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راهکار تازه تجارت نفت برای چند نوع 
نفت در خاورمیانه
دوبی راهکاری تازه برای تجارت چند نوع نفت خام خاورمیانه که 
بر مبنای نفت خام عمان قیمت گذاری می شوند، راه اندازی کرد

ربات ها تهدیدی برای اشتغال کارکنان 
صنایع نفت و گاز جهان
ربات ها اشتغال صدها هزار نفر از کارکنان صنعت نفت و گاز را تا 
سال ۲۰3۰ به مخاطره می اندازند 8

4و5

برنامه ريزی برای توسعه نفت شهر و ميدان های نفتی مجاور؛

مهندس حاتمی: نفت شهر احيا می شود
مراحل اجرايی طرح توسعه نفت شهر از سال 1۳۹۸ شروع شده و تاکنون 

حفاری يک حلقه چاه و تعمير دو حلقه چاه با متراژ نهايی 2 هزار و 500 متر 
صورت گرفته است. عمليات تعمير چاه سوم نيز به زودی آغاز می شود و اين 

طرح تا تابستان امسال به بهره برداری کامل می رسد

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی وزارت نفت خبر داد: 

افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن برای 
کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی وزارت نفت از امضای تفاهم نامه 
سه جانبه ميان بانک مسکن، صندوق  بازنشستگی نفت و شرکت ملی نفت ايران خبر داد و گفت: 
بر پايه اين تفاهم نامه، به زودی فرآيند اعطای تسهيالت خريد مسکن تا سقف ۳50 ميليون تومان 

)هر نفر( به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت آغاز می شود

به ارزش ۱65 میلیون یورو 3 قرارداد ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای مشعل امضا شد

جمع آوری روزانه ۱6۰۰میلیون فوت مکعب 
گازهای مشعل در دستورکار نفت

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، قراردادهای ساخت ۲4 دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید
 به ارزش ۱65 میلیون یورو را با هدف اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل با سه شرکت ایرانی امضا کرد

  مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس: بخش زیادی از تجهیزات فناوری پیشرفته صنعت پتروشیمی در داخل ساخته می شود
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس: ارزش تولیدات روزانه بیدبلند خلیج فارس 4۰ میلیارد تومان است

۲ ۲
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

ازسوی وزیر نفت؛

مهم ترین برنامه های صنعت نفت برای تحقق شعار امسال ابالغ شد
وزیــر نفــت مهم ترین اهــداف و 
برنامه های مرتبط با تحقق شــعار امسال 
به  را  مانع زدایی ها«  و  »تولید، پشتیبانی ها 
دســتگاه های مرتبط با صنعت نفت ابالغ 

کرد.
بیژن زنگنه در نشســتی با حضور 
معاونان چهار شرکت اصلی صنعت نفت، 
گاز، پتروشــیمی و پاالیــش و پخش و 
همچنین مدیران ارشــد وزارت نفت به 
مهم ترین برنامه ها و اهداف مدنظر برای 
تحقق شــعار امســال پرداخت و تأکید 
کرد: هدف اصلی تمرکز و تصمیم گیری 
در ارتباط با موضوع ها و مســائلی است 
کــه می تــوان در داخل صنعــت نفت 
بــه آن پرداخت و اجرایــی کرد.وی به 
بیانــات مقــام معظم رهبــری پیرامون 
شعار سال که ســال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها نام گرفته اشــاره و اظهار 
کرد: در روزهای نخست سال جدید بنده 
طی نامه ای خطاب به همه مدیران عامل 
چهار شــرکت اصلی، دیدگاه هایم را در 
این زمینه بیان کردم و خواســتار تدوین 
متنی شــدم که بتوان بــا آن اقدام های 
الزم را لحــاظ و در مدت زمان باقیمانده 
از عمر این دولت برنامه های تهیه شــده 
را عملیاتــی کرد.وزیر نفت با بیان اینکه 
پارسال پیشــرفت های بزرگی در صنعت 
نفت رقم خورد، از تحریم به عنوان عامل 
به شــدت تأثیرگذار بر برنامه های وزارت 
نفــت یاد کــرد و افــزود: در این میان 
شــیوع بیماری کرونا تأثیر مستقیمی بر 
اجرای برنامه های صنعت نفت نداشــته 

است، اما از تأثیرگذاری مسئله تحریم ها 
به راحتی نمی توان گذشــت.زنگنه گفت: 
باید پذیرفت که برطرف نشدن تحریم ها 
می توانــد عاملی به شــدت تأثیرگذار در 
باشد،  و سرمایه گذاری  موضوع صادرات 
هرچند ما تالشــمان را خواهیم کرد، اما 
نمی توان نســبت به واقعیت ها بی توجه 
بود.وی تصریح کرد: در این مدت زمان 
کوتاه از عمر دولت کنونی بیشــتر دنبال 
این هستیم برنامه هایی را عملیاتی کنیم 
که با رفع موانع و چالش های موجود در 
درون صنعت نفت، شدنی باشد، البته این 
مســئله منوط به این نخواهد بود که از 

دیگــر موضوع های صنعــت نفت غافل 
شــویم، بلکه آنها را نیز همســو و ذیل 
برنامه های اصلی در نظر خواهیم گرفت 
و برای تحقق شــان اقدام هــای الزم را 

لحاظ می کنیم.
برنامه های شعار سال ۱۴۰۰ در دستور 

کار قرار گرفت
معــاون  فالحتیــان،  هوشــنگ 
برنامه ریزی وزیر نفت نیز در این نشست 
گفت: با توجه به اینکه شــعار امسال از 
ســوی مقام معظــم رهبری بــا عنوان 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در نظر 
گرفته شــد، معاونت برنامه ریزی وزارت 

نفت مأمــور تدوین برنامــه ای پیرامون 
تحقق شعار ســال بود.وی با بیان اینکه 
خوشبختانه با مشارکت همه شرکت های 
اصلی و تابع وزارت نفت نظرها جمع آوری 
و نهایــی شــد، اظهار کــرد: اقدام های 
اجرایی مورد نظر در ســه بخش تولید، 
به منظور  مانع زدایی هــا  و  پشــتیبانی ها 
تحقــق منویــات مقام معظــم رهبری 
برنامه ریزی و در دستور کار صنعت نفت 
قرار گرفت.معاون برنامه ریزی وزیر نفت 
تولید  افزایش  تصریح کرد: نگهداشت و 
نفت، نحوه مدیریت شــرکت های تابع، 
مقوله ساخت داخل تجهیزات و کاالهای 

مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشــیمی 
در  کاغذبازی  کاهش  پاالیش وپخش،  و 
کل زنجیره صنعت نفت، بهینه ســازی و 
توسعه صنایع  پاالیشگاه موجود،  ارتقای 
نفتی  فرآورده های  و  نفت  پایین دســتی 
در زمینه بهبــود مدیریت مالی در حوزه 
کاهش شــدت مصرف گاز در کشــور، 
افزایش تــوان تولیــد گاز طبیعی برای 
رفع نیــاز، تولید و صــادرات حداکثری 
گاز مایــع و موضوعات مرتبــط با اتان، 
توســعه صنعت پتروشیمی اعم از تسریع 
در اجــرای پروژه هــای مرتبط با جهش 
دوم و ســوم پتروشیمی که نقش حیاتی 
در اقتصاد کشــور ایفا خواهد کرد، تأمین 
پایین دســتی،  صنایع  بــرای  خــوراک 
استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان  از شــرکت های  اعم  داخلی 
و دانشــگاه های برتــر کشــور، کاهش 
آالینده های زیســت محیطی و مدیریت 
جمــع آوری گازهای فلر، بهبود شــرایط 
کسب وکار خصوصی و رفع موانع مرتبط 
بــا این عرصه هــا و... از اهم محورها و 
موضوعات مدنظر برای تحقق شعار سال 
اینکه اهداف  با تأکید بر  است.فالحتیان 
مترتب بر این محورها هم احصا شــده 
اســت، گفت: تالش وزارت نفت مبتنی 
بر این خواهــد بود که امســال به ویژه 
در ایامی که دولت کنونی مســتقر است 
در جهــت پشــتیبانی و مانع زدایــی در 
حوزه های مختلف صنعت نفت اقدام های 
اساســی انجام دهد تا اهدافی که مدنظر 

مقام معظم رهبری است، تحقق یابد.

خرب

در سال ۹۹ محقق شد؛

بازتولید 3 میلیارد مترمکعب گاز از مخازن 
شوریجه  و سراجه

مدیر تولید شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران از بازتولید حدود ۳ 
میلیارد مترمکعب گاز و ثبت رکورد بی سابقه در طرح های ذخیره سازی گاز 
طبیعی در مخازن شوریجه دی و سراجه قم طی یک دهه گذشته خبر داد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، احمد رجبی گفت: ســال ۹۹ با ذخیره ســازی ۲ میلیارد و ۸۷۰ 
میلیون مترمکعب در هشــت ماه پارســال و بازتولید حدود ۳ میلیارد 
مترمکعب گاز از مخازن شــوریجه دی و سراجه قم، در مجموع حدود 
۲۴ درصد ذخیره ســازی و حدود ۱۵ درصد بازتولید گاز نسبت به سال   
۹۸ رشد داشــته اســت.وی با قدردانی از عملکرد همکاران در حوزه 
ذخیره سازی گاز طبیعی، افزود: با توجه به افزایش مصرف گاز در سبد 
انرژی کشــور و سیاســت های کالن وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
ایران در تأمین پایدار ســوخت زمســتانی مصارف خانگی و صنعتی و 
بی نیازی از واردات گاز به ویژه در شمال شرق کشور، تسریع در اجرای 
طرح های توســعه ای ذخیره ســازی گاز به عنوان طرح های راهبردی 
صنعت نفت مورد تأکید اســت.مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران اظهار کرد: به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی و بازتولید گاز 
شوریجه دی و سراجه قم در سال جاری، راه اندازی مجموع پنج حلقه 
چاه مشتمل بر سه حلقه چاه تعمیری و دو حلقه چاه جدید برنامه ریزی  
شده است که پیش بینی می شود با اجرای آن سه میلیون مترمکعب در 

روز به ظرفیت ذخیره سازی اضافه شود.
تولید ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال ۹۹

رجبی به تحقق تعهد تولید تکلیفی ســال ۹۹ در شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران اشاره و تصریح کرد: پارسال با وجود فشار تحریم  
و شــیوع گسترده بیماری کرونا این شــرکت توانسته با تکیه  بر توان 
متخصصان داخل، موفق به تولید حــدود ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز و 

۶۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی شود. 
بومی سازی 4 هزار قطعه اقالم مصرفی در 

زاگرس جنوبی
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی طی سال گذشته، 
چهار هزار قطعه از اقالم مصرفی مورد نیاز را با کمک ســازندگان داخلی 
بومی سازی کرد و به منظور آشــنایی بیشتر بخش خصوصی با نیازهای 
خود، طرح راه اندازی نمایشــگاه دائمی اقالم پرمصرف شــرکت را در 

شهرک های صنعتی در دستور کار دارد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، سیدابوالحســن محمدی، مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبــی با بیان این مطلب افــزود: اصالح فرآیندهای 
کاری در حوزه مناقصات، کمیته های فنی بازرگانی، مناطق عملیاتی و 
ســتاد، تخصیص معیارها و وزن دهی متناسب برای گروه های مختلف 
کاالیی و خدماتی بر اســاس تجارب کاری، پیگیــری روند کارها در 
ســامانه ســتاد، فراهم آوردن شــرایط حضور حداکثری پیمانکاران 
در مناقصات و کاهــش تعداد مناقصات محدود، تقســیم بندی دقیق 
مناقصات بر اســاس گروه های خدماتــی، تعمیراتی و کاالیی از جمله 
مواردی اســت که راهکارهای الزم برای آن بررسی شده است.وی با 
اشاره به ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی، اظهار کرد: با رویکرد 
تقویت و توسعه ساخت داخل، همه فعالیت های درون و برون سازمانی 
مرتبط بــا این حوزه و چگونگی تأمیــن کاال، محدودیت های مربوط 
به قراردادها، تقویت بانک اطالعاتی ســازندگان، ارتباط با شرکت های 
همجوار، شناســایی شــرکت های دانش بنیان و همکاری مؤثر با آنها 
ازســوی متخصصان زاگرس جنوبی بررســی شده اســت.مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از تشــکیل کارگروه 
نخبگان این شــرکت در زمینه تقویت ســاخت داخل خبر داد و گفت: 
کارگروه خودکفایی در تولید داخل و اقتصاد مقاومتی با هدف شناسایی 
موانع و ارائه راهکارهایی برای پشــتیبانی از تولید و سازندگان داخلی 
با حضور جمعی از نخبگان و کارشناســان این شرکت تشکیل شد که 
در پیشــبرد برنامه های آینده این حوزه مؤثر است.شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از شــرکت های زیرمجموعه شــرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران اســت که در سه اســتان فارس، بوشهر و 

هرمزگان فعالیت می کند.
طرح پایش سالمت کارکنان نفت مناطق 

مرکزی اجرایی شد
طرح پایش ســالمت کارکنان شــرکت نفــت مناطق مرکزی 
ایران در مبادی ورودی ســاختمان های این شرکت با هدف تشخیص 
زودهنگام مبتالیان احتمالی کرونا، انجام اقدام های درمانی و جلوگیری 

از انتقال کووید-۱۹ به دیگر کارکنان اجرایی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
علیرضا قاسمی نژاد، رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس ئی( 
این شــرکت درباره شــیوع باال در آســتانه موج چهارم کرونا هم زمان با 
سفرهای ایام تعطیالت نوروزی و همچنین اقدام های الزم برای پیشگیری 
از بیماری و احراز سالمت کارکنان اظهار کرد: طبق هماهنگی انجام شده 
با ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت، پایش ســالمت همکاران از 
دیروز )شــنبه، ۱۴ فروردین ماه( در مبادی ورودی ساختمان های ستاد و با 
تشریفات سنجش ســالمت برای تعداد بیش از یک هزار نفر از کارکنان 
انجام شد.وی افزود: بنا بر تشــخیص و ارزیابی گروه تریاژ پزشکی تعداد 
۴۰ نفر از کارکنان، مشکوک تشخیص داده شدند که پس از انجام آزمایش 
)Rapid Test( و دریافت پاســخ منفی، خوشبختانه این تعداد از همکاران 
بــه محل کار خود بازگشــتند، همچنین فرآیند پایش ســالمت کارکنان 
به مدت ســه روز ادامه خواهد داشت.شــایان یادآوری است، در این طرح 
اقدام هایی مانند تکمیل فرم مشخصات سالمت افراد، تب سنجی، سنجش 
اکسیژن خون، ارزیابی و مشاهدات بالینی، انجام آزمایش سریع تشخیص 
بیماری کرونا و در صورت لزوم ارجاع به بهداشــت و درمان برای دریافت 

خدمات مراقبتی و درمانی انجام می شود.

برنامه ريزی برای توسعه نفت شهر و ميدان های نفتی مجاور؛

مهندس حاتمی: نفت شهر احيا می شود

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی وزارت نفت خبر داد:
افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن برای کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت

مناطق مرکزی  نفت   مدیرعامل شرکت 
ایران با اشــاره به پیشــرفت مطلوب طرح 
تولیــد نفت میدان   افزایش  و  نگهداشــت 
نفت شهر، گفت: افزون بر توسعه نفت شهر، 
توســعه میدان هــای نفتــی مجــاور آن و 
رونق بخشی به این  منطقه نیز در برنامه قرار 

گرفته است.
به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس 
رامیــن حاتمی از فعالیت حفاری و تعمیر چاه 
به وســیله دکل در منطقه عملیاتی نفت شهر 
و آمادگی دوباره برای تولید بیشــتر و توسعه 
میدان های مجاور آن خبر داد و گفت: تولید 
از میدان نفتی مشــترک نفت شــهر در سال 
۱۳۲۶ شروع و تا کنون مقادیر زیادی از نفت 
میدان تخلیه شده اســت. وی با بیان اینکه 

فعالیــت برای تولید بیشــتر از میدان نیز در 
قالب قراردادهای جدید به منظور نگهداشت و 
افزایش تولید نفت این میدان برنامه ریزی و 
اجرایی شده است، درباره فعالیت های حفاری 
در این منطقه تصریح کرد: این طرح با حفر 
یک حلقه چاه جدید و تعمیر ســه حلقه چاه 
موجود بــا اعتبار ۳۰ میلیــون دالر اجرایی 
می شــود.به گفته مدیرعامل شــرکت نفت  
مناطق مرکزی ایــران، مراحل اجرایی طرح 
توسعه نفت شهر از ســال ۱۳۹۸ شروع شده 
و تاکنــون حفاری یک حلقه چــاه و تعمیر 
دو حلقه چاه با متــراژ نهایی ۲ هزار و ۵۰۰ 
متر صورت گرفته اســت. عملیات تعمیر چاه 
سوم نیز به زودی آغاز می شود و این طرح تا 
تابستان امسال به بهره برداری کامل می رسد.

بر اساس اعالم شرکت نفت مناطق مرکزی 

ایران، نفت شــهر از پیچیده ترین میدان های 
نفتی از لحاظ مهندسی مخزن و زمین شناسی 
است که عملیات حفاری در آن بسیار سخت 
و با ریســک باال انجام می شــود. مهندس 

حاتمی درباره توسعه میدان های نفتی مجاور 
میدان نفت شهر نیز گفت: با توجه به ظرفیت 
فــرآورش موجــود در واحد بهره بــرداری/ 
اســتفاده  به منظور  نفت شــهر،  نمکزدایــی 

بهینه از این تأسیسات و رونق منطقه، توسعه 
میدان های نفتی مجاور شامل سومار، سامان 
و دالوران هــم در دســتور کار قرار گرفته و 

مصوبه های قانونی آن دریافت شده است.

معاون توســعه مدیریت و ســرمایه 
انســانی وزارت نفت از امضــای تفاهم نامه 
ســه جانبه میــان بانک مســکن، صندوق  
بازنشســتگی نفت و شرکت ملی نفت ایران 
خبر داد و گفــت: بر پایه ایــن تفاهم نامه، 
بــه زودی فرآیند اعطای تســهیالت خرید 
مسکن تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان )هر نفر( 
به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت آغاز 

می شود.
فرزین مینــو در گفت وگو با خبرنگار 
شــانا با اعالم این خبر، افــزود: بر مبنای 
مســکن  بانک  امضا شــده،  تفاهم نامــه 
تســهیالت،  اعطای  عامل  بانک  به عنوان 
صندوق بازنشســتگی نفت به عنوان متولی 
طرح و شــرکت ملی نفــت ایران به عنوان 
ایفای  تسهیالت  بازپرداخت  تضمین کننده 
نقش می کنند و طی توافق کنونی که در بازه 
زمانی یک سال به اجرا درمی آید )دوره های 
بعد نیز تمدید می شــود(، تسهیالت خرید 
مسکن تا ســقف ۳۵۰ میلیون تومان به ۵ 
هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان صنعت 

نفت اعطا خواهد شد.وی در توضیح بیشتر، 
با اشــاره به روند پیشین اعطای تسهیالت 
۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن به کارکنان 
بازنشســتگان نفت که ازسوی صندوق  و 
بازنشســتگی نفت ارائه می شد، ادامه داد: 
در اساســنامه مصوب صنــدوق این الزام 
آمده اســت که صندوق تنها باید از طریق 
بانک های عامل نسبت به اعطای تسهیالت 
اقدام کند و نمی تواند مانند گذشــته به طور 
مستقیم از محل منابع خود تسهیالت ارائه 
دهد. افــزون بر این، با توجــه به افزایش 
قابل توجه قیمت  مسکن، ۵۰ میلیون تومان 
دیگر برای خرید واحد مســکونی راهگشا 
نیس، بنابراین بــا توجه به محدودیت های 
و همین طور ضرورت  اساســنامه صندوق 
افزایش تســهیالت خرید مسکن، با تأکید 
وزیر نفت و همراهی مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایران، تمهیدات یادشده در دستور 
کار معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه 
انسانی وزارت نفت قرار گرفته است.معاون 
توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت 

نفــت گفــت: در طرح پیــش رو، صندوق 
بازنشســتگی نفت از محل منابع خود ۵۰۰ 
میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری 
می کند و بانک مســکن تا سقف ۳.۵ برابر 
این رقم یعنــی ۱۷۵۰ میلیارد تومان را به 
پرداخت تسهیالت اختصاص خواهد داد که 

به این ترتیب، پرداخت تسهیالت به ۵ هزار 
نفر از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت 
)در طول دوره قرارداد( امکان پذیر می شود.

مینو یادآور شــد: البته سقف این تسهیالت 
برای هر یک از کارکنان و بازنشســتگان 
۳۵۰ میلیــون تومــان اســت )در صورتی 

کــه زوجین نفتــی باشــند، مجموع ۵۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت بــه دونفر تعلق 
خواهــد گرفت( که نحوه ارائه درخواســت 
متقاضیان و شرایط مدنظر برای اختصاص 
و  به زودی مشخص  تســهیالت،  ســقف 
اطالع رســانی می شــود.به گفته وی، سود 
این تســهیالت ۱۴ درصد و بازپرداخت آن 
۱۲ ساله به صورت پلکانی )افزایش ساالنه 
۵ درصدی مبلغ بازپرداخــت( خواهد بود، 
واحد مسکونی خریداری شده تا پایان مدت 
زمان بازپرداخت در رهــن بانک قرار دارد 
و شــرکت ملی نفت ایران هم بازپرداخت 
تســهیالت را نزد بانــک ضمانت می کند.

معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفت ابــراز امیدواری کرد این اقدام 
زمینه را برای تسهیل خرید مسکن ازسوی 
کارکنان و بازنشســتگان نفت فراهم کند 
و سبب شــود به ویژه آن دسته از کارکنان 
یا بازنشســتگانی که تاکنون صاحب خانه 
نشده اند، از این فرصت برای خانه دار شدن 

منتفع شوند. 

مراحل اجرایی طرح توسعه 
نفت شهر از سال ۱3۹8 شروع 

شده و تاکنون حفاری یک 
حلقه چاه و تعمیر دو حلقه 

چاه با متراژ نهایی ۲ هزار و 
5۰۰ متر صورت گرفته است. 
عملیات تعمیر چاه سوم نیز 

به زودی آغاز می شود و این 
طرح تا تابستان امسال به 
بهره برداری کامل می رسد
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پرتوشیمی

اخبار

انتصاب دکتر مسعود اسم خانی به عنوان مدیرعامل 
پتروشیمی اسپک

 ،)Pcc( دکتر محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی
در حکمی دکتر مســعود اســم  خانی را به عنوان مدیرعامل شــرکت طراحی 
مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی )اسپک( منصوب 

کرد.
دکتر اســم  خانی پیش از این به عنوان عضــو موظف هیات مدیره و 
معاون اجرایی پتروشــیمی اسپک فعالیت می  کرد و عضویت در هیات مدیره 
شرکت پتروشــیمی گچساران، مدیرعامل شــرکت  هایی در بخش انرژی، 
مدیریت در شــرکت های گروه مپنا و عضویت در هیات  مدیره انجمن علمی 
کامپوزیت ایران در کارنامه وی به چشــم می خورد.مسعود اسم  خانی دارای 
مدرک دکترای مهندســی مکانیک از دانشــگاه علم و صنعت است.گفتنی 
است، پیش از وی، مهندس ابراهیم ضیائی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی 

اسپک فعالیت می کرد.
»ترپلیمر« پلی پروپیلن جم محصول نوآور و برتر 

ایران شناخته شد
محصول »ترپلیمر« شــرکت پلی پروپیلن جــم، به عنوان محصول برتر 

ایرانی در سال ۱۳۹۹ انتخاب و معرفی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پلی پروپیلن جم، در پنجمین 
جشــنواره ملی نــوآوری محصول برتر ایرانــی که با حضــور نمایندگان 
شــرکت های برگزیده در محل مجتمع خدمات فناوری دانشــگاه صنعتی 
 JAMPILEN شریف برگزار شد، گرید ترپلیمر شرکت پلی پروپیلن جم با نام
RP۱۲۰L به عنوان محصول برتر ایرانی برگزیده و از این شــرکت با اهدای 
تندیس زرین و لوح ســپاس تجلیل شد.تحول در صنعت فیلم های پلیمری 
بــا بهره گیری از دانش روز جهانی و تولیــد ترپلیمر پایه پلی پروپیلنی برای 
نخستین بار در کشور رقم خورد. محصول JAMPILEN RP۱۲۰L به منظور 
رفع نیاز داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای صنایع تکمیلی کشــور با هدف 
جلوگیری از خروج ســاالنه ۲۰ میلیون دالر ارز از کشــور، ازسوی شرکت 
پلی پروپیلن جم تولید انبوه و به بازار عرضه می شود.بر اساس بررسی حجم 
معامالت در سال، تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار تن نیاز بازار داخلی برای مصرف 
این محصول بوده که این مقدار نیز از خارج وارد کشــور می شد که اکنون 
با تولید گرید ترپلیمر RP۱۲۰L از ســوی شرکت پلی پروپیلن جم، افزون بر 
تأمیــن کامل نیاز داخل، امکان ایجاد بــازار صادراتی حدود ۸ هزار تنی نیز 
فراهم می شــود و چنانچه بازار داخل یا بازار صادراتی نیاز بیشتری را برای 
مصرف این گرید ارزشــمند تقاضا کند، شرکت پلی پروپیلن جم امکان تولید 

چند برابر ظرفیت اعالم شده را خواهد داشت.
رایزر سکوی ۲S۱۹ میدان سلمان

 ایمن سازی شد
عملیات نصب کلمپ ها، مهار رایزر و خط لوله سکوی ۲S۱۹ میدان نفتی 
ســلمان با تالش همکاران متخصص تعمیرات زیرآب، کارگاه جوشــکاری و 

تعمیرات ساختمانی منطقه الوان با موفقیت انجام شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت فالت قاره ایران، در 
عملیات بازرســی فنی از ســکوی ۲S۱۹ میدان نفتی سلمان ازسوی واحد 
تعمیرات زیرآب در روزهای پایانی اســفندماه پارسال، مشخص شد رایزر ۴ 
اینچ گاز این ســکو به دلیل جدا شدن کلمپ های نگهدارنده در وضع ناپایدار 
و خطرناکی قرار گرفته و در شــرف سقوط است، همچنین خط لوله منتهی 
به آن در بســتر دریا در عمق ۳۴ متری و به طول ۲۶ متر از زانوی رایزر به 
حالت معلق و زیر تنش مستمر قرار گرفته بود.بر این اساس، تمهیدات الزم 
ازسوی تعمیرات زیرآب برای تثبیت و ایمن سازی این رایزر و خط لوله به کار 
گرفته شد و کلمپ های مورد نیاز اندازه گیری و طراحی شد، همچنین تهیه 
تعداد ۲۰۰ عدد کیســه مخصوص حاوی سیمان نیز برای پر کردن فضای 
خالی زیر لوله و تثبیت آن در بســتر دریا در دســتور کار قرار گرفت.پس از 
آماده شــدن تجهیزات مورد نیاز، سوم فروردین ماه عملیات نصب کلمپ ها، 
مهــار رایزر و خط لوله مربوطه در دو روز انجام شــد و با موفقیت به پایان 

رسید، همچنین خطر شکستگی این لوله به طور کامل برطرف شد.
تحقق برنامه تولید تکلیفی و کاهش گازسوزی در 

نفت و گاز کارون
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از تحقق کامل برنامه 
تولید این شــرکت در ســال ۹۹ هم زمان با کاهش ۸۰ درصدی گازسوزی در 
مشعل های این شــرکت خبر داد و گفت: میانگین گاز ارسالی به مشعل ها به 

کمتر از سه میلیون فوت مکعب در روز رسیده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
غالمرضــا مفیدی اظهار کرد: بــا وجود محدودیت های ناشــی از تحریم  
و شــرایط کرونا، این شــرکت موفق به تحقق کامل برنامــه تولید نفت و 
گاز مطابــق با برنامه های ابالغی و رعایت کامل مســائل ایمنی و الزامات 
زیســت محیطی شــد.وی درباره کاهش میزان گازسوزی در شرکت نفت و 
گاز کارون نیز گفت: با انجام اقدام های تعمیراتی و تشدید اقدام های کنترلی 
دســتاورد دیگری نیز در بخش جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل محقق 
شــد و میانگین گاز مستمر ارسالی به مشعل ها در سال جاری با کاهش ۸۰ 
درصدی نســبت به پارسال به کمتر از سه میلیون فوت مکعب در روز رسیده 
است.مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون اظهار کرد: پارسال 
نیز با مشارکت این شــرکت، ۷۲ مورد عملیات تعمیر به وسیله دستگاه های 
لوله مغزی سیار روی چاه های توسعه ای، تعمیری، ترمیمی و تزریقی پساب 
با ۵۳۸ دکل روز انجام شــد، همچنین به منظور حفظ ایمنی و پیشگیری از 
خوردگــی خطوط لوله نفت و گاز تعداد ۱۳۲ هزار موضع با ســطحی حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســی مترمربع بازرسی فنی و ضخامت سنجی شده 
است.مفیدی از تمدید موفقیت آمیز گواهینامه های سیستم یکپارچه مدیریت 
)IMS( شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در بهمن ماه ســال گذشته 
به عنوان یکی از نقاط قوت این شرکت نام برد و درباره اقدام های انجام شده 
در حوزه پشــتیبانی تولید نیز گفت: پارســال تعــداد ۲۳۰۰ قطعه به ارزش 
تقریبــی ۳۸۰ میلیــارد ریال خریداری، ۱۱۸ قلم کاال بــه ارزش حدود ۲۰ 
میلیارد ریال بومی سازی و ۱۴۰ قلم کاال نیز به ارزش حدود ۲۷ میلیارد ریال 

تعمیر و بازسازی شده است.

صنعت پتروشیمی از واردات دو کاتالیست مهم بی نیاز می شود؛

دو طرح تولید کاتالیست پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین 
در هفته های آتی افتتاح می شود

و مدیــر عامل  نفت  معاون وزیــر 
بهره  از  پتروشــیمی  ملی صنایع  شرکت 
برداری رسمی از دو طرح تولید کاتالیست 
پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین در هفته 
های آتی با دانش فنی شرکت پژوهش و 

فناوری پتروشیمی خبر داد.
بهزاد محمدی صبح روز چهارشنبه 
)۱۸ فروردین ماه( از مرکز اراک شرکت 
پژوهــش و فناوری پتروشــیمی بازدید 
کرد و در جریان روند به تولید رســیدن 
کاتالیست های پلی پروپیلن و پلی اتیلن 
ســنگین قرار گرفت.معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در حاشــیه ایــن بازدیــد در گفتگو با 
خبرنگار نیپنــا با بیان ایــن که راهبرد 
تولید کاتالیست های  پتروشیمی  صنعت 
مــورد نیاز صنعت با دانــش فنی ایرانی 
و با هدف کاهش واردات اســت، گفت: 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
چند ســال گذشته در عرصه تولید دانش 
فنی فرایندها و کاتالیست ها دستاوردها 
و موفقیت های بســیاری را کسب کرده 
است و در سال گذشته، دانش فنی تولید 
پلی پروپیلــن از گاز طبیعــی در مرکز 
فناوری  و  پژوهش  ماهشــهر شــرکت 
پتروشــیمی رونمایی شــد و بر اساس 

همین دانــش فنی عملیات اجرایی طرح 
غرب  آباد  اســالم  GTPPپتروشــیمی 
آغاز شده اســت.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی ادامــه داد: آنچه که 
در ســه مرکز تهران، اراک و ماهشــهر 
پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شــرکت 
در حــال اجرا اســت و بــرای صنعت 

پتروشیمی بســیار فرصت بزرگی است، 
بحث پژوهش ، فناوری و احصای دانش 
فنی به موازات افزایش ظرفیت تولید در 
صنعت پتروشیمی است.وی تصریح کرد: 
امروز در جریان بازدیــد از پایلوت های 
در  پتروشیمی  تولید محصوالت مختلف 
مرکز اراک ، ایــن نوید را می دهیم که 

همکاران ما در شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی به دســتاوردهای ارزشمند و 
بزرگی دست یافته اند که در هفته های 
آتی شــاهد افتتاح طرح تولید کاتالیست 
پلی پروپیلن و طرح کاتالیست پلی اتیلن 
سنگین خواهیم بود که برای نخستین بار 
در کشور اجرا شده است.محمدی افزود: 

کاتالیست پلی پروپیلن به شکل صنعتی 
در واحد های تولید کننده پلی پروپیلن در 
صنعت پتروشــیمی مصرف خواهد شد و 
همچنین با مصرف کاتالیست پلی اتیلن 
سنگین در واحدهای پتروشیمی، صنعت 
پتروشــیمی از واردات این کاتالیست ها 

بی نیاز خواهد شد.
توسعه شــتابان صنعت پتروشیمی 

همراه با افزایش ظرفیت تولید
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع 
توسعه  با  اظهارکرد: همزمان  پتروشیمی 
و جهش صنعت پتروشــیمی ، در ســال 
۹۹ برنامــه ریزی برای بهــره برداری 
از ۱۷ طــرح پتروشــیمی ارائه شــد که 
کامل  برداری  بهره  شــاهد  خوشبختانه 
۱۳ طرح پتروشیمی در این سال بودیم.
محمدی ادامــه داد: ۴ طرح باقی مانده 
در نوبت برنامه های افتتاح مقام محترم 
ریاست جمهوری است که در فروردین و 
اردیبهشت ماه جاری در مدار تولید قرار 
مــی گیرند و باید بر این نکته تاکید کرد 
که همزمان با توســعه شتابان در صنعت 
پتروشــیمی و افزایش ظرفیــت تولید ، 
مباحث مربوط بــه پژوهش و فناوری و 
تولید دانش فنی نیز با جدیت دنبال می 

شود.

مديرعامل پتروشيمی بندرامام:
در شرايط جنگ اقتصادی، قوانين 

بايد جهت تسهيل امور توليد به 
روزرسانی شود

فرمانده قرارگاه کربالی سپاه:
پتروشيمی کارون با افزايش 40 درصدی توليد در سال گذشته توانست شعار »جهش توليد« را محقق کند

رونمايی از گريدهای جديد در اين مجتمع از نمونه های شکستن شاخ  غول تحريم است

با  بندرامام  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
مدیرکل گمرک بندرامام خمینی )ره( و مدیر 
گمرک ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی در 

راستای تحقق شعار سال دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی 
بندرامام، صبح روز سه شنبه ۱۷ فروردین 
مــاه رحمت علی فالح مدیــرکل گمرک 
بندرامــام خمینی )ره( و علیرضا توکل فرد 
مدیــرکل گمرک منطقه ویــژه اقتصادی 
بندرامام حضور  در مجتمــع پتروشــیمی 
یافتند و با مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام 
جلســه ای در خصــوص هماهنگی و هم 
افزایی در حوزه هــای کاری برگزار کردند.

مدیرعامل پتروشــیمی بندرامــام در ابتدا 
ضمن خیر مقدم و تبریک سال نو و آرزوی 
ســالمتی برای حاضرین، اظهار داشت: در 

زمانیکه به اذعان متولیان تحریم ظالمانه، 
کشور در ســخت ترین شرایط تحریم قرار 
گرفت، سربازان و سرداران جنگ اقتصادی 
اســتوار و خســتگی ناپذیر در سنگر تولید 
و بــا پشــتیبانی ارکان ذیربط به رزم همه 
جانبه ادامه دادند.حمیدرضا رستمی تصریح 
کرد: در این شــرایط جنگی الزم اســت 
همه قوانین نیز متناســبًا جهت تســهیل 
امور به روز شــوند و برای رفع موانع تولید 
و پشــتیبانی از رزمندگان جنگ اقتصادی 
تغییر کند.وی همچنیــن با بیان اینکه در 
این شرایط خاص اقتصادی پشتیبانی همه 
جانبــه گمرک منطقه از امر تولید ســبب 
رونق و تسهیل صادرات شده است، از همه 
مدیران و دست اندرکاران این اقدام تشکر 

ویژه کرد.

کارون  پتروشیمی  کربال،  قرارگاه  فرمانده 
را شــرکتی موفق در ایجاد اشــتغال، جلوگیری 
از خروج ارز از کشــور و بومی سازی دانست و 

تصریح کرد: این شرکت با افزایش ۴۰ درصدی 
تولید در سال گذشــته توانست شعار »جهش 

تولید« را به خوبی محقق  کند.

روابــط عمومی شــرکت  به گــزارش 
خادم  ســرتیپ  ســردار  کارون،  پتروشــیمی 
سیدالشهدا، به همراه هیات همراه روز سه شنبه 

هفدهــم فروردین مــاه با حضور در شــرکت 
پتروشــیمی کارون با مدیرعامل و مدیران این 
شرکت به عنوان بخشی از رزمندگان اقتصادی 
کشور دیدار کرد.فرمانده قرارگاه کربال در این 
دیدار ضمن بازدیــد از پروژه  هایکو در جریان 
پیشــرفت این پروژه قرار گرفت.در این بازدید 
پروژه هایکــو، که باهدف تأمین مونوکســید 
کربن و هیدروژن رســاندن کارون به ظرفیت 
۱۰۰ درصــدی تولیــد در حال اجراســت و از 
تیرماه سال گذشــته و زمان آغاز عملیات این 
پروژه تاکنون کل طرح توانســته بیش از ۲۴ 
EPCC  درصد پیشــرفت فیزیکی به صورت

داشــته باشد، معرفی شد.سردار خادم همچنین 
با اشــاره به رونمایی از پنج محصول پرارزش 
در زنجیره تولید ایزوسیانات ها در سال گذشته، 
پتروشــیمی کارون را یکــی از شــرکت هایی 
دانست که توانســته به خوبی قدم هایی موفق 
در تولید، ارزآوری و ایجاد اشــتغال در منطقه 

بردارد.بــه اعتقــاد وی، چنیــن موفقیت هایی 
از جوانــان ایرانــی پیروزی بــزرگ در مقابل 
دشــمن و شکستن شــاخ غول تحریم است.
وی با اشــاره به تولید بیــش از ۶ میلیون لیتر 
آب ژاول در روزهــای آغازیــن پاندمی کرونا 
و ارسال به سراسر کشــور برای مبارزه با این 
ویروس از تالش های تمامی مدیران، کارکنان 
و کارگران این شــرکت تقدیر و تشکر کرد و 
تالش شــبانه روزی آنان در روزهای اولیه این 
بیماری را اهمیت ایران و ایرانیان برای صنعت 
کشور دانســت.فرمانده قرارگاه کربال در پایان 
دیدارش با اشاره به اینکه سال گذشته از سوی 
مقابــل معظم رهبری به نــام »جهش تولید« 
مزین شد، شرکت پتروشیمی کارون را یکی از 
شرکت های موفق منطقه دانست که با افزایش 
۴۰ درصدی تولید توانسته این شعار را به خوبی 
عملیاتی و اجرایی کند و گامی دیگر در مســیر 

توسعه و موفقیت صنعت کشور بردارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، قراردادهای 
ساخت ۲۴ دســتگاه کمپرسور سانتریفیوژ و احداث ایستگاه 
جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش ۱۶۵ 
میلیون یورو را با هدف اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل 

با سه شرکت ایرانی امضا کرد.
آیین امضای قراردادهای ساخت ۲۴ دستگاه کمپرسور 
سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری گازهای همراه نفت 
منطقه رگ سفید به منظور اجرای طرح »بهسازی و احداث 
تأسیســات جمع آوری گازهای مشــعل« روز دوشنبه، ۱۶ 
فروردین ماه با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان محمود 
امین نژاد، مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج 
فارس و سه شرکت ایرانی برگزار شد.قرارداد ساخت، نصب 
و راه اندازی ۲۴ دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ گریز از مرکز 
به ارزش ۷۵ میلیون یورو با شــرکت های توربوکمپرســور 
 )TUGA( و مهندســی و ساخت توربین مپنا )OTC( نفت
و قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید 
به ارزش ۹۰ میلیون یورو با شــرکت طراحی و مهندســی 
صنایع انرژی )EIED( امضا شد.شرکت توربوکمپرسور نفت 
)OTC( ساخت ۱۶ دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ واحدهای 
بهره بــرداری آغاجــاری ۵ و بی بی حکیمه ۱ و ایســتگاه 
پیش تراکم گاز بازگردانی پازنان را عهده دار شــده است و 
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )TUGA( نیز هشت 
دستگاه کمپرسور ســانتریفیوژ ایستگاه جمع آوری گازهای 
همراه بی بی حکیمــه ۲ را می ســازد.طرح های جمع آوری 
گازهای مشــعل با هدف جلوگیری از گازســوزی، رعایت 
مالحظات زیســت محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای 
سوزانده شده در شرق رودخانه کارون و تأمین خوراک پایدار 
شرکت های پتروشیمی تعریف شده است. به این منظور، دو 
قرارداد »بهســازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای 
مشعل« شهریورماه ۹۷ میان شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و شــرکت های پاالیــش گاز بیدبلند خلیج فارس و 
پتروشــیمی مارون با حجم مجموع ســرمایه گذاری یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر امضا شــد.قرارداد امضاشده با 
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به ارزش یک میلیارد 
و ۱۰۹ میلیون دالر شــامل ۲۷ طرح احداث ایستگاه های 
جمع آوری گازهای همراه، بهســازی ایستگاه های موجود و 
انتقال گازهای جمع آوری شــده به پاالیشگاه بیدبلند است. 
با اجرایی شدن این طرح ها حدود ۶۰۰ میلیون فوت مکعب 
در روز گازهای همراه جمع آوری و به پاالیشــگاه منتقل و 
ساالنه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن C۲+ به خوراک 
پاالیشــگاه افزوده می شــود که گامی بلند در رفع مشکل 
کمبود خوراک این پاالیشــگاه و صنایع پتروشیمی وابسته 
پایین دست به شــمار می رود.با اجرای این طرح و فرآورش 
گازهای همــراه، روزانه حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز 
سبک در اختیار شــرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد که 
برای تزریق به میدان های نفتی یا تأمین ســوخت کشــور 

استفاده می شود.
زنگنه: نمی خواهیم در شرایط تحریم زیاد حرف بزنیم، 

می خواهیم عمل کنیم
وزیر نفت با تأکید بر اینکه شرکت ساختمانی و نصب 
توربوکمپرسور نفت )OTC( و مپنا به پشتوانه نیروی انسانی 
کارهای بزرگی انجام دادند، گفت: ما نمی خواهیم در شرایط 
تحریم زیاد حرف بزنیم، می خواهیم بیشــتر عمل کنیم تا 
مردم آثار کارها را ببینند.بیژن زنگنه در آیین امضای قرارداد 
ساخت ۲۴ دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ  با سازندگان داخلی 
و قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید 
به ارزش ۱۶۵ میلیون یورو ضمن تبریک ســال نو و اعیاد 
شــعبانیه اظهار کرد: صنعت نفت همسو با آغاز سال ۱۴۰۰ 
که با تدبیر مقام معظم رهبری ســال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« نام گذاری شــده است کمیته ای برای تحقق 
این شعار تشــکیل داد و در نخستین روز کاری امسال نیز 
نشســتی با مقام های ارشــد صنعت نفت به منظور تعیین 
مهم ترین مســئولیت های هر بخش برگزار شد.وی ضمن 
اظهار خرســندی از امضای قراردادهای ساخت تجهیزات 
جمع آوری گازهــای همراه با ســازندگان ایرانی یادآوری 
کرد: طرح جمع آوری گازهــای همراه نفت و انتقال آن به 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون پیش تر 
آغاز شده، طرح های امروز بخشی از برکات این طرح )طرح 
جمع آوری گازهای همراه نفت( بیش از یک میلیارد یورویی 
و داخلی کردن ساخت الکتروکمپرسورهای این طرح است.

همیشه حسرت سوختن گازهای مشعل را داشتم
وزیر نفت با بیان اینکه من همیشــه حسرت سوختن 
گازهای مشــعل را داشــتم، اظهار کرد: نخستین بار سال 
۱۳۵۱ زمان دانشــجویی و در قالب تور به اهواز سفر کردم. 
در آن روز ســوختن گازهای مشــعل با اینکــه از خانواده 

نفــت بودم برایم عجیب بود، اگــر خاطرات اعلم را خوانده 
باشــید می بینید حتی یکی از دغدغه های همیشگی رژیم 
گذشته هم  ســوزاندن گازهای همراه نفت بوده و یکی از 
اختالف های با کنسرسیوم نیز همین موضوع بوده است، اما 
کاری در این زمینه انجام نشد.زنگنه با بیان اینکه سوختن 
گازهای همراه همانند ســوختن طال و دالر اســت که آزار 
و اذیــت مردم را هم به همــراه دارد، تصریح کرد: یکی از 
اولویت هــای رهبر معظم انقالب در حــوزه نفت و انرژی 
که به رئیس جمهوری ابالغ شــده است بر همین موضوع 
جمع آوری گازهای همراه متمرکز بوده اســت، نخســتین 
کاری کــه در این حوزه انجام دادیم طــرح آماک بود که 
گازهای اسیدی را جمع کردیم و با بخشی از آن پتروشیمی 
مارون ساخته شد که از سودآورترین پتروشیمی های ایران 
اســت.وی با بیان اینکه  برنامه ما این بود که تا پایان سال 
۱۴۰۰ دیگر هیچ گاز همراهی در مشعل ها نسوزد، تصریح 
کرد: با توجه به اقدام هایی که در دستور کار است ان شاءاهلل 
این مهم تا ســال ۱۴۰۱ به انجام می رســد و در پایان این 
سال دیگر گاز همراهی وجود ندارد که در مشعل ها بسوزد.

تغییر پارادایم وزارت نفت و واگذاری ان جی ال ها
وزیر نفت از جمع آوری گازهای همراه و انتقال آن به 
پاالیشــگاه بیدبلند به عنوان قلب همه طرح های جمع آوری 
گازهای همراه یاد کرد و با بیان اینکه کارشناســان زیادی 
روی این موضوع که بسیار سخت بود کار کردند، یادآوری 
کرد: موضوع بسیار مهمی که در این سال ها در وزارت نفت 
اتفاق افتاد تغییر پارادایم مبنی بر اینکه ان جی ال بخشــی 
باالدستی نیست و ما می توانیم آنها را به بخش غیردولتی و 
خصوصی واگذار کنیم اتفاق افتاد که همسو با آن ان جی ال 
۳۱۰۰ ، ان جی ال ۳۲۰۰ و پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس 
واگذار شد.زنگنه ادامه داد: ما حتی به دنبال این هستیم که 
O&M )نگهداری و بهره برداری( برای ان جی ال های موجود 
را هم به بخش خصوصی مصرف کننده آن واگذار کنیم، زیرا 
وزارت نفت خیلی نباید وارد کارهای بهره برداری شود.وی با 
بیان اینکه یکی از دغدغه های ما این است که در کنار این 
طرح ها با توجه به ضرورت اشتغال زایی و همچنین استفاده 
از توانمندی داخلی هر چقدر می توانیم میزان ساخت داخل 
در این پروژه هــا را افزایش دهیم، اظهار کرد: پیچیده ترین 
تجهیزات صنعت نفت مربوط به ماشــین های دوار شــامل 
الکتروموتورها، تلمبه ها، انواع کمپرسورها و توربین هاست.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در مراسم امروز دو توربین ساز و 
کمپرسورساز بزرگ کشور )اوتی سی و توگا( صحبت کردند، 
گفت: امروز از سازندگان نفت می خواهیم برای ما تجهیزات 
بســازند و دیگر به این شکل نیست که آنها از ما بخواهند، 
بلکه ما از آنها تقاضا داریم که بیایند ما را توانمند کنند، ما از 
شرکت های سازنده تجهیزات نفت خواستیم کمپرسورهای 
فرآیندی را که نیاز پتروشیمی است بسازند و این تجهیزات 
در داخل کشــور قابل ساخت هســتند و فقط باید به آنها 

سفارش بدهیم.
امضای قراردادهای تضمینی خرید کاال؛ به زودی

زنگنه یکی از راه حل هــای وزارت نفت برای حمایت 
از ساخت داخل را تأســیس پارک فناوری نفت و صندوق 
فناوری نفت دانست و گفت: به این صورت سفارش گذاری 
کاالهــا و خرید تضمینی از ســازندگان انجام و با این کار 
یکــی از اصلی ترین موانع تولیــد در صنعت نفت برطرف 
می شــود. دیگر حالتی پیش نمی آید که شرکتی تجهیزی 
را بسازد و کســی آن را خریداری نکند، بلکه با ایجاد این 
ســاختارها، وزارت نفت حاضر به خرید تضمینی تجهیزات 
نفتی خواهد بود.به گفته وی، در هفته های آینده نخســتین 
قراردادهای مربوط به خرید تضمینی تجهیزات صنعت نفت 
امضا می شــود.وزیر نفت با بیان اینکه در خط لوله گوره - 
جاســک تلمبه های انتقال نفت ایرانی سازی شده اند، افزود: 
مــا این کارهای بزرگ را آرام و بی ســروصدا انجام دادیم، 
در گذشــته ما یک تن ورق مقاوم به اســید و گاز ترش را 
نمی توانســتیم تولید کنیم، اما در یک سال و نیم اخیر ۳۴۰ 
هــزار تن ورق با پیگیری وزارت نفت و شــرکت ملی نفت 
ایران ســاخته شــده که این جزو افتخارهای کشور است.

زنگنه ادامه داد: هیچ خط لوله ای به اندازه خط لوله گوره - 
جاســک به صورت کامل ایرانی نیست و ان شاء اهلل به زودی 
نفت را وارد خط لوله گوره - جاســک می کنیم تا این طرح 
فوق العاده راهبردی به ثمر بنشیند.وزیر نفت از شرکت مپنا 
)توگا( و شــرکت توربوکمپرسور نفت به عنوان شرکت های 
دانش بنیان که ســرمایه اصلی آنها نیروهایشان هستند یاد 
کرد و گفت: این شــرکت ها کارهــای بزرگی انجام دادند، 
ما نمی خواهیم در شــرایط تحریم زیاد حرف بزنیم و بهتر 
است بیشــتر عمل کنیم تا مردم بیشــتر آثار آن را ببینند. 
اهل اغراق نیســتم شرکت های ایرانی از نظر حجم تولید از 

ابرقدرت های توربین ســاز در دنیــا از لحاظ فناوری 
جلوتر هســتند.وی تأکید کرد: در اجــرای یک پروژه تنها 
ســاخت آن برایم مهم نبوده است، بلکه همه دغدغه ام این 
بود که سهم ساخت داخل در پروژه ها زیاد شود و در زندگی 

مردم هم اثرگذار باشد.
باید تالش کنیم نفت با ضریب بازیافت بیشتری تولید شود

وزیر نفت حضور نمایندگان مجلس را در برنامه امروز 
مایه دلگرمی دانســت و با بیان اینکه نمایندگان خوزستان 
و اهواز خیلی اهل رودربایستی نیستند و اگر مشکلی داشته 
باشــند ضمن رفاقت آن را با صراحت بیان می کنند، اظهار 
کرد: درباره ضرورت برداشــت حداکثــری از مخازن نفتی 
مسجدســلیمان که نماینده این شهر عنوان کردند، معتقدم 
مسجدسلیمان هنوز نفت زیادی برای تولید دارد، اما همیشه 
گفته ام آنچه مهم است تولید نفت نیست، بلکه مهم تر از آن 
افزایش ضریب بازیافت است که این موضوع به فناوری نیاز 
دارد. ما باید تالش کنیم نفت با ضریب بازیافت بیشــتری 
تولید شــود.زنگنه با بیان اینکه مسائل خوزستان بسیار زیاد 
است و این مسائل در طول سال های گذشته تجمیع شده، 
اظهار کرد: برای حل این مشــکالت بنده پیشنهادهایی به 
استاندار خوزستان داده ام و ایشان هم عنوان کردند تا پایان 
هفته پیشنهادهای جمع بندی خود را ارائه می دهند. امیدوارم 
بتوانیم در ماه رمضان این پیشــنهاد را به مسئوالن مربوط 

ارائه دهیم و اجازه الزم را بــرای اجرای آن طرح بگیریم. 
اگر آن طرح تأیید شــود مشکالت اصلی خوزستان برطرف 

خواهد شد.
حافظ محیط زیست باشیم

وی با تأکید بــر اینکه وزارت نفت هــر آنچه بتواند 
به عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می دهد، اظهار کرد: هر 
قراردادی که بسته شود و درآمدی از آن به دست آید، به طور 
حتم بخشــی از آن برای رســیدگی به وضع مردم استان 
خوزستان استفاده می شــود.وزیر نفت در ادامه به موضوع 
محیط زیســت اشاره کرد و گفت: ســخت معتقدم و تأکید 
کردم که باید حافظ محیط زیســت باشــیم و از آن حمایت 
کنیم، همیشــه طرفدار محیط زیست بوده ام و هستم.زنگنه 
با اشــاره به اینکه باید به مردم اســتان خوزستان رسیدگی 
کرد، افزود: خوزســتان نفت تولیــد می کند و ثروت دارد و 
باید برای محیط زیســت آن نیز ارزش قائل شــد. بنده این 
موضوع را دنبال می کنم که با همکاری مقام های اســتان 
و نمایندگان این اســتان به نتیجه برسد.وی با بیان اینکه 
امیدوارم پروژه های جمع آوری گازهای مشعل را که اهمیتی 
بســزا برای محیط زیست، ایجاد اشتغال و تولید کشور دارند 
به ســرانجام برســانیم، گفت: با توجه به نام گذاری سال، 
پشتیبانی ها شــروع شده، مانع ها نیز باید مورد به مورد رفع 
شــود و در هفته های آینده باز هم طرح های دیگری برای 
حمایت از تولید، پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید خواهیم 

داشت.
جمع آوری روزانه ۱۶۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل 

در دستور کار نفت
بر این اســاس، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، روزانه ۱۶۰۰ 
میلیــون فوت مکعب گازهای مشــعل در ســطح مناطق 
عملیاتی اســتان های خوزستان و ایالم جمع آوری می شود. 
مسعود کرباســیان در آیین امضای قراردادهای ساخت ۲۴ 
دســتگاه کمپرسور سانتریفیوژ با سازندگان داخلی و قرارداد 
جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید، در این 

باره افزود: بــا اجرای طرح ان جــی ال ۳۲۰۰ روزانه ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری می شود که 
جمع آوری ۲۵۰ میلیون فوت مکعب آن امســال به نتیجه 
می رسد.وی پیشــرفت این طرح را ۷۵ درصد اعالم کرد و 
گفت: با اجرایی شــدن این طرح که ازسوی هلدینگ خلیج 
فارس دنبال می شــود، گازهای غرب کارون به پتروشیمی 
بندرامام انتقال می یابد.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
ادامه داد: طــرح ان جی ال ۳۱۰۰ نیز با ظرفیت روزانه ۲۶۰ 
میلیون فوت مکعب تاکنون ۵۵ درصد پیشــرفت داشته و 
بــا اجرای آن، گازهای همراه نفــت حوزه ایالم جمع آوری 
می شوند.کرباســیان گفت: طرح دیگر طرحی اســت که از 
ســوی پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشــیمی 
مارون دنبال می شود و با اجرای آن، در مجموع روزانه ۸۷۰ 
میلیون فوت مکعب گازهای مشــعل جمع آوری می شــود.
وی بهبود محیط زیســت و ایجاد ارزش افزوده را از جمله 
دســتاوردهای مهم اجرای طرح های جمــع آوری گازهای 
مشــعل عنوان کرد و گفت: افزون بــر این، این طرح ها به 
ایجاد خوراک پایدار برای پتروشــیمی ها منتهی می شــود.

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران با بیــان اینکه برای 
پیگیری طرح ها در زمینه جمــع آوری گازهای همراه نفت 
نشست ها به طور مســتمر برگزار می شود، تصریح کرد: در 
نیمه نخست امســال ۱۴ قرارداد دیگر مرتبط با طرح های 
جمع آوری گازهای مشــعل امضا می شود و با اتکا به توان 

داخلی، همه مشعل ها خاموش خواهند شد.
ظرفیت های داخلی در ساخت انواع توربوکمپرسورها 

افزایش یافته است
 )OTC( مدیرعامل شــرکت توربوکمپرســور نفت
هم از رویکرد حمایتی وزارت نفت نســبت به سازندگان 
ایرانــی قدردانی کرد و گفت: در نتیجه اعتماد و همکاری 
سازنده این وزارتخانه، ظرفیت های داخلی در ساخت انواع 
توربوکمپرســورها افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار 
شــانا، منصور یزدان پناه امروز )دوشنبه، ۱۶ فروردین ماه( 
در آیین امضای قراردادهای ساخت ۲۴ دستگاه کمپرسور 

به ارزش ۱65 میلیون یورو 3 قرارداد ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای مشعل امضا شد

جمع آوری روزانه ۱6۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل در دستور کار نفت

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 

قراردادهای ساخت ۲4 دستگاه کمپرسور 

سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری 

گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش 

۱65 میلیون یورو را با هدف اجرای طرح 

جمع آوری گازهای مشعل با سه شرکت 

ایرانی امضا کرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

سانتریفیوژ و احداث ایســتگاه جمع آوری گازهای همراه 
نفت منطقه رگ ســفید عنوان کرد: با رویکرد مثبت وزیر 
وقت )مهندس زنگنه( در بومی سازی تجهیزات در وزارت 
نیرو، شــرکت توربوکمپرســور نفت به منظور خودکفایی 
کشــور در زمینه تولید و تأمین توربین های گازی صنعتی 
و کمپرسورهای مورد نیاز کشور و به ویژه صنعت نفت در 
سال ۷۹ تأسیس شــد.وی افزود: توربین های گازی جزو 
۱۰ محصول های تکی هســتند که تجاری سازی شده اند 
و اینک با تدبیر، دوراندیشــی و حمایت های مســئوالن 
صندوق نفت و مدیران باتجربه شــرکت توربوکمپرسور 
نفــت، ایران در زمره هفت کشــوری قرار دارد که چرخه 
کامل دانش طراحی، ســاخت و خدمــات پس از فروش 
این محصــول را به صــورت صددرصد داخلــی به خود 
اختصاص داده اســت.مدیرعامل شــرکت توربوکمپرسور 
نفت )OTC( با بیان اینکه طراحی و بومی ســازی توربین  
گازی صنعتی ۲۵ مگاواتی و انواع کمپرســورهای گریز از 
مرکز با باالترین فناوری روزآمد دنیا از جمله دستاوردهای 
دو دهه فعالیت این شــرکت اســت، تصریح کرد: تولید 
بیش از ۱۵۰ دســتگاه توربوکمپرســور ۲۵ مگاواتی، ۶۸ 
دستگاه انواع الکتروکمپرسورهای گریز از مرکز و ساخت 
۱۴ دســتگاه توربوژنراتور ۲۵ مگاواتــی از تولیدات این 
شــرکت از ابتدای تأسیس تاکنون بوده که این تجهیزات 
در اختیار صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی و پاالیشی کشور 
قرار گرفته اســت، ارزش این محصوالت تاکنون بیش از 
۳.۷ میلیون یورو برآورد شده اســت.یزدان پناه ادامه داد: 
به جرأت می توان گفت با توجه به توربوکمپرســورهایی 
که گروه OTC تولید کرده و تحویل شــرکت انتقال گاز 
داده اســت گذر از تحریم ها ســاده تر شــد و همان گونه 
که مقام معظم رهبری فرمودند مــا منتظر لغو تحریم ها 
نشــدیم، بلکه توانســتیم تحریم راخنثی کنیم.وی انواع 
کمپرسورهای فرآیندی، اسکرو و انواع کمپرسورهای رفت 
و برگشتی، توربواکسپندرها، توربین گازی محدوده ۱۲ تا 
۱۶ مگاوات، توربوکمپرسورهای مورد نیاز تثبیت برداشت 

ز  مخــازن گازی پارس جنوبی و توربین تک محوره با ا
توان ۶۰ مگاوات برای نیروگاه های متوســط را از جمله 
محصوالت جدید این شرکت برشمرد که در زمان بازدید 
وزیر نفت از شــرکت توربوکمپرسور نفت در سال ۹۸ در 
دســتور کار قرار گرفت.مدیرعامل شرکت توربوکمپرسور 
نفت )OTC( یادآور شــد: اکنون با گذشــت یک سال و 
نیم از بازدید وزیر نفت، توانستیم نخستین قرارداد شرکت 
را بــا توجه به رهنمودهای ایشــان امضــا کنیم. بر این 
اســاس جا دارد از اعتماد و اتکای شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، هلدینگ خلیج فارس و پاالیشــگاه گاز 
بیدبلند برای سپردن این قرارداد به شرکت توربوکمپرسور 
نفت قدردانی شــود، همچنین امیدواریم به زودی امضای 
قرارداد تولید بومی توربوکمپرسورهای ۱۶ مگاواتی برای 
جایگزینی توربوکمپرســورهای قدیمی به همراه نوسازی 
ایستگاه های مربوطه را داشته باشیم.یزدان پناه با اشاره به 
توربوکمپرسورهای تثبیت برداشت از مخازن گازی پارس 
جنوبی یعنی توربوکمپرســورهایی که قابلیت نصب روی 
سکوها و کار در شرایط محیطی دشوار دریا را داشته باشند، 
گفت: امیدواریم ســاخت این نوع تجهیز نیز به شــرکت 
توربوکمپرســور نفت )OTC( واگذار شــود.وی همچنین 
از ســرمایه گذاری ۲۲.۵ میلیارد یورویی این شــرکت در 
نیمه نخســت امســال خبر داد و با بیان اینکه این مقدار 

ســرمایه گذاری برای تأمین و بومی ســازی صددرصدی 
نیازهای صنایع پتروشــیمی در تأمین کمپرسورها، تأمین 
قطعات یدکی و خدمات مورد نیاز انجام شده است، افزود: 
ساخت این دست از کمپرســورها امکان مونتاژ، تست و 
پکیجینگ کمپرسورهای سایز بزرگ را به توانمندی گروه 
OTC اضافه خواهد کرد و به این ترتیب در عمل کشــور 
برای همیشه از واردات کمپرسورهای Over Size مورد 
نیاز صنایــع نفت، گاز و پتروشــیمی ها به ویژه واحدهای 
الفین، متانــول، اوره و آمونیاک و واحدهای جداســازی 
هوا بی نیاز خواهد کرد.مدیرعامل شــرکت توربوکمپرسور 
نفــت )OTC( عنوان کرد: همچنیــن در بخش توربین، 
با ســرمایه گذاری ۲۵ میلیون یورویی که تا پایان امسال 
عملیاتی می شــود، امکان آزمون گرم موتور توربین های 
رنج ۱۲ تا ۱۶ مگاوات به توانمندی های شــرکت اضافه 
می شــود، به این ترتیب نیاز کشور در زمینه توربین های 
گازی صنعتــی کــه هم اکنون در محــدوده ۲۵ مگاوات 
برطرف شده است، به صورت کامل در محدوده ۱۰ تا ۶۰ 

مگاوات نیز برطرف خواهد شد.
آماده سازی و تحویل ۱۰۰ توربوکمپرسور از سوی توگا

مجید بهمنی، مدیرعامل شــرکت تــوگا نیز  در این 
مراســم گفت: براساس قرارداد منعقد شــده، شرکت توگا 
تولید ۱۳۲ واحد توربوکمپرســور ۲۵ واتی را در دستور کار 
دارد که از این تعداد ۱۰۰ واحد آن آماده و به ایســتگاه های 
انتقال گاز و ۴ فاز )۱۳، ۱۹، ۲۲، ۲۴( پارس جنوبی تحویل 
داده شده اســت.مدیرعامل شرکت توگا از ساخت، طراحی 
و بومی ســازی انواع الکتروموتورها در شرکت مپنا خبر داد 
و تصریح کرد: توربوکمپرســورهایی در وزارت نفت مرسوم 
است که با جایگزینی بخش درایو کمپرسور به جای توربین 
می توان هم به لحاظ زیست محیطی و هم به لحاظ کنترلی 
شــرایط بهتری را ایجاد کرد، همچنین در حال عقد قرارداد 
بــرای پروژه تعمیرات و نگهداری شــوریجه هســتیم که 
نشان دهنده مشارکت شــرکت مپنا در زمینه توسعه نفت و 

گاز کشور است.

به ارزش ۱65 میلیون یورو 3 قرارداد ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای مشعل امضا شد

جمع آوری روزانه ۱6۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل در دستور کار نفت
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس:

بخش زیادی از تجهیزات فناوری پیشرفته 
صنعت پتروشیمی در داخل ساخته می شود
بيدبلند خليج فارس مسئوليت جمع آوری روزانه 5۹0 ميليون فوت مکعب گازهای همراه نفت را 

به عهده دارد که افزون بر جلوگيری از گازسوزی، آن را به خوراک صنعت پتروشيمی تبديل می کند 
و می تواند به صادرات و تبديل به محصوالت با ارزش تر در صنايع پايين دستی منجر شود

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تأکید کرد: بخش زیادی از تجهیزات با فناوری باالی صنعت پتروشــیمی امروز در داخل 
کشور ساخته می شود.

جعفر ربیعی پس از آیین امضای قرارداد ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرســور ســانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری 
گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید با شــرکت های ایرانی در جمع خبرنگاران گفت: تأمین خوراک یکی از دغدغه های 
صنعت پتروشیمی و جمع آوری گازهای مشعل نیز از دغدغه های نفت بوده است که صنعت پتروشیمی به این منظور وارد 
باالدست خود شد و مسئولیت جمع آوری گازهای مشعل را به عهده گرفت تا با انتقال به پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 
آن را به خوراک پتروشــیمی تبدیل کند.وی با اشاره به اینکه پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل 
حدود یک میلیارد یورو هزینه دارد که ازسوی هلدینگ خلیج فارس تأمین می شود، افزود: امروز ساخت بخش هایی از این 
پروژه با صنعتگران داخلی امضا شــد که این نشــان می دهد بخش زیادی از تجهیزات با فناوری باالی صنعت پتروشیمی 
در داخل کشــور ساخته می شود.مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: با اجرای پروژه های جمع آوری گازهای مشعل، 
بخش زیادی از گازهای همراه نفت که در خوزستان می سوزد، به خوراک با ارزش پتروشیمی تبدیل می شود.ربیعی گفت: 
بیدبلند خلیج فارس مســئولیت جمع آوری روزانه ۵۹۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت را به عهده دارد که افزون بر 
جلوگیری از گازسوزی، آن را به خوراک صنعت پتروشیمی تبدیل می کند و می تواند به صادرات و تبدیل به محصوالت با 

ارزش تر در صنایع پایین دستی منجر شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس:

ارزش تولیدات روزانه بیدبلند خلیج فارس
 4۰ میلیارد تومان است

تالش می شود با هماهنگی شرکت مناطق نفت خیز جنوب و تمهیداتی که دیده شده 
و به سرویس آمدن ان جی ال ۱۲۰۰ تا خردادماه، خوراک بیدبلند خلیج فارس

 تا 65 درصد تأمین شود
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: درآمد این شــرکت با وجود اینکه ۴۵ تا ۴۸ درصد خوراک 

آن تأمین شده است، روزانه ۴۰ میلیارد تومان است.
محمود امین نژاد در آیین امضای قرارداد ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرسور ســانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری 
گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید با شرکت های ایرانی به سال ۹۹ که ســال بسیار سختی هم از نظر تحریم های 
اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا در کشور بود اشاره و اظهار کرد: با تدبیر و ریل گذاری مناسب مهندس زنگنه برای 
جمع آوری گازهای همراه نفت سه استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، ابرپروژه بیدبلند خلیج فارس پارسال 
به بهره برداری رســید.وی افزود: هم اکنون پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان یکی از شاهرگ های انرژی، در 
تأمین انرژی کشــور و خوراک پتروشیمی های ماهشهر در حال ایفای نقش است.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس با بیان اینکه به منظور تکمیل زنجیره تأمین خوراک بیدبلند خلیج فارس، پروژه بهسازی و احداث تأسیسات 
جمع آوری گازهای مشعل به این شرکت واگذار شد، ادامه داد: قرارداد این پروژه به ارزش یک میلیارد یورو میان شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و هلدینگ خلیج فارس امضا شــد.امین نژاد تصریح کرد: پروژه بهسازی و احداث تأسیسات 
جمع آوری گازهای مشعل شامل ۲۷ طرح در سه گروه پیش تراکم و تزریق، بهسازی تأسیسات قدیمی نفت و جمع آوری 
گازهای مشعل تعریف شده است.وی با اشاره به اینکه این پروژه از مهرماه سال ۹۸ آغاز شد و مطالعات پایه آن از سوی 
پیمانکار داخلی انجام شــده اســت، گفت: هم اکنون حدود ۱۲ قرارداد با احتساب قراردادهایی که امروز امضا می شود به 
ارزش حدود ۳۶۳ میلیون یورو نهایی شده اند که از این ۱۲ قرارداد، ۱۱ قرارداد در حال مؤثر شدن است.مدیرعامل شرکت 
پاالیــش گاز بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه در دو ماه آتی با همکاری خوب شــرکت مناطق نفت خیز جنوب، حدود 
۳۵۰ میلیون یورو دیگر از این قراردادها مؤثر خواهد شــد، اظهار کرد: بنابراین از مجموع یک میلیارد یورویی این پروژه 
تا دو ماه آینده ۷۰۰ میلیون یورو به قرارداد تبدیل می شود که دستاورد بسیار مطلوبی است و می تواند رؤیای جمع آوری 
گازهای مشعل را مانند بیدبلندخلیج فارس به واقعیت تبدیل کند.امین نژاد با اشاره به اینکه امروز قراردادهای ۲۴ دستگاه 
کمپرســور سانتریفیوژ به ارزش ۷۵ میلیون یورو با شرکت های توربوکمپرسور نفت )OTC( و مهندسی و ساخت توربین 
مپنا )TUGA( و قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید-۱ به ارزش ۹۰ میلیون یورو با شرکت طراحی 
و مهندســی صنایع انرژی )EIED( امضا می شــود، افزود: با جمع آوری گازهای همراه رگ ســفید، ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون 
فوت مکعب در روز به تولید بیدبلند اضافه می شــود.وی به ساخت حدود ۱۱۰ دستگاه کمپرسور در اجرای پروژه بهسازی 
و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که حداکثر استفاده از توان داخلی در 
تأمین این کمپرسورها انجام شود و آنهایی که فناوری آن در کشور وجود ندارد نیز برنامه ریزی شده است تا شرکت های 
ایرانی به صورت شریک با شرکت های خارجی این فناوری ها را به داخل کشور منتقل کنند.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس به ایجاد حدود ۳۵۰ کیلومتر خطوط لوله گاز ترش در این پروژه برای انتقال این خوراک به خطوط 
لوله بیدبلند خلیج فارس اشــاره کرد و ادامه داد: حدود ۱۷۰ کیلومتر خطوط انتقال برق و ۹ ایســتگاه پست فشار قوی از 
شــاخصه های مهم این پروژه است.امین نژاد با اشــاره به وضع  کنونی صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی، خطاب به 
مهندس زنگنه گفت: تقاضا دارم که وزارت نفت درباره تنفس پرداخت خوراک یک فرصت سه ساله یا دوساله به بیدبلند 
خلیج فارس بدهد تا این شــرکت بتواند با درآمد تولیدات کنونی این شــرکت که با ۴۵ تا ۴۸ درصد خوراک، روزانه ۴۰ 
میلیارد تومان اســت، پروژه های جمع آوری گازهای مشــعل را با استفاده از منابع خود با سرعت بیشتری پیش ببرد.وی 
اظهار کرد: تالش می شــود با هماهنگی شــرکت مناطق نفت خیز جنوب و تمهیداتی که دیده شده و به سرویس آمدن 

ان جی ال ۱۲۰۰ تا خردادماه، خوراک بیدبلند خلیج فارس تا ۶۵ درصد تأمین شود.

با اجرای طرح ان جی ال 3۲۰۰ 

روزانه 5۰۰ میلیون فوت مکعب 

گازهای مشعل جمع آوری می شود 

که جمع آوری ۲5۰ میلیون فوت 

مکعب آن امسال به نتیجه می رسد



شنبه 21 فروردین ماه 1400 
 شماره 763

6
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد؛

تعریف پروژه های راهبردی پاالیشی با همکاری گروه کارشناسی و مدیریتی
مدیر مهندسی ســاختار شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با اشــاره به اهمیت نشســت های 
برگزارشــده برای تعیین مســائل راهبردی شرکت گفت: 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش برای تدوین سند 
مدیریت راهبردی حدود ۸۰ ســاعت در نشســت ها حضور 
داشــت و از خالل برگزاری همین نشســت ها و گفت وگو و 
بررسی مسائل، پروژه هایی راهبردی مانند توسعه پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس مطرح شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتــی ایران، وحید عبــداهلل زاده با 
اشــاره به اقدام های مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در دو ســال گذشــته 
گفت: مهندســی ســاختار یکی از مدیریت های بالفصل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش محسوب می شود که از دو 
بخش مشخص تشکیل شده است؛ بخشی از آن در رابطه 
با سازمان دهی و بخش دیگر در زمینه مباحث بهره وری و 
ارزیابی عملکرد و تعالی سازمان فعالیت می کند.وی با بیان 
اینکه در این واحد ســتادی تقریباً ۳۰ نفر نیروی انسانی در 
سطوح مختلف اعم از پیمانکار، مدت معین، مدت موقت و 
رسمی مشغول به کار هســتند، ادامه داد: وظیفه واحدهای 
ستادی، پشتیبانی از واحدهای عملیاتی و تسهیل فرآیندها 
و مأموریت های آنها اســت؛ پشتیبانی واحدهای ستادی از 
واحدهای عملیاتی اشکال متفاوتی دارد، بخشی از آن مربوط 
به مباحث سازمان دهی می شود که این واحد به نمایندگی 
از مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ســعی می کند در چارچوب قوانیــن و مقررات جاری 
نیازهای مرتبط با مســائل سازمانی بخش های عملیاتی را 
برطرف کند.مدیر مهندسی ســاختار شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی توضیــح داد: گاهی اوقات این 
نیازها از طریق واحدهای صف احســاس و مطرح می شوند 
و گاهی نیز بر اســاس سیاست ها و راهبردهای تعریف شده 
در هیئت  مدیره که در قالب سند مدیریت راهبردی تدوین 
شــده است، زیرســاخت های الزم در جهت تحقق اهداف 
راهبردی ایجاد می شــود تا نیروی انســانی بتواند در این 
چارچوب اهداف را پیگیری و محقق کند.عبداهلل زاده با بیان 
اینکه اولویت بازنگری های سازمانی بر اساس سیاست های 
شرکت متمرکز بر واحدهای عملیاتی است، افزود: بازآرایی 
سازمانی متعددی متناســب با اهداف راهبردی شرکت در 
مناطق عملیاتی شرکت های فرعی صورت گرفته است، بر 
این اســاس بندرعباس و ساختار سازمانی منطقه هرمزگان 
در شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی به عنوان  هاب 
صــادرات فرآورده نخســتین منطقه ای بود کــه بازنگری 
شــد. هرمزگان در برهه ای با افزایش عملیات ذخیره سازی 
به علت مشــکالت ناشی از نارســایی ساختار و نبود وجود 
نیروی انسانی در حد کفایت با مشکالت عدیده ای روبه رو 
بود که با بازنگری ساختار سازمانی و برآورد نیروی انسانی 
غیررسمی در آن منطقه سعی شد تا حدودی مشکالت منابع 
انسانی برطرف شــود.وی گفت: بازنگری سازمانی مناطق 
عملیاتی و شرکت های زیرمجموعه در محوریت اقدام های 
این واحد قرار دارد، با توجــه به اینکه بخش قابل توجه ای 
از فعالیت های شــرکت در مناطق کم برخوردار جای گرفته 
اســت بازنگری سازمانی آنها نیز اولویت ویژه خود را دارند، 

در همین زمینه بازنگری ساختار سازمانی مناطق زاهدان و 
چابهار در دســتور کار قرار دارد که در آینده بسیار نزدیک 
جاری سازی خواهند شد.مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: در بحث 
ســاختار، طراحی ساختار سازمانی موردنیاز فاز ۲ پاالیشگاه 
آبادان به همراه بازنگری در ساختار آن پاالیشگاه و همچنین 
پاالیشــگاه امام خمینی )ره( شازند به منظور تسهیل فرآیند 
بازاریابی و فروش فرآورده های ویژه در دستور کار قرار دارد، 
افزون بر اینکه برنامه ریزی برای بازنگری ساختار سازمانی 
شرکت ملی پخش، شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
برای ســال ۱۴۰۰ نیز انجام شده است که اولویت مناطق 
عملیاتی خواهد بود، اما درعین حال توجهات الزم با توجه به 

ضرورت های سازمانی به دیگر بخش ها نیز انجام می شود.
تعریف اهداف راهبردی با اجرای یک طرح کاربردی

عبداهلل زاده در توضیح بخش دیگر عملکرد این واحد 
به بخش بهره وری، ارزیابی عملکرد و تعالی سازمان گریزی 
زد و افزود: ارتقای بهره وری از طریق تعالی سازمانی رویکرد 
جدیدی است که تا پیش از این نه تنها در دستور کار شرکت 
پاالیش، بلکــه در دیگر شــرکت های اصلی صنعت نفت 
نیز نبوده است. در سه ســال گذشته در مجموعه پاالیش 
و پخش به صورت گســترده ای در موضوعــات مربوط به 
تعالی ســازمانی فعالیت های متعددی صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: راهبری این موضــوع در قالب طرح تعالی 
ســازمانی به عهده مدیریت مهندسی ساختار قرار گرفت و 
مقرر شد مسائل مربوط به رشد و توسعه متوازن در شرکت 
با مبنا قرار دادن الگوهای تعالی ســازمانی در دســتور کار 
قرار گیرد. احســاس نیاز توســط رأس راهبردی سازمان و 
تفویض این مســئولیت به مهندسی ساختار یکی از عوامل 
بحرانی موفقیت این طرح به شــمار می رود. مدیر مهندسی 
ســاختار شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
افزود: معیار راهبرده ها پس از معیار رهبری دومین معیار در 
بین معیارهای مدل تعالی بنیاد اروپایی است. در طرح تعالی 
سازمانی شرکت پاالیش و پخش سیستم مدیریت راهبردی 
به عنوان پلتفرمی به منظور پیاده ســازی رویکرد مدیریت بر 
اساس اهداف سازمانی )MBO( انتخاب شد. در این رویکرد 
به دنبال تغییر فرهنگ ســازمانی از رفتارها و تصمیم های 
جزیره ای به یک همسویی اقدام ها و پروژه ها برای اهداف و 
راهبردهای سازمان است.عبداهلل زاده با بیان اینکه راهبری 
این دســت فعالیت ها در شــرکت های بین المللی و معتبر 
دنیا از طریق واحدی با عنوان »ســرویس های مدیریتی« 
پیگیری می شود، افزود: مدیریت مهندسی ساختار سعی کرد 
با اســتفاده از توانمندی منابع انسانی موجود خود این نقش 
را بــرای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ایفا کند که این 
موضوع از طریق تأسیس یک واحد غیررسمی تحت عنوان 
»دفتر مدیریت پروژه های تعالی« محقق شد.وی در تشریح 
روند اجرای طرح تعالی ســازمانی پاالیش و پخش تصریح 
کرد: مبنای طرح تعالی سازمانی در سال ۹۶ با شکل گیری 
دو گروه تعالی و راهبری بنیان گذاری شــد و شروع به کار 
کرد. اعضای تیم تعالی ســازمانی از نمایندگان در سطوح 
مدیریت میانی و کارشناسی واحدهای مختلف شرکت ملی 
پاالیش و پخش و شــرکت های فرعی تشکیل شد؛ گروه 
راهبری نیز شامل مدیران و رؤسای بالفصل شرکت اصلی 

و مدیران عامل شــرکت های فرعی می شد.مدیر مهندسی 
ســاختار شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اظهــار کرد: در ادامه این روند طی بیش از دو ماه برگزاری 
جلســات به صورت هفتگی دربــاره موضوع های مختلفی 
که ســازمان های متعالی نیازمند آن هســتند مذاکرات و 
مشورت هایی انجام شد تا هر دو تیم کارشناسی و مدیریتی 
به همفکری و همگرایی رســیدند.عبداهلل زاده با بیان اینکه 
اگر راهبردهای سازمان مشخص نباشد، ارکان را نمی توان 
به آن متصل کرد، گفت: بنابراین ضروری بود سند مدیریت 
استراتژی تدوین شود که این موضوع با کمک تیم تعالی با 
ابزار کوچینگ و صرف حداقل هزینه اجرایی شد. مکانیسم 
عمل به این صورت بود که پیشــنهادها در تدوین سند در 
تیم تعالی به صورت پیشــنهادی تدوین می شــد و در تیم 
راهبری تصویب و توســط مدیرعامل ابالغ می شد. در این 
روند می توان به تدوین ارکان جهت ســاز سازمان، اهداف و 
راهبردها، شــاخص های عملکردی و... اشاره کرد. رویکرد 
هم زمان باال به پایین و پایین به باال به عنوان یکی از عوامل 
بحرانی موفقیت پیاده ســازی سیستم های مدیریتی به این 

ترتیب مدنظر قرار گرفت.
برگزاری ۴۰ جلسه با مشارکت دو تیم کارشناسی و 

مدیریتی
وی با تأکید بر اینکه بالغ بر ۴۰ نشســت توســط 
تیم راهبری برگزار شــد که در تمامی جلسات مدیرعامل 
و معاون مدیرعامل شــرکت حضور دائمی داشتند، گفت: 
نقاط قوت، ضعف، فرصت هــا و تهدیدها )SWOT( در 
هریک از واحدها بررسی و ســپس در کارگروه مدیریت 
راهبردی تجمیع شــد و مبنای SWOT شــرکتی قرار 
گرفت که پس از طرح تیم تعالی و تصویب در تیم راهبری 
مبنای تجزیه وتحلیل و تعیین موقعیت راهبردی شــرکت 
قــرار گرفت. در نهایت، اهداف راهبردی مرتبط با اهداف 
کالن تدوین و شــاخص های نتایج کلیدی و عملکردی 
مرتبط با این اهداف استخراج شد. این شاخص ها در حال 
حاضر به صورت مرتب اندازه گیری و گزارش می شــود.به 
گفته مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در تداوم اقدام ها و به منظور تســهیل 
فرآیند اندازه گیری شــاخص ها پروژه ای با عنوان داشبورد 

مدیریتی با محوریت مدیریــت برنامه ریزی تلفیقی و در 
همکاری با مدیریت مهندسی ساختار تعریف شد تا با رصد 
اطالعات شــرکت های اصلی و فرعی از طریق متولیان، 
داده ها تجمیع، بررسی و تحلیل شوند.عبداهلل زاده با بیان 
اینکه پروژه داشــبورد مدیریتی در ســه فاز تعریف شده 
اســت، تصریح کرد: در فاز نخست تعریف شاخص ها به 
زبان نرم افزاری صورت گرفت و در فاز دوم که هم اکنون 
در این مقطع قرار گرفته ایم و مراحل انتهایی خود را سپری 
می کند؛ فاز ســوم مربوط به طراحــی نمودارها، گیج ها و 
چارت هاست که پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت فاز 

سه این پروژه خاتمه یابد.
شل دست خالی برگشت

وی بــا توجه به اهمیت اقدامی که در روند این طرح 
انجام شده است، بیان کرد: حدود ۱۵ سال پیش در اقدامی 
مشابه شرکت شــل برای انجام این پروژه در شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی با شــاخص های خود 
پیش قدم شــد و شــروع به کار کرد، اما به نتیجه نرســید، 
عمده تریــن دلیــل آن بود که زمینه ســازی بــرای ایجاد 
زیرساخت در بدنه سازمان شــکل نگرفت.مدیر مهندسی 
ســاختار شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
تصریح کرد: این در حالی است که امروز برخالف گذشته، 
راهبرد شرکت در هاله ای از ابهام قرار ندارد زیرا سند توسط 
عوامل اجرایی نگاشــته شده است و اغلب کارکنان شرکت 
به دلیل مشــارکت در تدوین از راهبرد و اهداف ســازمانی 

آگاهی دارند.
تعریف پروژه های راهبردی در خالل برگزاری نشست ها

وی تأکید کرد: برای تدوین سند مدیریت راهبردی، 
علیرضــا صادق آبادی؛ معاون وزیر نفت حدود ۸۰ ســاعت 
در نشست ها حضور داشــت. از برگزاری همین نشست ها 
پروژه هایی مانند طرح توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
اســتخراج شد، همچنین مکانیزاســیون صادرات از مرحله 
عرضــه در بورس تا تحویــل به مشــتریان از پروژه های 
دیگری است که فرآیند رصد اطالعات آن در این جلسات 
شکل گرفت و به نتیجه هم رســید.به گفته وی، در ادامه 
فعالیت های مرتبط با تعالی ســازمانی پس از تدوین ســند 
مدیریت راهبردی اقدام های مؤثری رخ داد که نخســتین 

مورد اجرای پروژه مدیریت فرآیندهای شرکت بود. بر همین 
اساس تمام فرآیندهای شرکت در شرایط موجود شناسایی 
و در شرایط بهینه طراحی شدند. هم اکنون نقشه فرآیندهای 
شرکت اعم از فرآیندهای اصلی و پشتیبانی مشخص شده 
و شــکل گرفته است.مدیر مهندســی ساختار شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: در این بخش 
کل فرآیندهای شــرکت و ارتباط آن با دیگر شرکت های 
فرعی و زیرمجموعه شناسایی شد. در ستاد مجموعه ای از 
تغییرات ساختاری صورت گرفت که ریشه آن نتایج پروژه 
مدیریت فرآیندی بود. برای مثال فرآیند هماهنگی نظارت 
بر تولید که فقط تمرکز آن بر پاالیشــگاه ها بود به فرآیند 
هماهنگی نظارت بر عملیات تبدیل شد. اثر این تغییر فرآیند 
در ســاختار شــرکت اصلی تغییر نام مدیریت هماهنگی و 
نظارت بر تولید به مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات 
بود کــه عالوه بر مالکیت فرآینــد هماهنگی و نظارت بر 
پاالیشــگاه ها، مأموریت نظارت بر عملکرد شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
و شــرکت ملی مهندسی و ســاختمان نفت ایران را در بر 

می گیرد.
تعریف ۱۸۰ پروژه - اقدام بهبود

عبداهلل زاده با اشاره به اقدام های دیگر این واحد بیان 
کرد: ۱۸۰ پروژه - اقدام بهبود برای بازه زمانی چهار ســال 
آینده تعریف شــده اســت که با عملیاتی شدن آن شاهد 
دســتاوردهای قابل توجهی خواهیم بود. نقشه راهی در این 
زمینه تدوین و در آن مشــخص شده است که هرسال باید 
چه کاری انجام شــود تا به آن چشــم اندازی که تصویب و 
ابالغ شده، دســت یافت.وی اظهار کرد: مبنای تعدادی از 
این پروژه ها حین برگزاری نشست های مدیریت راهبردی 
پایه گذاری و استخراج شد. با شناسایی فرصت های بهبود، 
مذاکــره و گفت وگو درباره ضرورت انجام اقدام های مرتبط 
به آن پروژه هایی تعریف می شــد که باید پیگیری شود تا 
به نتیجه برســد؛ اغلب این پروژه ها بــا منابع داخلی انجام 
شده است، این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کنونی 
در بحث کاهش هزینه هــا و صرفه جویی های مالی گامی 
مؤثر محسوب می شود.مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی تصریح کرد: از دیگر 
اقدام هایی که در قالب تعالی سازمانی به نتیجه رسید پروژه 
خودارزیابی بر اساس الگوی EFQM است که با مشارکت 
نمایندگان تعالی مدیریت ها - واحدها و شرکت های فرعی 
به سرانجام رسید. بر اساس ارزیابی انجام شده فرصت های 
بهبود قابل توجــه ای که از طریق اقدام هــای بهبود قابل 
تحقق هستند، شناسایی شد.عبداهلل زاده از حس همکاری، 
همراهی و مشارکت به وجودآمده میان کارکنان شرکت به 
نیکی یاد کرد و این موضوع را دســتاوردی مهم در تداوم 
اقدام های تعالی برشــمرد و تأکید کرد: هنوز در ابتدای راه 
هستیم و تا دستیابی به سازمانی که شایسته شرکتی که بعد 
از بانک مرکزی دارای بیشــترین گردش مالی است فاصله 
قابل توجه ای داریم.وی در پایان اظهار داشت: اهداف مرتبط 
با تعالی سازمانی بدون پشتیبانی معاون محترم وزیر و معاون 
مدیرعامل و همراهی و مشارکت کارکنان این شرکت قابل 
تحقق نبوده و نخواهد بود و امیدواریم این روند تا دستیابی 

به یک سازمان متعالی تداوم یابد.

رئیس امور حقوقی شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی ایران، با اشــاره به 
تقویت ســاختار و جذب نیروی انســانی دراین 
مجموعه گفــت: پرونده هایی که مجموع ارزش 
آن ها بیش از چند هزار میلیارد تومان بوده است 
با حضور نیروی انسانی متخصص و زبده در امور 
حقوقی و همچنین با نگارش لوایح قوی و مستند 

به نتایج مطلوب و مثبتی رسیده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی  ایران، سید 
علیرضا طاهایی نژاد با اشــاره به عدم تعادل در 
بکارگیــری تعداد نیروی متخصص و مشــاور با 
توجه به مســئولیت ها و ماموریت های محوله 
در ســال های گذشــته گفت: دراین واحد یک 
بازســازی اساســی صورت گرفت و اساس کار 
برمبنای رفع خال نیروی انســانی که ردپای آن 
از ســال های ۹۱ و ۹۲ دیده می شد قرار گرفت، 
بدین ترتیب بجــای جذب مشــاور حداکثری، 
نیروهای جوان، متخصص ومتبحر در این واحد 

مشغول به کار شدند.
 کسب نتایج مطلوب با سوق یافتن به سمت 

جوانگرایی
طاهایی نژاد با تاکید براینکه با سمت و سو 
یافتن روند کار به ســمت جوان گرایی و اعتماد 

به این قشــر نتایج مطلوبی در واحد امور حقوقی 
کسب شد، ادامه داد: خوشــبختانه با حساسیتی 
که وجود داشــت نیروهای ساعی و مسلط بر امر 
مشاوره امور قراردادها و همچنین با هشیاری که 
نســبت به مقررات داشتند به فعالیت پرداختند و 
این موضوع باعث شد پویایی بیشتری در کارها 
شــکل بگیرد. بــه گونه ای که تــا پیش از این 
پرونــده های که در اختیار وکالی دادگســتری 
بود با اعتماد به نیروهای این واحد در اختیارشان 
گذاشــته شــد و در ادامه بــا کار مضاعف روند 
پرونده ها مسیر خوبی را طی کرد.وی ادامه داد: 
یکی از گلوگاه هایی که زمینه ســاز فســاد می 
شود ضعف ساختاری و کمبود نیروی انسانی در 
بخش امور حقوقی اســت که مهمترین دلیل آن 
بازار کار حقوقی پر رونق این رشــته در خارج از 
چارت دولتی بوده و به تعبیری زمینه حضور افراد 
شــاغل در صنعت نفت در خــارج از این محیط 
به راحتی و با شــرایطی به مراتب بهتر مهیاست.
به گفتــه طاهایی نژاد تقویت ســاختار و جذب 
نیروی انســانی کارآمد نخستین گامی است که 
باید وزارت نفت و شــرکت های زیرمجموعه به 
انجام آن مبادرت کنند امری که در شرکت ملی 
پاالیش و پخش لحاظ شــده است.وی با اشاره 
به شاخص ها و عوامل مهم در جریان رسیدگی 

به پرونده هــا گفت: عالوه بر ضــرورت وجود 
دانش حقوقی و تســلط کافی و وافی بر قوانین 
و مقررات اعم از مدنی، جزایی، آیین دادرســی و 
بویژه قوانین و مقررات صنعت نفت، باید پیگیری 
مستمر و نظارت در پرونده ها تداوم داشته باشد.

به سرانجام رسیدن پرونده های میلیاردی
رئیس امور حقوقی شــرکت ملی پاالیش 
و پخش افــزود: یک کارشــناس حقوقی نباید 
پرونده ها را رها کند باید پس از ثبت الیحه وانجام 
مقدمات پیگیر ماجرا باشــد؛ امــری که در واحد 
امور حقوقی به جد محقق شــد و با پیگیری های 
مکرری که درمراحل پیش برد پرونده ها صورت 
گرفت اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها به نتایج 
مطلوبی رســیدند.وی گفت: از سال ۹۳ تا کنون 
در پرونده هــای مربوط به دیوان عدالت اداری و 
حقوقی بیــش از ۹۵ درصد، کیفری ۱۰۰ درصد، 
دیوان محاســبات که با مدیریت مالی مشترک 
اســت بیش از ۹۵ درصد به موفقیت رسیده اند.

طاهایی نژاد با اشــاره به پیچیدگی بســیاری از 
پرونده ها گفت: در پرونده های مربوط به اراضی 
نتایج بســیار مطلوبی کسب شــد که به بیش از 
۱۵۰ پرونده می رســد، دراین مســیر بسیاری از 
پرونده هایی که با پیچیدگی های بسیاری همراه 
شــده بودند بــا پیگیری های مکرر و بواســطه 

حضور کارشناسان زبده به سرانجام رسیدند. وی 
با بیان اینکه پرونده های متعددی با ارقام بسیار 
باال و هنگفــت با راهنمایی ها و کمک مهندس 
صادق آبادی، معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت 
ملی پاالیش و پخــش و همکاری مدیر مالی و 
این امور حقوقی نتایج موفقیت آمیزی را کســب 
کــرده اند، افزود: تعامل امور حقوقی با واحدهای 
دیگر بصورت مطلوب شکل گرفته است و با این 
تعامل بیشــتر پرونده های دیوان محاســبات از 

طریق اعاده دادرسی به نتیجه رسیده اند.
انسجام آمار و اطالعات در پی شکل گیری 

سامانه بایگانی
وی با اشــاره به ایجاد یک ســامانه برای 
ســاماندهی به امور بایگانی در این واحد گفت: 
یکــی از مهمترین موارد در امــور حقوقی براین 
مبناســت کــه ورودی و خروجــی پرونــده ها 
مشخص و منظم آرشیو شوند؛ این کار در گذشته 
به صورت دستی )ســنتی( انجام می شد، اما در 
حال حاضر با توجه به اهمیت این موضوع سامانه 
بایگانی به صورت منســجم و از طریق ســامانه 
آرشــیو، کالس بندی و دســته بندی می شود.
بــه گفته وی تمام آمار و اطالعات این ســامانه 
قابل رصد و مشاهده اســت؛ این نکته بسیار پر 
اهمیتی محسوب می شود، زیراکه روند نظارت و 

کنترل بهتر را تسریع و تسهیل می کند.به گفته 
طاهایی نژاد باید کارشناسان متخصص در حوزه 
های بیمه تامیــن اجتماعی، امور مالیاتی، دیوان 
محاســبات و بازرسی کل کشور تربیت و ساختار 
این بخش ها تقویت شــود چراکه پرونده های 
مربوط به این بخش ها ارزش مالی بسیار باالیی 
دارند.وی در پایان تاکید کرد: اگر ساختاری قوی 

و منســجم برای جذب و مداومت در نگهداری 
نیروهای نخبــه و متخصــص در صنعت نفت 
شــکل بگیرد بسیاری از شــرکت ها از درگیری 
با پرونده هــای قضایی و غیر قضایی مصون می 
شوند این مســتلزم این است که چارت سازمانی 
امورحقوقی مناسب با مسئولیت ها و وظایف ارتقا 

پیدا کند.

رئيس امور حقوقی شرکت ملی پااليش و پخش مطرح کرد؛

تحقق تقويت ساختار و جذب نيروی انسانی کارآمد در امور حقوقی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

اخبار

گامی نو در خدمات دهی بهداشت و درمان 
صنعت نفت 

ویزیت های غیرحضوری برای نخستین بار با هدف ارتقا کیفی و کمی 
خدمات پزشک خانواده اجرایی شده است.

دکتر شهرام ســرافرازیان سرپرست پزشک خانواده سازمان با تاکید بر 
ارتقا کیفی و کمی خدمات پزشــک خانواده و ایجاد دسترســی خانواده نفت 
به خدمات گفت : ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای نخستین بار 
ویزیت های غیر حضوری را توسط اپلیکیشن پترویزیت اجرایی کرد.وی افزود 
: باتوجه به شــرایط بحران کرونا و مشــکالت زندگی شهر نشینی از جمله 
ترافیک، ویزیت های غیر حضوری گامی موثر جهت مراقبت و کنترل بیماری 
های مزمن که عامل اصلی مرگ و میر هســت می باشد.سرپرســت پزشک 
خانواده ســازمان تصریح کرد: در حال حاضر برای پایلوت امکان اســتفاده از 
خدمات ویزیت غیر حضوری برای ۲۰هزار نفر از جمعیت طبی تحت پوشش 
تهران ایجاد شده است.وی ادامه داد : در گام نخست برای تمامی افراد تحت 
پوشــش پیامکی جهت نصب و راه اندازی اپلیکیشن ارسال شده تا بتوانند از 
امکانات ویزیت آنالین ، ارســال پیامک ، صوت و تصویر استفاده نمایند.دکتر 
سرافرازیان بیان کرد : بزودی پس از ارتقا اپلیکیشن و رفع مشکالت احتمالی 
، افزودن خدمات تخصصی در قالب سیســتم ارجاع پزشک خانواده و امکان 
اســتفاده از این خدمت برای همکاران جنوب کشور در اولویت سازمان است.
سرپرست پزشک خانواده سازمان گزارشی از اجرایی شدن نرم افزار پترویزیت 
ارائه کرد و گفت : از ابتــدای فروردین ماه تا روز یازدهم ۷۲ ویزیت بصورت 
آنالین توسط ۹ پزشــک ثبت شده و رضایتمندی بیماران  در استفاده از این 

نرم افزار مشهود است.
افزایش صددرصدی بیماران کرونایی 

دروضعیت قرمز تهران 
تعداد مراجعین بخش سرپایی و بستری بخش کرونا در بیمارستان 

نفت تهران صد در صد افزایش یافت. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
تهران، رضا شــهرامی مسئول فنی بیمارســتان نفت تهران با اشاره به 
اعالم وضعیت قرمز کرونا درتهران گفت: با افزایش مراجعین  ســرپایی 
و بستری به بیمارستان بخش های کووید، تعداد کارکنان این بخش ها 

نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
  دکترشهرامی گفت:  فعالیت بخش اورژانس کووید دربیمارستان 
نفت تهران، به حد باالیی  رسیده و بیماران کرونایی  نیازمند به بستری 

به سرعت پذیرش می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اختصاص تخت های بیشــتری 
به  بخش کرونا، فعال محدودیتی برای پذیرش وبســتری بیماران وجود 

ندارد.
 وی گفــت: درحال حاضردر بخش ویــژه کرونا نیز ۱۲ تخت، به 
بیماران کرونایی اختصاص یافته اســت.  البته بخش های پشــتیبانی 

کووید نیز آماده ، رفع مشکالت احتمالی هستند.
 شــهرامی تاکید کرد: با توجه به بــه وضعیت بحرانی موجود،  به 
مدت یک سال، تجهیزات، دارو و وسایل  بهداشتی و درمانی مورد نیاز، 

تامین شده است.
 دکترشهرامی یاد آورشد: به منظور ارایه خدمات در سطح مطلوب 
، دستورالعمل های جدید و کاربردی در شرایط بحران برای کادرپزشکی 
و غیر پزشکی  تعریف شده اســت و در وضعیت آماده باش قرار گرفته 

است.
 شــهرامی گفت:  فعالیت آزمایشگاه و سی تی اسکن  بیمارستان  
نیز در دو بخش بیماران کرونایی و غیر کرونایی  افزایش یافته اســت تا 

وقفه ای  در خدمات به بیماران  ایجاد نشود.
نکته قبل توجه این است  که بخش سفید  و  عاری از کووید  در 
ســاختمان مجزا در بیمارســتان   نفت تهران  همچنان  فعال است  و 
خدمات اورژانس  و خدمات   غیر اورژانسی  را به  بیماران  و کارمندان 

ارائه  می کند.
 برپایــه این گزارش، از ۱۶ فروردین ماه  امســال، تهران  و ۴۰ 
شهرســتان دیگر کشــور از طرف وزارت بهداشــت در وضعیت قرمز 
کرونایی قرار گرفته اســت. این در حالی اســت که در روزهای  ابتدایی 
سال جدید، تهران در وضعیت زرد قرار داشت، از ششم فروردین ماه در 

وضعیت نارنجی و در حال حاضر قرمز شده است.
 فارغ از علت افزایش تعداد بیماران در تهران، در بیمارستان نفت 
تهــران  و درمانگاه های  تابعه  آمادگی  هــای الزم جهت مراقبت از 

بیماران  کرونایی ایجاد  شده است . 
نصب و راه اندازی دستگاه مولد اکسیژن جدید 

در بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر 
بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر با هدف ارائه خدمات مناسب 
و استفاده حداکثر ظرفیت یک دستگاه پیشرفته مولد اکسیژن را خریداری 

، نصب و راه اندازی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
ماهشهر، از ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ بیمارستان صنایع پتروشیمی 
بــا حداکثر ظرفیت خود اقدام به خدمات رســانی بــه بیماران کرونایی 
شهرســتان کرد. با توجــه به راه اندازی بخش کرونــا CVID( ۲ ۲( و 
افزایش چشمگیر بیماران بســتری و بالطبع افزایش مصرف اکسیژن ، 
ضرورت نیاز به وجود دســتگاه مولد اکسیژن با حجم باال جهت تأمین 
اکسیژن مطلوب بخشهای کرونا در بیمارستان احساس شد که با تالش 
و پیگیری ریاست بیمارستان و تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط مدیران 
عامل پتروشــیمی های منطقه ، دستگاه مولد اکسیژن خریداری ، نصب 
و راه اندازی شد. این دستگاه دارای ظرفیت ۶۰۰ لیتر در دقیقه با درجه 
خلوص ۹۸ & ، مجهز به سیستم هوشمند و از برندهای معتبر بین المللی 
می باشــد. شایان ذکراســت هوایی که ما تنفس می کنیم شامل ۷۸& 
نیتروژن و ۲۱& اکسیژن و ۱& گازهای دیگر می باشد.دستگاه اکسیژن 
ســاز با کمپرس کردن هوا به مخازن زئولیت, نیتروژن موجود در آن را 
تحت شــرایطی خاص جدا کرده و اکسیژن خالص مدیکال باالی ۹۵& 

را در اختیار بیمار قرار می دهد.

اولین جلسه روسا و مدیران ستادی و روسا مناطق در سال جدید
مدیران  و  روسا  جلسه  چهاردهمین 
ستادی و روســا مناطق اهواز ، بوشهر ، 
تهران و  اصفهــان ، امروز ۱۴  فروردین 
ماه برگزار و برنامه های شــورای اقتصاد 
ســالمت ســازمان ، برنامه ریزی جهت 
تامین واکســن کووید ۱۹ و آمادگی برای 
مقابله با پیــک چهارم کرونا مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت،دکتر 
هاشمی مدیرعامل سازمان در ابتدا ضمن 
تبریک سال نو از خدمات و زحمات تمام 
نیروهای شــاغل در مناطق سازمان در 
ایام تعطیالت نوروز بخصوص همکاران 
بهداشــت و درمان اهواز تقدیر و تشکر 

کرد.
وی در ادامــه به جایــگاه اقتصاد 
ســالمت در برنامه ریزی اســتراتژیک 
سازمان اشاره و حضور دکتر غالمحسین 
خورشیدی را بعنوان مشاور خود در امور 
اقتصــادی و رییس شــورای تخصصی 
اقتصاد سالمت ســازمان را مهم عنوان 

کرد.
مدیرعامــل ســازمان مباحثی در 
ســازمان،برنامه  سازی  چابک  خصوص 
ریزی جهت تامین واکســن کووید ۱۹ و 

آماده باش مناطــق تهران و اهواز برای 
پیک چهارم کرونا را مطرح کرد.

دکتــر غالمحســین خورشــیدی 
رییس شورای تخصصی اقتصاد سالمت 
ســازمان که برای نخستین بار در جلسه 
روسا و مدیران حضور داشت با اشاره به 
اهمیت اقتصاد در برنامه های ســالمت 

محور، همکاری تمام روسا را برای انجام 
امور و تصمیم گیری ها مهم عنوان کرد.
دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت 
و درمان صنعت نفت اهواز با اشــاره به 
پیک چهارم در استان خوزستان گزارشی 
از تعــداد مراجعین و میزان بســتری ها 
ارائه و بر رعایت پروتکل های بهداشتی 

توسط کارکنان شرکت های نفتی تاکید 
کرد.

دکتر نومهر امامی رییس بهداشت 
و درمان صنعــت نفت اصفهان در ادامه 
جلســه ضمن تقدیر از حضور مدیرعامل 
در ایــام تعطیالت نوروز در این منطقه ، 
موضوعات مختلفی  از جمله روند ساخت 

مرکز جامع سالمت هزار جریب ، خدمات 
دندانپزشکی و ... که با حضور مدیرعامل 
مورد بحث قرار گرفته بود را مطرح کرد.
سرپرست  سرافرازیان  دکتر شهرام 
پزشــک خانواده ســازمان گزارشــی از 
اجرایی شــدن نرم افزار پترویزیت ارائه 
کرد و گفــت : از ابتدای فروردین ماه تا 
روز یازدهــم ۷۲ ویزیت بصورت آنالین 
توسط ۹ پزشک ثبت شده و رضایتمندی 
بیماران  در اســتفاده از ایــن نرم افزار 

مشهود است.
ادامــه نشســت دکتــر وحید  در 
مالکی رییس بهداشــت و درمان صنعت 
نفت بوشــهر،مهندس بهنام سمیع مدیر 
مهندسی و ساختمان ، امیر قائم پناه مدیر 
منابع انسانی مطالبی در خصوص رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مناطق جنوبی 
، روند پروژه های ســاختمانی سازمان، 
رعایت پروتکل ها برای بازگشت به کار  

ارائه کردند.
دکتر محمدرضا کاظمی آشــتیانی 
رییس بیمارســتان صنعــت نفت تهران 
ضمن تقدیر از زحمــات و خدمات کادر 
درمــان در ایــام تعطیالت نــوروز ، از 
با  آمادگی این بیمارســتان برای مقابله 

پیک چهارم خبر داد .

را ه اندازی آزمايشگاه تشخيص پزشکی در عسلويه 

حضور مديرعامل سازمان در هزار جريب اصفهان 

در  پزشکی  تشــخیص  آزمایشــگاه 
عســلویه با همکاری ســازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت و شــرکتهای مستقر در 
با حضور دکتر ســید مهدی هاشمی  منطقه 
مدیرعامل سازمان ،دکتر وحید مالکی رئیس 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشــهر و 
خارگ و مدیران ارشــد شــرکتهای منطقه 

افتتاح شد. 
دکتر مالکی رئیس بهداشت  ودرمان 
صنعت نفت بوشــهر و خارگ در حاشــیه 
این مراســم گفت :این آزمایشگاه زیر نظر 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشــهر 
آغاز به کار کرده اســت ، مبلــغ ۲میلیارد 
تومان در زمینه بازســازی فضای فیزیکی 
مورد نیاز و خرید تجهیزات غیر پزشــکی 
توسط شــرکتهای منطقه و ۹۵۰ میلیون 
تومان در زمینه خرید تجهیزات پزشــکی 
توسط ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت صورت گرفته کــه در مجموع برای 
راه اندازی آزمایشگاه مبلغ ۳ میلیارد تومان 

هزینه شده است.
وی با اعالم اینکه حدود ۵ ماه برای 
راه اندازی این ســاختمان زمــان رفت ، 
گفت: این آزمایشگاه در ساختمانی مستقل 
با مساحتی بالغ بر ۲۵۰ متر مربع در شرقی 
تریــن نقطه محــدوده پتروشــیمی های 
عسلویه و در مجاورت بندر شیرینو تاسیس 
شده است،این آزمایشگاه از دو بخش مجزا 
 Post( محدوده فشار مثبت و )Pre Pcr(
pcr( محدوده فشار منفی تشکیل شده که 
از نظر فضــای فیزیکی، تهویه و فاضالب 
کامال مســتقل از یکدیگر هستند و تمام 
ضوابط و اســتانداردهای بین المللی در آن 

رعایت شده است.
آزمایشگاه  این  گفت:در  مالکی  دکتر 
 real time عــالوه بــر امــکان انجــام
انجــام  quantitative PCR،امــکان 
Conventional PCR هم فراهم شــده 
اســت تا بتوان از امکانات آن برای انجام 
تست های شایع دیگری هم استفاده کرد. 
این موضوع باعث می شود تا پس از عبور 
جهان از پاندمی اخیر، وجود این آزمایشگاه 
همچنــان مقرون به صرفــه باقی مانده و 
به عنوان یک ظرفیت پشــتیبانی طبی در 
دسترس با تکنولوژی باال، برای پشتیبانی 
تولید در منطقه ایفــای نقش نماید. ایجاد 
ایــن ظرفیــت از نظر پدافنــد غیر عامل 
برای ایجــاد امنیت در منطقه نیز بســیار 
حایز اهمیت می باشد.وی افزود : مسئول 
فنی این آزمایشــگاه ،توسط دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر معرفی خواهد شد و با این 

اتفاق تثبیت در کار و جواب دهی آزمایش ها 
طی ۸-۶ ساعت اتفاق می افتد.

دکتر مالکی خاطرنشان کرد: احساس 
می کنیم که با راه اندازی این آزمایشــگاه و 
کمک به فرآیند شناسایی در زنجیره انتقال 
بیماری و پیشــگیری، تعــداد مبتالیان به 

کرونا در استان کمتر خواهد شد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت 
بوشــهر با اشــاره به حمایت های صورت 
گرفته عنوان کرد: شــرکتهای نفت و گاز 
و پتروشیمی منطقه همراهی خیلی خوبی 
داشته اند، طرحی که ما ارایه دادیم، فضایی 
را در اختیــار گذاشــتند و پس از آن بحث 
استانداردسازی  و  آزمایشــگاهی  بازسازی 
آنجا را انجام دادیم و عملیات ســاختمانی 
آن اتفاق افتاد.وی در پاســخ به این که آیا 
مردم می توانند مراجعــه حضوری به این 
آزمایشــگاه داشته باشند، گفت: البته که با 

همکاری دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر و 
شبکه بهداشتی و درمانی عسلویه نیازهای 
عمومی مردم و شهرستان های مجاور در 

صورت لزوم مرتفع خواهد شد.
دکتــر مالکــی در مــورد الزامــات 
ســاختمانی جهت تخصیــص فضاها در 
آزمایشگاه ویروس شناسی عسلویه گفت: 
ایــن مرکــز دارای اتاق پذیــرش نمونه، 
اتاق اســتخراج ماده ژنتیکــی، اتاق تمیز 
 ، Real time PCR و اســتراحت، اتــاق
 UPS )uninterruptible power اتــاق 

source( و اتاق اینترنت سرور می باشد.
راه انــدازی  افــزود:  ادامــه  در  وی 
آزمایشــگاه ویروس شناســی در عسلویه 
اتفاق مبارکی خواهد بود و احســاس همه 
مسووالن این اســت که با راه اندازی این 
آزمایشــگاه و ظرفیتی که می تواند پوشش 
دهد، مشکل استان در این منطقه را مرتفع 

خواهد کرد.
از واحدهای  پایــان  دکتر مالکی در 
مهندســی و ساختمان ســازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفــت ، خدمات عمومی 
پزشــکی  تجهیــزات  و  کاال  ،تــدارکات 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر و 
همچنین متخصص پاتولوژی بیمارســتان 
توحید جم در پیگیــری و راه اندازی  این 

مرکز تشکر و قدردانی کرد.
در این مراسم ایرج خرمدل مدیرعامل 
منطقــه ویژه اقتصــادی انــرژی پارس، 
مهندس حســنی رئیس شورای راهبردی 
پتروشیمی های منطقه پارس ،دکتر جعفر 
زارعــی زادگان معــاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی بوشــهر ، ،مهندس بحرینی 
مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول و دیگر 
روسای HSE شرکتهای منطقه نیز حضور 

داشتند.

دکتر ســید مهدی هاشــمی مدیرعامل سازمان در 
اولین روزهای سال نو با حضور در اصفهان ، از پروژه هزار 
جریب بازدید و با مدیران و روسا گاز استان،پتروشیمی و 

عملیات انتقال منطقه ۲ کشوری جلسه برگزار کرد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان 
صنعت نفت،هدف از این بازدید بررســی روند ســاخت 
مرکز جامع ســالمت هزار جریب بود.دکتر سید مهدی 
هاشــمی مدیرعامل ســازمان در مورد افزایش قدرت 
تصمیم گیری مناطــق، بکارگیری نیروهای تخصصی 
با ارزیابی مناطق و گســترش خدمــات موضوعاتی را 
مطرح کرد و در پایان این جلســه مقرر شد در سه ماهه 
اول امســال مرکز جامع سالمت هزار جریب مورد بهره 
برداری قرار بگیرد.در حاشیه این بازدید ، مهندس علوی 

رئیس مجمع مدیران منطقه اصفها  با اشاره به کیفیت 
باال خدمات بهداشت و درمان به ویژه مراکز پزشکیاری 
اقمــاری بخصوص در دوران شــیوع کرونا  از خدمات 
مراکز درمانی سازمان، جدا ســازی بیماران در مراکز ، 
پیگیری بیماران کرونایی و بیماری های مزمن ، ارسال 
دارو بــه درب منازل و خدمات غیــر حضوری تقدیر و 
تشکر کرد.دکتر سید مهدی هاشمی  مدیرعامل سازمان 
با حضور در ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 
با مسائل و مشــکالت این منطقه از نزدیک آشنا و در 
رفع مشکالت دستورات الزم را ارائه کرد. در این جلسه 
که رئیس بهداشت و درمان و رؤسای واحد انفورماتیک، 
خدمات پشــتیبانی ، روابط عمومــی و خدمات حضور 
داشتند مســائل مختلف از جمله امور دارویی،اطالعات 

و فــن آوری، ارائه خدمات در پلــی کلینیک تخصصی 
شاهین شهر و پیگیری پروژه هزار جریب بررسی شد و 
دکتر سید مهدی هاشمی رهنمودها و دستورات الزم را 
صادر کرد.  دکتر هاشمی در این جلسه ضمن تجزیه و 
تحلیل مسائل و مشکالت پروزه بیمارستان هزار جریب 
و لزوم اصالح فضاهای بیمارستانی ، رهنمودهای الزم 
را جهت فعال سازی و بهره برداری هر چه سریعتر این 
پروزه ارائه کرد.همچنین  مدیر عامل سازمان ، دیداری 
صمیمانــه با تعدادی از همکاران قــرارداد مدت موقت 
برگزار و ضمن آشنایی با فعالیت این گروه، به مشکالت 
و نگرانی های آنها گوش فراداده و اظهار امیدواری کرد، 
به یاری خداوند در آینــده اتفاقهای خوبی برای تبدیل 
وضعیت این گروه از نیروهای خدوم سازمان رخ دهد. 
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زنگنه: 

گازرسانی به  منطقه سیستان به زودی تکمیل می شود
وزیر نفت اعالم کرد که گازرسانی 
تکمیل  بــه زودی  سیســتان  منطقه  به 
می شود و تالش می شود اگر موانعی هم 

وجود دارد، رفع شوند.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
ایرنــا، بیژن زنگنه روز پنجشــنبه، ۱۹ 
فروردین ماه در ســفر به سیســتان و 
بلوچســتان در فرودگاه زابل گفت: خط 
لوله انتقال اصلــی گاز به منطقه کلی 
سیســتان و بسیاری از شــهرهای آن 
در پایان کار اســت و ایــن خط انتقال 
افتتاح  به زودی در بیشتر این شــهرها 

می شود.
وجود بیش از ۶۵ هزار مشــترک 

گاز طبیعی در سیستان و بلوچستان
وی با بیان اینکه بخش مهمی از 
زابل شــبکه دارد و از طریق سی ان جی 
)گاز طبیعی فشــرده( تامین می شــود، 
افزود: بی شــک این گاز بــرای مردم 
به ویژه صنایع و گلخانه ها برای کشــت 
اهمیــت دارد و به امیــد خدا در مرحله 
بعد از آن برای صادرات به افغانســتان 
استفاده خواهیم کرد.وزیر نفت همچنین 
با بیان اینکــه تاکنون اقدام های خوبی 
در این حوزه انجام شــده است، اظهار 
کرد: امروز با کمک اســتاندار سیستان 
و بلوچســتان، نماینــدگان و مقام های 
اســتان از نزدیک مشکالت را پیگیری 
می کنیــم و با توجه بــه فرمایش رهبر 
انقــالب اگر موانعی هم وجود دارد رفع 

می شــود تا در همین سه یا چهار ماهه 
این کار به انجام برسد.زنگنه تاکید کرد: 
پس از ماه مبارک رمضان ســفری به 
جنوب اســتان هم خواهیم داشت تا از 
مربوط  موضوعات  و  مشکالت  نزدیک 

به روند گازرسانی در این حوزه بررسی 
شــود . بیژن زنگنه، در جریان سفر به 
سیســتان و بلوچســتان، وارد فرودگاه 
زابل شــد و مورد اســتقبال احمدعلی 
موهبتی، اســتاندار و نماینــدگان این 

استان در مجلس شورای اسالمی قرار 
 PRU گرفت.وی همچنین از ایســتگاه
شهرســتان زابل بازدید کرد و بازدید از 
ایستگاه ســی ان جی در شهر زابل، خط 
۲۴ اینچ دشــتک-زابل، شــبکه توزیع 

شهرســتان زهک و حضور در  نشست 
بررســی طرح های انتقال گاز سیستان 
و بلوچســتان در محــل فرمانــداری 
شهرستان زابل از مهمترین برنامه های 

وزیر نفت در این سفر است.

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان پيمانکاری در شرکت انتقال گاز

تحقق کامل اهداف پااليشگاه سرخون و قشم در سالی که گذشت

منابع  توسعه  مدیریت  سرپرســت 
گفت:  ایران  گاز  انتقال  انسانی شــرکت 
دســتمزد  و  حقوق  پرداخت  تازه  ضوابط 
کارکنان پیمانکاری به طور کامل در ستاد و 
مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز اجرایی 

شده است.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
انتقال گاز ایــران، محمدرضا  شــرکت 
فخرایی در این بــاره اظهار کرد: وزارت 
نفت بخشــنامه نظام جدیــد طبقه بندی 
مشــاغل و پرداخــت حقــوق و مزایا را 
بهبود  بــرای  رویکــرد شــغل محور  با 
نیروهای شاغل در شرکت های  معیشت 
پیمانــکاری طرف قــرارداد )پیمان های 
مستمر غیرپروژه ای( در اسفندماه ۱۳۹۸ 
به شرکت های اصلی/ فرعی ابالغ کرد.
وی با بیان اینکه پس از ابالغ بخشنامه، 
همه اطالعات مربوط به ســوابق شغلی 
نیروهای پیمانکاری در ســتاد و مناطق 
مشــاور  تحویل  و  روزآمــد  عملیاتــی 
شــده اســت، افزود: پــس از مطالعه و 

بررسی های انجام شده بیش از ۴ هزار و 
۶۰۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مســتمر 
غیرپروژه ای که از بودجه جاری استفاده 
می کنند بر اساس سوابق، مدرک و شغل 

مابه التفاوت حقوق  و  طبقه بندی شده اند 
و مزایای آنها از ابتدای پارسال محاسبه 
و در اســفندماه ۱۳۹۹ واریز شده است.
سرپرســت مدیریت توسعه منابع انسانی 

شرکت انتقال گاز تصریح کرد: این طرح 
شامل احصای مشاغل پیمانکاری صنعت 
نفت برای فعالیت های مســتمر، احصای 
عناوین شــغلی، تعیین گروه های شغلی، 

تدوین شناسنامه شــغلی، جدول مزدی 
و فوق العاده هاســت.فخرایی، برقــراری 
یکنواخت کردن  و  نظام منــد  عدالــت، 
پرداخت ها متناســب با ارزش مشــاغل 
را از جملــه اهداف این طرح دانســت و 
نیروهای  گفت: همه گروه های شــغلی 
پیمانکاری در ســطح وزارت نفت به طور 
یکپارچه طبقه بندی و برابر شــده است.
وی بــا بیان اینکه بســیاری از کارکنان 
افزایش حقوق  در طــرح طبقه بنــدی، 
داشــته اند، تأکیــد کرد: مــوردی برای 
تطیبق برای نیروهایی که کاهش حقوق 
داشته اند در نظر گرفته شده است و بیش 
از ۱۲ هزار نفــر از نیروهای پیمانکاری 
و اعضای تحت تکفل آنها در شــرکت 
انتقال گاز ایران، براساس بخشنامه های 
وزارت نفت از بسته حمایتی موثر درمانی 
بهره مند شده اند و در قرارداد جدید بیمه 
تکمیلی درمان با بیمه البرز، مانند ســال 
پیش ۸۰ درصد حق بیمه را شــرکت و 

۲۰ درصد را کارکنان پرداخت می کنند.

سرخون  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
و قشــم از تحقق اهــداف و برنامه های این 

مجموعه در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی گاز ایران، محمدحســین نوروزی در این 
باره گفت: اهداف و برنامه های کالن شرکت 
پاالیش گاز ســرخون و قشــم در حوزه های 
گاز، مســئولیت های  پایدار  )تولیــد  مختلف 
اجتماعــی، حــوزه فرهنگــی و مذهبــی و 
خدمت رســانی( در سال ۹۹ با موفقیت کامل 

به سرانجام رسید.
کارنامه مثبت صنعت گاز در عبور از زمستان 

۹۹
وی افزود: در سالی که گذشت با وجود 
همه مشــکالت و موانع ناشــی از تحریم و 
محدودیت های شــیوع ویــروس کرونا، این 
شــرکت توانســت به برکــت بهره مندی از 
نیروهای متخصــص و توانمند و در فضایی 
سرشــار از همدلی و همیــاری کارکنان، از 

موانع و مشکالت بوجود آمده در بخش های 
مختلــف به خوبی عبور کند و به اهداف خود 

در زمینــه افزایش تولید پایدار و تامین انرژی 
مورد نیاز کشــور برســیم.مدیرعامل شرکت 

پاالیش گاز ســرخون و قشــم با بیان اینکه 
یکی از اهداف این شرکت استفاده از نیروهای 

متخصــص و جوانان خالق و نخبه در انجام 
فعالیت ها بوده اســت، تصریح کرد: همسو با 
آن گام های بســیار ارزشمندی برداشته شده 
است و شــرکت پاالیش گازسرخون و قشم 
توانسته در جنوب کشــور با وجود فشارهای 
متعدد و شــرایط ســخت و حساس منطقه و 
تحمل شــرایط آب و هــوا و به ویژه گرمای 
طاقت فرسا، گاز مورد نیاز بخش های خانگی، 
صنایع، تجاری و دیگــر مراکز را با موفقیت 
تأمین کند.نوروزی یادآور شد: شرکت پاالیش 
گاز ســرخون و قشم درکنار سنگر اقتصادی، 
درحوزه مسئولیت های اجتماعی نیز به عنوان 
یکی از ارزش های ســازمانی و برای کمک 
بــه هموطنان پیش قدم و پیشــرو بوده و در 
ســال ۹۹ برای کمک به استان هرمزگان و 
روســتاهای محروم و خانوارهای بی بضاعت 
آسیب دیده ناشی از شــرایط شیوع ویروس 
کرونا در بخش های معیشــتی، آموزشــی، 

درمانی و... با همه توان به صحنه آمد. 

اخبار

راهکار تازه تجارت نفت برای چند نوع نفت 
در خاورمیانه

دوبــی راهــکاری تــازه بــرای تجــارت چنــد نــوع نفــت خــام 
ــذاری  ــان قیمت گ ــام عم ــت خ ــای نف ــر مبن ــه ب ــه ک خاورمیان

ــرد. ــدازی ک ــوند، راه ان می ش
بــه گــزارش خبرگــزاری عرب نیــوز از دوبــی، بــورس 
کاالی دوبــی )DME( سیســتمی دوجانبــه را بــرای تجــارت 
ــام  ــت خ ــت  نف ــا قیم ــه ب ــه ک ــت خاورمیان ــدی نف ــد درجه بن چن
عمــان دی ام ئــی تنظیــم می شــوند، راه انــدازی کرد.ایــن بــورس 
کــرد:  اعــالم  بیانیــه ای  در  فروردین مــاه(   ۱۶( دوشــنبه  روز 
ــه  ــد ک ــران می ده ــه معامله گ ــت را ب ــن فرص ــکار ای ــن راه ای
ــان،  ــوم، مورب ــر زاک ــی، آپ ــام دوب ــت خ ــه نف ــورت دوجانب به ص
ــره، ال  ــنگین بص ــام س ــت خ ــره، نف ــبک بص ــام س ــت خ نف
شــاهین و عمــان را در برابــر  شــاخص نفــت خــام تــرش 
ــام اکوسیســتم  ــا ن ــرم ب ــن پلتف ــه کنند.ای ــی معامل عمــان دی ام ئ
نفــت خــام جایگزیــن )ACE( بــا هــدف افزایــش ردپــای 
معامــالت نفــت خــام عمــان دی ام ئــی به عنــوان معیــاری 
بــرای معامــالت نفــت خــام خاورمیانــه طراحــی شــده اســت.رائد 
ــی ئی  ــت: ای س ــی گف ــورس کاالی دوب ــل ب ــالمی، مدیرعام الس
راهــکاری منحصربه فــرد اســت کــه بــرای نخســتین بــار بــورس 
و فرابــورس را در یــک پنجــره شــفاف بــا هــم ترکیــب می کنــد 
و بــه همــه شــرکت کنندگان فرصــت می دهــد فعالیت هــای 
ــدی  ــد درجه بن ــود از چن ــتفاده خ ــه و اس ــود را بهین ــاری خ تج
ــس از  ــه پ ــک هفت ــدام ی ــن اق ــت کنند.ای ــام را مدیری ــت خ نف
ــان را  ــام مورب ــت خ ــالت نف ــی معام ــه ابوظب ــد ک ــام ش آن انج

ــرد. ــاز ک آغ
ربات ها تهدیدی برای اشتغال کارکنان 

صنایع نفت و گاز جهان
ــت  ــان صنع ــر از کارکن ــزار نف ــا ه ــتغال صده ــا اش ربات ه

ــد. ــره می اندازن ــه مخاط ــال ۲۰۳۰ ب ــا س ــت و گاز را ت نف
بــه گــزارش خبرگــزاری راشــاتودی، بررســی جدید مؤسســه 
ــال دارد  ــه احتم ــد ک ــان می ده ــرژی نش ــتاد ان ــی ریس تحقیقات
ربات هــا شــغل یک پنجــم کارگــران نفــت و گاز سراســر جهــان 
را در ۱۰ ســال آینــده از آنهــا بگیرنــد، زیــرا شــرکت های بســیاری 
ــا  ــش هزینه ه ــرای کاه ــیون ب ــه اتوماس ــال روی آوردن ب در ح
هستند.براســاس گــزارش ریســتاد انــرژی پیش بینــی شــده 
ــد  ــی مانن ــاغل در بخش های ــد مش ــل ۲۰ درص ــه حداق ــت ک اس
ــه  ــا ســال ۲۰۳۰ ب ــداری، ت ــی و نگه ــاری، پشــتیبانی عملیات حف
ربات هــا واگــذار می شــوند. ایــن مســئله بــر بیــش از ۴۰۰ هــزار 
ــد  ــر خواه ــرژی تأثی ــده ان ــده تولیدکنن ــغل در کشــورهای عم ش
ــان  ــد کارکن ــان می ده ــرژی نش ــتاد ان ــت.برآوردهای ریس گذاش
ــا  ــی ربات ه ــیب را از جایگزین ــترین آس ــکا بیش ــیه و آمری روس
در سراســر صنعــت نفــت خواهنــد دیــد و بــه ترتیــب ۲۰۰ هــزار 
ــت  ــورها از دس ــن کش ــود را در ای ــغل خ ــر ش ــزار نف و ۱۴۰ ه
ــی  ــن احتمال ــت رفت ــاره از دس ــزارش درب ــن گ ــد.در ای می دهن
مشــاغل در عربســتان، بزرگ تریــن صادرکننــده نفــت دنیــا 
ــای  ــا در عملیات ه ــتفاده از ربات ه ــده است.اس ــی نیام اطالعات
ــی  ــژه در فعالیت هــای دریای ــرات به وی کشــف، نگهــداری و تعمی
ــر بیشــتر مــورد توجــه اپراتورهــا قــرار گرفتــه  در ســال های اخی
ــات  ــک روب ــه ی ــری از اینک ــچ کارگ ــه هی ــی ک ــت.در حال اس
ــان آنهــا از  ــرد خوشــحال نخواهــد شــد، کارفرمای جایــش را بگی
ــان  ــرژی نش ــتاد ان ــای ریس ــود می برند.برآورده ــال س ــن انتق ای
می دهــد ربات هــا می تواننــد در ۱۰ ســال هزینــه حفــاری را 
چنــد میلیــارد دالر کاهــش دهنــد، بــرای نمونــه کاهــش نیــروی 
ــارد دالر  ــا و خشــکی ۷ میلی ــاری در دری ــای حف کار در فعالیت ه

ــت. ــد داش ــی خواه ــود در پ ــی س ــرکت های آمریکای ــرای ش ب
افزایش بی سابقه شمار دکل های حفاری 

آمریکا از ژانویه ۲۰۲۰
شــرکت خدمــات حفــاری بیکرهیــوز اعــالم کــرد کــه 
افزایــش شــمار دکل هــای نفــت و گاز آمریــکا در هفتــه گذشــته از 

ژانویــه ۲۰۲۰ بی ســابقه بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، افزایــش شــمار دکل هــای 
نفــت و گاز شــرکت های انــرژی ایــاالت متحــده در هفتــه 
گذشــته، از ژانویــه ۲۰۲۰ تاکنــون بی ســابقه بــوده اســت.

ــود  ــاه( خ ــنبه )۱۲ فروردین م ــزارش روز پنجش ــوز در گ بیکرهی
ــه  ــکا در هفت ــاری آمری آورده اســت کــه مجمــوع دکل هــای حف
ــاه( نســبت  ــارس )پنجشــنبه، ۱۲ فروردین م ــه یکــم م منتهــی ب
ــه ۴۳۰  ــت و ب ــش یاف ــتگاه افزای ــش از آن ۱۳ دس ــه پی ــه هفت ب
ــید. ــل ۲۰۲۰ رس ــاه آوری ــداد از م ــن تع ــی باالتری ــتگاه یعن دس

مجمــوع تعــداد دکل هــای نفتــی فعــال آمریــکا در ایــن هفتــه ۱۳ 
ــی  ــید، در حال ــتگاه رس ــه ۳۳۷ دس ــت و ب ــش یاف ــتگاه افزای دس
ــه ۹۱  ــک دســتگاه کاهــش ب ــا ی ــای گازی ب ــه شــمار دکل ه ک
دســتگاه رســید.مجموع تعــداد دکل هــای حفــاری فعــال در ایــن 
ــابه آن  ــدت مش ــر از م ــتگاه و ۳۵.۲ درصــد کمت ــه ۴۳۰ دس هفت
ــکا  ــی آی آمری ــام دبلیوت ــت خ ــالدی بود.نف ــته می ــال گذش در س
ــه شــد.با توجــه  ــرای هــر بشــکه معامل روز پنجشــنبه ۶۱ دالر ب
ــال  ــا در ح ــتر زمان ه ــر ۲۰۲۰ بیش ــا از اکتب ــه قیمت ه ــه اینک ب
افزایــش بــوده اســت، بعضــی شــرکت های انــرژی اعــالم کردنــد 
کــه در پــی کاهــش هزینه هــای حفــاری و تکمیــل در دو ســال 
ــال ۲۰۲۱  ــود را در س ــای خ ــد هزینه ه ــر دارن ــته، در نظ گذش
کمــی افزایــش دهند.شــمار دکل هــای حفــاری نفــت در آمریــکا 
شــاخصی بــرای پیش بینــی تولیــد نفــت ایــن کشــور در آینــده و 

ــازار نفــت اســت. مــورد توجــه فعــاالن ب


