از عملکرد این شرکت 
برای کمک به سالم سازی هوای پاک ارائه 
کرد و گفت: مهار و جلوگیری از آســیب به 
نفرات و تأسیســات شرکت در بحران هایی 
نظیر زلزله و ســیل در استان کرمانشاه خود 
نشان از توجه ویژه مدیریت به مسائل ایمنی 
در همه زمینه ها دارد.وی در زمینه اقدام های 
شاخص زیست محیطی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب با هدف کمک به اســتمرار 
هــوای پاک به اقدام هایــی همچون انجام 
مطالعات و ارزیابی چرخه عمر فرآورش نفت 
خام با رویکرد مدیریت انرژی، نصب دستگاه 
KOD در مسیر مشعل برای نمزدایی گاز و 

بهسوزی مشعل، تعویض تیپ مشعل منطقه 
عملیاتی تنگ بیجار، احداث ایســتگاه های 
تقویــت فشــار و مجتمــع گاز و گاز مایع 
NGL- ۳۱۰۰، مزایــده و فــروش گازهای 
همراه نفت، تصفیه پســاب های بهداشــتی 
و اســتفاده برای آبیاری فضای ســبز اشاره 
کرد.رئیس اداره بهداشــت، ایمنی و محیط  
بهره برداری  شــرکت  )اچ اس ئی(  زیســت 
نفت و گاز غــرب اقدام هایی از قبیل انجام 
مطالعات، تهیه شــرح نیاز و بــرآورد مالی 
پروژه خرید و نصب تجهیزات سامانه برخط 
آالینده های زیســت محیطــی در مناطق 
تابــع )دهلران، ســرکان مالکوه،  عملیاتی 
تنگ بیجار و نفت شــهر( و مرکز شهرستان 
دهلران و همچنین تهیه دســتگاه های سیار 
فرآورش نفــت )MOT( به منظور جلوگیری 
درشــرایط  موادهیدروکربنی  ســوزاندن  از 
خــاص عملیاتی و جلوگیری از آلودگی های 
زیســت محیطی را از جمله مهم ترین این 
فعالیت ها برشمرد.فتاحی از دیگر اقدام های 
مؤثر این شــرکت در زمینــه جلوگیری از 
آلودگی هوا را اســقاط بیش از ۴۰ دستگاه 

بخشــنامه سن  براساس  فرســوده  خودرو 
فرســودگی و جایگزینی تعــدادی از آنها با 
خودروهای جدید برای جلوگیری از آلودگی 
هــوا و دریافت گواهینامــه ۱۶۰۰۰ معاینه 
ســتاد  ســاختمان های  در  موتورخانه  فنی 

این شرکت در کرمانشــاه، ساختمان اداری 
ایالم، مجتمع مســکونی شــهید تندگویان 
و مجموعه ورزشــی ایالم عنوان کرد.وی 
مدیریت پســماند را از دیگر دســتاوردهای 
شاخص شرکت بهره بردای نفت و گاز غرب 

برای دســتیابی به هوای پــاک عنوان کرد 
و اقدام هایــی همچون احــداث محل دفن 
از  با هدف پیشگیری  زباله های بهداشــتی 
آلودگی و انتشــار عوامــل بیماری زا و ورود 
خشــک  پســماندهای  واگذاری  حیوانات، 
به شــرکت های بازیافت مواد، پایش وضع 
آلودگی هــای زیســت محیطــی محوطه 
چاه هــای این شــرکت، ارســال زباله های 
عفونــی منطقه به بهداری پاالیشــگاه گاز 
ایــالم و ارائه آمار مربوط به پســماندهای 
صنعتی و غیرصنعتی و پسماندهای مشمول 
کنوانســیون بازل بــه اداره حفاظت محیط 
زیست اســتان ایالم را از جمله این اقدام ها 
عنوان کرد.رئیس اداره بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست )اچ اس ئی( شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب با اشاره به ضرورت نهادینه 
کــردن بیــش از پیش فرهنــگ اچ اس ئی 
درهمه سطوح شغلی تصریح کرد: به منظور 
تقویــت اهداف و محورهــای اچ اس ئی در 
شرکت ها باید همه مدیران، رؤسا و کارکنان 
در زمینه فرهنگ سازی تالش مستمر داشته 

باشند.

درحاشیهرونماییازنخستینپیشرانهسهاستوانهایرانی؛

بهینهسازیمصرفسوختوایرانخودرو
تفاهمنامهامضاکردند

تفاهم نامه همــکاری با موضوع »طرح تولید قــوای محرکه کم مصرف 
در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرســوده« میان شــرکت های 

بهینه سازی مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت و ایران خودرو امضا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
این تفاهم نامه هم زمان با روز ملی هوای پاک و در حاشــیه آیین رونمایی از 
نخستین پیشرانه ملی سه استوانه ایرانی، بین علی مبینی دهکردی، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو 
امضا شــد.این تفاهم نامه با موضوع »طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در 
خودروهــای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرســوده« با هدف همکاری 
شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت و ایران خودرو در زمینه توسعه، تولید و 
آماده ســازی بستر مناســب پیرامون خودروهای کم مصرف و دوگانه سوز در 
چارچوب مصوبه شــورای اقتصاد تدوین و امضا شده است.طرح تولید قوای 
محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده 
با هدف کاهش مصرف ســوخت خودروها به پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، 
کاهش انتشــار آالیندگی و رسیدن به اهداف استانداردی محیط زیست یورو 
۶ طراحی شــده و در حال اجراست. استفاده بهینه از زیرساخت های سوخت 
پاک گاز طبیعی، کاهش تولید گازهــای گلخانه ای و جلوگیری از آثار مضر 
آن و ایفای تعهدهای ملی و بین المللی از دیگر ویژگی های این طرح اســت.
روز دوشنبه نخستین پیشرانه سه استوانه ایرانی نیز که با حمایت وزارت نفت 
ازسوی ایران خودرو تولید شده است رونمایی شد که از مهم ترین ویژگی های 
آن کاهش مصرف ســوخت و ارتقای اســتاندارد آالیندگی، توسعه پنج نوع 
موتور با توان ۷۲ تا ۱۵۰ اســب بخار و گشتاورهای متفاوت از ۹۸ الی ۲۴۰ 
نیوتون متر، مصرف سوخت پایین، قابلیت کسب استانداردهای یورو ۶، قابلیت 
اســتفاده از سوخت بنزین و سی ان جی و مناسب برای مدل های هیبریدی و 
بهره مندی از فناوری های روزآمد الکتریکی و قابلیت اشتراک گذاری با دیگر 

خودروسازان داخلی است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

کارکنانپاالیشگاهگازشهیدهاشمینژادبازهمخوشدرخشیدند

انتشارمقالهیکیازکارشناسانشرکتپاالیشگاز
شهیدهاشمینژاددرنشریهمعتبربینالمللی

در راســتای توســعه دانش و توانمند سازی 
سرمایه های فکری ضمن اشتراک تحقیقات بنیادی 
با مراکــز معتبر علمی دنیا، مقالــه » زئولیت های 
اصالح شــده در تبدیل گاز مایع به آروماتیک های 
ســبک « به همت امین ســلیمانی مهر کارشناس 
شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد نگارش و 
 Polycyclic Aromatic Compounds در نشریه
انتشارات T&F ایاالت متحده امریکا به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشــمی نژاد، 
کارشناس ارشد دیسپچینگ این شرکت، گفت: این اثر در بردارنده توسعه، ارتقاء 
و اســتفاده از زئولیت ها به عنوان مهمترین خانواده کاتالیست های صنعتی در 
تامین پایدار ترکیبات حلقوی مورد اســتفاده در صنایع پتروشیمی است.وی به 
راهبرد پاالیشــگاه در مدیریت دانش و توسعه پایین دست صنایع پاالیش گاز 
اشــاره نموده و تصریح کرد: نگارش این مقاله با همکاری پژوهشگران داخلی 
و خارجی به عنوان یک تیم بین المللی صورت گرفته اســت.این پژوهشگر به 
اهداف تهیه و گردآوری این کتاب اشاره و اظهارکرد: چندی پیش نیز مقاله ای 
مروری توسط اینجانب و همکاران تحقیقاتی با مضمون روش های تولید بنزین 
از متانول در نشریه Microchemical به چاپ رسید ضمن تاثیر قابل توجهی بر 
جمع بندی تحقیقات و مطالعات انجام شده در این راستا، ارجاعات علمی به آثار 
اینجانب را از مرز ۸۷ مورد عبور داد.گفتنی است: انتشار هفت مقاله در نشریات 
معتبر بین المللی، سه مقاله در نشریات علمی ترویجی و علمی پژوهشی داخلی، 
ارائه مقاالت متعدد در کنفرانســهای بین المللی و ملی، اجرای بیش از چهار 
پروژه موفق تحقیقاتی و عملیات و کسب عناوین »پژوهشگر برگزیده شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد« و »صنعتگر برتر » در حاشیه دومین کنفرانس 
بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی- تهران از افتخارات این کارشناس پژوهشگر 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به عنوان یکی از مشاورین جوان مدیرعامل 

می باشد.
اشکماتمکارکنانوخانوادههادرسوگ
شهادتحضرتفاطمهزهرا)سالماهللعلیها(

بــا  همزمــان 
دهــه فاطمیه، مراســم 
ســالروز  عــزاداری 
فاطمه  حضرت  شهادت 
دخت گرامی  زهــرا)س( 
با  اکــرم)ص(  پیامبــر 
حضور پرشــور کارکنان 
و خانواده هــا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و 
اجتماعی  گذاری  فاصله 

در شهرســتان سرخس برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، این مراسم با حضور پرشور کارکنان در 
محل مسجد امام رضا)علیه السالم( شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نــژاد و خانواده ها در محل مســجد فاطمه الزهرا)ســالم اهلل علیها ( 
مجتمع مســکونی گاز شــهید مهاجر برگزار گردید و ارادتمندان اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( در آیین سوگواری شهادت مظلومانه دخت 
نبی اکرم )ص( اشــک ماتم ریختند.این خبر حاکیست: در این مراسم 
ســخنرانان درباره شــخصیت و زندگی حضرت فاطمه زهرا )س( به 
ایراد ســخن پرداخته و مداحان اهل بیت نیز در غم شهادت ام ابی ها 
نوحه خوانی نمودند.گفتنی اســت: با توجه به شرایط کشور در بیماری 
کرونا، این مراسم با رعایت دســتورالعمل های های بهداشتی، فاصله 
گذاری اجتماعی، تب سنجی و توزیع ماسک در بین عزاداران فاطمی 

برگزار گردید.
نقشویژهوتاثیرگذارپاالیشگاهگاز

شهیدهاشمینژاددرتولیدانرژیوجذب
سرمایهگذاراندرشمالشرقکشور

 اســتاندار خراسان 
ســرخس  گفت:  رضوی 
به دلیــل موقعیت ممتاز 
در مباحــث اقتصــادی، 
تجــاری و ترانزیتــی و 
صنعتی  های  پتانســیل 
گاز،  پاالیشــگاه  نظیــر 
شرکت نفت، منطقه ویژه 

اقتصــادی، راه آهــن، گمرک و ... فوق العاده حائز اهمیت اســت که 
باعث افزایش توجهات ملی نســبت به منطقه مــی گردد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، محمد صادق 
معتمدیان در جلســه شــورای اداری استان خراســان رضوی که در 
سرخس برگزار شــد افزود: ســرخس یکی از شهرستان های مهم و 
اثرگذار اســتان محسوب می شــود و دروازه اصلی جمهوری اسالمی 
ایران با کشــورهای آســیای میانه اســت.وی تاکید کرد: پاالیشگاه 
پاالیشگاه گاز شــهید هاشمی نژاد تنها مرکز تولید کننده انرژی ) گاز 
طبیعی ( در این خطه مرزی اســت که گاز مشترکان خانگی و صنایع 
شــمال و شمال شــرق کشــور را تامین می نماید و نشان از اهمیت 
ویژه این شهرستان برخوردار از نعمت های خدادادی است.مقام عالی 
دولت همچنین به ایجاد پارک گوگردی گنبدلی ) یادمان شــهید حاج 
قاســم سلیمانی ( در پاالیشگاه گاز شــهید هاشمی نژاد اشاره و تاکید 
کرد: احداث این واحدها، نوآوری و فرآیند جدیدی اســت که منجر به 
خلق ثروت می شــود که با اســتفاده از توانمندی و تکنولوژی شرکت 
های داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت پذیرفته است و 

بایستی تداوم پیدا کند.

مشاوروزیرنفتاعالمکرد:

ایرانبسترسبزگازرسانیاست
مشــاور وزیر و نماینده وزارت نفت 
در طرح های گازرســانی بیــع متقابل با 
گازرسانی  بستر ســبز  ایران  اینکه  بیان 
مناطق شهری  بیشتر  اکنون  گفت:  است، 
و روستایی کشــور از گاز طبیعی بهره مند 

هستند.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، محمود آستانه در 
نشست بررسی وضع گازرسانی به صنایع، 
واحدهای تولیدی، شــهرها و روستاهای 
اســتان فارس، اظهار کرد: اکنون بیشتر 
مناطق شــهری و روستایی کشور از گاز 
طبیعی با ضریب باال  بهره مند هستند و 
در یکی دو استان باقی مانده نیز اقدام های 
الزم برای پوشش حداکثری گاز با قدرت 
در حال انجام اســت.وی ادامــه داد: با 
تالش و همت متخصصان و صنعتگران 
شــرکت ملی گاز ایران، بزرگ ترین گام 
در خدمات رسانی به مردم، افزایش سطح 
رفــاه اجتماعی، صرفه جویــی در منابع 
طبیعی و حفظ محیط زیست در شرکت 
ملی گاز ایران برداشته شده است.مشاور 

وزیر نفــت به اقدام های انجام شــده در 
وزارت نفت بــرای تأمیــن منابع مالی 
برای گازرسانی از اجرای بند )ق( تبصره 

۲ قانــون بودجه ۹۳ نیز اشــاره کرد و 
افزود: این اقدام سبب تسهیل در فرآیند 
تأمین هزینه های گازرســانی و توســعه 

شبکه های تأمین، انتقال و اجرای خطوط 
اســت.غالمعباس  در کشــور شده  گاز 
حسینی، مدیرعامل شــرکت گاز استان 

فارس نیز در این نشست با ارائه گزارش 
گاز  شــرکت  عملکردی  شــاخص های 
جامعه  بهره مندی  فارس، ضریب  استان 
شــهری در اســتان را ۹۸.۹ و ضریــب 
را ۸۹.۱   بهره منــدی جامعه روســتایی 
اعالم کــرد و گفت: بــا بهره برداری از 
طرح هــای در حال اجرا به دو شــهر و 
۱۳۲ روستای استان، ضریب بهره مندی 
جامعه روستایی اســتان فارس به ۹۵.۹ 
درصد می رســد.وی با اشاره به وجود ۹ 
هزار و ۶۲۲ واحد صنعتی در فارس، تعداد 
صنایع گازرسان شــده استان را ۷ هزار و  
۸۷۸  واحد برشــمرد و اظهار کرد: هزار 
و ۱۲۹ طرح گازرســانی به صنایع فارس 
نیز در حال اجراســت.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان فارس در پایان، درباره وضع 
اقتصادی و  به مناطق ویژه  گازرســانی 
شــهرک های صنعتی اســتان نیز اظهار 
کرد: از ۶۷ شــهرک صنعتی فارس، ۴۳ 
شــهرک از گاز طبیعی بهره مند هستند 
و طرح گازرســانی به ۷ شهرک صنعتی 

دیگر نیز در حال اجراست.

داليل اختالف قيمت در قبوض جديد گاز تشريح شد

سازندگان ايرانی عمده تجهيزات صنعت گاز را تأمين می کنند

گاز  ملـی  شـرکت  گازرسـانی  مدیـر 
در  گازبهـا  مبلـغ  مغایـرت  دالیـل  ایـران 
در  کـه  مبلغـی  بـا  ارسـالی  پیامک هـای 
قبـوض سـامانه شـرکت ملـی گاز وجـود 

کـرد. اتشـریح  را  دارد 
نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
غالمرضـا  سـیما،  و  صـدا  خبرگـزاری  از 
مشـایخی بـا اشـاره بـه اینکـه دو مصوبـه 
گازبهـای  شـدن  رایـگان  دربـاره  جدیـد 
برخـی مشـترکان کم مصـرف و همچنیـن 
تخفیـف بـرای برخی دیگر از مشـترکان در 
قبـوض جدیـد اعمـال شـده اسـت، گفت: 
به روزرسـانی  دلیـل  بـه  مغایرت هـا  ایـن 
مصوبه هـای  اعمـال  و  سـامانه ها  کـردن 
همـکاران  بـه  افـزود:  وی  اسـت.  اخیـر 
مبلـغ  قبـوض،  انتهـای  در  شـده  توصیـه 
تمامـی  و  معافیـت  میـزان  تخفیـف، 
اقدام هـای انجـام شـده حتمـا ذکر شـود تا 
شـبهه ای بـرای مردم پیـش نیایـد، اما این 
رونـد زمان بـر اسـت و اگـر مغایرتـی وجود 
دارد بـه زودی برطـرف خواهـد شـد. مدیـر 
گازرسـانی شـرکت ملی گاز ایـران با تاکید 
بـر اینکـه مـالک گازبهـای مشـترکان در 
قبـوض جدیـد، مبلغـی اسـت که بـه تلفن 
همـراه آن هـا پیامـک شـده گفـت: مـردم 
مبلـغ پیامک شـده را مالک محاسـبه قرار 
دهنـد، بـا این حال اگـر این رقـم تغییراتی 
اعمـال  بعـد  ماه هـای  در  باشـد  داشـته 

خواهـد شـد.
رایگان شدن گاز برای مشترکان کمتر از 

۲۰۰مترمکعب
براسـاس  کـرد:  عنـوان  مشـایخی 
مصوبـه هیئـت دولـت، مشـترکانی کـه در 
اقلیم هـای آب و هوایـی یـک، دو و سـه 
قـرار دارنـد اگـر کمتـر از ۲۰۰ متـر مکعب 
تخفیـف  مشـمول  کننـد  مصـرف  گاز 
صددرصـدی خواهنـد شـد و عمـال هیـچ 
وی  نمی شـود.  گرفتـه  آن هـا  از  پولـی 
تصریـح کـرد: ایـن مصوبـه بـرای اقلیـم 

آب وهوایـی چهار، ۱۵۰ متـر مکعب و کمتر 
از آن و بـرای اقلیـم پنـج، ۱۰۰ متر مکعب 
و کمتـر از آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
مدیـر گازرسـانی شـرکت ملـی گاز ایـران 
بـا بیـان اینکـه قبـوض منتشـر شـده اخیر 
از  پـس  مشـترکان  قبض هـای  نخسـتین 
اجـرای ایـن مصوبـه اسـت، افـزود: افزون 
بـر ایـن مصوبـه ما یـک مصوبـه دیگر هم 
داشـتیم کـه بـر مبنـای آن اگـر میانگیـن 
مصـرف  میانگیـن  از  مشـترکان  مصـرف 
 ۹۷ و   ۹۶ سـال  مشـابه  مـدت  در  آن هـا 
کمتـر باشـد، مشـمول ۱۵ درصـد معافیـت 
در گازبهـا خواهنـد شـد. مشـایخی بـا بیان 
 ۱۵ تـا  آبـان   ۱۶ از  مصوبـه  ایـن  اینکـه 
اسـفندماه امسـال اجـرا خواهد شـد، گفت: 
از آنجـا که قبـوض در پایـان دی ماه صادر 
شـده اند و مـا بایـد متوسـط دمـای دی ماه 
را مـالک قـرار می دادیـم و فرصتـی برای 
ایـن کار نبـود، بنابراین ما هر مـاه یک ماه 

جلوتـر ایـن تخفیـف را اعمـال می کنیـم و 
چنانچـه در مـاه بعـد این معافیت مشـمول 
مشـترکین نشـود، در قبـض بعـدی آن را 
تعدیـل می کنیـم. وی افـزود: البتـه بـرای 
بهینـه مصرف کـردن گاز، مصوبـه دیگری 
هـم داریم کـه بر اسـاس آن اگـر میانگین 
مصـرف یک مشـترک نسـبت بـه میانگین 
مصرفـش در مدت مشـابه سـال ۹۶ و ۹۷، 
۱۵ درصـد افزایـش داشـته باشـد مشـمول 
افزایـش نـرخ تـا سـقف ۱۵ درصـد گازبها 

شـد. خواهد 
دولتی های پرمصرف جریمه می شوند

گاز  ملـی  شـرکت  گازرسـانی  مدیـر 
ایـران اظهـار کـرد: البتـه ایـن قانـون بـرای 
اگـر  و  اسـت  سـختگیرانه تر  دولتـی  ادارات 
از ۸۰  بیشـتر  دولتـی  ادارهـای  یـا  و  ارگان 
درصـد میانگیـن مصـرف خـود در سـال ۹۶ 
و ۹۷ گاز مصـرف کنـد، مشـمول جریمه ۵۰ 
درصـدی می شـود. مشـایخی بـا قدردانـی از 

واحدهـای صنعتـی، تولیدی و کشـاورزی که 
در زمـان اوج مصـرف گاز بـا ایـن شـرکت 
دلیـل  بـه  اگـر  افـزود:  کرده انـد،  همـکاری 
گاز در بخـش خانگـی و  افزایـش مصـرف 
تجـاری، ۳۰ درصـد گاز واحدهـای تولیـدی، 
مصـرف  کـه  را  کشـاورزی  و  صنعتـی 
ایسـتگاهی ۵ هـزار متر مکعب به بـاال دارند 
بـرای ۱۰ روز متوالـی، کـم یا محـدود کرده 
باشـیم، بـه پـاس این همـکاری پنـج درصد 
در گازبهایشـان بـه آن هـا تخفیـف می دهیم.

کمبود گاز نداریم
بـا  گاز  کمبـود  مشـکل  دربـاره  وی 
وجـود تعطیـل بودن مـدارس و دانشـگاه ها 
نیـز گفـت: مـا مشـکل کمبـود گاز نداریم، 
زیـرا اگـر چنیـن مشـکلی داشـتیم عملیات 
گازرسـانی به شـهرها و روسـتاها را متوقف 
می کردیـم و روزانـه سـه هـزار مشـترک 
جدید به شـبکه گاز کشـور اضافه نمی شـد. 
مدیـر گازرسـانی شـرکت ملـی گاز ایـران 

بـا بیـان اینکـه اگـر محدودیـت تولیـد گاز 
داشـتیم واحدهـای صنعتـی جامانـده را بـا 
اعمـال تخفیـف و حمایت هـای بالعـوض 
نمی کردیـم،  متصـل  گاز  شـبکه  بـه 
عنـوان کـرد: بنابرایـن مـا محدودیتـی در 
تامیـن گاز نداریـم. مشـایخی یـادآور شـد: 
تاکنـون نیـز سـه میلیـارد متـر مکعـب گاز 
بیشـتری نسـبت بـه مدت مشـابه پارسـال 
بـرق داده ایـم کـه ۵۰۰  نیروگاه هـای  بـه 
میلیـون متر مکعـب از این افزایـش از اول 
آذرمـاه امسـال بـوده اسـت. وی تصریـح 
بـا  چـرا  می شـود  گفتـه  کـه  ایـن  کـرد: 
وجـود تعطیـل بودن مـدارس و دانشـگاه ها 
دارد؟  افزایـش  همچنـان  گاز  مصـرف 
درسـت نیسـت، زیرا مـدارس و دانشـگاه ها 
مصـرف قابـل توجهـی ندارنـد، افـزون بـر 
اینکـه دانـش آمـوزان و دانشـجویانی کـه 
در محـل تحصیـل خـود حاضر نمی شـوند 
در منـزل حضـور دارنـد و به همیـن میزان 
بـه مصـرف آب گـرم و گرمایـش خانگـی 

می شـود. اضافـه 
تکمیل گازرسانی به زاهدان تا پایان سال

گاز  ملـی  شـرکت  گازرسـانی  مدیـر 
گازرسـانی  اخبـار  آخریـن  دربـاره  ایـران 
کشـور هـم گفـت: خوشـبختانه گازرسـانی 
از  گرفتـن  کمـک  بـا  زاهـدان  شـهر  بـه 
نیروهـای عملیاتـی پنـج اسـتان خراسـان 
رضـوی، سـمنان، همدان، گیـالن و فارس 
بـا سـرعت قابـل قبولـی در حال اجراسـت 
و تـا پایان امسـال انشـعابات شـهر زاهدان 
تکمیـل خواهـد شـد. مشـایخی بـا بیـان 
ایرانشـهر،  بـه  انتقـال گاز  اینکـه خطـوط 
بمپور و محمدان تکمیل شـده و گازرسـانی 
بـه زابـل و چابهار نیز در دسـتور کار اسـت 
عملیات هـای  نیـز  کرمـان  جنـوب  در  و 
گسـترده ای در دسـت اقدام اسـت، تصریح 
کـرد:  تـا ۲۲ بهمن ماه پویـش ۹۵ درصدی 
بهره منـدی مـردم از گاز را جشـن خواهیـم 

. فت گر

ایران  گاز  ملی  شــرکت  ســخنگوی 
گفت: نمایشــگاه صنعت نفت و گاز به عنوان 
رویدادی بین المللی، ریشــه ای غنی دارد و از 
تولیدکنندگان،  انبوه  نظر گستردگی و حضور 
بهره بــرداران و عالقه منــدان در ایــران و 
کشــورهای فعال در حوزه نفت و تجهیزات 
نفــت و گاز، رویدادی شناخته شــده و مهم 

است.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی گاز ایران، محمد عسگری با 
اشــاره به اهمیت برگزاری بیست وپنجمین 

نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز پاالیش و 
پتروشیمی، گفت: شــرکت ملی گاز ایران 
سال هاست که همسو با رونق تولید فعالیت 
کــرده و با حمایت از صنایــع داخلی برای 
تأمین تجهیزات مــورد نیاز خود، گام های 
اساسی و مهمی برداشــته است.وی ادامه 
داد: نمایشــگاه بیســت وپنجم بــا شــعار 
»نفــت ملی، کاال و خدمــات ایرانی« و با 
هدف معرفی دســتاوردهای صنعت نفت و 
آینده برگزار می شود.سخنگوی  برنامه های 
شــرکت ملی گاز با بیان اینکه آیین رسمی 

آغــاز به کار بیســت وپنجمین نمایشــگاه 
نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی صبح 
روز جمعه )ســوم بهمن ماه( با حضور وزیر 
نفت، فعــاالن بخش خصوصی، نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، تولیدکنندگان 
و فعاالن صنعــت نفت برگزار می شــود، 
افــزود: این نمایشــگاه بــا رعایت کامل 
فاصله گذاری  بهداشــتی و  پروتکل هــای 
پروتکل های  و  می شــود  برگزار  اجتماعی 
ســختگیرانه ای نیز برای حفظ ســالمتی 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نظر 

اینکه  بیان  با  گرفته شده است.عســگری 
غرفه شــرکت ملی گاز ایران در سالن ۳۸ 
فعالیت های این شــرکت را در معرض دید 
عموم قرار می دهد، اظهار کرد: نمایشــگاه 
امســال به دلیل شیوع ویروس کرونا، کمی 
متفاوت تر از سال های پیش برگزار می شود، 
هرچنــد پروژه هــای گازی در این مدت با 
تالش و توان داخلی به کار خود ادامه داده 
و کار گازرســانی به شــهرها و روستاهای 
کشــور بر زمین نمانده است.وی همچنین 
با بیان اینکه این شــرکت از سال ها پیش 

با بحث داخلی ســازی، جهش تولید را در 
برنامه داشته و در بخش های مختلف برای 
نیازهای خود به صنایع داخلی متکی است، 
تصریح کرد: می توان گفت تا حدودی همه 
تجهیزات مورد نیاز این صنعت، به ویژه در 
بخش گازرســانی در داخل کشــور ساخته 
می شود و این شرکت در حوزه ساخت داخل 
در طول سال های گذشته، به عنوان یکی از 
ایرانی ترین و بومی ترین بخش های صنعت 
نفت و گاز فعالیت کرده و به تولیدکنندگان 

داخلی اعتماد و اتکا داشته است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

پیامقدردانیمدیرعاملبمناسبتپایانموفق
عملیاتتعمیراتاساسیدرپتروشیمیمرجان

لیس لالنسان اال  ما سعی
خدای بزرگ را حمد و ســپاس  مــی گویم که به ما توفیق داد تا در 
اقدامی بایسته و منسجم در راستای تحقق بخشی به منویات مقام عظمای 
والیت مبنی بر »جهش تولید  » رویداد بزرگ عملیات تعمیرات اساســی 
پتروشــیمی مرجان را بــا اتکا به توانمندی، همت و تالش شــبانه روزی 
همکاران خدوم در نهایت دقت و هوشمندی و نیز رعایت اصول و الزامات 
ایمنی و زیســت محیطی برای دستیابی به ظرفیت اسمی تولید با موفقیت 
تمام به انجام رســانیم  .بی شــک این دســتاورد بزرگ و پر اهمیت برگ 
زرینی بر خودباوری صنعتگران ایران عزیزخواهد افزود و الگویی بیادماندنی 
از همــت و مجاهدت فرزندان برومند میهن را در عرصه تولیدو صادرات به 
یادگار خواهد گذاشت .اینجانب با ابراز قدردانی صمیمانه از همه ی  دست 
اندرکاران ،مدیران و کارکنان پتروشیمی مرجان و شرکت های پیمانکاری 
، کوشش های  یکایک عزیزان را در تحقق اهداف این پروژه ی  مهم ارج 
میگذارم و با عرض خداقوت و خسته نباشید به شما همسنگران سختکوش 
در خانواده پتروشــیمی مرجان آرزومند ســالمت و بهروزی تان از درگاه 

خداوند متعال هستم .
سپهدار انصاری نیک

مدیر عامل
مدیرشرایطاضطراریپتروشیمیهایمنطقه

پارسمنصوبشد
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی در حکمی محمدرضا ســمیعی را 
به عنوان مدیر جدید شــرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس منصوب کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد 
محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
در حکمی محمدرضا ســمیعی، مدیرعامل شرکت دماوند انرژی عسلویه را 
به عنوان مدیر جدید شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس منصوب کرد.در بخشی از این حکم آمده است: »با عنایت به 
اهمیت راهبردی صنایع پتروشــیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و 
ضرورت مدیریت و کنترل اثربخش شرایط اضطراری، بدین وسیله جنابعالی 
به عنوان مدیر شــرایط اضطراری پتروشــیمی های منطقه پارس منصوب 
می شــوید.انتظار می رود با بهره گیری و هدایت منابــع و امکانات منطقه 
و برقراری تعامالت ســازنده با شرکت های پتروشــیمی و سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پارس، اســتقرار و اجرای سیستم یکپارچه مدیریت شرایط 

اضطراری در آن منطقه صورت پذیرد.«
نخستیننمایشگاهمجازیایرانپالست

برگزارمیشود
هم زمان با برگزاری چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست، 
نخستین نمایشــگاه مجازی در تاریخ نمایشگاهی ایران پالست، به مدت دو 

هفته برگزار می شود.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
نمایشــگاه مجازی یا نمایشگاه آنالین، بهره برداری از یک بستر دیجیتالی 
و اینترنتی، برای معرفی ماشــین آالت، مــواد اولیه، محصوالت، خدمات و 
ظرفیت های شرکت های مختلف است. این بستر فرصت خوبی برای جبران 
محدودیت هایی است که شــرایط ویژه همه گیری کرونا در دنیا و البته در 
ایران، از جمله سفرهای بین جاده ای برای حضور در نمایشگاه ایران پالست 
و مذاکرات رودرروی شــرکت کننــدگان و بازدیدکنندگان در نمایشــگاه 
چهاردهم ایران پالست ایجاد کرده است.هر چند در ادوار گذشته هم بخش 
نمایشگاه مجازی در سایت ایران پالست وجود داشته است، اما این پلتفرم 
امســال با امکانات و ظرفیت های کامال منطبق بر استانداردهای برگزاری 
نمایشــگاه به صورت آنالین به روزرســانی شــده و در اختیار غرفه داران و 
بازدیدکنندگان قرار گرفته است. در واقع زمینه معرفی شرکت ها، بارگذاری 
فایل هــا، فضای اختصاصی گفت وگو با مدیران شــرکت ها و مســئوالن 
غرفه ها با گرافیکی زیبا و دسترسی آسان از ویژگی های نمایشگاه مجازی 
در دوره اخیر اســت.یکی دیگر از امتیازهای متفاوت این نمایشگاه آنالین 
نســبت به نمایشگاه های مشــابه مجازی، امکان برقراری تماس از طریق 
ارســال پیام، گفت وگوی صوتی و تصویری و امکان برقراری نشست های 
آنالین با حضور چند نفر اســت. برگزاری نشست ها و همایش های معرفی 
محصوالت و خدمات و ارائه آخرین فناوری ها و دســتاوردهای شــرکت ها 
به صورت آنالین هم در این بســتر مهیاســت.نکته مهــم دیگر دباره این 
نمایشــگاه مجازی، امکان معرفی فرصت های سرمایه گذاری شرکت های 
حاضر و همچنین معرفی فرصت های شــغلی اســت کــه می تواند برای 
بازدیدکنندگان جذابیت ویژه و جدیدی در فرآیند برگزاری نمایشــگاه تلقی 
شــود.از آنجا که هدف از برگزاری نمایشــگاه آنالین، ایجاد ظرفیت های 
بیشتر برای شرکت های حاضر در نمایشگاه فیزیکی بوده، در این نمایشگاه 
فقط شــرکت هایی که در نمایشگاه فیزیکی ثبت نام کرده اند، امکان حضور 
و ثبت نام دارند، البته برای شــرکت های خارجی که به هر دلیل حضور در 
نمایشــگاه برای آنها میسر نشده، امکان مشــارکت در نمایشگاه مجازی 
فراهم شده است.پیش بینی می شود با توجه به شرایط ویژه همه گیری کرونا 
و افزون بر آنچه به آن اشاره شد، محدودیت های حضور بازدیدکنندگان که 
تنها از طریق داشــتن دعوت نامه می توانند در محل نمایشگاه حضور یابند، 
نمایشــگاه آنالین با ظرفیت های ویژه خود بســیار مورد اقبال قرار بگیرد.

نمایشگاه مجازی ۲۴ ساعته روی همه ابزارهای اتصال به اینترنت در قالب 
دســکتاپ و گوشی های تلفن همراه به ســادگی و از هر نقطه ای از جهان 
قابل دسترسی است و عالقه مندان می توانند از نمایشگاه بازدید کنند. البته 
بدیهی اســت که به دلیل تفاوت های زمانی و جغرافیایی، ســاعات امکان 
پاســخگویی آنالین شرکت ها بسته به سیاســت های مربوطه تعریف و به 
مخاطبان اطالع رسانی خواهد شد.نمایشگاه مجازی ایران پالست به منظور 
بهره برداری بهتر شــرکت ها و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی هم زمان با 
نمایشــگاه ایران پالســت از ۱۹ بهمن ماه آغاز به کار می کند و به مدت ۱۵ 

روز ادامه خواهد داشت.

پایانموفقیتآمیزعملیاتتعمیراتاساسی
درشرکتپتروشیمیمرجان

پتروشـیمی  شـرکت  مدیرعامـل 
مرجـان از پایـان موفقیـت آمیـز عملیات 
تعمیـرات اساسـی در ایـن مجتمـع خبر 

. داد 
به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
سـپهدار  دکتـر  مرجـان،  پتروشـیمی 
انصـاری نیـک گفـت: بـه منظـور آماده 
سـازی مجتمع پتروشـیمی مرجان برای 
اسـمی  کامـل  ظرفیـت  بـه  دسـتیابی 
پـروژه  پایـدار  تولیـد  اسـتمرار  و  تولیـد 
برنامـه  مطابـق  آن  اساسـی  تعمیـرات 
لغایـت ۳۰ دی    ۶ از  زمانبنـدی شـده 
مـاه ۹۹ و در فرجـه زمانـی  ۲۶ روزه و 
زودتـراز برنامـه پیـش بینـی شـده  بـا 
موفقیـت کامـل انجـام شـد .وی افزود: 
عملیـات  تعمیرات  اساسـی این مجتمع 
پتروشـیمی بـرای نخسـتین بـار توسـط 
کارشناسـان و متخصصـان داخلـی ایـن 
شـرکت و بـا ضریـب موفقیـت و ایمنی 
باالیـی بـه اتمـام رسـید .دکتـر انصاری 
انجـام عملیـات  :  در  داد  ادامـه  نیـک 
اجرایـی این رویداد بـزرگ  بیش از ۴۰۰ 
نفـر نیـرو عالوه بـر کارکنان  سـتادی و 
عملیاتـی مشـارکت داشـتند کـه بـاالی 
۷۰درصـد ایـن افـراد از نیروهـای بومی 
پتروشـیمی  .مدیرعامـل  بودنـد  منطقـه 
مرجـان تصریـح کـرد : در ایـن فرآینـد 
تخصصـی کـه بـا کار جهـادی و تفکـر 
تیمـی و بـا تکیه تـوان داخلـی نیروهای 
مجتمـع  ایـن  باتجربـه  و  کارآزمـوده 
تولیـدی  واحدهـای  تمامـی  شـد  آغـاز 
نفـر  هـزار   ۳۰۰ قالـب  در  خدماتـی  و 
سـاعت بـا ۵۲۳۲ دسـتور کار اصالحـی 

و پیشـگیرانه کـه از این مجموع دسـتور 
کار ۹۸۳ دسـتور در واحد ASU و ۴۲۴۹ 
دسـتور کار در واحـد متانول بـرای اولین 
تعمیـرات  همزمـان  صـورت  بـه  بـار 
نیـک  انصـاری  .دکتـر  شـدند  اساسـی 
 OVERHAUL اضافـه کـرد : عملیـات
پتروشـیمی مرجـان در شـرایطی انجـام 
بیمـاری  از  ناشـی  تهدیـدات  کـه  شـد 
دیگـر  از جانـب  و  از یـک سـو  کرونـا 

تحریـم هـای ظالمانـه دشـمنان علیـه 
کشـورمان وجـود داشـت بـا ایـن وصف 
متخصصـان داخلـی باتـوان مضاعـف و 
اراده  ای راسـخ و احساس مسئولیت باال 
پـای کار آمدنـد و بـا انجـام  موفـق این 
عملیـات بـزرگ  افتخار آفرینـی کردند.
مدیر عامل پتروشـیمی مرجـان در ادامه 
بـه برنامه ریزی هـای انجـام شـده برای 
رفـع موانـع و گلـوگاه هـای تولیـد بـا 

هدف دسـتیابی به ظرفیت کامل اسـمی  
پرداخـت و در ایـن خصوص بـه اصالح 
و تعویـض خـط PRG  بـه عنوان اصلی 
تریـن محـور تعمیرات اساسـی این دوره 
اشـاره و تاکیـد کـرد :در پـروژه تعویض 
نفـر-روز  خـط PRG، مجموعـا ۵۵۰۰ 
نفـر   ۶۵۰۰۰ معـادل  اجرایـی،  نیـروی 
سـاعت در دو شـیفت و بـه صـورت ۲۴ 
سـاعته، وظیفه اجرای عملیـات تعویض 

و نصـب خط PRG را بر عهده داشـتند.
گفـت:  ارتبـاط  ایـن  در  همچنیـن  وی 
روزانـه به طـور میانگیـن ۳۰ نفر نیروی 
سـتادی کارفرمـا وظیفـه پشـتیبانی فنی 
مهندسـی عملیـات اجرایـی را بـر عهده 
داشـتند.دکتر انصـاری نیـک ادامـه داد : 
در ایـن پـروژه، خـط قدیمـی بـا وزنـی 
از  قطعـه،   ۳۲ در  تـن،   ۲۲۰ بـر  بالـغ 
موقعیـت ریفورمـر خارج گردید و سـپس 
بـا قطعـات طراحـی و سـاخته شـده ی 
مجموعـا  کـه  جایگزیـن شـدند  جدیـد 
سرجوش۲۴اینچ۱۶سـرجو  ۳۷ شـامل 
ش۶اینچ۳۱۲سرجوش۱,۵اینچ۲۸سـرج
معـادل ۱۴۸۰اینـچ قطـر  و  وش۱اینـچ 
جوشـکاری بودند.بـه ایـن ترتیـب یـک 
گلـوگاه اساسـی  تولیـد بـا ۱۰۰ درصـد 
ظرفیـت کـه بواسـطه شـرایط طراحی و 
نصـب خـط قدیمـی بوجـود آمـده بـود، 
رفـع گـردد و ان شـااهلل در سـال جهـش 
تولیـد، این مهم در شـرکت پتروشـیمی 
اسـمی  ظرفیـت  در  تولیـد  بـا  مرجـان 
پتروشـیمی  عامـل  گردد.مدیـر  محقـق 
دسـت  همـه  از  پایـان  در  مرجـان 
انـدرکاران و مدیـر ان محتـرم مجتمـع 
وتمامـی مدیران  سـتادی و پشـتیبانی و 
بخصـوص همـکاری مضاعـف مدیریت 
تشـکرو  دماونـد  پتروشـیمی  شـرکت 
قدردانـی نمـودو اظهـار امیـدواری کـرد 
کـه ایـن اقـدام سـرآغازی باشـد بـرای 
موفقیـت  پیـش  از  بیـش  درخشـش 
مرجـان  پتروشـیمی  شـرکت  هـای 
خویـش متعالـی  اهـداف  تحقـق   در 

 باشد.

مدير چهاردهمين نمايشگاه ايران پالست اعالم کرد:
پيش ثبت نام بيش از ۶00 شرکت در چهاردهمين نمايشگاه ايران پالست

نمایشـگاه  چهاردهمیـن  مدیـر 
بین المللـی ایران پالسـت از پیش ثبت نـام 
۶۰۰ مشـارکت کننده در سـطوح مختلـف 
بـرای حضـور در ایـن نمایشـگاه خبر داد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
از سـتاد خبـری ایـران پالسـت، بـا توجه 
بـه همه گیـری ویـروس کوویـد-۱۹ در 
دنیـا کـه بسـیاری از بخش هـای زندگـی 
رویدادهـای تخصصـی  البتـه  و  روزمـره 
را در طـول یـک سـال اخیـر در سراسـر 
جهـان متأثر کـرده اسـت، ایران پالسـت 
هـم مسـتثنا نبـوده و بارهـا تغییـر تاریـخ 
برگـزاری را تجربـه کـرده تـا در نهایـت 
قرار اسـت از ۱۹ تـا ۲۲ بهمن مـاه برگزار 
شـود. بـه همیـن مناسـبت گفت وگویـی 
مدیـر  بنـوی،  ایـوب  بـا  داشـتیم 
چهاردهمیـن دوره نمایشـگاه بین المللـی 
ایـران پالسـت. وی در ایـن مصاحبـه به 
رونـد ویـژه برگـزاری نمایشـگاه در ایـن 
دوره اشـاره کـرد. صحبـت این گونـه آغاز 

: شد
اشـاره  به خوبـی  کـه  همان طـور 
و  شـیوع  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کردیـد 
کشـور،  در  کرونـا  ویـروس  همه گیـری 
بسـیاری از فعالیت ها از جملـه همایش ها 
و نمایشـگاه ها به صورت موقـت به حالت 
تعلیـق در آمـد کـه نمایشـگاه بین المللی 
ایران پالسـت هـم از ایـن قاعده مسـتثنا 
نبـود. سـرانجام با بهبود نسـبی شـرایط و 
کاهـش قابـل توجه مبتالیـان به ویروس 
کرونـا و از همـه مهم تـر، فرهنگ شـدن 
در  بهداشـتی  و  ایمنـی  نـکات  رعایـت 
مجـوز  صـدور  بـه  توجـه  بـا  و  جامعـه 
وزارتخانه هـای صنعـت، تجـارت و معدن 
)صمـت( و بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی بـرای برگـزاری نمایشـگاه های 
وزارت  موافقـت  سـرانجام  و  تخصصـی 
بـا  انجام شـده  هماهنگی هـای  و  نفـت 

مسـؤالن شـرکت سـهامی نمایشـگاه ها، 
چهاردهمیـن  کـه  اسـت  آن  بـر  قـرار 
پالسـت،  ایـران  بین المللـی  نمایشـگاه 
به عنـوان آخریـن نمایشـگاه قـرن، از ۱۹ 
برگـزار  شـود.  ۱۳۹۹ بهمن مـاه   ۲۲ تـا 
مشـارکت کنندگان  اطمینان خاطـر  بـرای 
در  دارنـد  تمایـل  کـه  شـرکت هایی  و 
پلیمـر  صنعـت  بـزرگ  رویـداد  ایـن 
کشـور حضـوری فعاالنـه داشـته باشـند، 
بـا  نمایشـگاه  ایـن  می کنـم  تأکیـد 
رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی و 
رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی برگـزار 
می شـود. افـزون بر پروتکل هـای مصوب 
نفـت  وزارت  کرونـا،  سـتاد  و  نمایشـگاه 
بـرای  نیـز پروتکل هـای سـختگیرانه ای 
و  مشـارکت کنندگان  سـالمتی  حفـظ 

بازدیدکننـدگان در نظـر گرفته اسـت.این 
در حالـی اسـت کـه بـا توجـه به شـرایط 
تحریـم  فشـارهای  وجـود  و  یادشـده 
غربـی،  کشـورهای  بدعهدی هـای  و 
ایران پالسـت دوره چهاردهـم تنهـا اتفاق 
بـزرگ بـرای گـرد هـم آمـدن و تبـادل 
علـم و فنـاوری، هم اندیشـی و همـکاری 
صنعـت پتروشـیمی در رده هـای مختلف 

ایـن صنعـت خواهـد بـود.
برنامه پیش ثبت نام ها و ثبت نام قطعی و  ��

جانمایی هــا با توجه به زمان اندکی که پیش 
روست، چگونه پیش می رود؟

پیش ثبـت نـام ۶۰۰ مشـارکت کننده 
در سـطوح مختلـف، نویـد برگـزاری هـر 
چـه بهتـر نمایشـگاه را می دهـد، از همـه 
این شـرکت ها دعـوت می کنیـم با حضور 

هرچـه پررنگ تـر، مراحـل جانمایی نهایی 
انجـام  ایران پالسـت  را در سـامانه  خـود 
دهنـد و از ایـن فرصـت طالیـی در سـال 

۹۹ بیشـترین بهـره را ببرند.
آیــا آماری از تعداد مشــارکت کنندگان،  ��

فضای رزروشــده و ســالن ها بــه تفکیک 
گروه های کاالیی در دست هست؟

تـا این لحظـه حضور بیـش از ۱۰۰ 
مـواد  کاالیـی  گـروه  چهـار  در  شـرکت 
تولیدکننـدگان  و  پتروشـیمی ها  اولیـه 
مـواد اولیـه، محصـوالت پیش سـاخته و 
تجهیـزات،  ماشـین آالت،  ساخته شـده، 
کاال و خدمـات قطعی شـده و بـا توجه به 
کمبـود فضـا و کمتـر شـدن فضـای زیر 
پوشـش سـالن ها بـه دلیـل پروتکل های 
و  فعـاالن  تمامـی  از  بهداشـتی 

عالقه منـدان ایـن صنعت خواهشـمندیم 
هـر چـه سـریع تر بـا مراجعـه بـه سـایت 
نمایشـگاه ایران پالسـت مراحـل ثبت نـام 

نهایـی را انجـام دهنـد.
بـرای  فضاهایـی  سـالن  هـر  در 
شـده،  پیش بینـی   B۲B نشسـت های 
بـرای فراهم کـردن امـکان مذاکرات که 
در غرفه هـا بـه دالیـل بهداشـتی ممکن 
نیسـت، در این باره توضیحاتـی بفرمایید.

مقـررات  و  قوانیـن  بـه  توجـه  بـا 
اعـالم شـده از سـوی سـتاد ملـی کرونـا 
بین المللـی در  نمایشـگاه های  و شـرکت  
ایجـاد  هـر سـالن ۶۰ متـر فضـا بـرای 
گفت وگوهـا  نشسـت ها،    ،B۲B فضـای 
و... در نظـر گرفتـه شـده کـه بـا توجـه 
بـه رعایت فاصلـه اجتماعـی و هماهنگی 
شـرکت ها بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه 
ایران پالسـت امـکان برگـزاری جلسـات 
به صـورت ایمـن و سـالمت وجـود دارد.

یکی از کارکردهای نمایشگاه ها، به دست  ��
آوردن بازارهای فروش و صادرات از ســوی 
مشــارکت کنندگان اســت. بــرای بازدید 
هیئت های تجاری به ویژه از منطقه چه تدابیر 

احتمالی اندیشیده اید؟
نمایشـگاه  دسـتاوردهای  از  یکـی 
وجـود  ایران پالسـت،  بین المللـی 
اسـت،  خارجـی  بازرگانـی  و  هیئت هـا 
امسـال نیـز بـا توجـه بـه نـگاه ویـژه مـا 
در حضـور هرچـه پررنگ تـر هیئت هـای 
تجـاری خارجی، تاکنـون مقدمات حضور 
بیـش از ۶ هیئـت )در قالـب ۱۵۰ نفـر(  
از کشـورهای منطقـه فراهـم شـده، ایـن 
در حالـی اسـت که بـا توجه بـه برگزاری 
نمایشـگاه آنالین مجـازی، امکان حضور 
شـرکت های خارجی و بازرگانـان خارجی 
برای نخسـتین بار در کشـور ایجاد شـده 
اسـت که اطالعات تکمیلی و شـرایط آن 

بـه زودی اعـالم می شـود. 
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طرح پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیج فــارس به عنوان 
بزرگ ترین تأسیســات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه 
نفت ایــران با ظرفیت فرآورش روزانــه بیش از ۵۶ میلیون 
مترمکعــب و ســرمایه گذاری ۳.۴ میلیــارد دالر با فرمان 

رئیس جمهوری به طور رسمی به بهره برداری رسید.
طرح پاالیــش گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان یکی از 
بزرگ ترین پاالیشگاه های گازی خاورمیانه با هدف جمع آوری 
گازهای همراه نفت در گستره اســتان های خوزستان، بوشهر 
و کهگیلویــه و بویراحمــد به منظور کاهــش آالیندگی های 
زیســت محیطی و تولید محصوالت با ارزش به ویژه خوراک 
مجتمع های پتروشیمی، روز پنجشنبه، دوم بهمن ماه با دستور 
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس و 
با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت به صورت رسمی به بهره برداری 
رسید.مگاپروژه پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس با سرمایه گذاری 
۳.۴ میلیارد دالر به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت 
پتروشیمی، ساالنه ۱۳.۵ میلیون تن گاز ترش از ان جی ال ۹۰۰ 
و ۱۰۰۰ و ۲.۲۵ میلیون تن گاز شــیرین از ان جی ال ۱۲۰۰ و 
۱۳۰۰ دریافت خواهــد کرد و ظرفیت فرآورش روزانه بیش از 
۵۶ میلیــون مترمکعب گازهای همراه نفت بــه اندازه دو فاز 
پــارس جنوبی را دارد. در صورتی کــه این مجتمع با ظرفیت 
کامل فعالیت کند، ســاالنه یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
برای کشــور درآمدزایی خواهد داشــت. این ابرپروژه در سال 
۱۳۸۲ مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد. طی اتفاق هایی از 
محدودیت های بین المللی تا واگذاری از شرکت ملی گاز ایران 
به شرکت انرژی ســپهر و تداوم نداشتن تزریق نقدینگی، این 
پروژه پیشرفت چشمگیری نداشت تا اینکه در سال ۹۳، اجرای 
آن به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. پروژه در خرداد سال ۹۵ 
حدود ۱۹ درصد پیشرفت داشــت، اما از اسفند ۹۵ با گشایش 
اعتبارات اســنادی از طریق صندوق توسعه ملی و سندیکایی 
بانک های پارســیان، صنعت ومعدن، ملت و تجارت به عاملیت 
بانک ســپه و تزریق نقدینگی و تداوم تأمیــن مالی به عنوان 
موتور محرک قوی شتاب باالیی گرفت، به طوری  که پیشرفت 
پروژه در طول ۳ ســال بسیار چشمگیر بود و به ۹۸ درصد در 
اسفندماه ۹۸ رسید و پس از ۱۷ سال تکمیل شد. بیدبلند خلیج 
فارس، افزون بر مجتمع پاالیشــگاهی کــه در ۱۷ کیلومتری 
غرب بهبهان در اســتان خوزســتان احداث شده است، شامل 
بیش از هزار کیلومتر خطوط لوله و تأسیســات ذخیره ســازی 
در ماهشــهر اســت؛ ۱.۴ میلیون اینچ لوله، نصب ۷ هزار تن 
تجهزات دوار، نصب ۳۰ هــزار تن تجهیزات ثابت، نصب ۱۰ 
هزار تن مخازن ذخیره، ۳۵۰۰ کیلومتر کابل کشی، ۲۰ هزار تن 
سازه فلزی و یک هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز در این پروژه 
اجرا شــده است. ســاالنه ۱۰.۴ میلیون تن متان، ۱.۵ میلیون 
تن اتان، یک میلیــون تن پروپان، ۰.۵ میلیون تن بوتان، ۰.۶ 
میلیون تن میعانــات گازی، ۰.۹ میلیون تن گاز اســیدی در 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس تولید خواهد شد؛ متان تولیدی 
این پاالیشگاه به شبکه سراســری گاز تزریق می شود و اتان 
نیز خوراک پتروشــیمی گچســاران خواهد بــود تأمین کننده 
خوراک صنایع پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن دناست خواهد 
بود و مازاد آن به منظور تأمیــن خوراک برخی از مجتمع های 
پتروشــیمی به منطقه ویژه پتروشیمی ماهشــهر انتقال داده 
خواهد شــد، اما با توجه به اینکه پتروشــیمی گچساران هنوز 
آماده نیست، کل اتان تولیدی به منطقه ویژه منتقل می شود و 
بحــث کمبود خوراک این منطقه تا زمانی که ان جی ال ۳۲۰۰ 
وارد سرویس شــود برطرف می شــود. محصوالت پروپان و 
بوتان نیز به منظور انجام صادرات به اســکله ماهشــهر منتقل 
می شوند. ۶۵ درصد از مجموع سرمایه گذاری که در این پروژه 
از پیمانکاران، سازندگان، مشــاوران، تأمین تجهیزات و همه 
عوامل اجرایی در این پروژه به کار گرفته شــده، سهم ساخت 
داخل است و ۶۳ میلیون نفر کارکرد بدون حادثه منجر به فوت 
در اجرای این پروژه ثبت شــده است. پروژه پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس در دوران ساخت و اجرا برای بیش از ۱۵ هزار نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است 
و پس از بهره برداری هم حدود یک هزار نفر در مجموعه فعال 
خواهند بود که بیش از ۸۵ درصد از مجموع این یک هزار نفر 
از نیروهای بومی اســتان خوزستان به ویژه شهرستان بهبهان 
هستند.پساب خروجی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس صفر است 
و یک قطره پســاب از سایت خارج نمی شــود؛ حوضچه های 
تبخیری ساخته شــده است که پساب ها در آن تبخیر می شود 
و افزون بر آن به منظور صیانت از کمبود آب در کشــور، روزانه 
حدود یــک میلیون لیتر آبی که باید بــه حوضچه های تبخیر 
 ZDL )zero وارد شود با استفاده از سیستم های جدید بازیابی
discharge liquid( دوباره فرآوری و اســتفاده می شــود که 
مصرف آب مجموعه کاهش می یابد.قرارداد طرح توســعه ای 
جمــع آوری گازهای مشــعل در شــرق کارون بــه مبلغ ۱.۲ 
میلیارددالر میان هلدینگ خلیج فارس و شــرکت ملی مناطق 

نفتخیز جنوب در ســال ۹۷ امضا شــد که اجــرای این طرح 
ازســوی بیدبلند خلیج فارس ضمن اینکــه به خاموش کردن 
مشعل های منطقه کمک می کند، خوراک این پاالیشگاه را هم 
تثبیت می کند و افزایش می دهد. واحد شیرین ســازی میعانات 
گازی یا همان پنتان پالس نیز طرح توسعه دیگر این مجموعه 
به نام واحد PDH اســت که میعانات گازی تولیدی مجتمع را 
به عنوان خوراک پاالیشــگاه ها برای تولید بنزین و گازوئیل با 

کیفیت استحصال می کند.
بخشی از قدرت ملی ایران در سایه قدرت انرژی به دست 

آمده است
رئیس جمهوری گفت: بخشــی از قدرت ملی ما در سایه 
قــدرت انرژی و جایگاهی که در این عرصه داریم به دســت 
آمده است. دکتر حســن روحانی، روز پنجشنبه، دوم بهمن ماه 
در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت )پاالیشــگاه 
گاز بیدبلند خلیج فارس(، ضمن تبریک به مردم خوزســتان و 
همه آنهایی که از این پروژه منتفع می شــوند، گفت: مســئله 
گازســوزی در مشعل ها برای ما بســیار مهم بود، وقتی از این 
منطقه عبور می کردیم حس می کردیم که ســرمایه های ملی 
در حال ســوختن اســت، اما امروز به هدفی که ساالنه دنبال 
می کردیم رســیدیم، معتقدم چنین پروژه های مهمی، مسیر را 
برای دولت سیزدهم نیز هموارتر می کند.وی با تاکید بر اینکه 
صندوق توسعه ملی پشتیبان صنعت، به ویژه صنعت پتروشیمی 
اســت، افزود: به عنوان رئیس هیئت امنــای صندوق عنوان 
می کنم که منابع الزم برای توســعه این صنعت )پتروشیمی( 
وجود دارد و هر موردی که مورد نیاز باشــد انجام خواهیم داد.

رئیس جمهوری تصریح کرد: این پروژه بزرگ در روزی افتتاح 
می شــود که آنها که با قلدری مدعــی بودند ایران را به زمین 
خواهند زد، با ذلت و ســرافکندگی ســرنگون شدند. کارهای 
آنهایی که علیه ملت ما توطئــه و برنامه ریزی کرده بودند در 
روزهای پایانی عمر منحوس شان برای همه جهان و ملت ها و 
خود ملت آمریکا نیز روشن شد و همگان دیدند که اینها تا چه 

اندازه ضد دموکراسی و پارلمان بودند.
پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس برای ما افتخار آفرین 

است
وی با بیان اینکه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس پروژه 
بســیار مهمی اســت که برای ما افتخار آفرین است، گفت: از 
ابتدای ســال تا امروز ۱۱ پروژه مهم پتروشــیمی افتتاح شده 
اســت و امیدواریم ۶ پروژه دیگر هم در مســیر افتتاح باشد.

رئیس جمهوری ادامه داد: مردم  امیدوار باشــند ظرف دو سال 
آینده همه مشــعل هایی که امروز گازهای ما را می ســوزاند، 
محیط زیســت را آزار می دهند و در نتیجه ســرمایه ما از بین 
می برند به طور کامل جمع آوری می شــوند.روحانی گفت: این 
پاالیشگاه بزرگ گازی که یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح 

منطقه و خاورمیانه اســت، امروز به دســت فرزندان این مرز 
بوم به بهره برداری رســمی رســید، اجرای این طرح در سال 
۹۴ و ۹۵ یعنی شــرایطی که دست ما در سایه برجام باز شده 
بــود و توانســتیم نفت را صادر کنیم و بخــش بزرگی از پول 
نفت به صندوق وارد شــود، قوت گرفت.وی افزود: مردم باید 
بدانند ۳۸ درصد از پول حاصل از فروش محموله های نفت خام 
کشور به صندوق توسعه ملی واریز می شود، بنابراین، همه پول 
محموله هایی که فروخته می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد 
و تنها ۱۴.۵ درصد آن در اختیار خود شــرکت ملی نفت ایران 
برای توسعه و اداره امورش قرار می گیرد، آنچه در اختیار دولت 
قرار می گیرد مقداری اندک است.رئیس جمهوری تصریح کرد: 
هر قدر شرایط ما مناسب و درآمد ما اضافه شود، بخش بزرگ 
درآمدهای نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی برای تحول در 
تولید و صنعت قرار می گیرد و امیدواریم سال آینده همان طور 
که پیش بینی کردیم بتوانیم روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
نفت بفروشیم. این ســهم نفت در اختیار صندوق توسعه ملی 
برای اجرای طرح های توســعه ای کشور قرار می گیرد.روحانی 
تاکید کرد: استان خوزستان در صنعت نفت و گاز و دیگر صنایع 
در کشــور سرآمد است، امروز شاهد افتتاح طرح بزرگی در این 
اســتان بودیم که بیش از سه میلیارد دالر در آن هزینه شده و 

برای حفظ محیط زیست نیز بسیار مهم است.
 دنیا به نفت و گاز ایران نیازمند است

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دنیا به نفت و گاز ایران 
نیازمند اســت، گفت: می توانیم در تولید و صادرات گاز قطب 
اصلی منطقه باشــیم، زیرا یکــی از مؤلفه های قدرت ملی ما، 
قدرت انرژی اســت. معتقدم در زمینه صــادرات گاز کارهای 
خوبی انجام شــده اما در این بخش عقب هستیم، در حالی که 
باید جزو پنج کشــور نخست دنیا در زمینه صادرات گاز باشیم.

روحانی گفت: امروز بیشــتر به دو کشور گاز صادر می کنیم که 
باید بتوانیم ســه تا چهار کشور دیگر هم مشتری گاز ما شوند، 
صادرات گاز ایران باید جایگاه بهتری به دســت آورد، البته در 
فصل هایی دست ما برای صادرات گاز باز است، اما به هر حال 
باید این صادرات تداوم یابد تا جایگاه مناســب تری در ســطح 

منطقه به دست آوریم.
سیاست خارجی در جهش تولید نقش مهمی دارد

وی بــا تاکید بــر نقش مهم کمک بانک هــا در به ثمر 
رســیدن پروژه های توسعه ای کشــور، عنوان کرد: کسانی که 
بد زبان و شاید مطلع هم نباشــند، بدانند که سیاست خارجی 
چه نقش مهمی می تواند در توســعه اقتصادی داشــته باشد. 
اگر سیاســت خارجی نبود، اگر برجام نبود و پول فروش نفت 
در ســال های ۹۵ و ۹۶ وارد صندوق توسعه ملی نمی شد این 
پروژه نیز با مشکالتی روبه رو می شــد.رئیس جمهوری ادامه 
داد: مهندسان ایرانی نیز فداکاری و ایثار کردند، زیرا در شرایط 

تحریم کســی به برای کمک به این پروژه به ایران نمی آمد، 
اما امروز ایران جزو کشــورهایی اســت که ابر پروژه هایی در 
زمینــه برق، آب، گاز و نفت به دســت فرزندان این مرز و بوم 
انجام داده است.روحانی، حضور و فعالیت بخش خصوصی در 
حوزه باالدســتی صنایع پتروشیمی را بسیار ارزشمند دانست و 
گفــت: در این دولت تولید بنزین بیش از دو برابر شــده و به 
۱۱۰ میلیون لیتر در روز رســیده است. صادرات فرآورده های 
نفتی نیز افزایش ۴ برابری داشــته به گونه ای که در سال ۹۲ 
صــادرات فرآورده های ما در بخش نفت و گاز ۵.۹ میلیون تن 
بود که امروز به عدد ســاالنه ۲۲.۳ میلیون تن رســیده  است.

رئیس جمهوری تصریــح کرد: هزینه پاالیشــگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس ظرف چهار ســال باز می گردد و مردم باید بدانند 
طرحی که چند ســال روی آن کار شده زمانی که بهره برداری 
برســد پول آن در مدت زمانی باز می گردد و پس از چند سال 
به ســود مورد نظر می رسد که این موضوع از لحاظ اقتصادی 

نیز مهم است.
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس سومین ابرپروژه جهان در 

۲۰۲۰
معــاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهوری 
هم نوشت: ابَرپروژه  بیدبلند خلیج فارس در ایام تحریم، هرگز 
بر زمین نماند و در ســال ۲۰۲۰ به عنوان ســومین ابرپروژه  
جهان معرفی شــد. علیرضا معزی در صفحه شــخصی خود 
در توئیتر درباره افتتاح پاالیشــگاه گازی بیدبلند خلیج فارس 
نوشت: »امروز یک روز تاریخی برای صنعت نفت و گاز ایران 
اســت. ابَرپروژه  بیدبلند خلیج فارس، جهش باالبلند وطن در 
تولید، اســتفاده از فرصت ها و گشایش ها و ایستادگی در برابر 
تحریم هاست. آرزوی دیرین تبدیل گازهای مشعل به خوراک 
پاالیشگاه در دولت دوازدهم تحقق یافت.۸۲ درصد پاالیشگاه 
گازی بیدبلند خلیج فارس در دولت تدبیر و امید بنا شد. پروژه ای 
دوســت دار محیط زیســت که در فرصت مغتنم برجام اعتبار و 
تجهیزات اساســی اش تامین شــد و در ایام تحریم، هرگز بر 
زمین نماند و نماد ایستادگی در جنگ اقتصادی شد و در ۲۰۲۰ 
به عنوان ســومین ابرپروژه  جهان معرفی شد.مراحل نصب و 
راه انــدازی این ابَرپروژه و همچنین تامین داخلی بســیاری از 
تجهیزات آن در روزگار تحریم به ســرانجام رسید و اینک در 
روزی کــه ترامپ، بانی ظالمانه ترین تحریم های ضد ایرانی از 
قدرت کنار رفته، نمادهای ایستادگی ایران چون بیدبلند خلیج 

فارس، یک به یک سر بر می آورند.«
زنگنه: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ گازی در مشعل نمی سوزد

وزیــر نفت هم درآمد ســاالنه طرح عظیم پاالیشــگاه 
گازی بیدبلنــد خلیج فارس را ۱.۵ میلیــارد دالر اعالم کرد و 
گفت: تا پایان ســال ۱۴۰۱ هیچ گازی در مشــعل نمی سوزد. 
بیژن زنگنه در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت 
)بهره برداری رســمی از پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس( 
اظهار کرد: تعهد ما در ابتدای سال ۹۹ این بود که در این سال 
۱۷ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری حدود ۱۱.۴ میلیارد دالر 
با مجموع ظرفیت تولید ۲۵ میلیون تن به بهره برداری رسمی 

برسد، خوشــحالم اطالع دهم که امروز شــاهد بهره برداری 
رسمی یازدهمین طرح از این مجموعه هستیم.وی پاالیشگاه 
بــزرگ بیدبلند خلیج فارس را ابرپروژه برشــمرد و خطاب به 
رئیس جمهوری گفت: جای شــما امــروز در این طرح خالی 
اســت، می دانم چقدر مایل بودید که در این آیین گشایش این 
طرح حضور داشــته باشــید اما به دلیل مشکالت بهداشتی از 

این کار منع شدید. 
توسعه منطقه ای هدف کالن طرح پاالیش گاز بیدبلند 

خلیج فارس
وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۱ هیچ گازی 
در مشــعل نمی ســوزد و بیش از ۹۵ درصد از گازهای همراه 
جمع آوری شــده استفاده می شود، تصریح کرد: بخشی از طرح 
آماک در دولت اصالحات انجام شــد و بخشــی هم در سفر 
پیشین جنابعالی به استان خوزستان به بهره برداری رسید.زنگنه 
با اعــالم اینکه ان جی ال ۳۲۰۰ ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری 
می رســد و با بهره برداری آن همه گازهای غرب کارون پس 
از جمع آوری و فرآورش به بندر امام فرســتاده می شود، افزود: 
ان جی ال ۳۱۰۰ که در ایالم اســت هم سال ۱۴۰۱ به نتیجه 
می رســد. همچنین یک پتروشیمی حدود یک میلیون تنی در 
دهلران احداث می شــود اما در میان این طرح ها پاالیشــگاه 
گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس اهمیت ویــژه ای دارد.وی حجم 
سرمایه گذاری، پیچیدگی فرآیندی، ظرفیت فرآوری و ورودی 
و خروجی پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس را برای جمع آوری 
گازهای همراه نفت بی نظیر دانســت و گفت: در کالن اجرای 
این طرح )پاالیشــگاه گازی بیدبلند خلیج فارس( هدف توسعه 
منطقه ای هم در نظر گرفته شــده است، در واقع طرحی مادر 

است که فرزندان برومندی هم در پایین دست خود دارد.
تامین خوراک پتروشیمی ها

وزیر نفت با بیان اینکه پاالیشــگاه گازی بیدبلند خلیج 
فارس خوراک پتروشــیمی بندر امــام را تامین می کند، افزود: 
این پاالیشگاه تامین کننده خوراک الفین و پلی اتیلن گچساران 
هــم خواهد بود و بیش از یک میلیون تن اتان از پاالیشــگاه 
بیدبلند به گچســاران انتقال داده می شــود، قرار است در آنجا 
)گچســاران( یک واحد الفین ساخته شود که حدود ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.

زنگنه ادامه داد: پتروشیمی گچســاران خوراک دو واحد ۳۰۰ 
هزار تنی پلی اتیلن را در گچساران و دهدشت را تامین می کند 
و بقیه اتیلن هم به خط لوله اتلین غرب تزریق می شــود.وی 
بــا بیان اینکه در ادامه طرح پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس، 
دو طرح نیز قابل اجراســت، اظهار کرد: نخســت، احداث یک 
مینی پاالیشــگاه برای تولید بنزین با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ 
هزار بشکه و دیگری احداث یک واحد PDH )طرح های تولید 
پروپیلن از مســیر پروپان( با ظرفیت  تولید ساالنه ۴۵۰ هزار 
تن خواهد بود که دنبال ســرمایه گذار توانمند برای اجرای آن 

در این منطقه هستیم.
نگذاشتیم فعالیت صنعت نفت در تحریم متوقف شود

وزیر نفت با اشــاره اینکه پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از اجرای طرح های جدید الفینی با استفاده از 

گازهای بید بلند ۲ خبرداد.
بــه گزارش نیپنا؛ مهندس بهــزاد محمدی معاون 
ویزر نفت ومدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفــت: امــروز روز پر افتخــاری برای صنعــت نفت و 
پتروشیمی کشور است و با افتتاح مگاپروژه بید بلند خلیج 
فارس، یازدهمین طرح از ســبد طرح های سبد جهش 
دوم پتروشیمی در ســال ۹۹ به بهره برداری رسید.وی 
با بیان اینکه، این طرح ارزشــمند، ضمن تامین خوراک 

پایدار برای صنعت پتروشیمی، مشعل های میدان نفتی 
را خامــوش خواهد کرد، افزود: با افتتاح این طرح ضمن 
تامین خوراک واحدهای پایین دست پتروشیمی، گازهای 
همراه نفت  از ۳ اســتان کهکیلویه و بویر احمد ، بوشهر 
و خوزســتان جمع آوری می شــود و در طرح های ان. 
جــی. ال ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ تبدیل به خوراک 
مورد نیاز  این پاالیشــگاه خواهد شد.بهزاد محمدی  با 
اشــاره بر اینکه در این پاالیشــگاه، اولین محصولی که 
تولید می شــود متان است که به خط لوله گاز سراسری 
تزریق می شــود، خاطر نشــان کرد: بخشی از گاز اتان 
این پاالیشگاه که مورد توجه صنعت پتروشیمی است، از 
طریق پتروشیمی گچساران به عنوان خوراک طرح های 
جدید پلی الفینی  مصرف خواهد شد، و بخشی دیگر نیز 
کمبود خوراک واحدهای الفینی منطقه ماهشهر را تامین 
می کند. مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
بیان اینکه گاز پروپان، بوتان و میعانات گازی به مســیر 
صادراتی منتقل خواهد شد، افزود: طرح پاالیش گاز بید 
بلند خلیج فارس از نظر اندازه معادل دو فاز پارس جنوبی 
اســت، افزود: پیش بینی شده اســت در آینده نزدیک با 
احداث یک واحد الفینی جدید، بخش عمده این گازها به 

محصوالت پتروشیمی تبدیل شود.

مهندس بهزاد محمدی: 

بيدبلند 2 خوراك طرح های جديد الفينی را 
تامين می کند
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در ظرفیت کامل افزون بر گاز متان که به  شــکل شــیرین 
شــده به خط لوله سراسری تزریق می شود توانایی تولید ۳.۵ 
میلیــون تن اتان، بوتان، پروپان و پنتان پالس را داراســت، 
گفــت: ما همچنین طرح جمع آوری گازهای مشــعل مناطق 
نفت خیز جنوب که قرارداد آن ســال ۱۳۹۷ با حضور جنابعالی 
)رئیس جمهــوری( به ارزش ۱.۱ میلیارد دالر امضا شــد را 
به هلدینگ خلیــج فارس ســپردیم.زنگنه خطاب به رئیس 
جمهوری تصریــح کرد: ما حتی در شــرایط تحریم هم که 
شدیدترین فشارها متوجه صنعت نفت بود، نگذاشتیم فعالیت 
مرتبط با صنعت نفت در کل کشور و خوزستان متوقف شود.

وی با بیان اینکه استان خوزستان همواره یکی از نقاط تمرکز 
فعالیت های توســعه ای صنعت نفت بوده و هم اکنون در کنار 
توســعه میدان های آزادگان و یادآوران، چهار قرارداد مطابق 
الگوی جدید قراردادهای نفتی با ســرمایه گذاری ۴.۶ میلیارد 
دالر برای توسعه میدان های نفتی موجود خوزستان امضا شده 
است، تصریح کرد: ۱۶ قرارداد نگهداشت و توسعه میدان های 
نفتی در حال بهره برداری هم با ســرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد 
دالر در این استان در حال اجراست که زمینه ساز به کارگیری 
زنجیره وســیعی از پیمانکاران بومی و اشتغال زایی قابل توجه 
اســت.وزیر نفت گفت: پیمانکاران در  قراردادهای نگهداشت 
و تولید ملزم هســتند حدود ۸۰ درصــد تجهیزات را از داخل 
کشــور تامین کنند که اشــتغالزایی قابل توجه ای به همراه 

خواهد داشت.
احداث ۲ مگا پروژه جدید در صنعت پتروشیمی

زنگنه با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۹۹ پروژه 
مسئولیت اجتماعی با اعتبار بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان اجرا 
شده است )۱۲۵۰ میلیارد تومان آن هزینه شده(، اظهار کرد: 
بیش از ۶۵۹ پروژه در حوزه های آموزشــی، بهداشــتی، راه، 
آبرسانی، برق رســانی، طرح های هادی روستایی و خدماتی 
تکمیــل و بهره برداری شــد.وزیر نفت بــا قدردانی از رئیس 
جمهوری و دولت برای ایجاد فضای حمایتی به منظور اجرای 
این کارهای بزرگ تاکید کرد: از همه دســت اندرکاران این 
پروژه، ســازندگان ایرانی و صندوق توسعه ملی هم قدردانی 
می کنم.وی ضمن اشــاره به ســاخت دو مگاپروژه پتروشمی 
افزون بر طرح های جهش ســوم در ایــن دولت، گفت:  هر 
کــدام از این دو مگاپروژه از نظر اندازه و ارزش محصوالت از 
بندر امام کنونی بزرگ تر خواهد بود، خوراک این دو مگاپروژه 
تأمین و سرمایه گذار و زمین های آن هم مشخص شده است، 
هر کــدام  از این طرح ها در دل خود چنــد کارخانه تولیدی 

خواهند داشت.
حجم سرمایه گذاری کم شد اما ...

وزیــر نفت با بیــان اینکه تیم ترامــپ فکر می کرد ما 
بــا تحریم می میریم امــا نمردیم و آنها نابود شــدند، تاکید 
کرد: ما زنده ایم و طرح هایمــان را پیش بردیم، گرچه حجم 
سرمایه گذاری کم شده است، اما هیچ طرحی به دلیل فناوری 
و تجهیزات معطل نماند. ما زنده و ســرحال هســتیم و امید 
در دل ما بســیار بیشتر از گذشته اســت.زنگنه افزود: افتتاح 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس از یکسو نمایش کامل شکست 

تحریم و فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران است و ازسوی 
دیگر نشــان دهنده توانمندی و استقامت ملی است، من امید 
دارم تا ۱۴۰۱ هم گازسوزی در مشعل ها خاموش شود.وی در 
پایان با بیان اینکه تولید گاز کشــور امسال به اندازه ۲.۵ فاز 
پارس جنوبی افزایش یافته اســت، گفت: از مردم درخواست 
می کنــم با کاهش یک درجه ای مصــرف گاز کمک کنند تا 
افزون بر اینکه زمستان را به راحتی پشت سر بگذاریم، صنایع 
هــم بتوانند از ایــن نعمت خدادای اســتفاده کنند و مجموع 

فعالیت های اقتصادی در کشور زنده و فعال باشد.
راه اندازی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس حاصل تحریم 

است
مدیر عامــل هلدینگ خلیج فارس هم گفت: راه اندازی 
پاالیشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس حاصل تحریم و گشایش 
اعتبار بــرای اجرای این طــرح حاصل برجام اســت. جعفر 
ربیعی در آیین بهره برداری رســمی از پاالیشگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس از جملــه طرح های ملی وزارت نفت اظهار کرد: 
خوشبختانه در آســتانه چهل  ودومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و در سال جهش تولید موفق شدیم یکی از بزرگترین 
پروژه های صنعت نفت را به مرحله بهره برداری برسانیم.وی 
با اشــاره به گشایش طرح های پتروشــیمی  لردگان، ایالم و 
طرح ســولفات آمونیوم پتروشــیمی ارومیه ازسوی هلدینگ 
خلیج فارس ظرف دو ماه گذشــته افزود: امروز با بهره برداری 
از پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، رقم سرمایه گذاری های 
هلدینگ خلج فارس در ســال ۹۹ از مرز ۵ میلیارد دالر عبور 
کرد.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان 
اینکه امروز در نقطه ای قرار داریم که توان اجرای پروژه های 
بزرگ ازســوی بخش غیردولتی فراهم اســت، تصریح کرد: 
همانطور که گفته شــد زمانی که این پروژه از بخش دولتی 
در اواخر سال ۹۴ به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد تنها ۱۸ 
درصد پیشرفت داشت اما امروز ما در جایگاهی قرار داریم که 
وارد فاز بهره برداری از این پروژه شــدیم و خوشبختانه حدود 
پنج محموله از فرآورده های پاالیشــگاه صادر شــده است و 
ارز حاصل از آن وارد کشــور می شــود ضمن اینکه بعضی از 
محصوالت این پروژه در اختیار پتروشــیمی های ماهشهر و 
ایالم قرار گرفته است.ربیعی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی 
ثابت کرده است می تواند برای تامین زنجیره ارزش خود وارد 
بخش باالدست شــود و در اینجا الزم است از اعتماد وزارت 
نفت که امکان سرمایه گذاری و حضور فعال صنعت پتروشیمی 
در بخش باالدست را فراهم کرد قدردانی کنم.وی در ادامه به 
ضرورت استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد 
و یادآور شــد: هلدینگ خلیج فارس در این پروژه ۳.۴ میلیارد 
دالر هزینه کرده اســت که از این مبلغ، رقم ۲.۲ میلیارد دالر 
آن از صندوق توســعه ملی و ســندیکای بانک ها تامین شده 
اســت که خوشبختانه صندوق توســعه ملی بی شک واقف و 
مطمئن است که صنعت پتروشیمی جزو صنایع بسیار موفق و 
درآمدزا به شمار می آید و هزینه کرد پروژه پاالیش گاز بیدبلند  
خلیج فــارس بازمی گردد.مدیرعامــل هلدینگ خلیج فارس 
اظهار کرد: هم اکنون همکاران ما در پاالیشگاه بیدبلند خلیج 

فارس مشغول اجرای جمع آوری گازهای فلر هستند که حجم 
ســرمایه گذاری انجام شده برای اجرای این طرح، رقمی بالغ 
بر ۱.۲ میلیارد دالر بوده است که امیدواریم همچنان پشتیبانی 
صندوق توســعه ملی و سندیکای بانک ها از جمله بانک های 
ســپه، تجارت، ملت، پارسیان و صنعت ومعدن را در کنار خود 
داشــته باشیم البته نوید پرداخت تسهیالت الزم برای اجرای 
این پروژه ازســوی صندوق توسعه ملی به ما داده شده است 
که امیدواریم این تسهیالت هرچه سریعتر به دست ما برسد.

ربیعی با اشــاره به آثار برجام در راه اندازی پروژه پاالیشی گاز 
بیدبلند خلیج فارس گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ درست زمانی که 
گشایشی از قبال برجام حاصل شد ما این پروژه را با قوت آغاز 
کردیم که به جرات می توان گفت که گشــایش اعتبار برای 
اجرای این پروژه حاصل برجام و راه اندازی آن حاصل تحریم 
اســت، به این معنا که ما بعد برجام هم گشایش رو داشتیم و 
هم سال های سخت تحریم را پشت سرگذاشتیم.وی تصیرح 
کرد: امــروز آنهایی که صنعت پتروشــمی و هلدینگ خلیج 
فارس را تحریم کردند با ذلت دفتر کار خود را ترک کردند اما 
همچنان ملت ما، جوانان و مدیران محکم و استوار و سربلند 
ایســتادند و برای ایران عزیر افتخارآفرینی می کنند که خدا را 

از این بابت شاکریم.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خبر داد: عملیات اجرایی 

۲ مگاپروژه صنعت پتروشیمی امسال آغاز می شود
مدیرعامــل هلدینــگ خلیج فــارس از کلنگ زنی دو 
مگاپروژه پتروشیمی ماهشهر و هرمز با مجموع ارزش حدود 
۷ میلیارد دالر تا پایان امســال خبــر داد.جعفر ربیعی پس از 
بهره برداری از پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیج فارس در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه این مجتمع کمتر از پروژه های 
بزرگ دنیا نیســت و یک پروژه بین المللی است، اظهار کرد: 
حجم کار و سطح فناوری استفاده شده، این پروژه را در سطح 
پروژه های دنیا قرار داده اســت به طــوری که در میان چهار 
نامــزد نهایی مگاپروژه بخش انرژی جایزه جهانی در ســال 
۲۰۲۰ قــرار گرفت.وی با بیان اینکه بیدبلند خلیج فارس تنها 
پروژه ای اســت که پس از پیروزی انقالب اسالمی در صنعت 
نفت، گاز و پتروشــیمی با این حجم اجرا شــده است، افزود: 
حجم ســرمایه گذاری در این پروژه ۳.۴ میلیارد دالر است که 
با احتســاب طرح جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیز 
جنوب بــه ۴.۶ میلیــارد دالر می رســد.مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فــارس بــه نقش این پــروژه در اشــتغالزایی و تأمین 
خوراک پتروشیمی ها اشاره کرد و ادامه داد: اولویت هلدینگ 
خلیج فارس استفاده از نیروهای بومی است به طوری که ۷۹ 
درصد نیروهای تخصصی این پــروژه در دوران بهره برداری 

بومی هستند.
قدردانی استاندار خوزستان از خدمات هلدینگ خلیج 

فارس 
استاندار خوزستان گفت: هلدینگ خلیج فارس در قالب 
مســئولیت های اجتماعــی خدمات چشــم گیری را به اهالی 
شهرســتان بهبهان ارائه کرده اســت که جای قدردانی دارد.

غالمرضا شــریعتی پس از آیین بهره برداری از پاالیشــگاه 
بیدبلنــد خلیج فارس عنوان کرد: ســال های زیادی اســت 
که  گازهای همراه تولید نفت در کشــور ســوزانده می شود 
در صورتی که می بایســت با جمع آوری آنها امکان تبدیل به 
سرمایه و ثروت )تبدیل خوراک پتروشیمی ها( فراهم می شد.
وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس هم اکنون 
با ۴۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت اســت، گفت: پیش بینی 
می شــود که بعد از اجرای کامل پــروژه جمع آوری گازهای 
همراه تولید نفت، این پاالیشگاه به ۱۰۰ درصد ظرفیت برسد.

استاندار خوزســتان با اشاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس در 
قالب مسئولیت های اجتماعی خدمات چشم گیری را به اهالی 
شهرستان بهبهان ارائه کرده است، افزود: معموال تعهد صنایع 
پیش از بهره برداری مرســوم نیست اما پاالیشــگاه بیدبلند 
متعهدانه در این رابطه فعالیت داشــته است.شریعتی تصریح 
کرد: مهم ترین مشــارکت پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 
اختصــاص ۵۰ میلیارد ریال کمک مالــی برای انجام مراحل 
ساخت فرودگاه بهبهان است که در این زمینه مبلغ ۵۰ میلیارد 
ریال دیگر از ســوی ســازمان برنامه و بودجه و ۳۰ میلیارد 
دیگر از طریق منابع داخلی اســتان تامین شــده است.وی از 
ساخت پتروشیمی بهبهان به عنوان یکی از صنایع پایین دست 
پاالیشــگاه بیدبلند یاد  کرد و گفت: تالش می شود تا بخشی 
از افراد شاغل در هنگام ســاخت پاالیشگاه بید بلند در واحد 
پتروشــیمی آن مشغول به فعالیت شــوند.طرح پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین تأسیسات جمع آوری 
و فــرآورش گازهای همراه نفت ایران بــا ظرفیت فرآورش 
روزانــه بیش از ۵۶ میلیون مترمکعب و ســرمایه گذاری ۳.۴ 
میلیارد دالر امروز با فرمان رئیس جمهوری به طور رســمی به 

بهره برداری رسید.

 مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس هم اظهار 
کرد: هدف و خواســتگاه این طرح بزرگ عینیت بخشیدن به 
رویای تاریخ ۱۱۰ ساله صنعت نفت در جمع آوری و فرآورش 
گازهای همراه نفت، گازهای مشــعل و منابع عظیم گازهای 
غنی در استان های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد 
بوده است که با گشایش رســمی این ابرپروژه به واقعیت 

پیوست. 
مهنــدس محمود امین نــژاد در آیین بهره بــرداری از 
طرح های ملی وزارت نفت )بهره برداری رســمی از پاالیشگاه 
گاز بیدبلند خلیج فارس( در این باره گفت: پاالیشگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس با ظرفیت ۴۰ درصدی از خوراک های قابل دسترس 
از شهریورماه در مرحله تولید آزمایشی قرار گرفته و اکنون یکی 
از شریان های انرژی و تامین خوراک صنایع پتروشیمی کشور 
اســت که ان شــاءاهلل با تامین خوراک ۱۰۰ درصدی، درآمد 
حاصــل از صادرات محصوالت تولیدی این پاالیشــگاه ۷۱۰ 
میلیــون دالر و درآمد کل آن با لحاظ فروش داخلی ســاالنه 
۱.۵ میلیارد دالر خواهد بود.وی افزود: از ویژگی های مهم این 
پروژه ثبت رکورد ۶۳ میلیون نفر/ساعت کار بدون حادثه منجر 
به فوت در تاریخ صنعت نفت ایران، ابرپروژه ســال ۹۹ کشور 
و فینالیســت و نامزد دریافت جایزه بین المللی مدیریت پروژه 
در بخش انرژی در ســال ۲۰۲۰ میالدی و دستیابی به  جایگاه 
ســوم پروژه برتر دنیا بوده است.مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس در تشریح اهداف ساخت این مگاپروژه نفتی گفت: 
یکی از اهداف اصلی ســاخت این پروژه افزون بر ایجاد ارزش 
افزوده اقتصادی، جلوگیری از ایجاد آلودگی ناشی از سوزاندن 
گازهای یادشده در مشعل و حفظ سالمت مردم این استان ها 
و محیط زیست منطقه است که به لحاظ همین کارکرد از آن 
می توان به عنوان ریه های جدید تنفســی در پهنه جغرافیایی 
اجرایی آن نام برد.امین نژاد تاکیــد کرد: افزون بر این موارد، 
گازهای اسیدی تولید شده در این پاالیشگاه به جای سوزانده 
شدن در مشــعل های پاالیشگاه، با سرمایه گذاری ۶۵ میلیون 
دالری، دوباره فرآوری و برای حفظ تولید صیانتی به چاه های 
نفت منطقه آغاجاری تزریق می شــود.وی با اشاره به این که 
امروز با افتتاح این پروژه روز به تصویر کشیدن اقتدار فنی نظام 
جمهوری اسالمی است، گفت: بزرگترین هاب گازی غرب آسیا 
این پیام صریح را به جهانیان مخابره می کند که اندیشه و همت 
جوانان غیور ایران تحریم شدنی نیست.مدیرعامل پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس با تاکید بر این که هدف و خواســتگاه این 
مگاپروژه عینیت بخشــیدن به رویای تاریخ ۱۱۰ ساله صنعت 
نفت در جمع آوری و فــرآورش گازهای همراه نفت، گازهای 
مشــعل و منابع عظیم گازهای غنی در گستره جغرافیایی سه 
استان خوزستان، بوشــهر و کهکیلویه و بویراحمد بوده است، 
افزود: با تدبیر هوشــمندانه مهندس زنگنــه در تعیین راهبرد 
اجرای آن، امــروز این رویا با افتتاح رســمی این ابرپروژه به 

واقعیت پیوست.
سهم ۶۵ درصدی سازندگان داخلی در ساخت 

مگاپروژه بیدبلند خلیج فارس
مهندس امیــن نژاد تاکید کرد: همه بخش های اجرایی 
ایــن پروژه از جمله طراحی و اجرای هــزار کیلومتر خط لوله 
جمع آوری و ارســال گازهای یادشــده به پاالیشگاه و ارسال 
محصوالت تولیدی آن به مقاصد مصرف و بنادر صادراتی در 
عرصه جغرافیایی سه استان، ساخت پاالیشگاه به عنوان قلب 
این مگاپروژه با ظرفیت شیرین ســازی و فرآورش بیش از ۲ 
میلیادر فوت مکعب گاز در روز و ظرفیت تولید ساالنه بیش از 
۱۴ میلیــون تن گاز اتان، متان، بوتان، پروپان و پنتان پالس، 
ساخت تاسیســات ذخیره سازی و اسکله صادراتی در ماهشهر 
همگی با وجود تحریم های ظالمانه و انصراف شــرکت های 
مطرح خارجی برای ســاخت این مگاپروژه همگی ازســوی 
شرکت های مهندسی و پیمانکاران توانمند داخلی طراحی و اجرا 
شده است، به طوری که سهم سازندگان داخلی در اجرای این 
پروژه بیش از ۶۵ درصد است.وی تصریح کرد: در بخش تامین 
منابع مالــی ۲.۲ میلیارد دالر از بودجه ۳.۴ میلیارد دالری این 
پروژه از منابع صندوق توسعه ملی و تشکیل یکی از بزرگترین 
کنسرسیوم های بانک های داخلی شامل بانک تجارت پارسیان 
صنعت و معدن و ملت با عاملیت بانک ســپه تامین شــد که 

انسجام و هارمونی ایجاد شده میان سیستم بانکی و گمرکی و 
وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت( در کارسازی و استفاده 
از این منابع ســبب شــد در گشایش و موثر شــدن اعتبارات 
اســنادی رکوردهای زمانی بی نظیری در سیستم بانکی کشور 
ثبت شود و ثمره ارزشمند این هماهنگی بی نظیر اجرا و اتمام 
بیــش از ۹۸ درصد پروژه در عرض ۳۶ ماه پس از گشــایش 
اعتبارات اسنادی بوده است.مدیرعامل پاالیشگاه گازی بیدبلند 
خلیج فارس در پایان از مسئوالن استانی، پیمانکاران و کارگران 

زحمتکش در ساخت این پروژه قدردانی کرد.
بیدبلند خلیج فارس با ظرفیت کامل آماده سرویس دهی 

است
مدیرعامل پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس با تأکید بر 
اینکه این پاالیشگاه با ظرفیت کامل آماده سرویس دهی است، 
گفــت: با تأمین خوراک الزم، ظرفیت تولید این مجتمع از ۴۰ 
درصد کنونی به ۱۰۰ درصد می رســد.محمود امین نژاد پس از 
آیین بهره برداری از پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه 
فعالیت این پاالیشــگاه با ۴۰ درصد ظرفیت نشان دهنده این 
نیســت که توان تولید صددرصدی ندارد، اظهار کرد: برخالف 
دیگر پروژه ها که روند تولیدی شــدن آن ها چندین ماه زمان 
می برد، این پاالیشــگاه جزو معدود پروژه هایی اســت که با 
ظرفیت ۱۰۰ درصدی آماده سرویس دهی است.وی به تامین 
خوراک پاالیشــگاه بیدبلند اشــاره کرد و با بیان اینکه تامین 
خوراک یک موضوع باالدستی است، افزود: پاالیشگاه بیدبلند 
در کمترین زمان ممکن و چهار روز پس از ورود خوراک اصلی 
به تولید رســید.مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس ادامه 
داد: تا پایان امسال، این پاالیشگاه به ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
خواهد رســید یعنی یک ردیف )ترین( از دو ردیف یک میلیارد 
فوت مکعبی این مجموعه به ظرفیت ۱۰۰ درصدی می رسد.

امین نژاد با اشــاره به اینکه بیدبلند خلیــج فارس به تعمیرات 
اساســی ان جی ال ها، عملیاتی که پنج ســال عقب افتاده، وارد 
شده است، گفت: با توافقاتی که انجام شده، هم اکنون اورهال 
ان جی ال ۹۰۰ رسما به این شرکت واگذار شده و در حال خرید 
تجهیزات هستیم که تأثیر بسزایی در تأمین خوراک پاالیشگاه 
بیدبلند دارد. وی به طرح های نیمه تمام مانند پیش تراکم ۹۰۰ 
و پیش تراکم ۱۰۰۰ و ... که به این شــرکت واگذار شده اشاره 
و افزود: اخیرا حدود ۸۰۰ میلیــارد تومان برای ان جی ال هایی 
که دست این شرکت است، ال سی گشایش کردیم. با سرعت 
و با تمام توان، نخواهیم گذاشــت که کمبود خوراک به عنوان 
یک نقطه ضعف برای بیدبلند باشد.مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس با تأکید بر اینکه این مجموعه، سومین پروژه دنیا 
در شرایط تحریم است، افزود: این پروژه ۳۶ ماه پس از گشایش 
اعتبار اسنادی تکمیل شد.امین نژاد با تأکید بر اینکه هم اکنون 
در این سرما و مشکالت گاز، ۵۰۰ تن در ساعت متان به شبکه 
گاز سراسری تزریق می شود، اظهار کرد: این مجتمع در حدود 
۴ ماه گذشــته، تاکنون ۳۰۰ هزار تن C۲+ تولید کرده  است 
که از این میزان، حدود ۹۰ هزار تن اتان به پتروشــیمی های 
ماهشــهر منتقل شــده اســت.وی با یادآوری اینکه سیاست 
هلدینگ خلیج فارس در ابتدا این بود که برای ال پی جی بیدبلند 
از تاسیســات بندرامام استفاده کند، گفت: با جدی شدن بحث 
ان جی ال های ۳۲۰۰، قرار شد، مخازن بیدبلند در ماهشهر اجرا 
شود که براساس برنامه در حال اجراست و امیدواریم خردادماه 

۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

مهندس محمود امين نژاد در آيين بهره برداری رسمی از پااليشگاه گاز 
بيدبلند خليج فارس:

پااليشگاه بيدبلند خليج فارس رويای
 110 ساله صنعت نفت را محقق کرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

شیوعکرونانسخکاغذیرا
ازبیمارستاننفتتهرانحذفکرد

بهداشــت  ســازمان  مدیرعامــل 
ودرمــان صنعت نفت با تاکید برمقابله با 
کرونا، از اجرای طرح حذف نسخ کاغذی 
در بیمارســتان نفت تهــران و درمانگاه 
های بهداشــت و درمــان صنعت نفت 

تهران خبر داد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت ، ســید 
مهدی هاشمی مدیرعامل این مجموعه 
با اشــاره به لزوم قطع زنجیــره انتقال 
ویروس کرونــا در مراکز درمانی صنعت 
نفــت، سیســتم “paperless” ) اداره 

بدون کاغذ( را در دستورکار قرارداد.
 وی توضیح داد: این پروژه درســه 
فاز حذف نســخ کاغــذی، برگــه های 
کاغــذی جواب آزمایش وحــذف کاغذ و 
کلیشــه ازبخش تصویر برداری ودفترچه 
های درمانی تعریف شــده اســت و پس 
ازاتمام دوره آموزشــی وآزمایشی بهداشت 
ودرمــان صنعــت نفت تهــران، در دیگر 
مناطق بهداشــت ودرمــان صنعت نفت 
کشور، اجرا می شود. دکتر هاشمی با بیان 
 ”paperless“  اینکه، مهمترین دستاورد
شدن فرآیند درمان مســتقیم بیماران در 
مراکــز درمانی نفت، تکریــم مراجعین و 
کاهــش ترددهای غیرضــروری بیماران 
وکاهــش انتقال آلودگی  در بیمارســتان 
اســت، گفت: با اجرای این  طرح، سوابق 
،آزمایش و تصویربرداری  دارویی، درمانی 

افراد درسیســتم قابل مشــاهده است که 
موجب سرعت انجام کار درتجویز داروها، 
بخصــوص داروهای مزمــن و همچنین 
دســتیابی به ســوابق تصویربرداری است 
که ســرعت خدمات دهــی را افزایش و 
احتمال خطاهای پزشــکی را کاهش می 
دهد. مدیرعامل بهداشــت ودرمان صنعت 

نفــت افــزود: در طراحی این نــرم افزار، 
کارشناسان واحد فناوری اطالعات حضور 
فعال داشتند و کاربرپسند بودن را مد نظر 
قراردادند.همچنین  همکاران ما درفناوری 
اطالعات،  توســعه وتحویل سیســتم و 
دریافت بازخورد کاربران و آموزش پزشکان 
را انجــام دادند وهمواره برای انجام کامل 

فرآینــد “paperless” ارتقا سیســتم  را 
  ”paperless“ دهند.سیســتم  می  انجام 
بخشی از اجرای پروژه پیاده سازی سیستم 
یکپارچــه تولیــد اطالعــات الزم برای 
مدیریــت تمامی فعالیت هــای مربوط به 
سالمت اســت  که برنامه ریزی، نظارت، 
هماهنگــی و تصمیم گیــری  را در بر می 

گیرد الزم به یاد آوری اســت  با پیشرفت 
ســریع تکنولوژی و وقــوع  بحران  های  
پزشــکی در جهان از جملــه کرونا، این  
فرآیند،  صــورت جدیدتری به خود گرفته 
است  که نه تنها از مقوله مدیریتی بلکه از 
مقوله بالینی  و افزایش خدمات رسانی به 

بیماران نیز  مورد توجه است.

900 نفر در بيمارستان نفت گچساران تست پی سی آر شدند 
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بیمارستان  عفونت  کنترل  واحد  مسئول 
نفت گچســاران گفت: از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذرمــاه ۴۶ هزار و ۹۷۵ نفر به واحد 
بیمارســتان  مرکزی  درمانگاه  و  اورژانــس 
نفت مراجعه که ســه هزار و ۵۵۹ نفر قطعی، 
 محتمــل و مشــکوک به بیمــاری کرونا 
بوده اند که پس از اقدام های تشــخیصی 
و درمانی از ۹۰۰ نفر تســت پی سی آر 

گرفته شد. 
آذرگشســب رحمانــی در گفت و 
گو با خبرنــگار پایــگاه روابط عمومی 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
با بیان اینکــه از مجموع بیمارانی که از 
آنان تست پی ســی آر گرفته شد ۳۸۷ 
مورد مثبت تشــخیص داده شــده است 
افزود: ۲۰۷ مورد از مبتالیان با بســتری 
در بخش های کرونــا و ۱۸۰ نفر دیگر 
بــا قرنطینه خانگی  تحــت درمان قرار 
گرفتند.وی در ادامه بیان کرد: تاکنون ۷ نفر 
از افراد مبتال به بیماری کووید ۱۹ جان خود 

را از دست داده اند.
ابتالی ۶۶ نفر از کارکنان بهداشت و درمان 

صنعت نفت گچساران به کرونا
رحمانی گفت: از ابتدای شیوع بیماری 

کرونا تاکنون، ۶۶ نفر از کارکنان بهداشت و 
درمان صنعت نفت گچساران به این بیماری 
مبتال شــده اند.وی اظهار داشــت: تعدادی 
زیادی از کادر درمان مراکز درمانی به صورت 
مســتقیم با بیماران مبتال به کرونا در ارتباط 

هســتند که با وجود رعایــت  پروتکل های 
بهداشــتی باز هــم ۴۰ نفر از ایــن افراد به 
کرونا مبتال شــدند.وی تصریــح کرد: در ۹ 
ماه ابتدایی سال جاری ۳۵۸ بیمار مشکوک 
به کرونا در بخش های کرونای بیمارســتان 

نفت بستری شــده که ۱۹۲ مورد آن مرد و 
۱۶۶ مورد زن بودند.رحمانی ادامه داد: ۲۹۷ 
نفر از این تعداد در بخــش عفونی، ۱۹ نفر 
در بخش ایزوله عفونــی، ۱۶ نفر در بخش 
ICU و ۲۶ نفر در ســایر بخش ها بســتری 

بوده اند.وی با بیان اینکه آمار افراد مشکوک 
بــه بیماری کوویــد ۱۹ توســط واحدهای 
بیمارســتان نفت به واحد بهبــود کیفیت و 
کنترل عفونت ارســال می شود، اظهار کرد: 
آمــار جمع بندی و روزانه به ســازمان های 
باال دستی شامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت، دانشــگاه علوم پزشکی استان 
 و شــبکه بهداشت شهرســتان گزارش داده

 می شود.
رحمانی تصریح کرد: تیم بهبود کیفیت 
و کنتــرل عفونت بیمارســتان صنعت نفت 
شامل مســئول بهبود کیفیت، ســوپروایزر 
کنترل عفونت، سوپروایزر آموزش به بیمار، 
کارشــناس بهداشــت محیط و تیم واکنش 

سریع می باشد.
وی افزود: سوپروایزر آموزش به بیمار 
تا زمــان بهبودی کامل بیمار مبتال به کرونا 
به صــورت تلفنی بــا وی در ارتباط بوده و 
آموزش هــای الزم در خصوص نوع تغذیه، 
ورزش و دفع زباله را به بیمار و خانواده وی 

ارائه می دهد.
رحمانــی یادآور شــد: جواب تســت 
کرونای بیمــار به صــورت پیامک به وی 

اطالع رسانی می شود.

بهداشــت و  رئیس ســالمت کار 
درمان صنعت نفت شــمال شرق گفت: 
معاینــات دوره ای طب صنعتی کارکنان 
صنعت نفت منطقه، با اعزام تیم سیار به 

شرکت ها در حال اجرا است. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت شــمال 
شرق، دکتر هرمز حســن زاده افزود: بر 
خالف سال های گذشته انجام آزمایشات 
و معاینات طب صنعتی با اعزام تیم های 
سیار به شرکت های نفتی منطقه در حال 
انجام است، تا میزان مراجعات به مراکز 
درمانی به حداقل برسد، این روند تا پایان 

سال نیز ادامه دارد. 

وی اظهار داشــت: از ابتدای همه 
گیری کووید ۱۹ ســعی کرده ایم که با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و ایجاد 
تغییــرات الزم و ضروری  معاینات دوره 
ای بــرای تمامی شــاغلین صنعت نفت 
منطقه همچون سال های گذشته تداوم 

یابد. 
این مقــام مســئول، از جمله این 
تغییرات را حذف تســت اســپیرومتری، 
اختیــاری شــدن معاینــات غربالگری 
آزمایشات  تعداد  افزایش  دندانپزشــکی، 
برای عوارض احتمالی ناشــی از ابتال به 

کووید۱۹ عنوان کرد. 
دکتــر حســن زاده افــزود: انجام 

معاینات دوره ای شاغلین شرکت پخش 
فرآورده هــای نفتی خراســان رضوی 
برای نخســتین بار به صورت تیم سیار 
در منطقه انجام شــد که با استقبال زیاد 

کارکنان این شرکت همراه بود. 
وی گفت: معاینات شــرکت های 
دیگر از جمله منطقــه ۴ عملیات انتقال 
گاز، شــرکت های پخش فرآورده های 
نفتــی تربت حیدریه، ســبزوار، چابهار و 
شــرکت های نفتی خراسان جنوبی نیز 
تا پایان ســال به صورت اعزام تیم های 

سیار به این شرکت ها انجام می شود.
دکتر حسن زاده تصریح کرد: نتایج 
اولیه معاینات ســال جاری نشان دهنده 

افزایش شــیوع ریسک فاکتورهای قلبی 
همچون اضافه وزن و چاقی، پرفشــاری 
خــون، دیابــت و اختــالل چربی خون 
در شــاغلین اســت. وی درباره دالیل 
افزایش این ریســک فاکتورها گفت: به 
نظر می رســد تعطیلی اماکن ورزشــی، 
کاهش مناســبت های اجتماعی و رواج 
رژیم های غذایــی غیر متعارف، کاهش 
مراجعه بیماران به مراکز درمانی و تحت 
الشعاع قرار گرفتن فعالیت های بهداشتی 
درمانی دیگر به دلیل همه گیری کووید 

۱۹ از عوامل اصلی این موضوع باشد.
به گفتــه این مقام مســئول، این 
مســاله در صورت عدم مداخله مناسب 

می تواند زمینه ســاز بحران های بعدی 
در میان مدت باشــد. دکتر حسن زاده با 
تاکید بر اینکه واحد ســالمت کار شمال 
شــرق، تالش می کند پوشش معاینات 
دوره ای را برای همه شرکت های تحت 
پوشــش در باالترین حــد ممکن حفظ 
کند، اظهار داشت: هدف اصلی از انجام 
معاینات دوره ای، شناســایی زودهنگام 
بیمــاری های مهم و شــایع شــغلی و 
غیرشــغلی، مداخله در جهــت کنترل و 
بهبود ایــن بیماری ها و احراز صالحیت 
افراد برای ارایه کار متناســب با شرایط 
شــغل آنها اســت که ما با جدیت این  

اهداف را دنبال می کنیم.

اخبار

تسهیلتبادلاطالعاتپزشکیبیمارستاننفت
تهرانبادیگرمناطق

رئیس بیمارستان صنعت نفت تهران ازتسهیل تبادل اطالعات آموزشی 
وپزشکی بیمارستان نفت تهران با دیگرمناطق بهداشت ودرمان صنعت نفت 

خبرداد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، 
دکترمحمدرضا کاظمی آشــتیانی در وبینار آموزشــی » کرونا،پیشگیری 
ودرمان« که درســالن کنفرانس بیمارســتان نفت تهران برگزار می شد با 

بیان این مطلب بر نقش موثر آموزش در کنترل پاندمی کرونا تاکید کرد.
  وی با اشاره به تجربیاتی که دکتر همتیان و همکاران وی در بخش 
کرونا بدســت آورده اند گفت: با افزایش دوره های آموزشــی غیرحضوری 
که در واحد آموزش بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهــران برنامه ریزی 
شده اســت، امکان انتقال اطالعات وآموزش های الزم برای بهره مندی 
کادردرمان دردرمانــگاه های زیر مجموعه و همچنین دیگر مراکز درمانی 

بوجود آمده است.
  در ادامه این وبینار، دکترمحمدی رئیس آموزش بهداشــت ودرمان 
صنعت نفت تهران با اشــاره به محدودیــت آموزش های حضوری در ایام 
کرونا گفت: برگزاری این کالس ها به شــیوه وبینار روشی است که بدون 

انتقال عفونت و بیماری به آموزش کادر درمان کمک می کند.
بیمارمداریمحورآموزشهایبیمارستاننفت

تهرانمیشود
بیمارمداری و تامین نظرات بیمــاران از محورهای آموزش کارکنان و 

پزشکان بیمارستان نفت تهران می شود. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشت ودرمان صنعت نفت، سه 
شــنبه ۳۰ دی ماه در نشست روســای بخش ها با دکتر کاظمی آشتیانی 
رئیس بیماســتان نفت تهران ،  بر لزوم آموزش های تخصصی و عمومی، 
تاکید و نیازهای آموزشــی بررسی شد. در این نشســت، دکتر شاه آبادی 
گفت: مهمترین گروهی که از آموزش موثرسود می برند بیماران هستند، لذا  
سرمایه گذاری دراین زمینه ضروری است.همچنین، تعامل بیشتر با مراکز 
 ”WHO“ آموزشــی وپژوهشی کشوری و بین المللی و مطابق با دستورات
از دیگر موارد مطرح شده دراین نشست بود که مورد موافقت دکتر آشتیانی 
قرار گرفت.توجه بــه آموزش حضوری و عملی بــا رعایت پروتکل های  
بهداشــتی بخصوص  در درمانگاه های جنوب شهر و دور از مرکز،ازجمله 
آمــوزش هایی در زمینه  “CPR” نیز در این نشســت مد نظر قرار گرفت.

آموزش تعامل صحیح کارکنان با مراجعین کلینیک های تخصصی، آموزش  
تکنولوژیستها در بخش  تصویر برداری، آموزش مداوم بهداشت کاران دهان 
ودندان و رعایت شــاخص های تعریف شــده در نظارت بر درمان از دیگر 
موارد طرح شــده در این نشست است. نیاز سنجی بیماران ، ارتباط با  واحد 
“HSE” شرکت ملی نفت ،  برگزاری  دوره های باز آموزی، و نیاز سنجی 
آموزشــی از اقداماتی است که در گزارش کاری روسای بخش ها ارایه شد. 
در پایان دکترآشتیانی با اشاره به تلفیق بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران 
و بیمارستان نفت تهران گفت: اجرای  بسیاری از فرآیندهای آموزشی در این 

بخش و درمانگاه های زیر مجموعه تسهیل می شود.

 آد رس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

جعفرربیعیدرنشستخبریبعدازافتتاحبیدبلندخلیجفارس:

عملیاتاجرایی۲مگاپروژه
پتروشیمیماهشهروهرمزآغازمیشود

دوطرحپاییندستپاالیشگاهبیدبلندخلیجفارستوسطبخشخصوصیاجرامیشود
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از کلنگ زنی 
دو مگاپروژه پتروشیمی ماهشهر و هرمز با مجموع 
ارزش حدود ۷ میلیــارد دالر  در آینده نزدیک خبر 

داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، جعفــر ربیعی پس از 
بهره برداری از پاالیشگاه گاز بیدبلند  خلیج  فارس 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مجتمع 
کمتــر از  پروژه هــای بزرگ دنیا نیســت و یک 
پروژه بین المللی اســت،  اظهار داشت: حجم کار 
و سطح فناوری استفاده شــده، این پروژه را در 
 ســطح پروژه های دنیا قرار داده؛ به طوری که در 
میان  چهار  نامــزد نهایی مگاپروژه بخش انرژی 
جایزه جهانی در ســال ۲۰۲۰  قــرار گرفت و در 
نهایت به عنوان سومین پروژه انتخاب شد  که در 
این  انتخاب هم، البته مســائل سیاسی دخیل بود 
وگرنه پروژه اول و دومی که  انتخاب شــدند در 
عالم واقع، پایین تر از بیدبلند  خلیج فارس هستند. 
وی با بیــان اینکه بیدبلنــد خلیج فارس، 
تنها پروژه ای اســت که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با  این 
  حجم از ســرمایه گذاری اجرا شده، افزود: حجم 
ســرمایه گذاری در این پــروژه ۳.۴ میلیارد دالر 
اســت که با احتســاب طرح  جمع آوری گازهای 
  مشــعل مناطق نفت خیز جنوب، به ۴.۶ میلیارد 
دالر می رســد. پروژه ای با این عظمت که تنها 
بازدید از آن چند  روز طول می کشد  چه برسد به 
ساخت آن، نشان می دهد که جز مجاهدت و کار 
عاشقانه دلیل دیگری برای این سرعت و کیفیت 

در  ساخت این  پاالیشگاه عظیم وجود ندارد. 
مدیرعامل هلدینــگ خلیج فارس به نقش 
ایــن پــروژه در اشــتغالزایی و تأمیــن خوراک 
پتروشــیمی ها اشــاره کرد و ادامه داد:  اولویت 
  هلدینگ خلیج فارس اســتفاده از نیروهای بومی 
است به طوری که ۷۹ درصد نیروهای تخصصی 

این پروژه در دوران  بهره برداری   بومی هستند. 
ربیعی با اشــاره به اینکه پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس در شرایط کنونی با ۴۰ درصد ظرفیت 
کار می کند، تصریح کــرد: این مجتمع  با   همین 
۴۰ درصد ظرفیت، ۶۰۰ میلیون دالر درآمدزایی 
دارد که عدد قابل توجهی اســت و همین میزان 
تولید بخشی از  خوراک   پتروشیمی های ماهشهر 
را تأمین می کرده اســت. این پاالیشگاه تا پایان 
امسال به ۵۰ درصد ظرفیت می رسد و یک ردیف 
 پاالیشی    )ترین( مستقل پاالیشگاه با ۱۰۰ درصد 

ظرفیت کار خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه صنعت پتروشــیمی امروز 
این توان را پیدا کرده  که وارد صنایع باالدســت 
شــود، گفت: با تأکید و اعتمــاد   مهندس  زنگنه، 
مرز بین باالدست و پایین دست برداشته شده و 
صنعت پتروشیمی کشور توان مالی و تخصصی 
مورد نیاز   برای ورود به  باالدست خود یعنی نفت 

وگاز را پیدا کرده است. 
از آمادگی  مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
ورود ایــن هلدینگ بــرای اجــرای طرح های 
باالدســت نفت و گاز به منظــور تأمین  خوراک 
  پتروشــیمی ها خبر داد وگفــت: این موضوع دو 
دلیل دارد؛ پتروشــیمی ها افزون بــر توان مالی 
و فنی، برای تأمین خوراکشــان  انگیزه   بیشتری 
دارنــد و می توانند این پروژه هــا را در زمانبندی 

مناسب اجرا کنند. 
ربیعی بــه تعریف دومگاپــروژه هرمز در 
عســلویه و پتروشــیمی ماهشــهر در هلدینگ 
خلیج فــارس بــرای ریل گذاری این شــرکت  و 
  صنعت پتروشــیمی کشور اشــاره کرد و افزود: 
پروژه ۴.۵ میلیارد دالری هرمز با خوراک ترکیبی 
اتان و بوتان اســت که از  پــارس   جنوبی تأمین 
خواهد شــد. مجوزهای آن از وزارت نفت گرفته 
شــده  و در حال دریافت زمین از شــرکت ملی 
صنایع  پتروشــیمی   هســتیم، امیدواریم تا  پایان 

امسال کلنگ آن زده شود. 
وی با اشــاره به اینکه خوراک پتروشیمی 
ماهشهر از خوراک مازاد پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس، ان جی ال ۳۲۰۰ و  مازاد   پتروشیمی پارس 
تامین می شود و خوراک آن درون هلدینگی است 
و خوراکی از وزارت نفت دریافت نمی شود، اظهار 
 داشت: حجم   پروژه حدود ۲.۵ میلیارد دالر است 
کــه در مجموع با پروژه هرمز حــدود ۷ میلیارد 
دالر پروژه در آینده نزدیک،  کلنگ زنی می شود. 

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به 
تنوع محصوالت و حجم بــاالی تولید در خلیج 
فارس، اظهار داشت: این مزایا  باعث  می شود که 
بتوان دو پروژه در  پایین دســت در بهبهان اجرا 
کرد که اســتراتژی ما اجرای آنها توسط بخش 
خصوصی اســت؛   یک  پروژه تولیــد پروپیلن از 
پروپان به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در ســال است 
 که خوراک آن از پاالیشــگاه تأمین می شــود و 
پروژه  دوم  مینی پاالیشــگاه ۱۵ هزار بشکه ای با 
خوراک پنتان پالس از بیدبلند خلیج فارس است 
 که بــه زودی، فراخوان ارزیابی فنی و مالی  آن ها 
 منتشر می شود، در این پروژه ها ما قرارداد تضمین 
خــوراک می بندیم و تاکید داریــم که از حداکثر 
نیروهای بومی استفاده شود  و  پیش بینی می کنیم 
این کار از شــش ماه آینده کلید بخورد و پائین 
دســت نیز به دلیل چشمه جوشــان خوراک در 
بیدبلند هیچ  دغدغه ای  بابت تامین خوراک ندارد. 
وی همچنین درباره عرضه ســهام بیدبلند 
خلیج فارس به بورس، خاطر نشــان کرد: طبق 
ضوابط، بعد از دو ســال مالی  ســودده  شرکت ها 
می توانند در بورس پذیرش شــوند و با توجه به 
اینکــه بیدبلنــد از همین بدو شــروع و حتی در 
شــرایطی که خوراک  صد  درصدی ندارد، سودده 
اســت، می توان به عرضه آن تا حدود یکسال و 

نیم دیگر به بورس امیدوار بود. 

اســتاندار خوزســتان گفــت: هلدینــگ 
خلیج فــارس در قالب مســئولیت های اجتماعی، 
خدمات چشم گیری را به اهالی شهرستان بهبهان 

 ارائه  کرده که جای قدردانی دارد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، غالمرضا شریعتی در 
نشست خبری بعد از افتتاح پاالیشگاه گاز  بیدبلند 
خلیج فارس، در جمع خبرنــگاران تصریح کرد: 
من شهادت  می دهم که آقای ربیعی و مجموعه 
هلدینگ خلیج فارس چه برای  ماهشهر، چه برای 
بهبهان و چه موارد دیگر درباره مسائل مرتبط  با 
پتروشیمی های این هلدینگ با مسئوالن استان، 
نمایندگان و ....  مرتب در تماس بوده و هســتند، 
تا کمترین اعتراض و مشــکل  ایجاد شود و این 
هلدینگ در زمینه مسئولیت اجتماعی کمک حال 

 استان بوده است. 
وی ادامه داد: ســال های زیادی است که  
گازهای همراه تولید نفت در کشــور ســوزانده 

می شــود در صورتی که می بایست با  جمع آوری 
 آنها امــکان تبدیل به ســرمایه و ثروت فراهم 

می شد. 
شریعتی با اشاره به اینکه پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس هم اکنــون با ۴۰ درصد ظرفیت در 

حال فعالیت است، گفت: پیش بینی  می شود که 
 بعــد از اجرای کامل پــروژه جمع آوری گازهای 
همراه تولید نفت، این پاالیشــگاه به ۱۰۰ درصد 

ظرفیت برسد. 
اســتاندار خوزســتان با اشــاره به اینکه 

هلدینــگ خلیج فارس در قالب مســئولیت های 
اجتماعــی خدمات چشــم گیری را بــه اهالی 
 شهرستان  بهبهان ارائه کرده است، افزود: معمواًل 
تعهد صنایع پیش از بهره برداری مرسوم نیست، 
اما پاالیشــگاه بیدبلند متعهدانــه در  این رابطه 

 فعالیت داشته است. 
شــریعتی تصریح کرد: مهم ترین مشارکت 
پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیــج فارس اختصاص 
۵۰ میلیارد ریال کمک مالی برای  انجام  مراحل 
ســاخت فرودگاه بهبهان است که در این زمینه 
مبلغ ۵۰ میلیارد ریال دیگر از ســوی ســازمان 
برنامه و بودجه و ۳۰  میلیارد  دیگر از طریق منابع 

داخلی استان تامین شده است.   
وی از ساخت پتروشیمی بهبهان به عنوان 
یکی از صنایع پایین دست پاالیشگاه بیدبلند یاد 
کرد و گفت: تالش می شــود تا بخشی  از  افراد 
شاغل در هنگام ســاخت پاالیشگاه بید بلند در 
این واحد پتروشیمی، مشغول به فعالیت شوند.   

قدردانی استاندار خوزستان از خدمات هلدينگ خليج فارس

 کمک پنج ميليارد تومانی هلدينگ خليج فارس 
برای احداث فرودگاه  در  بهبهان
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گزارش

مهندسسپهرسپهریدرگفتگوبادانشنفتتاکیدکرد:

حمایتعملیپتروایرانازشرکتهایدانشبنیانداخلی
شرکت توســعه پتروایران به عنوان یکی از شرکت 
های تابعه شــرکت ملی نفت ایران و در زمینه توســعه 
میادین نفت و گاز فعالیت مــی نماید. با توجه به رویکرد 
اخیر شــرکت ملی نفت ایران در اجرای پروژه ها در قالب 
مدل جدید قراردادهای نفتی، این شــرکت به عنوان یکی 
از شرکت های داخلی دارای قابلیت الزم برای فعالیت در 
حوزه اکتشــاف و تولیدE&P ، مورد تائید وزارت نفت قرار 

گرفت.
مهندس ســپهر ســپهری، مدیر عامل شــرکت 
پتروایران در حاشیه نمایشگاه بیست و پنجم نفت تهران 
در گفتگویی با دانش نفت تصریح کرد: شــرکت توسعه 
پترو ایران در سال گذشته فعالیتهایش را به عنوان یک 
شــرکت جنرال کانتراکتور و پیمانــکار عمومی متمرکز 
کرد. وی در ادامه افزود: پترو ایران چون یک شــرکت 
جنرال کانتراکتــور و به اصطالح پیمانــکار عمومی و 
شرکت  E&P )معروف به شرکت های اکتشاف و تولید( 
است، دامنه ی متنوعی از پروژه ها را می تواند پیگیری 

کرده و انجام بدهد.
مهندس سپهر ســپهری با اشــاره به دو ویژگی 
خاص شــرکت پتروایران به عنوان یکی از شــرکتهای 
بزرگ پیمانکاری کشور و زیر مجموعه شرکت ملی نفت 
ایــران به عنوان جنرال کانتراکتور در ســابقه حدود دو 
دهه ی این شرکت و شرکت  E&P تاکید کرد: در حال 
حاضر انواع مختلف پروژه های توسعه ای در خشکی و 
دریا توسط شرکت توسعه پتروایران در حال انجام است.
وی در ادامه افزود: در دو ســال اخیر که با دستور 
مقــام عالــی وزارت، شــرکت های E&P )معروف به 
شــرکت های اکتشــاف و تولید( ایرانی تشکیل شدند، 
 E&P شرکت پترو ایران یکی از شرکتهای رتبه باالی
داخلی است و وظیفه اصلی شرکتهای E&P توسعه ی 
میادین به تنهایی یا به همراه شریک خارجی است. پس 
 E&P در ایــن دو زمینه به عنــوان پیمانکار عمومی و
داخلی در سال گذشته توانستیم فعالیتهای خیلی خوبی 
انجام بدهیم.مهندس سپهری با اشاره به پروژه های در 
دســت اجرای پتروایران گفت: در دو مناقصه طرحهای 
نگهداشــت و افزایــش تولید مناطق نفــت خیزجنوب 
توانســته ایم برنده مناقصه بشویم. این دو پروژه شامل 
پروژه های منصورآباد و بینک است که جزء پروژه های 

EPC و EPD هستند. در یک سال گذشته ما توانستیم 
این دو پروژه را برنده شــویم. ایــن دو پروژه از همان 
به اصطالح پروژه هایی اســت کــه کار یک پیمانکار 
جنــرال کانتراکتور به عنوان EPC و EPD اســت که 
هم فعالیتهای سطح االرض دارد و هم فعالیتهای تحت 
االرض. یعنی ویژگی های این پروژه ها این اســت که 
هم فعالیتهای حفــاری دارد و تکمیل چاههای موجود 
و هم فعالیتهای ســطح االرضی خطوط لوله، واحدهای 
بهره برداری، تلمبه خانه و ایســتگاه تقویت فشــار گاز. 
پروژه ســیری که در فالت قاره است هم توسط شرکت 
DCI زیر مجموعه شرکت پتروایران در حال انجام است 
که در ســال گذشته با رشد بســیار خوبی روبه رو بوده 

است و توانسته رضایت کارفرما را جلب کند. 
مهندس ســپهری اقدامات شــرکت پتروایران در 

مورد E&P را مورد اشــاره قرار داد و گفت: یکی دیگر 
از کارهایی که ما در ســال گذشته انجام دادیم، امضای 
تفاهم نامه با شــرکت ملی نفت ایران و یک شــریک 
خارجی برای ارائه پیشنهاد فنی و طرح توسعه ی میدان 
سوســنگرد بوده است. تفاهم نامه ســه جانبه ای امضا 
شــده است بین پترو ایران، شرکت ملی نفت ایران و در 
حقیقت شریک روســی. این از آن وجه E&P ماست. 
چون ما یک شرکت E&P شناخته شده هستیم و یک 
توســعه ی میدان داریم با شریک خارجی. پروژه ای که 
انشاءا... اگر با شــرکت نفت توافق کنیم، توسعه میدان 
سوســنگرد را هدف گذاری کرده و برآورد ما از اجرای 
آن بیش از یک میلیارد یورو اســت و پروژه بسیار بزرگ 

و خوبی است. 
وی در دسته بندی فعالیتهای پتروایران اظهار کرد: 

فعالیتهای ما در سه دسته بندی است؛ فعالیتهایی که به 
عنوان شرکت GC در حال انجام هستیم که همان سه 
پروژه EPC و EPD اســت. پروژه های سیری، منصور 
آباد و بینک که توســط خود شــرکت پترو ایران و زیر 
 E&P مجموعه در حال انجام است. قسمت دوم بحث
است که در حال مذاکره با شریک روسی و شرکت نفت 
برای ارائه طرح فنی توســعه میدان سوسنگرد هستیم. 
قسمت ســوم و پراهمیت فعالیتهای شرکت پتروایران 
حمایت از شــرکتهای دانش بنیان داخلی اســت که در 
نمایشگاه امسال نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، غرفه 
ای اختصاصی به شــرکت های دانش بنیان تخصیص 
داده ایم و در زمینه تکنیک های فرآیندی و تولیدی که 
توسط شــرکتهای دانش بنیان ایرانی داخلی طراحی و 
اجرا می شود ما به عنوان پتروایران و شرکت های دانش 

روی بنیان در حال کار و فعالیت هستیم. تمرکزمان 
سیســتم های فشــارافزایی چند فــازی و به اصطالح 
سیســتم های پمپهای چند فازی است. این تجهیزات 
ســاخت داخل کشور شامل شــیرآالت و انواع کارهای 
تعمیراتی برای تعمیر خطوط لوله »های تک« است. در 
حال حاضر ما با شرکت های دانش بنیان تفاهم نامه و 
قراردادهای خیلی خوبی امضا کرده ایم که امیدواریم در 
همین نمایشگاه بتوانیم چند کار مشترک با آنها به پیش 
ببریم.مهندس ســپهری در پایان بر همکاری و حمایت 
از شــرکت ها و ســازندگان با کیفیت داخلی تاکید کرد 
و گفت: تاکید بســیار زیادی برای کار با شــرکت ها و 
سازندگان داخلی دارم. نمایشگاه نفت بهترین فرصت از 
لحاظ توجه به شــرکتهای سازنده داخلی است. من این 
جمله را قبال تکرار کردم. باز هم می خواهم تکرار کنم 
که. چون توانمندی ساخت داخل، االن به حدی رسیده 
است که تقریبا هشــتاد درصد کاالی مورد نیاز صنعت 
نفت توسط ســازندگان داخلی تولید می شود. پس این 
نمایشــگاه فرصت بسیار خوبی است که ما با سازندگان 
داخلــی برای پروژه های جــاری و حتی معرفی آنها به 
شریک خارجی، برای توســعه میدان سوسنگرد مذاکره 
داشته باشیم و انشاءا... بتوانیم در حمایت از ساخت داخل 

در این نمایشگاه کار عملی و عینی انجام بدهیم. 

توجهصنعتنفتو
کارفرمابهسازندههای
باکیفیتداخلینباید
فقطدرزمانیباشدکه
تحریمهاشدیداستیا
خارجیهانمیآیند

بلکهاینتوجهبایدحتی
دردورهپساتحریمو
حتیباحضورخارجی
هاهمادامهپیداکند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

مهندسنیماباقرسایي،مدیرعاملشرکتپتروساحلافقکیش)پسوک(:

ارائهخدماتطراحیواجرایپروژهها
باکیفیتمطلوبوبدونآسیببهمحیطزیست

مهمترینماموریتشرکتاست

دکترحمیدرضاثقفی،مدیرعاملدیریلینگاینترنشناللیمیتدDCIتشریحکرد:

راهبریاولینوسختترینپروژه
DCIدریایيکشورتوسطEPDF

مهنــدس نیما باقر ســایي، مدیرعامل 
شــرکت پترو ســاحل افق کیش )پسوک( 
در گفتگو با دانش نفت اظهار کرد: توســعه 
منطقــي فضاي کســب و کار در راســتاي 
دستیابي به آینده شــغلي ایمن و پایا همراه 
با احیاء نقش سازنده گروه توسعه پتروایران 
در زنجیره صنعت نفت و گاز کشــور از جمله 
عامل  مدیریت محترم  اجرایي  سیاســتهاي 
گروه توســعه پتروایران جناب آقاي مهندس 

سپهري مي باشد.
مدیرعامل شــرکت پترو ســاحل افق 
کیش )پســوک( در ادامه افزود: در این راستا 
شرکت پتروســاحل افق کیش، بعنوان یکي 
از بازوهــاي مهم و موثر در اجرایي این خط 
مشي کاري در حوزه های مهندسي و اجرای 
پروژه ها در دو بخش سطح االرض و تحت 

االرض می باشد.
وی تصریح کرد: ارائه خدمات طراحی، 
خرید و اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب، در 
زمان مقرر، با کمترین هزینه و بدون آسیب 
به محیط زیست مهمترین ماموریت شرکت 
می باشد. لذا تبدیل شدن به یکي از بهترین 
شــرکت هاي طرح و ساخت ایراني در حوزه 
نفت، گاز و صنایع پتروشــیمي بعنوان چشم 

انداز شرکت ترسیم شده است. 
مهندس نیما باقر سایي در ادامه تاکید 
کرد: شرکت پتروساحل افق کیش ضمن اخذ 
رتبه های مرتبط ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور حضوری فعــال در مناقصات 
کارفرمایان داشــته و در این راســتا در حال 
حاضــر در دو پــروژه اجرای بخش ســطح 
االرض توســعه میدان نفتــی کبود در قالب 
قــرارداد EPC و همچنیــن مطالعات جامع 
میادین سروستان و ســعادت آباد فعال می 

باشد.
وی در ادامه گفت: پروژه کبود شــامل 
احــداث خطوط لولــه جریانی، تســهیالت 
سرچاهی و توســعه چند راهه و مرکز جمع 
آوري کبود می باشــد. محل انجام پروژه در 
۲۷ کیلومتري روســتاي پام علــم  واقع در 
حد فاصل اســتانهاي خوزســتان و لرستان 
مي باشد. کارفرماي پروژه شرکت حفاري و 
اکتشاف انرژي گستر پارس )PEDEX( بوده 
که به نیابت از شــرکت ملي مناطق نفتخیز 
جنــوب )کارفرماي اصلي(در حــال اجراي 
پروژه توســعه میدان نفتي کبود مي باشــد. 
وی با اشــاره به پروژه های دیگر شــرکت 
اظهار کــرد: دیگر پروژه در دســت اجراي 

این شــرکت، پروژه مطالعات جامع میادین 
سروستان و سعادت آباد مي باشد. کارفرماي 
این پروژه شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 

مي باشد.
مهندس نیمــا باقر ســایي در بخش 
دیگری از این گفتگو بیان داشت: در راستای 
منویــات مقام معظم رهبــری و مقام عالی 
وزارت نفت در ســال جهش تولید و بمنظور 
حمایت از تولیدات و صنایع داخلی، شــرکت 
پترو ســاحل افق کیش اقدام به توسعه سبد 
خدمات قابــل ارائه خود در قالب همکاری و 
حمایت از شــرکت هاي دانش بنیان نموده 
اســت. در این حوزه ضمن انعقاد تفاهم نامه 
همکاري با شرکت دانش بنیان ناموران قرن 
پانزدهــم که در حوزه تنش زدایي و افزایش 
عمر قطعات با اســتفاده از تکنولو ژي لیزر و 
التراســونیک فعال می باشد، سرویس های 

قابــل ارائه را به کارفرمایــان اصلی معرفی 
نمــوده و با توجه بــه توانمندیهاي علمي و 
تکنولوژي باالي ارایه شده گام موثر دیگري 
در جهــت حضور حداکثــري در بازار مرتبط 

برداشته شده است .
وی در ادامه افزود: با عنایت به حمایت 
هاي همه جانبه مدیریت محترم گروه توسعه 
پتروایران در راستاي رشد و بالندگي شرکت 
پتروساحل افق کیش و بمنظور ایجاد ارزش 
افزوده درون ســازماني و امکان ارتقاي رتبه 
ســازمان برنامه و بودجه شــرکت، استفاده 
حداکثــری از توانمندی ایــن مجموعه در 
دستور کار قرار گرفته است. اهتمام و ساختار 
چابک این مجموعه در اجراي ماموریت هاي 
مطروحه در تسریع انجام پروژه ها با کیفیت 
مطلــوب و در زمــان مقرر مطمئنــًا یاریگر 

شرکت توسعه پتروایران خواهد بود. 
مدیرعامل شــرکت پترو ســاحل افق 
کیش )پســوک( در پایان تصریح کرد: تیم 
مدیریت این مجموعه بــاور دارد که امکان 
فعالیت و ســودآوري براي شــرکتهایي در 
سایز متوسط و کوچک اما تخصصي همانند 
پتروســاحل افق کیش، همواره وجود داشته 
و دارد. امید اســت با تالش هاي بي شائبه 
همکاران محترم در این شــرکت، همراهي 
ســایر بخــش هــاي موثــر و رهنمودها و 
حمایتهاي مســتمر مدیرعامل محترم جناب 
آقاي مهندس ســپهري مســیر پیشرفت و 
حضــوري پررنگ و اثر بخش در راســتاي 
اهداف گروه توسعه پتروایران و همچنین اخذ 
پروژه هاي بیشــتر در آینده نزدیک محقق 

گردد.

دکتر حمید رضا ثقفی، مدیرعامل دیریلینگ 
اینترنشــنال لیمیتد  DCI درباره این شرکت گفت: 
شرکت دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد )DCI( اولین و 
سخت ترین پروژه EPDF دریایي کشور را راهبري 
مي کند که شامل خدمات مهندسي، خرید، حفاري 
و تامین بخشي از سرمایه اجراي عملیات حفاري، 
تعمیر و حفاري مجدد ۱۲ حلقه چاه نفتي در منطقه 

سیري مي باشد. 
وی ســختي این پروژه را به خاطر قدیمي 
بودن و نامتعارف بودن سایز پلتفرمها و همچنین 
پیچیدگیهاي زمین شناســي و نامتجانس بودن 
بســتر دریا در این منطقه توصیف کرد و در ادامه 
گفت: اهمیت این پروژه به خاطر توسعه منابع نفتي 
کشور و افزایش تولید نفت میادین سیوند و اسفند 

به میزان ۱۶ هزار بشکه در روز مي باشد.
دکتر ثقفي، مدیر عامل شرکت DCI درباره 
معرفي این شرکت اشاره داشت: شرکت دیریلینگ 
اینترنشــنال لیمیتد با هدف تأمین نیاز طرح هاي 
توسعه  میادین نفت و گاز در زمینه هاي مدیریت 
حفاري، خدمات فني حفاري و تجهیزات حفاري 
تأسیس گردیده است و انجام عملیات حفاري، ارائه 
سرویس هاي یکپارچه، تأمین دستگاه هاي حفاري 
مجهز به فناوري هاي جدید و توســعه توانمندي 
نیروي انساني از رویکردهاي اساسي این شرکت 

در توسعه کسب و کار خود مي باشد.
ایشان در شرح فعالیتهاي حال حاضر شرکت 
افزودند: شــرکت DCI داراي دو دستگاه حفاري 
دریایي به نامهاي DCI-۱ و DCI-۲  مي باشد که 
در سالهاي گذشته در تکمیل پروژه هاي حفاري 
در فــاز ۲۰ و ۲۱ میدان پارس جنوبي، تعمیرات و 
تکمیل چاههاي میدان فروزان،  طرح توسعه الیه 
نفتي میدان پارس جنوبي و تامین ســرویس هاي 
یکپارچه حفاري شــرکت نفت فالت قاره حضور 
 DCI فعال داشــته اســت. در حال حاضر شرکت
عالوه بر اجراي پروژه سیري، در طرح ایمن سازي 
چاههاي میدان نوروز، پروژه IDS شرکت نفت و 
گاز پارس و طرح اکتشــاف میادین نفتي در دریا 
و خدماتH۲S در مناطق الوان، ســیري و قشم 

ایفاي  نقش نموده است.
مدیرعامــل شــرکت DCI بــا اشــاره به 
فعالیتهاي صورت گرفته در خصوص پروژه سیري 
گفت: به طور کلي انجام پروژه هاي حفاري نفت 
و گاز در دریا با چالشــهاي زیادي نسبت به پروژه 
هاي خشــکي روبرو است و اگر شــرایط کار در 
دوران تحریمهاي ظالمانه و در شــرایط اپیدمي 
کرونا را در نظر بگیریــد باید گفت: مدیریت این 
پروژه EPDF بسیار پیچیده و چالش برانگیز است. 
نظر به شرایط موجود بخصوص در یکسال گذشته 
ضمن حمایت از تولیدکنندگان برتر کشور، عملیات 
تامیــن و انتقال کاالهاي وارداتي پروژه ســیري 
مانند لوله هاي کروم دار و پمپ هاي درون چاهي 
ESP  با همت و تالش مضاعف کادر مدیریتي و 

لجستیک پروژه میسر گردیده است.
وی درباره مدیریت پروژه هاي EPDF که 
مي بایست بخشي از ســرمایه اجراي آن توسط 
خود پیمانکار تامین شود افزود: انجام پروژه هاي 
EPDF در دوران تحریم که باعث کمبود نقدینگي 
و منابع مالي در کشور مي گردد بسیار پر ریسک 
و ســخت مي باشد. شرکت DCI با تکیه بر توان 
اجرایي و تجربیات گذشته خود توانسته است این 
پروژه را پیش برده و با اقداماتي نظیر اجراي طرح 
جامع کاهش هزینه ها در کلیه امورخدمات فني، 
لجستیک، تامین ســوخت و تامین کاال توانسته 
اســت صرفه جویي بیــش از ۱۶ میلیون یورو در 
 DCI طول پروژه را حاصل نماید. همچنین شرکت
با فعال ســازي توان فني و مهندسي داخلي براي 
اولین بار در کشور از تکنولوژي هاي جدید همانند 
پایه کوبي لوله هاي رزوه دار ۲۶ اینچ با هزینه اي 
کمتر نسبت به روشهاي سنتي با موفقیت عملیات 

حفاري در منطقه ایالم۱ را پیش برده است.
مدیرعامل شــرکت DCI با اشاره به فعال 
ســازي پتانسیلهاي موجود در انجام پروژه سیري 
به راه اندازي مجدد دستگاه حفاري DCI-۱   بعد 
از ســه سال غیر فعال بودن اشــاره کرد و گفت:  
دستگاه حفاری DCI-۱ پس از سه سال  با تالش 
مدیریت و پرسنل شــرکت DCI در کنار سکوی 
ایالم ۱ مســتقر شــده اســت. با توجه به شیوع 
گسترده ویروس کرونا در کشور، محدودیت های 
عملیاتی طی یک فرآیند دقیق با بررســی شرایط 

آب و هوایی و اتخاذ تدابیر الزم جهت انتقال نیرو  
و تجهیزات الزم دستگاه حفاري DCI-۱ وارد فاز 

اجرایی در منطقه نفتي ایالم شد.
دکتر حمید رضا ثقفی، مدیرعامل دیریلینگ 
اینترنشنال لیمیتد  DCI با اشاره به اینکه در طول 
مدت ۱۷ ســال قبل از اجراي پروژه سیري تنها 

۲ حلقه چاه در ســکوي هاي نصر ۶ حفاري شده 
بود افزودند: به طور کلي عملیات در ســکوهاي 
نصر بسیار چالش برانگیز است و علت آن موانعي 
همچون عدم تناسب مشخصات فني دکل هاي 
موجود جهت تولید گل ســنگین حفاري ، قدیمي 
بودن ســکوها، وجود جا پایه هاي فراوان، بزرگي 
 Permanent ابعــاد پلتفرمهاي موجود،  وجــود
Mast در منطقه عملیاتي، پیچیدگي هاي زمین 
شناسي و نامتجانس بودن بستر دریا در منطقه مي 
باشد. اما با توجه تجربه و تالش شرکت DCI به 
عنوان مجري طرح و حمایت شرکت نفت فالت 
قاره ایران به عنوان کارفرماي طرح توانســتیم بر 
این مشــکالت غلبه کنیم و در مدتي بسیار کمتر 
از تجربیات گذشته ، اقدام به بهره برداري مجدد 
چاههــاي SIC-F۶ و SIC-F۷  نماییم. در حال 
حاضر چاه E۱P۶ در سکوي ایالم۱ نیز در پروژه 
سیري با پیشرفت ۸۰ درصدي روبرو مي باشد که 

تا یک ماه آینده قابل تحویل است.
مدیرعامل شــرکت DCI درباره تعامل و 
همکاري با شــرکت هاي نفتي دیگر در جهت 
پیشبرد اهداف توســعه اي صنعت نفت و گاز 
کشور اظهار داشــت: در سالهاي گذشته پروژه 
ملي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به علت عدم 
همکاري تجاري شرکت هاي خارجي و کمبود 
دستگاههاي حفاري دریایي در کشور در خطر 
 ۲-DCI توقف قرار داشــت. لذا دستگاه حفاري

در تعامل با شــرکت مپنا نــور کیش در طرح 
توســعه میدان نوروز به کار گرفته شد. با این 
عمل دستگاه حفاري شــرکت مپنا نور کیش 
براي اجراي تعهدات پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبي آزاد شد و همچنین عملیات ایمن سازي 
چاههاي میدان نوروز به پیشــرفت خود ادامه 
خواهد داد. شرکت DCI نیز براي بهبود عملیات 
در ســکوي نصر ۵ پروژه سیري نیز تصمیم به 
اجاره دستگاه حفاري جایگزین WT-۲   با توان 
فني ایراني نمود که دســتگاهي با مشخصات 
فني مناســب تر براي پاسخ به نیاز هاي پروژه 

سیري به حساب مي آید.
 DCI دکتر ثقفي با اشاره به همکاري شرکت
با شرکت گلوبال پتروتک کیش جهت انجام پروژه 
مدیریت عملیات اکتشــاف گفت: شرکت گلوبال 
پترو تک کیش جهت انجام تعهدات قرارداد خود  
با شــرکت عملیات اکتشاف نفت نیز نیاز به یک 
دکل دریایي داشــت و به علت عــدم همکاري 
شرکتهاي خارجي در تامین دکل دریایي با مشکل 
روبرو شده بود. شــرکت DCI  طي یک تصمیم 
اســتراتژیک در نظر دارد یکي از دســتگاههاي 
حفــاري خود را در اختیار این شــرکت قرار دهد 
تا عملیات اکتشــاف در خلیج فارس با مشــکل 
مواجه نگردد. از این دســت تعامالت سبب شده 
در دوران تحریم، توسعه صنایع نفت کشور ادامه 
داشته باشد و تاثیرات تحریمهاي ثانویه آمریکا و 
متعاقبا همکاري بقیه کشورها با این تحریمهاي 

غیر قانوني به کمترین حد خود برسد.
دکتــر حمید رضا ثقفی درباره پروژه هاي 
آتي شــرکت افزودند: شــرکت DCI طي یک 
قرارداد با شــرکت خدمات چاه نفت پتروپارس 
)POSCO(  متعهد اســت در سال آینده یک 
دســتگاه حفاري دریایي در اختیار پروژه طرح 
توســعه میدان فروزان قرار دهد. این پروژه به 
کارفرمایي شــرکت نفت فالت قــاره ایران با 
موضــوع حفاري و تعمیــر ۱۵ حلقه چاه نفتي 
حداکثر تا اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۰ آغاز مي 

شود و مدت آن ۲۴ ماه مي باشد.
دکتر ثقفي در سخن پایاني خود ضمن تاکید 
بر اهمیت ایجاد دانش اجــراي پروژه به صورت  
EPDF براي اولین بار در این شرکت افزودند: جا 
دارد از زحمات و کلیه عوامل و دســت اندرکاران 
تیم اجرایی پروژه ها، اعم از مدیریت و کارشناسان 
شــرکتهای DCI و شــرکتهاي همکار که انجام 
موفقیت آمیز این تجربه ها را میسر فرمودند، تقدیر 

و تشکر به عمل آورم. 

دکتر علي زارعي تبيين کرد:

شرکت توسعه پترو ايران کيش بازوي اجرايی 
شرکت توسعه پترو ايران در زمينه هاي تامين کاال و 

تجهيزات و ارائه خدمات بازرگانی و پشتيبانی
دکتر علي زارعي درباره شرکت توسعه پتروایران کیش اظهار کرد: شرکت 
توسعه پترو ایران کیش به عنوان بازوي اجرایی شرکت توسعه پترو ایران در زمینه 
هاي تامین کاال و تجهیزات و ارائه خدمات بازرگانی و پشتیبانی در سال ۱۳8۶ در 
منطقه آزاد کیش تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیري از نیروي هاي متخصص 
در حوزه خدمات فنی و بازرگانی توانسته است در زمینه ارائه خدمات تامین کاال و 
تجهیزات در قالب یک بنگاه اقتصادي در صنایع نفت، گاز  حضوري پررنگ داشته 

باشد.
وی هدف از تاسیس این شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادي سودآور را 
ارائه خدمات در حوزه بازرگاني، پشــتیباني و تامین نیروي انساني گروه شرکت 
های توســعه پترو ایران و ســایر کارفرمایان حوزه نفت و گاز به ویژه در بخش 
پروژه ها از طریق بهبود مستمر شبکه تأمین کاال و همچنین توسعه فعالیتهاي 
تجــاري بین المللــي، خرید بهینه و با کیفیت کاال و خدمــات و ... عنوان کرد 
.دکتــر علي زارعي در ادامه افزود: براســاس ماموریت هاي محوله و با توجه به 
ظرفیتها و توانمندي هاي بالقوه و بالفعل شرکت توسعه پتروایران کیش در حوزه 
نیروی انسانی متخصص، کلیه دفاتر، ابنیه، انبارها و دارایي هاي فیزیکي شرکت 
توسعه پتروایران در تهران و مناطق عملیاتي اهواز،و جزیره کیش به منظور ارائه 
خدمات بهینه و مطلوب و یکپارچه به مجموعه شرکتهاي گروه، در اختیار و تحت 
مدیریت شرکت توسعه پتروایران کیش مي باشد. وی ثمره این فعالیتهاي مستمر 
و برجســته را رضایت حداکثري شــرکتهاي تابعه از خدمات دریافتي دانست و 
گفت: این شرکت همواره  این دستاورد عظیم را به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، 
ســرلوحه و چراغ راه فعالیتهاي آتي خود قرار داده اســت.وی در پایان به دانش 

نفت گفت: با توجه ظرفیتهاي موجود شرکت از لحاظ سرمایه انساني و  توسعه 
فعالیتها در بخش هاي تخصصي شرکت مطابق با اساسنامه، تدوین شیوه نامه 
ارائه خدمات برتر به گروه شرکتهاي توسعه پتروایران با در نظر گرفتن مالحظات 
مالي، منابع و امکانات موجود، اصالح ســاختار ســرمایه، کسب رتبه و  سرمایه 
گذاري و مشــارکت قانوني در فعالیتهاي تجــاري و ... از جمله برنامه هاي آتي 

این شرکت مي باشد.

شرکتپتروساحلافقکیش
ضمناخذرتبههایمرتبط
سازمانمدیریتوبرنامه

ریزیکشورحضوریفعالدر
مناقصاتکارفرمایانداشتهو
دراینراستادرحالحاضر
دردوپروژهاجرایبخش
سطحاالرضتوسعهمیدان
نفتیکبوددرقالبقرارداد
EPCوهمچنینمطالعات
جامعمیادینسروستانو
سعادتآبادفعالمیباشد.

شرکتدیریلینگاینترنشنال
لیمیتد)DCI(اولینوسخت
ترینپروژهEPDFدریایي
کشورراراهبريميکند
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ازسرمایهاجرايعملیات
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تحلیل 
گفتمان

یادداشت

استراتژیمناسبهلدینگهایپتروشیمیدرمواجهباتوسعهوخصوصیسازی
سیدحسین میرافضلی

کارشناس ارشد پتروشیمی
ایران دارای مزیت های کم نظیری جهت ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی می باشد 

برخی از این مزیا عبارتند از :
خوراک اتان و پروپان و متان فراوان
نیروی انسانی متخصص و با تجربه

نیروی انسانی ارزان
کمتر کشوری در جهان وجود دارد که همزمان از این سه مزیت بزرگ برخوردار باشد.

اگر ایران واحدهای الفینی موجود را در اختیار نداشت می خواست گاز اتان را صادر نماید درآمدخالص صادرات 
هر تن گاز اتان برای وزارت نفت)با کســر هزینه های حمــل و اجاره مخازن و غیره( کمتر از ۱۵۰ دالر بر تن می 
شد در حالی که اکنون وزارت نفت گاز اتان را با یمت حدود ۲۲۰ دالر به واحد های پتروشیمی موجود می فروشد. 
و گاز اتان در واحدهای الفینی به محصوالت ارزشــمند اتیلن و انواع محصوالت پلی اتیلنی تبدیل و با قیمت بیش 
از هزار دالر بر تن صادر می شــود. ما ســاالنه میلیون ها تن گاز ارزشمند پروپان را بصورت خام صادر می کنیم در 
حالی که این گاز ارزشمند می بایست در واحدهای PDH  به پرپیلن و طیف گسترده و متنوعی از محصوالت پایه 

پروپیلن تبدیل شود.
گاز متان در واحدهای متانول و آمونیاک اوره به محصوالت ارزشمند ذکر شده تبدیل و با قیمت های مناسب 
به اقصا نقاط جهان صادر می شــود.در سال ۱۳۹۳قانون ارزشــمند حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی با تصویب 
تخفیف های پلکانی امید زیادی برای تحول در صنعت پتروشــیمی ایجاد نمود اما متاســفانه این قانون ارزشمند با 
تفســیر مخالف با نص صریح قانون توسط وزارت نفت مواجه گردید و بدین ترتیب بستر بسیار ارزشمندی که برای 
توسعه و تحول در صنعت پتروشیمی توسط قانونگذاران تدوین گردیده بود کامال متوقف و بی اثر گردید.  در قانون 
صراحتا عنوان شده بود که تا سی درصد قابلیت تخفیف نرخ خوراک برای واحد های پتروشیمی با خوراک مایع و گاز 
وجود دارد اما در بخشنامه ابالغی وزارت نفت نرخ تخفیف خوراک برای واحدهای خوراک مایع از جمله واحدهای با 
خوراک پروپان یک تا سه  درصد ابالغ شد در حالی که مقررات تخفیف ۵ درصد از قبل وجود داشته. بدین ترتیب 
جذابیت اقتصادی احداث واحدهای پتروشیمی از جمله واحدهای  PDH در ایران  کاهش یافت. دالیلی که بنده از 
ابتدا پیگیری تصویب قانون فوق بودم و بعد از تصویب آن نیز جهت اجرایی شــدن آن تالش می نمودم و حتی در 
زمانی که به عنوان مدیرعامل پتروشــیمی جم خدمت می کردم در مصاحبه مطبوعاتی نسبت به عدم اجرای قانون 
وزارت نفت را در ســال ۱۳۹۶ مورد انتقاد شــدید قرار داد بودم که دالیل آن را توضیح می دهم. در این بخش از 
تحلیل  بر احداث واحدهای PDH تاکید می کنم زیرا خال ســرمایه گذاری در این حوزه بســیار مشهود است ما در 
شاخه اتان سرمایه گذاری خوبی در کشور انجام دادیم در حوزه متان نیز در زیر شاخه متانول و آمونیاک اوره سرمایه 
گذاری های مناسبی انجام شد اما در شاخه پروپان و احداث واحدهای PDH  به شدت ضعیف عمل کردیم در حالی 
که بیشــترین مزیت را در این حوزه داشــته و داریم.قبال در خصوص مقایسه دو روش PDH  و MTO جهت تولید 
پروپیلن تحلیل مفصلی نگاشــته ام  و توضیح دادم که برای کشــوری چون ایران و شرایطی که کشور با آن مواجه 
است واحدهای PDH از مزیت بیشتری نسبت به واحدهای  MTO برخوردار می باشند. در کل حجم سرمایه گذاری 
در واحدهای MTO بیشتر از واحدهای PDH است و با نگاه بازگشت سرمایه در مدت کمتر از ده سال این واحدها 
 PDH از توجیه اقتصادی باالتری برخوردار می باشند.درخواســت بنده اعمال تخفیف خوراک پروپان به واحدهای
بصورت پلکانی اســت به این مفهوم که در ۵ ســال اول بهره برداری ۳۰ درصد تخفیف اعمال شود در ۵ سال دوم 
نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف در نرخ خوراک اعمال شود و از سال یازدهم تخفیف خوراک به همان حد متعارف 
۵ درصد برگردد.این درخواســت در واقع  اصرار بر اجرای نص صریح قانون تخفیفات پلکانی مصوب ســال ۱۳۹۳ 
می باشد اجرای این قانون منافع ملی ایران را با نگاه میان مدت و  بلند مدت به نحو مطلوبی تامین خواهد نمود.

 دالیل و استدالل بنده برای چنین درخواستی به شرح ترتیب ذیل می باشند:
بیشترین فشار اقتصادی در ۵ سال اول بهره برداری به سرمایه گذار وارد می شود زیرا بارسنگین پرداخت اصل 

و فرع وام بیشتر در ۵ سال اول بهره برداری به سرمایه گذار فشار وارد می کند
در سه سال اول بهره برداری واحد با ظرفیت بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تولید می کند خصوصا سال اول واحدهای 
معموال با ظرفیت ۷۰ درصد و ســال دوم و ســوم نیز ظرفیت تولید واحدهای بزرگ از جمله واحد های  PDH بین 
۸۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت اسمی است.سالهای اول بهره برداری به دلیل اینکه کارکنان هنوز بر شرایط بهره برداری 
واحد مســلط نشــده اند میزان خطای آنها در حوزه بهره برداری و تعمیرات باالتر اســت لذا میزان توقف تولید هم 
بیشتر است.هزینه وام در ایران بسیار باالتر از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای رقیب همسایه است 
لذا پرداخت بهره وام های ریالی و ارزی فشــار بسیار سنگین تری نسبت به رقبای خارجی به سرمایه گذار وارد می 
کند.تحریم های شــدید ایران هزینه های تامین کاال و قطعات و هزینــه نگهداری واحدها را افزایش می دهد لذا 
ضرورت دارد واحدهای تولیدی در سالهای اولیه بهره برداری مورد حمایت دولت قرارگیرند چرا که تحریم موضوع 
سیاست گذاری های کالن کشور در حوزه سیاسی است و این هزینه ها نباید به سرمایه گذاری که حاضر شده این 
همه ریسک را بپذیرد و در کشور  سرمایه گذاری کند تحمیل شوند. تخفیف های ذکر شده بذری است که کاشته 
می شود و تا ۵۰ سال میوه های ارزشمند آن برای کشور بای می ماند. وقتی یک واحد PDH در کشور احداث می 
شــود ایران بجای اینکه گاز پروپان را با قیمت ۳۰۰ دالر صادر کند قادر خواهد شد  انواع محصوالت پلی پروپیلن 
و ســایر محصوالت ارزشــمند شاخه پروپیلن را با متوسط قیمت بیش از هزار دالر صادر نماید و از این حیث ارزش 
افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد می شــود.از ســال دهم تا ۴۰ سال بعد واحدهای PDH با حاشیه سود 
مناســب به تولید خود ادامه می دهند و قادر خواهند بود درآمدهــای مالیاتی قابل توجهی برای دولت تامین کنند. 
از ســال دهم حاشــیه سود این واحدهای از ســی درصد هم فراتر می رود و هر کدام از این واحدها صدها میلیارد 
تومان مالیات به دولت پرداخت خواهند نمود.در هر کدام از این واحدها چند هزار نفر مشــغول کار خواهند شــد و با 
اعمال سیاست مناسب در شاخه های پائین دست پروییلن می توان هزاران شغل در صنایع پائین دستی ایجاد نمود.

حجم ســرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی سنگین است یعنی برای احداث یک واحد پتروشیمی  متانول 
یا PDH یا MTO حداقل نیاز به ۵۰۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری می باشــد و کمتر شــرکت خصوصی در ایران 
قادر به تامین این میزان ســرمایه گذاری می باشــد لذا تعداد شــرکتهایی که در ایران توان و تجربه و تخصص 
ســرمایه گذاری در این حوزه را دارند انگشــت شمار می باشند. چنانچه بنا باشد در ایران ۲۰ واحد پتروشیمی جدید 
احداث شــود به حدود ۱۰الی ۲۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است و انتظار طبیعی این است که چنین  سرمایه 
گذاری توســط هلدینگ های پتروشیمی و شرکتهای بزرگ پتروشیمی انجام شود. از طرفی اکثر این هلدینگ ها و 
شرکتهای بزرگ تحت مدیریت دولت می باشند و دولت طبق برنامه مکلف به کوچک سازی بدنه دولت و خصوصی 
ســازی است.  این یک مشکل بزرگ است که می بایست سریعا برای آن چاره اندیشی و تصمیم قاطع اتخاذ شود 
و اســتراتژی مشــخصی برای آن ترسیم گردد. چگونه می توان این مســئله به ظاهر پیچیده دوگانگی بازدارنده و 

سردرگم کننده را حل نمود؟
اگر هلدینگ های ذکر شــده در صنعت پتروشــیمی کشور سرمایه گذاری ننمایند مزیت های بزرگ کشور در 
حوزه پتروشــیمی به هدر می روند و ضایع می گردند که نتیجه آن از دســت دادن حداقل صد میلیارد دالر ســود 
خالــص و هــزاران میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ده ها مزیت بزرگ دیگر طی چند دهه آینده می باشــد لذا تحت 
هیچ شــرایطی نباید سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی دچار توقف یا کندی شود.راهکار اساسی حل مشکل این 
اســت که شــرکتها و هلدینگ های تحت مدیریت دولت نسبت به ســرمایه گذاری جهت بهره برداری از ظرفیت 
های باالی کشــور در صنعت پتروشــیمی اقدام نمایند و بگونه ای برنامه ریزی شود که پس از رسیدن واحدها به 
بهره برداری ســهام آنها از طریق فرآیند بورس به مردم واگذار شــود و هلدینگ ها مکلف باشــند که حداکثر پس 
از ۵ ســال بیش از ۵۰ درصد ســهام واحدهایی که به بهره برداری می رسند را به مردم واگذار کنند البته هلدینگ 
ها باید تالش نمایند طی ۵ ســال آینده سهام خود در شــرکتهای در حال تولید موجود را نیز به کمتر از ۵۰ درصد 
برســانند و با درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای تحت پوشش سرمایه گذاری های جدید را با سرعت بیشتری 
به ثمر برســانند. اگر هلدینگ های پتروشــیمی رسالت خود را توسعه ســرمایه گذاری و به بهره برداری رساندن 
 واحدهای جدید و واگذاری اکثر سهام به مردم بدانند در واقع این هلدینگ ها به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل 

خواهند شد. 

گزارشدانشنفتازنشستخبريرئیسانجمناستصنا؛

محمدپور:ميتوانیمهابتجهیزاتدر
خاورمیانهباشیماگرحمایتشویم

گلناز پرتوی مهر
دچــار  مرکــزی  بانــک  اینکــه 
سردرگمی در مســائل ارزی شده است 
و صادرات در کشــور با توجه به شرایط 
حاکم در هاله ای از ابهام وجود دارد گفته 
اعضای انجمن سازندگان تجهیزات نفت 
ایران است. یکی دیگر ازمشکالت اصلی 
ســازندگان تجهیزات نفتــی، تهیه مواد 
اولیه اســت که دغدغه اعضای انجمن 
شده است . مدیران انجمن به حمایت از 
۸۲۰ عضو زیرمجموعه انجمن می گویند 
متاســفانه دیپلماســی ما دنبال سیاست 
است این در حالی است که باید ما رایزن 
اقتصادی داشته باشــیم. آنها می گویند 
اگرما بــه دنبال رفع بیکاری هســتیم، 
انجمن توانســته ۲۵۰ هزار شغل ایجاد 
کنــد. در حوزه تجهیــزات، هزینه ایجاد 
شغل یک میلیارد تومان است که توسط 
ســازندگان از دوش دولت برداشته شده 
است اما متاسفانه شاهد بی مهری هایی از 

سوی دولت هستیم.
مدیران ارشــد اســتصنا می گویند 
تنها تقاضای ما از دولت این اســت که 
مــا را تحریم نکنند و همان رفتاری را با 
ما داشته باشند که با شرکت های خارجی 

دارند.
بــه گزارش خبرنــگار دانش نفت، 
مجید محمدپور رییس انجمن سازندگان 
تجهیزات نفت ایران در نشســت خبری 
در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: در 
ســال ۷۸ تعداد اندکی از شــرکت های 
این مجموعــه در حوزه ســاخت لوازم 
یدکی فعال بودند اما امروز ۸۲۰ شرکت 
حقوقی در زیرمجموعه انجمن قرار دارد 
که از این تعداد ۱۸۲ شرکت دانش بنیان 
بوده و به همیــن تعداد نیز در صف اخذ 
هستند.  شــدن  دانش بنیان  برای  مجوز 
همچنین ۲۰۰۰ واحد پیمانی در زنجیره 
تامین داریم و در مجموع ۸۰ هزار شغل 
مستقیم و ۲۵۰ هزار شغل غیرمستقیم در 

این صنعت ایجاد شده است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر ما 
۵ میلیارد یورو امکان ســاخت تجهیزات 
در حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی داریم 
و می توانیــم با قیمت چینــی و کیفیت 

اروپایی، کاال را تحویل دهیم.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان 
اینکه چهار کمیســیون تخصصی داریم 
که کار سیاســت گذاری را برعهده دارند، 
افزود: بحث بــازار و قوانین و همچنین 
مباحــث مربوط بــه بین المللــی و اخذ 
اســتراتژی های مناســب در کمیسیون 

بررسی می شود.
محمدپــور با بیان اینکــه از ۸۲۰ 
شرکت، ۴۷ درصد در تهران و ۱۱ درصد 
در خوزستان مستقر هستند، گفت: تمامی 
شــرکت های دانش بنیــان زیرمجموعه 
کمیته تخصصی هســتند و مشــکالت 
را بررســی می کننــد و چنانچه موضوع 
کرونا برطرف شــود ۱۰۰ شرکت دیگر 

دانش بنیان خواهند شد.
وی دربــاره کاهــش تولید نفت و 
تاثیــر آن بر کاهش تقاضــا و همچنین 
موضوع لغو تحریم ها با بیان اینکه امروز 
۸۵ درصد کلیــه تجهیزات صنعت نفت، 
گاز و پتروشــیمی در داخل کشور تولید 
می شود، خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش 
تقاضا ۴۰ درصد ظرفیت ما خالی اســت. 
ما در سمت عرضه توانمندی رشد داریم 
و تکنولوژی و کیفیــت را ارتقاء دادیم و 
حمایت نیز صورت می گیرد ضمن اینکه 
تســهیالت ارزانی نیز به شــرکت های 

دانش بنیان تخفیف می دهند.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان 
اینکه رقم ۵۱ درصد اســتفاده از کاالی 
ایرانی اکنون به ۶۵ درصد رسیده است، 

بیان داشت: این میزان استفاده از کاالی 
ایرانــی منجر به تحریک عرضه شــده 
اســت اما متاسفانه ســمت تقاضا رشد 

نکرده است.
محمدپور یادآور شــد: هر جا ما به 
لحاظ تولید قوی شــدیم کسی نتوانسته 
مــا را تحریم کند. اعتقــاد داریم که بعد 
از شعب ابی طالب، سخت ترین تحریم ها 
به ایران وارد شــده اســت امــا این ۸۵ 
درصد ظرفیت را چه بایدن و چه ترامپ 
نمی تواننــد تحریم کنند اما در عین حال 

امیدواریم سمت تقاضا نیز رشد کند.
وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکه 
دولت پروژه های عمرانــی را فعال کند، 
گفت: در بودجه ۱۴۰۰ رقم ۲,۳ میلیون 
بشــکه ای صادرات نفت پیش بینی شده 
که اگر پروژه های عمرانی فعال شوند ما 
می توانیم ظرفیــت خالی ۴۰ درصدی را 
پوشــش دهیم. ضمن اینکه این افزایش 

تولید منجر به اشتغالزایی خواهد شد.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان 
اینکه در پروژه گوره جاسک ما توانستیم 
شیرآالت، اتصاالت، مخازن و پمپ ها را 
تولید کنیم، اظهار داشت: اگر چند پروژه 
مثل گوره جاسک داشته باشیم قطعا ۴۰ 
درصد ظرفیت خالی پوشش داده خواهد 

شد.
محمدپور خاطرنشــان کرد: ما این 
امکان را داریم که بتوانیم ۵ میلیارد یورو 
تجهیز بســازیم که البته این بالقوه است 
و بــا راه اندازی پروژه هــا بالفعل خواهد 
شــد. همچنین ما می توانیم ۲۰۰۰ واحد 
پیمانکاری را به ۳۰۰۰ و ۲۵۰ هزار شغل 
را به ۳۰۰ هزار شغل برسانیم اما این در 

صورتی است که تقاضا رشد کند.
وی درباره صادرات تجهیزات گفت: 
بسیاری از قطعات ما یونیک است. ما این 
امــکان را داریم که هــاب تجهیزات در 

خاورمیانه باشیم.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
با  نفت  صنعــت  تجهیزات  ســازندگان 
اشاره به مشکالت حوزه صادرات گفت: 
تجهیــزات باید با اســتاندارد API صادر 
شــود که اکنون به دلیل تحریم امکان 
اخذ نشان این اســتاندارد برای ما میسر 
نیســت. انجمن صنعت نفت نســبت به 
صــدور مجــوز کیفیت اقــدام کرده که 

امیدواریم اجرایی شود.
محمدپور با بیــان اینکه ما اکنون 
بازار ســوریه و عراق را از دست داده ایم، 
علیرغم حضور فعال ایــران در موضوع 
مبارزه با تروریســم در سوریه اما ترکیه 
۷,۵ برابر ایران به این کشــور صادرات 
دارد. متاســفانه دیپلماســی مــا دنبال 
سیاست است این در حالی است که باید 
ما رایزن اقتصادی داشته باشیم. دستگاه 

دیپلماسی باید رایزن اقتصادی را پررنگ 
کند.

وی بــا بیــان اینکه در کشــور ما 
آیین نامه ها در راســتای توســعه کشور 
و پشتیبانی از شــرکت ها نیست، درباره 
حضور ســازندگان در بازار پتروشــیمی 
بازار جذاب  نیز اظهار داشت: پتروشیمی 
و سوددهی اســت و در طول چند سال 
اخیر توســعه آن بیش از صنعت پاالیش 
کلید خورده است. طی تفاهمنامه ای که 
ما ســال گذشته با هلدینگ خلیج فارس 
داشــتیم قرار بر این شد که سهم ساخت 
داخــل افزایش یابد و امســال بنا داریم 
که این ســهم را تــا ۸۵ درصد افزایش 
دهیم که امیدواریم این تفاهمنامه امضا 
شــود و اگر اجرا شود به عنوان دستاورد 
بزرگی برای کشــور است و ما می توانیم 
اولین پتروشــیمی ۱۰۰درصد  به عنوان 
ایرانی فعال باشــیم.رئیس هیات مدیره 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
خاطرنشــان کرد: اکثر سازندگان از تمام 
توان و ســرمایه خود گذشته و وارد تولید 
شــده اند اما هنوز بعضی از کاالهایی که 
داخلی سازی شــده و حتی آنها را صادر 

می کنیم همچنان از خارج وارد می شود.
محمدپور یادآور شــد: اگــر ما به 
دنبــال رفع بیــکاری هســتیم، انجمن 
توانسته ۲۵۰ هزار شــغل ایجاد کند. در 
حوزه تجهیزات یک میلیارد تومان هزینه 
ایجاد شغل اســت که توسط سازندگان 
از دوش دولت برداشــته شــده است اما 

متاسفانه شاهد بی مهری هایی هستیم.
تقاضای  تنها  کرد:  وی خاطرنشان 
ما از دولت این اســت کــه ما را تحریم 
نکننــد و همان رفتاری را با ما داشــته 

باشند که با شرکت های خارجی دارند.
 عدم حمایت حمل و نقلی منجر به از 

دست رفتن بازارهای صادراتی شد
محمدحســن دیده ور نیــز در این 
نشست با بیان اینکه ۵۰ درصد مشکالت 
اقتصاد ما داخلی اســت، اظهار داشــت: 
نباید تمام مسائل را به مشکالت خارجی 

و تحمیل تحریم ها مرتبط کنیم.
وی افــزود: در چند ماه اخیر بانک 
مرکزی دهه ها بخشــنامه صــادر کرده 
که ایــن بخشــنامه ها همدیگر را نقض 
می کنند و این موضوع برای صادرکننده 
و تولیدکننده سردرگمی ایجاد کرده زیرا 

نمی دانیم کدام را باید اجرا کنیم.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان 
اینکه بانک مرکزی دچار ســردرگمی در 
مسائل ارزی شده است، خاطرنشان کرد: 
مثال ما کاالیی را که صادر می کنیم هنوز 
از کشتی خارج نشده بانک مرکزی به ما 
اعالم می کند که بایــد ارز را برگردانیم. 
این در حالی است که ابتدا باید راهکارها 

درست تنظیم شــوند. ما سیستم بانکی 
مناســبی نداریم. یکی از مشــکالت ما 
بازگشــت ارز اســت به عبارت دیگر به 
جز چند قلم کاالی سنتی، صادرات کاال 

اکنون به صرفه نیست.
وی بــا بیــان اینکــه ارز چندنرخی 
مشــکالت ما را چندبرابر کرده است، افزود: 
از جمله دیگر مشــکالت ما تهیه مواد اولیه 
اســت. بورس ایده خوبی برای تامین مواد 
اولیه اســت اما از ســوی دیگر به صورت 
اتوماتیک قیمت ها را بــاال می برند. رقابت 
برای افزایش قیمت منجر به این شــده که 

قیمت کاالی تمام شده ما نیز باال برود.
دیده ور همچنیــن به موضوع اداره 
شبه دولتی اتاق اشاره کرد و گفت: حتما 
بایــد روی طرح مربوط بــه اداره دولتی 
اتاق که به مجلس ارائه شــده بازنگری 
شــود زیرا در این صورت اتاق تبدیل به 

سازمان دولتی خواهد شد.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت در 
ادامه بیان داشــت: ما انتظار داریم دولت 
به بخش خصوصی نگاه ویژه ای داشــته 
باشــد. مــا نمی توانیــم خصولتی ها که 
امتیازهــای خاصی دارنــد رقابت کنیم. 
بخش خصوصی بایــد با چنگ و دندان 
تقاضــای خــود را اعالم کنــد تا کاری 

صورت بگیرد.
دیــده ور همچنین از بانک مرکزی 
خواســت تا زمان تخصیص ارز را کوتاه 
کند زیرا در فاصله دو تا ســه ماه تقاضا 
برای ارز نوســانات آن باعث می شود که 
قیمت کاال از ســوی فروشنده نیز تغییر 

کند.
وی تاکیــد کرد: بایــد بپذیریم که 
ما کشــوری نیســتیم که محور اقتصاد، 
کشاورزی یا صنعت باشد. مبنای اقتصاد 
ما نفت اســت و صنعت نفت نیز وابسته 
به تولیدات انجمن است. امیدواریم قانون 
شده  ســاخته  کاالهای  ورود  ممنوعیت 

داخلی اجرا و پیگیری شود.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: 
متاســفانه خیلی از بازارهای هدف ما به 
خاطر مشکالت از دست رفت و یکی از 
معضالت ما این است که بانک مرکزی 
بخشنامه ها را عکس به ما سبب می کند.

دیده ور یادآور شد: یکی از بازارهای 
هدف ما قطر بود اما متاســفانه ما برای 
صادرات کاال باید از مســیر عمان عبور 
می کردیم و ایــن هزینه را طرف قطری 
باال می برد و مقرون به صرفه نیست اما 
کشــور ترکیه با ۵۰ هواپیمای مسافری 
وارد بازار قطر شــده و انواع کاالها را به 
این کشــور صادر می کند اما دولت ایران 
هیچ کمکی برای تســهیل حمل و نقل 

نداشته است.
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اخبار

درآیندهاینزدیک؛
ابوظبیهیدروژنصادرمیکند

شــرکت ملی نفت ابوظبی به دنبال صادرات هیــدروژن به عنوان 
سوخت در آینده است.

به گــزارش خبرگزاری بلومبرگ، شــرکت ملــی نفت ابوظبی 
)ادنوک( با دو صندوق ســرمایه پادشــاهی برای تبدیــل کردن این 
کشــور به صادرکننده هیدروژن آبی و ســبز متحد شده است.شرکت 
 )ADQ( ادنوک با شرکت ســرمایه گذاری مبادله و شرکت ای دی کیو
متحد شــده تا از گاز طبیعی، انرژی تجدیدپذیــر و هیدروژن تولید و 
این ســوخت را در امــارات متحده عربی و بازارهــای خارجی عرضه 
کند.شــرکت انرژی مبادله در بیانیه ای در این باره اعالم کرد: شرکت 
ابوظبی فیوچر فناوری موســوم به مصدر، با شــرکت زیمنس انرژی 
برای ســاخت تأسیسات تولید هیدروژن سبز در شهر مصدر ابوظبی به 
توافق رسیده است. شــرکت آلمانی زیمنس هم اکنون در حال ساخت 
تأسیسات هیدروژن در پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم در 
دوبی اســت.بعضی کشورهای خاورمیانه که با نفت ثروتمند شده اند، با 
توجه به تمایل جمعی از خریداران خود به دریافت سوخت های پاک تر 
از نفت خام، به دنبال توسعه هیدروژن به عنوان سوخت صادراتی آینده 
هســتند.وزیر انرژی عربستان سعودی پیش از این اعالم کرده بود که 
به دنبال تبدیل کشــورش - بزرگ تریــن صادرکننده نفت جهان - به 
بزرگ ترین صادرکننده هیدروژن جهان اســت.ابوظبی مانند عربستان 
سعودی تولیدکننده گاز طبیعی است که می تواند برای توسعه هیدروژن 
آبی استفاده شــود، همچنین می تواند از انرژی خورشیدی برای تولید 
هیدروژن ســبز اســتفاده کند.شــرکت ای دی کیو اعالم کرد: شرکت 
ادنوک هیدروژن آبی را به  طور مســتقل تولید می کند، اما برای تولید 
هیدروژن ســبز با دو صندوق ســرمایه گذاری همکاری خواهد کرد.بر 
اساس بیانیه ادنوک، این شرکت ساالنه حدود ۳۰۰ هزار تن هیدروژن 
را برای فعالیت های پایین دستی خود تولید می کند و می خواهد تولیدش 

را به بیش از ۵۰۰ هزار تن برساند.
بیمهزوریخازپروژهنورداستریم-۲

خارجمیشود
برخی منابع اعالم کردند که گروه بیمه زوریخ از پروژه خط لوله گاز 

نورد استریم-۲ خارج می شود.
به گزارش خبرگــزاری رویترز از زوریخ و واشــینگتن، دو منبع 
آگاه اعالم کردند که گروه بیمه زوریخ در برابر تحریم های گســترده 
ایاالت متحده علیه شرکت های اروپایی که از ساخت خط لوله گاز نورد 
اســتریم-۲ روســیه حمایت می کنند، از این پروژه ۱۱ میلیارد دالری 
خارج می شــود.وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در ماه جاری 
میالدی به شــرکت های اروپایی که گمان می رود به ساخت خط لوله 
گاز نورد اســتریم-۲ کمک می کنند اعالم کرد دولت ترامپ در حال 
آماده ســازی دور نهایی اقدام های تنبیهی علیه این پروژه است و آنها 
با خطر تحریم روبه رو هســتند.یک منبــع آگاه گفت: گروه زوریخ که 
تجارت بسیاری با آمریکا دارد، یکی از ۲۰ شرکت بیمه در کنسرسیومی 
اســت که از این پروژه حمایت می کند.این شــرکت بیمه سوییسی از 
اظهارنظر درباره مشتریانش خودداری، اما اعالم کرد: زوریخ چارچوب 
رعایت قانون جامعی دارد و متعهد اســت هرگونه مقررات تحریم های 
قابل اجرا را به طور کامل رعایت کند.کنسرســیوم نورد استریم-۲ روز 
جمعــه )۲۶ دی ماه( با اشــاره به تازه ترین اطالعیه ســازمان دریایی 
دانمارک اعالم کرد: کار آماده ســازی برای تکمیــل خط لوله گازی 
نورد اســتریم-۲ به آلمان در آب های دانمارک می تواند ادامه یابد.این 
ســازمان روز پنجشــنبه )۲۵ دی ماه( نیز اعالم کرد که از روز جمعه 
رفت و آمد کشــتی ها در منطقه نزدیک جاگذاری لوله ها در بستر دریا 
ممنوع می شــود.به گزارش شــانا، این خط لوله ۱۱ میلیارد دالری که 
از مهم ترین پروژه های روســیه در اروپاست، ســبب ایجاد تنش بین 

واشینگتن و مسکو شده است.
افزایشبیسابقهتولیدپاالیشگرانچیندر

۲۰۲۰
تولید پاالیشگران چین در ســال ۲۰۲۰ با سه درصد افزایش به 
رقمی قابل توجه رســید و تولید گاز این کشور حدود ۱۰ درصد افزایش 

یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور و پکن، پاالیشگاه های 
چین در ســال ۲۰۲۰ تولید خود را ۳ درصد افزایــش دادند و مقدار 
پاالیش این کشــور در این ســال به رقمی بی سابقه رسید، زیرا آنها 
از قیمت پایین نفت و حاشــیه سود مناسب در احیای سریع تقاضای 
ســوخت داخلی پس از همه گیری ویروس کرونا بهره بردند.داده های 
اداره ملی آمار چین نشان داد این کشور در سال ۲۰۲۰، ۶۷۴ میلیون 
و ۴۱۰ هــزار تن یعنی ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشــکه در روز نفت 
فرآوری کرده که ۴۱۰ هزار بشــکه در روز بیشتر از نفت پاالیش شده 
در سال ۲۰۱۹ اســت.نفت فرآوری شده در ماه دســامبر ۲.۱ درصد 
نسبت به مدت مشابه پارســال افزایش یافت و به رکورد ماهانه ۶۰ 
میلیون تن یا در حدود ۱۴ میلیون و ۱۳۰ هزار بشــکه در روز رسید. 
این رقم تنها اندکی کمتر از رکورد روزانه ماه نوامبر است، مقدار نفت 
فرآوری شــده در ماه نوامبر ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.

پاالیشگاه ها از فوریه تا آوریل به دلیل قرنطینه های گسترده در سراسر 
کشور برای مهار ویروس کرونا فعالیت های خود را کاهش دادند، اما 
پــس از اینکه چین تا حد زیادی توانســت این ویروس را مهار کند، 
فعالیت آنها دوباره از ماه مه آغاز شــد و پاالیشــگاه ها تا پایان سال 
۲۰۲۰ فعالیت خود را به حداکثر رســاندند.در حالی که کاهش فروش 
خودرو بر تقاضای بنزین تأثیر گذاشت، رونق حمل ونقل و ساخت وساز 
سبب افزایش غیرمنتظره تقاضای گازوئیل شد.براساس داده ها، تولید 
نفت خام چین در سال گذشــته میالدی ۱.۶ درصد افزایش یافته و 
به ۱۹۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تن معادل ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار بشــکه 

در روز رسیده است.

کارشناسانغربیمدعیشدند:

تسهیلتحریمهایایرانبهضررقیمتنفتواتحاد
اوپکپالس!

کارشناسان در مجمع انرژی جهانی 
شــورای آتالنتیک اظهار کردند بازگشت 
نفت ایــران به بازار در صورت تســهیل 
تحریم های آمریکا در دوران بایدن، ممکن 
اســت قیمتهای نفت را بی ثبات و اتحاد 

اوپک پالس را تضعیف کند.
به گزارش ایســنا، اوپک، روســیه 
و چندیــن متحد دیگر با هــدف تقویت 
قیمتهای نفت پس از همه گیری ویروس 
کرونــا، محدودیت عرضه چشــمگیری 
را به اجرا گذاشــتند.کارلوس پاســکوال 
که دیپلمات انرژی ارشــد وزارت خارجه 
آمریــکا در دوران بــاراک اوباما بود و در 
مذاکرات هســته ای نقشــی کلیدی ایفا 
کرد، اظهار کــرد: افزایش صادرات نفت 
ایــران به یک میلیون بشــکه در روز در 
ســال ۲۰۲۱ ممکن است به رشد قیمت 
نفت لطمــه بزند.وی در ایــن کنفرانس 
آنالین گفت: تغییری نظیر این، تاثیر قابل 
توجهــی در داخل اوپک خواهد داشــت 
و به خصوص تاثیر بســیاری مســتقیمی 
روی منافع عربســتان ســعودی، امارات 
متحده عربی و روســیه خواهد گذاشــت 
و ممکن اســت مذاکرات جدی در داخل 
اوپک دربــاره امکان ادامه توافقات اوپک 
پالس، چگونگی رســیدن به یک درک 
و پیامدهایی کــه برای قیمت نفت وجود 
خواهد داشت، شکل بگیرد.پس از خروج 
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا 
از برجام در ماه مه ســال ۲۰۱۸ و وضع 

مجــدد تحریمها علیه صنعت نفت ایران، 
صادرات نفت و به تبع آن تولید نفت ایران 
هم متاثر شد. اما اکنون تیم بایدن اعالم 
کرده که به دنبال احیای این توافق است.
پایگاه خبــری اس اند پی گلوبال پالس 
آنالیتیکــس پیش بینی کرده که با فرض 
انعقاد توافق جدید تا اواســط سال ۲۰۲۱ 
و به شــرطی که دولت بایدن در اجرای 
سیاســت تحریمها به شدت دولت ترامپ 
عمل نکند، صادرات نفت ایران در فاصله 
ژوئن تا دســامبر ممکن اســت به میزان 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز رشــد کند. در 

بهترین حالت، رشــد صادرات نفت ایران 
به یک میلیون بشــکه در روز تا دسامبر 
امکان پذیر است.با این حال ژنرال آموس 
یادلین، مدیر موسسه مطالعات امنیت ملی 
دانشگاه تل آویو معتقد است عدم شفافیت 
درباره ســطح فعلی صادرات نفت ایران، 
ارزیابی تاثیر دقیق آن روی بازار را دشوار 
کرده اســت.یالدین گفت: مــا دقیقا نمی 
دانیم از چه میزان صــادرات نفت ایران 
صحبت می کنیم. اگر آمریکا به ایرانی ها 
اجازه دهد نفتشــان را صادر کنند، ممکن 
اســت یک میلیون بشکه در روز دیگر به 

صادراتشان اضافه شود. زمانی که ایران از 
آزادی بیشتری در صادرات نفت برخوردار 
شود، قیمت نفت پایین رفته و روی سایر 
بخشهای دیگر بازار تاثیر می گذارد.اتحاد 
اوپــک پالس که حــدود نیمی از عرضه 
نفــت جهان را کنترل مــی کند، در حال 
اجرای محدودیت عرضــه به میزان ۷.۲ 
میلیون بشکه در روز است. ایران به همراه 
ونزوئال و لیبی از مشارکت در این پیمان 
معاف شده است.این گروه درباره تسهیل 
پایان سال  تا  تدریجی محدودیت عرضه 
با توجــه به روند احیــای اقتصاد جهانی 

مذاکره کرده اســت اما عربستان سعودی 
در ششم ژانویه با اعالم کاهش یکجانبه 
تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز 
دیگــر در ماههای فوریه و مارس، بازار را 
غافلگیر کرد.بر اســاس گزارش پالتس، 
اولویتهای متفاوتی که میان اعضای این 
گروه وجود دارد و شــماری از آنها شامل 
عربستان سعودی به دنبال تقویت قیمتها 
و دسته دیگر نظیر روسیه و امارات متحده 
عربی به دنبال پس گرفتن سهم بازارشان 
هســتند در صورت لغو تحریم های ایران 

ممکن است به بحران برسد.

بزرگترين صادرکنندگان نفت به چين در سال 2020 را بشناسيد؛

جايگاه ايران؟
عربســتان ســعودی کــه بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان است، در سال ۲۰۲۰ 
موفق شــد روســیه را کنــار زده و جایگاه 
بزرگترین صادرکننــده نفت به چین را حفظ 

کند.
تقاضای چین برای نفت سال میالدی 
گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا که تقاضا 
برای ســوخت را در نقاط دیگر کاهش داده 
بود، قوی ماند. چین که بزرگترین واردکننده 
نفت جهان اســت، در ســال ۲۰۲۰ رکورد 
۵۴۲.۴ میلیــون تن معــادل ۱۰.۸۵ میلیون 
بشــکه در روز نفت خریــداری کرد که ۷.۳ 
درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد داشت.
طبق آمار اداره کل گمــرک چین، صادرات 
نفت عربســتان ســعودی به چین در سال 
۲۰۲۰ بــه ۸۴.۹۲ میلیون تــن معادل ۱.۶۹ 
میلیون بشکه در روز رســید که ۱.۹ درصد 
رشد ساالنه داشت.روســیه با فاصله اندکی 
در جایگاه دوم ایســتاد و صادراتش به چین 
به ۸۳.۵۷ میلیون تن معــادل ۱.۶۷ میلیون 
بشکه در روز رسید که ۷.۶ درصد در مقایسه 
با ســال ۲۰۱۹ افزایش داشت.عربستان در 
دسامبر ۶.۹۴ میلیون تن نفت به چین عرضه 
کرده بود که نســبت به دسامبر سال گذشته 
۰.۸ درصد کاهش داشت در حالی که حجم 
صــادرات روســیه ۶.۲ میلیون تــن بود که 
۱۵.۷ درصد در مقایســه با مدت مشابه سال 

از  ۲۰۱۹ کاهش داشــت.واردات نفت چین 
آمریکا سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۹ 
بیش از ســه برابر افزایش یافت زیرا شرکتها 
خریدشان را تحت توافق تجاری میان پکن 
و واشــنگتن افزایش دادند. مجموع واردات 

نفت آمریکا به چین در سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۷۶ 
میلیون تن معادل ۳۹۴ هزار بشــکه در روز 
رســید و آمریکا در رتبه هفتم صادرکنندگان 
بزرگ به چین ایستاد. صادرات این کشور در 
دسامبر ۳.۶ میلیون تن بود.عربستان سعودی 

از نوامبر با کاهش چشــمگیر قیمت فروش 
برای جلب مشــتریان، از روسیه که در طول 
ســال ۲۰۲۰ از شرایط لجســتیکی مطلوب 
و نزدیکــی جغرافیایــی به چین ســود برده 
اســت، در صادرات نفت به چین پیش افتاد.

تشدید تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت 
ایران و ونزوئال کمک کرد عراق به ســومین 
صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شــود. 
صادرات این کشور به چین در سال ۲۰۲۰ به 
میزان ۱۶.۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ 
رشد کرد و به ۶۰.۱۲ میلیون تن رسید.برزیل 
هم با عرضــه قیمتهای کمتــر و بازاریابی 
پاالیشــگاههای مستقل چین،  نزد  گسترده 
صادرات نفت به این کشور را افزایش داد و با 
سبقت از آنگوال، چهارمین صادرکننده بزرگ 
نفت به چین شــد. صادرات نفت این کشور 
در سال گذشته با ۵.۱ درصد رشد، به ۴۲.۱۹ 
میلیون تن رســید.آنگوال با صادرات ۴۱.۷۸ 
میلیون تن به چین در سال ۲۰۲۰ که کاهش 
۱۱.۷ درصدی ساالنه داشت، در رتبه پنجم 
ایســتاد. عمان با صادرات ۳۷.۸۳ میلیون تن 
)رشد ســاالنه ۱۱.۷ درصد( در رتبه ششم و 
مالزی با صــادرات ۱۲.۵۲ میلیون تن )۴.۱ 
درصد رشد ساالنه( در رتبه هشتم ایستاد.بر 
اساس گزارش رویترز، ایران در دسامبر ۵۱۸ 
هــزار و ۷۵۸ تن نفت به چین صادر کرد که 
۲۸.۲ درصد رشــد در مقایسه با دسامبر سال 
۲۰۱۹ داشــت. صادرات نفت ایران به چین 
در ســال ۲۰۲۰ به ۳.۹۱ میلیون تن رســید 
که ۷۳.۵ درصد کاهش در مقایســه با سال 
۲۰۱۹ داشــت و ایــران را در جایگاه نهمین 

صادرکننده بزرگ نفت به چین قرار داد.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد 
که انتشــار متان ناشــی از تولید نفت و گاز در 
ســال ۲۰۲۰ در پی کاهش عرضه ۱۰ درصدی، 

کاسته شد.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز از لندن، 
آژانــس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشــی 
اعالم کرد: انتشــار جهانی گاز قوی گلخانه ای 
متان ناشــی از تولید نفت و گاز در سال ۲۰۲۰ 

، ۱۰ درصــد کاهش یافتــه و این موضوع دلیل 
اصلــی کاهــش تولید متــان بوده اســت و نه 
اقدام های آب و هوایی.متــان بیش از ۸۰ برابر 
دی اکسید کربن در ۲۰ سال نخست حضور خود 
در جو دارای ظرفیت گرمایشــی است و احتمال 
دارد از زیرســاخت های نفت و گاز مانند خطوط 
لوله نشــت کند.صنایع دیگــری مانند صنعت 
کشاورزی نیز از منتشــرکننده های اصلی متان 

هستند.این آژانس همچنین تصریح کرد: صنعت 
نفت و گاز در سال گذشته میالدی)۲۰۲۰( بیش 
از ۷۰ میلیون تن متان منتشــر کرد که این رقم 
حدود ۱۰ درصد کمتر از ســال ۲۰۱۹ اســت.

آژانس بین المللی انرژی تاکید کرد: دلیل بخش 
عمده ای از کاهش انتشــار گاز متان در ســال 
۲۰۲۰ تولید کمتــر نفت و گاز بوده و جلوگیری 
شــرکت ها از انتشــار گاز متان نقش چندانی در 

کاهــش تولید گاز متان نداشــته اســت.توافق 
کاهش تولید بی ســابقه نفت سازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت و متحدانــش )اوپک پالس( 
ســبب شــد روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه از 
عرضه نفت جهان یا ۱۰ درصد تقاضای جهانی 
نفت پیش از شیوع ویروس کرونا کاسته شود.در 
این سال تحریم های ایاالت متحده آمریکا تولید 
نفــت ونزوئال را فلج کــرده و صنعت نفت لیبی 

به مدت زیادی از درگیری های داخلی رنج برده 
اســت. تولیدکنندگان آمریکایی در سال ۲۰۲۰ 
تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفتند، زیرا 
همه گیــری ویروس کرونا تقاضا را کاهش داد و 
جنگ قیمتی گسترده ای میان روسیه و عربستان 
ســعودی ایجاد کرد.بر اساس گزارش این نهاد، 
روسیه و ایاالت متحده بزرگ ترین عامل انتشار 

متان در سال ۲۰۲۰ بودند.

کاهش انتشار متان ناشی از توليد نفت و گاز در سال 2020



هفته نامه رسارسی

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

)madadi.ahmad1@gmail.com(

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

  مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شکيب

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

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

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

اشرفزادهدرمراسمتقدیروتشکرمدیرانعاملسهطرحپترولاعالمکرد:

مدیریتجهادی،اعتمادبهجوانانوکارتیمی
شرطراهاندازیوافتتاحسهطرحپتروشیمی

مدیرعامل پتــرول گفت: با مدیریت 
جهــادی و اعتماد به جوانان در ســخت 
ترین شــرایط و تحریم های ظالمانه سه 
طرح مهم پتروشیمی های لردگان، ایالم و 
ارومیه راه اندازی و به بهره برداری رسید تا 
اقتصادی  رونق  و  تولید  برای جهش  زمینه 
فراهم شــود و ضمن تبلور خودباوری فعل 
»خواستن توانستن است« بر بیگانگان نیز 

به منصه ظهور برسد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گــذاری  ســرمایه  پتروشــیمی  گــروه 
ایرانیان)پترول(، مهندس رســول اشرف 
زاده مدیرعامل این شــرکت در مراســم 
اعطــای لوح تقدیــر به مدیــران عامل 
پتروشــیمی های لردگان، ایالم و ارومیه 
با یادآوری ایــن نکته که نیروهای جوان 
و انقالبی موتور راه اندازی این سه طرح 
بودند، اظهار داشت: هر جا به نسل جوان 
اعتماد کردیم و حداقل ها را در اختیارشان 
قرار دادیم پیشرفت کردیم و این جوانان 
با همت، پایمردی و رشــادت خویش بذر 
امید و همدلی را نشاندند و همچون دالور 
مــردان عرصه دفاع مقــدس، صیانت و 

سازندگی را سر لوحه خود قرار دادند
وی ضمــن اشــاره بــه طرح های 
بهره برداری شــده در پترول کــه اخیراً با 
فرمان رئیس جمهور افتتاح شــدند، گفت: 

در سالی که به فرموده مقام عظمی والیت 
به ســال »جهش تولید« نامگذاری شده 
است. ســه طرح پتروشیمی های لردگان، 
فــاز دوم پتروشــیمی ایالم و ســولفات 
پتاســیم ارومیه افتتاح شــدند که بالغ  بر 
۲ میلیــون و ۵۹۰ هزار تــن به ظرفیت 
کشور اضافه شــده و با احتساب این رقم 
حدود  ۷۰۰ میلیون دالر به درآمد صنعت 
نیز اضافه شــده و دو محصول جدید و با 
ارزش اوره و ســولفات پتاسیم نیز به سبد 
محصوالت تولیدی اضافه شــدند که این 
موضوع برای مجموعه پترول و هلدینگ 

خلیج فارس حائز اهمیت است.
مدیرعامــل پتــرول با اشــاره به 
اندازی طرح  ارزشــمند راه  دستاوردهای 
های مذکور از جملــه راه اندازی طرح ها 
بــدون حضــور کارشناســان خارجی و 
صاحبان دانش فنی و دستیابی به رکورد 
ایمنــی گفت این دســتاوردها در ســال 
جهش تولید مصداق بارزی است از تجلی 
خودباوری، ایثار، حسن تدبیر، جسارت در 
تصمیم گیــری مدیران و همکاران که در 
مسیر دشوار مسئولیت ها، با صمیمتی بی 
بدیل و رشادت بی مثال افتخارات بزرگ 

آفریدند.
اشــرف زاده حرکت قطــار پترول 
را در اجرای طرح هــای تکمیلی صنعت 

پتروشــیمی مهم ارزیابی کــرد و گفت: 
همان گونه که در راه اندازی طرح نشــان 
دادیم بــا کار تیمی، تقویــت خودباوری 
و گام های اســتوار می تــوان در جنگ 
اقتصادی پیروز شد، به طور حتم می توان 
در اجرای به موقع طرح ها نیز موفق عمل 
نمود.اشــرف زاده سیاست توسعه صنایع 
تکمیلــی و احــداث پارک هــای پایین 
دستی را در راستای تکمیل زنجیره تولید، 
ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی، 
ارتقاي ارزش سبد محصوالت جلوگیری 
از خام فروشــی، ایجاد اشــتغال پایدار و 
شکوفایی اقتصاد در مناطق کمتر توسعه 
یافتــه از جمله برنامه هــاي مهم پترول 
دانست و گفت: همه این برنامه ریزی ها 

داراي یک رویکرد مشخص همانا پرهیز 
از خام فروشــي و تبدیل محصوالت پایه 
و میاني به محصوالت باارزش افزوده باال 

هستند.
وی اشتغال زایی را در مسیر تکمیل 
زنجیــره ارزش مهــم ارزیابی کرد گفت: 
با اجرایي شــدن طرح هــای مختلف در 
زیادی  فرصت های  دســت،  پایین  حوزه 
برای ایجاد اشــتغال فراهم خواهد شد و 
با نگاه ســازندگی می توانیــم زمینه های 
توســعه بیشــتر را فراهم کنیم.در خاتمه 
این مراسم به رســم یادبود، لوح تقدیر از 
طرف مدیرعامل پترول به مدیران عامل 
شرکت های پتروشــیمی لردگان، ایالم و 

ارومیه اهدا شد.

اخبار

واکنشزنگنهبهافزایشفروشنفتباورودبایدنبهکاخسفید

وزیرنفت:چندروزصبرکنید
وزیر نفت در پاســخ به اینکه آیا فروش نفت ایران با آغاز ریاست 
جمهوری جو بایدن در آمریکا، راحت  می شــود، گفت: چند روز صبر کنیم 

ببینیم چه می شود.
بیــژن زنگنــه روز پنجشــنبه، دوم بهمن ماه درحاشــیه آیین 
بهره برداری رسمی از پاالیشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس اظهار کرد: 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس یکی از بزرگتریــن پروژه های تامین 
خوراک است، در بخش پایین دســت این پاالیشگاه پتروشیمی هایی 
هســتند که باید تکمیل شــوند.وی از ســاخت یک مینی پاالیشگاه 
بــا ظرفیت پاالیش روزانه ۱۵ هزار بشــکه بــرای تولید بنزین و یک 
واحد PDH )طرح های تولید پروپیلن از مسیر پروپان( با ظرفیت تولید 
ســاالنه ۴۵۰ هزار تن در ادامه طرح پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس 
خبرداد و گفت: ریل گذاری خوبی انجام شــده اســت و تا پایان ۱۴۰۱ 
هیچ گازی در مشــعل نمی سوزد.وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکــه آیا با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید 
ایاالت متحده آمریکا، ایران می تواند راحت محموله های نفت خام خود 
را روانــه بازارهای جهانی کند، تصریح کرد: چند روز صبر کنیم ببینیم 
چه می شود. طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 
تأسیســات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت ایران با ظرفیت 
فــرآورش روزانــه بیش از ۵۶ میلیــون مترمکعب و ســرمایه گذاری 
۳.۴ میلیــارد دالر امــروز با فرمان رئیس جمهوری به طور رســمی به 

بهره برداری رسید.
جابهجایی۲دستگاهپمپتزریقآب

سکویسلمان
دو دستگاه پمپ تزریق آب قدیمی سکوی نفتی سلمان با موفقیت 

جابه جا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
ایــن عملیات با توجه به فضای کم ســکو به منظور جابه جایی و وزن 
بســیار باالی هرکدام )حــدود ۵ تن(، ابعاد اســکیدها و خطر برخورد 
با تأسیســات حساسیت باالیی داشــت که با تالش کارکنان سکو و 
بدون هیچ گونه آسیب به ســازه ها و تأسیسات سکو با موفقیت انجام 
شد.ابتدا پس از بررسی های انجام شده ازسوی مسئوالن و متخصصان 
ســکو و با توجه به مشــکالت موجود، عملیات برچیدن این پمپ ها 
در برنامه کاری واحد تعمیرات ســکوی سلمان قرار گرفت، سپس دو 
دســتگاه قدیمی از محل برچیده و پاکسازی شــدند و محل یادشده 
اده نصب دو دســتگاه پمپ جدید است.مراحل باز کردن و حمل همه 
تجهیزات مشکالت خاص خودش را داشــت، اما در این میان انتقال 
دو اسکید با ظرافت و درایت متخصصان واحدهای تعمیرات مکانیک، 
همکاران محوطه و نظارت کیفــی واحدهای بهره برداری و اچ اس ئی 
و با جابه جایی میلی متری و بدون آســیب رساندن به دیگر تجهیزات 
در ســرویس و بدون خاموشی دیگر تأسیسات انجام شد و در این بین 
راننده جرثقیل با ظرافتی خاص اســکیدها را از لبه سکو برداشت و در 
محل مناسب قرار داد و از آنجا به روی شناور انتقال داده شد. سرانجام 
همه تجهیزات ســالم و قابل اســتفاده جدا شد و پس از جمع آوری به 
منطقه الوان برای اســتفاده های مورد نیاز در دیگر بخش های شرکت 

نفت فالت قاره ایران انتقال یافت.
حفروتکمیل98حلقهچاهدرکارنامه1۰ماه

امسالملیحفاری
شــرکت ملی حفاری ایران در ۱۰ ماه امســال موفق به حفاری و 
تکمیــل ۹8 حلقه چاه  نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشــکی و دریایی 

کشور شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، احمد 
تمدن، سرپرســت معاونت عملیات حفاری این شــرکت گفت: از این 
چاه ها ۲۴ حلقه توســعه ای/ توصیفی، ســه حلقه اکتشافی و ۷۱ حلقه 
تعمیری بوده اســت.وی افزود: از مجمــوع چاه های تکمیلی ۷۳ حلقه 
در وسعت عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ۱۰ حلقه در 
شرکت نفت فالت قاره، ۹ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، دو 
حلقه در شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پروژه 
و ســه حلقه در پروژه های مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران 
حفاری و برای بهره برداری تحویل شرکت های متقاضی شد.سرپرست 
معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: در نتیجه 
هم افزایــی و همکاری میان متخصصان ملی حفاری و شــرکت های 
کارفرمــا، عملیات حفاری و تکمیل ۱۵ حلقــه چاه  ۲۵۷ روز زودتر از 
برنامه پیش بینی شــده به پایان رسید که ارزش اقتصادی قابل توجهی 
دارد.تمــدن با بیان اینکه متراژ حفــاری چاه های پیش گفته از ابتدای 
فروردین تا پایان دی ماه  امســال به متــراژ ۵۳ هزار و ۳۶۳ متر ثبت 
شده است، گفت: هم اکنون ۲۳ دستگاه حفاری خشکی ناوگان شرکت 

در حال جابه جایی در موقعیت های عملیاتی است.
سرپرستدبیرخانههیئتمرکزیگزینش

وزارتنفتمنصوبشد
نماینده وزیــر و دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت در حکمی، 
هادی خلجی را به سرپرســتی دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش منصوب 

کرد.
در حکم فرزین مینو خطاب به خلجی آمده اســت: »با توجه به 
تصمیم اعضای محترم هیئت مرکــزی گزینش وزارت نفت در تاریخ 
۹۹.۱۰.۲۹ و نظر به تعهد و تجربیات مفید و سوابق ارزشمند جنابعالی، 
به موجب این حکم به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش 
وزارت نفت منصوب می شــوید.امید اســت با اتکال به الطاف خداوند 
قادر و متعال و همکاری صمیمانه تمامی مجریان گزینش و با رعایت 
موازین شــرعی و قانونی در انجام وظایف مقرر در ماده ۲۷ آیین نامه 
اجرایی قانون گزینش و ســایر امورات محوله موفق باشید. از خداوند 

متعال توفیقات حضرتعالی را در انجام امور مسئلت دارم«.

سیاستتوسعهصنایعتکمیلی
واحداثپارکهایپایین
دستیدرراستایتکمیل
زنجیرهتولید،ایجادتنوع
بیشتردرمحصوالتتولیدی،
ارتقايارزشسبدمحصوالت
جلوگیریازخامفروشی،
ایجاداشتغالپایدارو

شکوفاییاقتصاددرمناطق
کمترتوسعهیافتهازجمله
برنامههايمهمپترولاست

آغاز فعاليت پيمانکاران صنعتی در واحد فرآورش 
مرکزی آزادگان جنوبی

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: با آغاز عملیات ســاخت پِی تجهیزات و سازه های باز بتنی 
)پایپ رک ها(، واحد فرآورش مرکزی میدان آزادگان جنوبی )CTEP( در مسیر توسعه قرار گرفت.

به گزارش دانش نفت به نقل از گروه پتروپارس، حمیدرضا مسعودی با بیان اینکه با وجود 
شیوع بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن تاکنون بخش مهندسی این طرح بیش از ۶۲ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهار کرد: همچنین تاکنون ۶۵ درصد اسناد سفارش کاال 
و تجهیزات این پروژه نهایی شده است.وی افزود: سفارش ۱۱ مورد کاال و تجهیزات پروژه نیز 
تاکنون منعقد و عملیات پیش ســاخت آنها آغاز شــده است.مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره 
به اینکه در بخش عملیات اجرایی نیز پیمانکار شــمع کوبی به عنوان نخستین پیمانکار اجرایی 
واحد فــرآورش مرکزی میدان آزادگان جنوبی و پیش نیاز دیگر فعالیت های اجرایی کار خود را 
آغاز کرده اســت، ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۵ درصد شمع های مورد نیاز پروژه ساخته و بیش 
از ۲۵ درصد شــمع ها در محل ســایت پروژه اجرا شده است.مسعودی با بیان اینکه هم زمان با 
فعالیت های شــمع کوبی، عملیات خاکبرداری و ساخت پِی تجهیزات دیر تحویل نیز با سرعت 
در جریان اســت، تصریح کرد: بیش از ۲۷۰ نفر در محل کارگاه پروژه در حال فعالیت هســتند 
که بیش از ۷۷ درصد آنها را نفرات بومی تشکیل می دهند.وی همچنین از برگزاری مناقصه و 
انتخاب پیمانکار ســاخت ساختمان های صنعتی و غیرصنعتی، ساخت مخازن و ساخت و نصب 
اســکلت فلزی خبر داد و گفت: پیمانکاران مربوطه به زودی کار خود را آغاز می کند.مدیرعامل 
گروه پتروپارس با تأکید بر حمایت از توان تولید و ســاخت داخل اظهار کرد: تاکنون همه ۲۶ 
قرارداد منعقد شــده در این پروژه  با مشــاوران، تأمین کنندگان کاال و تجهیزات و پیمانکاران 
اجرایی داخلی امضا شــده و تالش بر این است که همه فعالیت های این پروژه براساس قانون 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی انجام شود. 


