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شماره

پتروشیمی بندرامام در 764
سالی که گذشت
 ثبت رکوردها و اولین ها در پتروشیمی بندرامام پایان ندارد

 موفقیت های فراوان ثمره تالش و سختکوشی کارکنان و 
مدیریت انسان دوست و کار محور مدیرعامل

16

با دستور رئیس جمهوری و برای نخستین بار در کشور ۲ طرح ایرانی تولید کاتالیست پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین و طرح پاالیش پارسیان سپهر به بهره برداری رسید؛

ایرانی سازی کاتالیست در دستور کار
 زنگنه: ۲1.۵ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی محقق شد

  مهندس محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: از واردات کاتالیست در صنعت پتروشیمی بی نیاز می شویم
4۰ نوع کاتالیست اصلی در سبد مصرف صنعت پتروشیمی داریم که تا امروز 1۹ نوع آن ایرانی سازی شده است و ۹ کاتالیست دیگر تا پایان سال ایرانی سازی می شود

  محمود زیرکچیان زاده: طرح پاالیش پارسیان سپهر با روزآمدترین فناوری های ملی - جهان و با تکیه بر دانش متخصصان داخلی
 در دو بخش واحد استحصال اتان در سایت ُمهر در شهرستان ُمهر و مجتمع پاالیشگاه پارسیان سپهر به عنوان واحد تفکیک نهایی اتان در سایت عسلویه احداث شده است
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دانش نفت از آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت گزارش می دهد:

زنگنه: موانع را از سرراه 
استارتاپ ها برمی داریم
۲وزیر نفت: ایران می تواند حرف های مهم تر از نفت در منطقه داشته باشد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت گزارش می دهد:

زنگنه: موانع را از سرراه استارتاپ ها برمی داریم
وزير نفت: ايران می تواند حرف های مهم تر از نفت در منطقه داشته باشد

تهیه و تنظیم: دانیال آبکناری
صندوق پژوهش و فنــاوری غیردولتی صنعت نفت 
دو قرارداد در زمینه خرید تضمینــی و دو قرارداد در زمینه 

سرمایه گذاری خطرپذیر امضا کرد.
روز دوشــنبه، ۲۳ فروردین ماه و در حاشیه گشایش 
صندوق پژوهــش و فناوری صنعت نفت، قــرارداد خرید 
تضمینــی ۱۰ پمــپ ESP میان این صندوق و شــرکت 
فناوران پارســیان و قرارداد خرید تضمینی ۳۰ مته حفاری 
PDC میان صندوق و شــرکت آسماری امضا شد.در حوزه 
قراردادهای مربوط به ســرمایه گذاری خطرپذیر و وام قابل 
تمدید به سهام شرکت های استارتاپ  نیز امروز این صندوق 
دو قرارداد امضا کرد؛ نخست قرارداد VC هوش مصنوعی 
 VC در حوزه اچ اس ئی با شــرکت فرادیــد و دوم، قرارداد
طرح تصفیه EO با شــرکت آبان.بر اساس این گزارش، ۲ 
هزار میلیارد تومــان اعتبار از طریق تضمین صندوق نفت 
و خط اعتباری بانک تجارت برای شرکت های دانش بنیان 
در نظــر گرفته شــد و تاکنون حــدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
ضمانتنامه های معطوف به قرارداد به شرکت های فناور ارائه 
شده است.همچنین در این مراسم، تفاهمنامه سه جانبه تامین 
مالی و حمایت از شرکت های دانش بنیان میان شرکت ملی 
نفت ایران، صندوق نوآوری و شــکوفایی و بانک تجارت و 
تفاهمنامه تامین مالی و حمایت از طرح های دانش بنیان و 
فناورانه نیز میان شرکت ملی نفت ایران، صندوق نوآوری و 
شــکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت امضا 
شــد.صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با حضور ۱۲ 
سهامدار از فعاالن اصلی صنعت نفت مردادماه سال ۱۳۹۹ 
تأسیس شده اســت. این صندوق، یک نهاد مالی به منظور 
ارائه خدمات مالی به شرکت های فعال فناور و استارتاپ های 
حوزه صنعت نفت اســت و ضمانت شرکت های فناور نزد 
شبکه بانکی برای امکان تأمین مالی و دریافت تسهیالت، 
خرید تضمینی محصوالت فناورانه، ارائه تضامین موضوع 
قراردادهای شــرکت های فناور به منظور ارائه به کارفرما، 
تأمین مالی مســتقیم اســتارتاپ ها در قالــب قراردادهای 
مشارکتی سرمایه گذاری خطرپذیر و ارائه وام های مشارکتی 
قابل تبدیل به سهام برای ارائه به شرکت های دانش بنیان از 

جمله خدمات مالی آن به شمار می رود.
زنگنه: ایران می تواند حرف های مهم تر از نفت در منطقه 

داشته باشد
وزیر نفت ضمن تأکید بر ضرورت همکاری با جهان 
برای تقویت تــوان ملی گفت: با توجه بــه ظرفیت فناور 
مطمئنم ایران می توانــد حرف های بااهمیتی بیش از خود 
نفت و منابع طبیعی برای گفتن در منطقه داشــته باشــد. 
بیژن زنگنه در آیین گشــایش صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت با بیان اینکه قراردادهایی که امروز امضا می شود 
حاصل ماه ها تالِش تعداد زیادی از مدیران و کارشناســان 
برای توســعه فناوری با توجه به ظرفیت دانش بنیان است، 
تصریح کرد: هیچ شــکی نیســت که آینده کشــور نه در 
گرو تولیدهای ســنتی، بلکه در گرو توجه به ظرفیت های 
دانش بنیان و توسعه فناوری ملی است که البته این کار جز 
در همکاری با جامعه جهانی اتفاق نمی افتد.وی با تأکید بر 
اینکه همکاری های جهانی سبب تقویت توان ملی می شود، 
گفت: اگر می خواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشــته باشیم، 
به طور حتم باید با تیم های درجه نخســت جهان مسابقه 
دهیم، اگر هم می خواهیم کشتی گیران تراز نخست در سطح 
جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته باشیم.وزیر 
نفت افزود: بدون حضور در جریان رقابت های طبیعی جهان 
ما نمی توانیم از یک ســطح ملی فراتر و به سطح جهانی 
برویم. امروز همکاری با جهان یک اصل است و ما به طور 

حتم باید به آن توجه کنیم.
موانع را از سرراه استارتاپ ها برمی داریم

زنگنه با اشــاره بــه اینکه وزارت نفت سال هاســت 
به موضوع شــرکت های دانش بنیان )پیــش از آنکه با نام 
دانش بنیان شناخته شود( توجه داشته است، یادآوری کرد: 
شرکت پتروپارس، مپنا و فرآب دانش بنیان هایی هستند که 
آثاری شــگرف و تعیین کننده در توسعه صنایع برق و نفت 
برجای گذاشــتند و امروز خیلی ها بحق به این شــرکت ها 
افتخار می کنند.وی به نهادســازی  در دانشگاه ها و امضای 
قراردادهای متعدد با دانشــگاه ها در هشت  سال گذشته با 
هدف حمایت از ظرفیت فناور اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۰ 
قلم خانواده کاالیی برای حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی 
همانند مته، لوله های بــدون درز، تجهیزات درون چاهی و 
سرچاهی و ... برنامه ریزی و اجرا شده است.وزیر نفت با اشاره 
به شعار امسال )تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها( اظهار کرد: 
نشست های متعددی برای تحقق این شعار برگزار شد که 
بر اســاس آن تصمیم گرفتیم از شرکت های دانش بنیان و 

استارتاپ ها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.
۲ اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان

زنگنه بــا بیان اینکه صنعت نفت بــرای حمایت از 
شرکت های فناور دو کار مهم را انجام داده است، ادامه داد: 
نخستین آن تأســیس پارک فناوری و نوآوری نفت بوده، 
اساســنامه اش تأیید، ارکان آن مستقر و مکانش مشخص 
شــده و در حال فعالیت است.وی تصریح کرد: تاکنون چند 
پــارک فناوری و نوآوری با همت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری تأسیس شــده، اما پارک نفت جزو نخستین موارد 
تأسیس شده از ســوی بخش تقاضاست.وزیر نفت دومین 
اقدام وزارت نفت را تأســیس صنــدوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت برشمرد و گفت: این صندوق هم جزو نخستین 
صندوق هایی است که از سوی تقاضا ایجاد شده، به این معنا 
که شکار به دنبال شکارچی بوده است و طرف تقاضا با طرح 
تقاضای خود طرف عرضه را به فعالیت و حضور در صحنه 
تحریک می کند.زنگنه افزود: این بسیار مهم است، به ویژه در 
صنعت نفت که بزرگ ترین سرمایه گذاری کشور در آن انجام 
می شود و می تواند بزرگ ترین محرک برای اقتصاد در بخش 
مهمی از فناوری باشد.وی گفت: همیشه تأسیس پارک یا 
صندوق از سوی عرضه بوده است و صنعتگران یا دانشگاه ها 
آن را تأســیس کردند.وزیر نفت به تبصره ۱۸ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ که به  شرکت های تابع وزارت نفت اجازه داده 
است ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای پشتیبانی 
از شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ هزینه کند اشاره و 
تصریح کرد: با ایــن مجوز ما می توانیم باز هم به صندوق 

پژوهش و فناوری نفت کمک کنیم.
خرید تضمینی کاال و حمایت از سازندگان داخلی

زنگنه با بیان اینکه امسال طرح های پرشماری برای 
اجرا از طریق پــارک فناوری و نوآوری و صندوق پژوهش 
و فناوری نفت با کمک دیگر اجزا اجرا خواهد شــد، گفت: 
احیای چاه های کم بازده و ایجاد تقاضا برای شــرکت های 
دانش بنیــان، خرید خدمات از شــرکت های فنــاور برای 
 Skid( نمک زدایی از طریق ســاخت واحد فرآورش ســیار
Mounted(، طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و خرید 
تضمینی کاال )یک رکن آن همان گواهی کیفیت اســت 
که انجمن نفت محور آن شــده اســت(، حمایت مالی از 
اســتارتاپ ها، مراکز نوآوری در دانشگاه ها و... بعضی از این 
کارهاست.وی با بیان اینکه ایده خرید تضمینی کاال بیش از 
یک سال است مطرح شده و خوشبختانه در حال به نتیجه 
رسیدن است، یادآوری کرد: شرکت ملی نفت ایران مطابق 
قانون مناقصه ها و قوانین در صورتی می تواند اقدام به خرید 
کاال کند که مطمئن باشــد ســازنده توانایی ساخت دارد و 
کیفیت و زمان بندی هم در ساخت کاال رعایت شده است 
اما در صنــدوق پژوهش و فناروی چنین محدودیتی وجود 
ندارد.وزیر نفت ادامه داد: در خرید تضمینی کاال رابطه بین 
کارفرما یا خریدار نهایی با ســازنده قطع شده است و یک 
ســازنده با تأیید یک گروه خبره می تواند در صورت داشتن 
توانایی کاال تولید کند و اگر این کاال توانست گواهی کیفیت 
را بگیرد، ما تضمین می کنیــم آن را بخریم و جلو واردات 
آن را هم می گیریم.زنگنه تأکید کرد: هر شرکتی در کشور 
که ادعا می کند می توانــد کاالی مورد نیاز صنعت نفت را 
بســازد بدون اینکه نیاز به کارفرما داشته باشد می تواند در 
ســامانه ای که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی 
شــده مراجعه کند و قرارداد ببندد، بانــک تجارت هم وام 
می دهد. امیدواریم صنعتگران از  این کار مهم استقبال کنند.

وی در پایان با قدردانــی از بانک تجارت، رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی، معاون مهندسی و پژوهش و فناوری، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل صندوق پژوهــش و فناوری غیردولتی صنعت 

نفت و دستیار ارشــد وزیر نفت گفت: امضای قراردادهای 
امروز را به همــه طرف های تفاهم نامه و قراردادها تبریک 
می گویم و برای آنها آرزوی موفقیت می کنم. امیدوارم این 
طرح ها به موقع به نتیجه برسد و سبب افزایش قدرت ایران 

و سربلندی مردم شود.
اقتصاد فناورانه صنعت نفت شاهد تحوالت جدیدی است

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران هم با اشــاره به 
افتتاح صندوق پژوهش و فناوری نفت و اجرای طرح خرید 
تضمینی در صنعت نفت گفت: اقتصاد فناورانه این صنعت، 
شاهد تحوالت جدیدی شده است. مسعود کرباسیان در آیین 
گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، با بیان این 
مطلب افزود: سنگ بنای این تحوالت به نخستین بازدید 
آقای زنگنه از انبار ری برمی گردد. براســاس مصوبه هیئت 
دولت، قرار بود این انبار که بالغ بر ۲۰ هکتار مساحت دارد 
فروخته و ســاختمانی برای شرکت ملی نفت ایران احداث 
شود، اما با صالحدید وزیر نفت، تشخیص داده شد این زمین 
در اختیار پارک فناوری قرار گیرد.وی با بیان اینکه به زودی 
اقدام های خوب انجام شده در این پارک اطالع رسانی خواهد 
شــد، گفت: صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت هم با 
هدف ارائه حمایت های مالی در این زمینه شــکل گرفت. 
این صندوق ۲۰ سرمایه گذار دارد که چهار سرمایه گذار آن 
از شرکت های زیرمجموعه نفت است و الباقی شرکت های 
خصوصی هستند.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
این صندوق که با حمایت وزارت نفت ایجاد شــده است، 
در آینده هم می تواند افزایش ســرمایه داشــته باشد و هم 
می تواند سرمایه های جدید جذب کند.کرباسیان از همراهی 
بانک تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این مسیر 
قدردانی کرد و افــزود:  در بحث کاال با ابالغیه وزیر نفت 
که اجرای آن در دســتور کار معاونت مهندسی، پژوهش و 
فناوری قرار گرفته است، با اعطای وام کم بهره )سود بانکی 
متوسط ۸ درصد( از تولیدکنندگان ایرانی حمایت و پس از 
تولید کاال، محصول یا مســتقیم به بازار عرضه می شود، یا 
در صورتی که محصول به نفت واگذار شــود، نفت اقساط 
را خواهــد پرداخت.وی به توافق هــزار میلیارد تومانی در 
حوزه صندوق های جسورانه نیز اشاره و اظهار کرد: مجموع 
اقدام های انجام شــده با ابتکار شخص آقای زنگنه مطرح 
و عملیاتی شــده اســت و امیدواریم در آینده شاهد توسعه 

روزافزون شرکت های دانش بنیان در کشور باشیم.
توسعه صندوق های پژوهش و فناوری به ارتقای 

دانش بنیان ها کمک می کند
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی هم بر ضرورت 
توســعه صندوق های پژوهش و فناوری در مســیر ارتقای 
شــرکت های دانش بنیــان  تأکید کرد و خواســتار تبدیل 
تفاهم نامه های نفتی امضاشــده این صنــدوق به قرارداد 
شــد. علی وحدت در آیین گشــایش صندوق پژوهش و 
فناوری صنعت نفت، عنوان کرد: اکنون وضع شرکت های 
دانش بنیان به گونه ای تغییر کرده که اصاًل قابل مقایسه با 
سال های قبل نیســت. به همت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و وزارتخانه های علــوم و تحقیقات، 
بهداشــت و درمان و ارتباطات و فناوری اطالعات، مراکز 
رشد و نوآوری در بخش های مختلف کشور تأسیس شد که 
ماحصل این مراکز، شرکت های دانش بنیان است.وی افزود: 
قانون شرکت های دانش بنیان سال ۸۹ در مجلس تصویب و 
در سال ۹۲ اجرایی شد و امروز تعداد شرکت های دانش بنیان 
از ۵۵ مورد در ابتدای دولت، به ۵ هزار ۸۰۰ شرکت تبدیل 
شــده است که از رشــد و بالندگی خیره کننده این دسته از 
شرکت ها در کشــور حکایت دارد.رئیس صندوق نوآوری و 

شکوفایی با بیان اینکه یک زیســت بوم نوآوری در کشور 
شــکل گرفته که در دنیا بی نظیر است، تصریح کرد: برای 
توســعه هر نوع کسب وکاری، تأمین مالی حرف نخست را 
می زند که صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان متولی این 
موضوع تالش می کند این اجزا به درستی به وجود آید.وحدت 
افزود: بیش از هشت بانک با سرمایه ای بالغ بر ۵ هزار میلیارد 
تومان برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان به ما کمک 
می کنند.وی از بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی 
شــرکت های دانش بنیان یاد کرد و با بیان اینکه صندوق 
نوآوری و شکوفایی همه تالش خود را برای حضور در این 
بازار به کار برده است، گفت: هم اکنون ظرفیت های زیادی 
در بورس ایجاد شده است، از جمله بحث اوراق نوآور برای 
تأمین مالی پروژه های باالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان که 
بورس تصویب کرده است و اجرایی می شود.رئیس صندوق 
نوآوری و شــکوفایی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ هزار میلیارد 
تومان خدمات مالی به شــرکت های دانش بنیان ارائه شده 
است، خطاب به وزیر نفت گفت: در بهمن ماه سال ۹۸، حدود 
۴ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان 
صنعت نفت امضا شد که براساس این تفاهم نامه ها بخشی 
از هزینه ها منوط به تبدیل تفاهم نامه به قرارداد اســت، اما 
تاکنون این تفاهم نامه ها به قرارداد منتهی نشده، از این رو  
درخواســت دارم دســتور پیگیری داده شود تا شرکت های 
طرف تعهد صندوق نوآوری و شــکوفایی گزارش و دالیل 
الزم مبنی بر تبدیل نشدن تفاهم نامه به قرارداد را ارائه کنند.
گام های صندوق پژوهش و فناوری در مسیر تأمین مالی 

صنعت نفت
بر این اساس، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی صنعت نفت از اقدام های گســترده این صندوق 
برای تأمین مالی شــرکت های فعال و استارتاپ های حوزه 
صنعت نفت خبــر داد و گفت: تأمین منابــع مالی صد در 
صد مشــارکتی اســت و در قبال آن هیچ گونه وثیقه ای از 
فعاالن صنعت نفت دریافت نخواهد شــد. مسعود جعفری 
اصطهباناتی در آیین گشــایش صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت، ضمن ارائه گزارشــی خالصه از عملکرد این 
صندوق اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری نفت مردادماه 
پارسال با حضور ۱۲ سهامدار فعال صنعت و با ۱۰۳ میلیارد 
تومان سرمایه تأسیس شد، این صندوق به عنوان نهاد مالی 
شبه بانک ســرمایه گذار و ســرمایه گذاری خطرپذیر اقدام 
به ارائه خدمات مالی خواهد کرد.وی بر ضرورت تســهیل 
تأمین مالی شرکت های فعال فناور و استارت آپ های حوزه 
صنعت نفت تأکید و از آن به عنوان مهم ترین ویژگی تأسیس 
صنــدوق پژوهش و فناوری نفت یاد کــرد و افزود: خرید 
تضمینی تولید بار اول، تضمین تسهیالت سرمایه در گردش، 
تضامین قراردادی نظارتی و بسته اعتباری مشارکتی از جمله 
اقدام های این صندوق است که برای تسهیل و ارائه خدمات 
مالی به ذی نفعان و فعاالن این حوزه درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت 
به موضوع خرید تضمینی بار نخست که همواره جای خالی 
آن در صنعت نفت احســاس می شد، اشاره کرد و گفت: از 
دغدغه های مرسوم میان تولیدکنندگان که برای بار نخست 
اقدام به تولید محصــول جدید در صنعت نفت می کنند یا 
تولیدکنندگان محصولی که کشور با کمبود آن روبه روست، 
نبود تضمین خرید برای محصوالتشــان در بازار است و از 
طرفی کارفرمایان تمایل به خرید از شرکت هایی دارند که 
در وندورلیست )فهرست بلند( صنعت نفت باشند. صندوق 
پژوهش و فناوری با لحاظ کردن موضوع خرید تضمینی بار 
نخست، این دغدغه را برطرف کرده است و به جای کارفرما، 

قرارداد خرید تضمینی را با تولیدکننده منعقد می کند.به گفته 
جعفری، قرارداد خرید تضمینی در حقیقت قراردادی است 
که بــه تولیدکننده اطمینان می دهد می تواند این محصول 
را حتماً در بازار بفروشــد و اگر به هر دلیلی نتوانســت به 
کارفرمایان یا مصرف کننــدگان تحویل دهد صندوق این 
کاال را با آنها تســویه خواهد کــرد و از این رو می تواند به 
واسطه این قرارداد تضمینی امکان تأمین مالی از بانک های 
تجاری را نیز داشته باشد.وی در ادامه به قراردادهای خرید 
تضمینی تولید بار نخست به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون یورو 
اشــاره کرد و گفت: امروز قرارداد خرید تضمینی ۱۰ پمپ 
درون چاهی )EPC( میان این صندوق و شــرکت فناوران 
پارسیان و قرارداد خرید تضمینی ۳۰ مته حفاری PDC بین 
صندوق و شرکت آسماری امضا می شود.مدیرعامل صندوق 
پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت در ادامه از صدور 
بالغ بر ۱۰۰ میلیــارد تومان انواع ضمانت نامه های متعارف 
خبر داد و اظهار کرد: امروز صندوق مسیری را طی خواهد 
کرد که عالوه بر ضمانت نامه های نظارتی، ضمانت نامه های 
متعارف پیمان را هم در نظر خواهد گرفت. بر این اساس به 
جای دریافــت وثایق زیاد از تولیدکننده، نظارت ها بر انجام 
قرارداد از سوی شرکت فنی که غالباً از شرکت های سهامدار 
صندوق به شمار می آید، افزایش می یابد و مطمئن خواهیم 
شد پیش پرداخت ها لزوماً در مسیر پروژه هزینه شده است.

جعفری از بسته های اعتباری مشارکتی به عنوان یکی دیگر 
از اقدام های صندوق پژوهش و فناوری یاد کرد و گفت: این 
بسته حاوی تکیه گاه ضروری مالی، پرداخت سود تسهیالت 
خرید مطالبات قطعی و غیرقطعی قراردادی است که تا پایان 
خردادماه ارائه خواهد شد.وی یادآور شد: تأمین مالی مستقیم 
اســتارتاپ ها در قالب قراردادهای مشارکتی سرمایه گذاری 
خطرپذیر و ارائه وام های مشارکتی قابل تبدیل به سهام برای 
ارائه به شرکت های دانش بنیان از جمله خدمات مالی است 
که صندوق تأمین خواهد کرد و صددرصد مشارکتی است، 

به آن معنا که وثیقه ای دریافت نمی شود.
دانش بنیان ها نقش خود در اقتصاد کشور را پیدا کرده اند

مدیرعامل بانک تجارت هم با بیان اینکه خوشبختانه 
در سال های اخیر توجه به شرکت های دانش بنیان فزونی 
یافتــه، به گونه ای که توســعه کّمی و کیفــی آنها در پی 
داشته است، گفت: شــرکت های دانش بنیان امروز نقش 
خود را در اقتصاد پیــدا کرده اند. رضا دولت آبادی، در آیین 
گشایش صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت، 
با بیان اینکه توجه به شــرکت های دانش بنیان آنها را هم 
از نظر کّمی و کیفی توسعه داده است، گفت: شرکت های 
دانش بنیــان امروز نقش خــود را در اقتصاد پیدا کرده اند و 
هر روز نیز خوشبختانه نقش پررنگ تری در ابعاد مختلف 
اقتصادی داشــته اند.وی افزود: شرکت های دانش بنیان با 
چالش های پرشماری روبه رو بوده اند، یکی از این چالش ها 
تأمین نیازهای مالــی و دیگری بحث ناتوانی در مدیریت 
کسب وکار بوده است، همچنین بسیاری، پروژه های مربوط 
به این شــرکت ها را خطرپذیــر می دانند.مدیرعامل بانک 
تجارت تصریح کرد: خوشــبختانه با تدابیر اندیشیده شده و 
تفاهم نامه هایی که با صندوق پژوهش و فناوری داشــتیم 
توانستیم بخشی از این چالش ها را برطرف کنیم و بانک ها 
نیز در هدایت منابع به سمت این شرکت ها تالش کردند، 
همچنین امروز بانک تجارت تسهیالت و ضمانت نامه های 
صادرات بســیاری در اختیــار شــرکت های دانش بنیان 
قرار داده اســت.دولت آبادی ادامــه داد: تفاهم نامه امروز با 
هدف حمایت مالــی و تضمین خرید محصوالت تولیدی 
شــرکت های دانش بنیانی که حوزه نفت به آنها نیاز دارد، 
توســط شــرکت ملی نفت ایران، صندوق و بانک تنظیم 
شده است تا شــرکت های دانش بنیان بتوانند از خدمات و 
تســهیالت بانک بهره مند شوند.وی به روش تأمین مالی 
برای شــرکت های دانش بنیان اشــاره و اظهار کرد: ما با 
معرفی این شرکت ها به بانک تجارت تسهیالت مورد نظر 
را در مــدت زمانی که تجهیزات تولید می کنند تخصیص 
می دهیم و در مرحله بعد بر اساس تضمینی که شرکت نفت 
برای خرید این محصــوالت در نظر گرفته این تجهیزات 
به مدت دو ســال در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد. 
به عبارتی تسهیالت در دو بخش پرداخت می شود، ابتدا به 
شرکت های دانش بنیان برای تولید اختصاص می یابد و در 
مرحله پس از تولید، در اختیار شرکت ملی نفت ایران برای 
بحث بازپرداخت و فروش اقساطی قرار می گیرد.مدیرعامل 
بانک تجارت گفت: نرخ تســهیالت از هشت درصد آغاز 
شده، مدت آن ۲۴ ماه است و قرار شد غیر از تسهیالت، این 
شرکت ها بتوانند از خدمات ضمانت نامه و ال سی، آن هم با 
تخفیف های باال در بخش کارمزد بهره مند شوند.دولت آبادی 
با تشکر از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای تسهیل 
در انعقاد ایــن تفاهم نامه تصریح کــرد: امیدواریم با این 
تفاهم نامه بخشــی از چالش های شرکت های دانش بنیان 
در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« برطرف شود. 
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

راه پیشرفت اقتصاد کشور 
از مسیر » تولید« می گذرد

محمدجواد قبادبیگی
طرح کلید واژه ی » تولید« در چند 
ساله ی  اخیر به عنوان شعار سال از سوی 
مقام معظم رهبری ) مد ظله العالی(  بیانگر 
اهمیت تولید برای پیشــرفت همه جانبه 
اقتصاد کشور است ، معظم له با هوشمندی 
کامل و درک شرایط حاکم بر کشور شعار 
ســال را به عنوان تعیین مســیر حرکت 
پیشــرفت اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و 
فرهنگی تعیین و ترسیم می نمایند و شعار  

ســال ۱۴۰۰ هم در امتداد این رویکرد تولید محور  بر مبنای توجه به تولید 
اعالم و بر این اساس سه مولفه ی راهبردی تحت عنوان تولید ،  پشتیبانی ها 
، ومانع زدایی ها را محور اصلی حرکت و فعالیت امسال در عرصه تولید قرار 
داده اند ، این نگاه عالمانه و آگاهانه نشانگر این رویکرد است تا در اوج تحریم 
های  نظام سلطه و استکبار جهانی از فرصت جهش و تحول در تولید و نیز 
بهره مندی و اســتفاده مطلوب از ظرفیت های تولید داخلی هدفمند استفاده 
تاثیرگذار  بعمل آید در این میان ظرفیت های عظیمی در حوزه های مختلف 
صنعتی ، معدنی،  کشاورزی ، پتروشیمی و نفت و گاز وجود دارد که هر کدام 
از این حوزه ها نکته اتکای تحول در تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه محسوب 
می گردند و استفاده درســت و روزآمد از این فرصت ها در شرایط تحریم ها 
و تهدیدها ،فرصت مطلوبی را فراهم خواهند نمود تا تولید در کشــور ارتقا و 

ظرفیت ها عملیاتی و به بهره برداری برسند
از جمله این ظرفیت ها  می توان به صنعت پتروشــیمی اشــاره کرد 
که نقش ممتازی در تحقق شــعار جهش و رونق تولید ونیز ناکام ســاختن 
تحریم های ظالمانه دشمنان به خوبی ایفا نموده است ،  این صنعت پیشران 
و مولــد به مدد تخصص و تالش فراگیر مجموعه های ذیربط اعم از نیروی 
انســانی ماهر و کاربلد و تجهیزات به روز و تکنولوژی های برتر توانســت 
علیرغم محدودیت ها و تحریم های شدید دشمنان و نیز سختی های متاثر 
از شــرایط کرونا برموانع پیش روی فائق گردد و پیشــگام تولید پایدار و نیز 
افزایش تولید برای تعالی و پیشرفت همه جانبه اقتصاد کشور گردد تا تحقق 
عملیاتی جهش مستمر و مداوم در تولید را عمال اجرایی و آثار مثبت و برتر آن 
در اقتصاد کشور به صورت محسوس و ملموس احساس شود هرچند در این 
مســیر تحولی تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله هست ولی به اذعان صنعت 
شنا سان و متخصصان این حوزه توانسته ایم با روی پای خود ایستادن و نیز 
توسعه و افزایش توان تولید داخلی با هدف رونق اقتصادی زمینه ساز تحول 
بزرگی در این عرصه ی بالنده باشــیم ودر زمینه اقتصاد و معیشت و تقویت 
تولید رقابت پذیر و دانش بنیان شــاخص های اقتصادی را در جهات متعدد 

بهبود بخشیم.
موج تحوالت ایجاد شــده در این صنعت مولد افزون بر ارزآوری نقش 
مهمی در ارزش افزوده اقتصادی و خلق ثروت و اشــتغال را در سطوح متعدد 
رقم زده است به نحوی که در حال حاضر با تنوع تولید محصوالت در بخش 
های مختلف فرآیند تولید و ارزش آفرینی بیشتر در نوع و ترکیب محصوالت 
پتروشیمی ، این صنعت پیشــران توانسته است تسهیل گر تحرک و تحول 
اساسی در حوزه های رقابتی برای تعالی و شکوفایی بیشتر اقتصادی گردد ، 
بنابراین توجه به این صنعت و حمایت از آن نقش مهم  تحقق شعار سال را 
در این حوزه به خوبی ایفا خواهد نمود هرچند الزمه این رویکرد این است که 
دست اندرکاران و مسئوالن امر می بایست در مهیا نمودن زمینه ارتقای تولید 
و ایجاد بســترهای الزم برای تحقق شعار سال بیش از هر زمان دیگری به 
وظایف و مسئولیت خود آگاه باشند و مولفه های جامع نگرانه شعار امسال را با 
اراده ی راسخ و عزمی همگانی تبیین و اجرایی نمایند ، در این راستا دولت و 
مجلس به عنوان دو بازوی مهم اجرایی و قانونگذاری باید تمام توان خود را 
برای حمایت از تولید به کار گیرند و با رفع موانع سر راه پیشرفت تولید و رشد 
اقتصادی کشور ونیز تمرکز بر توان و ظرفیت داخل بستر های الزم را در پرتو 
روحیه جهادی و عزم انقالبی برای شــکوفایی روز افزون صنعت پتروشیمی 
فراهم نمایند به نحوی که ســرمایه گذار به سرمایه گذاری در تولید تشویق 
و از تحمیل و افزایش هزینه ها جلوگیری و فرآیند حمایت از تولید را با قرار 
دادن قوانین دست وپاگیر در چرخه ی اصالح و بازنگری نهادینه و اولویت اول 
تصمیمات کالن کشور قرار دهند و با اجرای عملی پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها پیشرفت اقتصاد جامعه را تضمین تا دشمنان زبون انقالب اسالمی بیش از 

گذشته در تحمیل فشارها و تحریم ها ناکام و مضمحل گردند .

فرصت 1۰ روزه مجلس 
برای اجرای قانون حمایت از پتروپاالیشگاه ها

مجلس  انرژی  کمیســیون  سخنگوی 
از مهلت ۱۰ روزه این  شــورای اســامی 
کمیســیون به دولت بــرای تصویب تنفس 
خوراک در قانون حمایت از صنایع نفت خام 
و میعانات گازی موســوم به پتروپاالیشگاها 
در هیئت امنای صندوق توسعه ملی خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر، به نشست روز 
انرژی  کمیسیون  فروردین ماه   ۲۳ دوشنبه، 
مجلس شــورای اســالمی که به موضوع 
درخواســت تعــدادی از نماینــدگان برای 
اعمال مــاده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس 
به دلیل تأخیر در اجرای کامل قانون حمایت 
از صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات 
گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی 
اختصاص داشــت، اشــاره کــرد و گفت: 
اشــکالی که مطرح شــد این بود که چرا 
نشســت هیئت امنای صندوق توسعه ملی، 
تنفس خوراک الزامی مندرج در این قانون 
را تصویــب نمی کند تــا تکلیف طرح های 

منتخــب بــرای اجرای قانون و تأســیس 
پتروپاالیشــگاه ها تعیین شود.وی افزود: در 
این نشســت نمایندگان دولت از ســازمان 
برنامه و بودجه، وزارت نفت و هیئت امنای 
صندوق توســعه ملی نیز حضور داشتند و 
تأکیــد کردند که قبول داریــم قانون باید 
کامل اجرا شود و تالش خود را نیز در این 
مســیر انجام خواهیم داد تا سریع تر قانون 
انرژی  کمیسیون  شود.ســخنگوی  اجرایی 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: با 
توجه به تأکیدی که کمیســیون انرژی بر 
ضرورت تصویــب تنفس خوراک در هیئت 
امنای صندوق توسعه ملی داشت و با توجه 
به مهلت آیین نامه کــه ۱۰ روز فرصت به 
کمیســیون داده تا نظرش را در خصوص 
اعمــال ماده ۲۳۴ به هیئت رئیســه اعالم 
کند، این مهلت را دادیم تا نشســت هیئت 
امنــای صندوق تشــکیل و تنفس خوراک 

تصویب شود.

رشد 15 درصدی شاخص شدت انرژی در کشور
ايران به واردکننده انرژی تبديل می شود؟

در شــرایطی که شــدت انرژی در ۱۰ 
سال گذشــته با افزایش ۱5 درصدی مواجه 
شــده، هیچ بعید نیســت که بــا ادامه روند 
کنونی کشورمجبور به واردات انرژی از سایر 

کشورهای دنیا بشود.
ســند ملی آمایش ســرزمین پس از 
مدت ها در اسفند سال ۱۳۹۹ توسط سازمان 
برنامه و بودجه کشــور تصویب و ابالغ شد. 
بر مبنای اطالت مندرج در این سند، کاهش 
هدررفت در زنجیره تولیــد، انتقال و توزیع 
انرژی تا سطح اســتانداردهای بین المللی و 
بهینه سازی مصرف انرژی باید تا سال ۱۴۲۴ 

به عنوان سیاست راهبردی پیگیری شود.
در همین ارتباط، یکــی از محورهای 
مهم این ســند، مســئله  ارتقاء بهره وری و 
کاهش شــدت انرژی است. به منظور بحث 
پیرامون این بخش از سند آمایش سرزمینی 
بهتر است در ابتدا تعریف مناسبی از شاخص 

شدت انرژی داشته باشیم.
شاخص شدت انرژی بیانگر چیست؟

در حــال حاضر یکی از اساســی ترین 
شــاخص های جهانی موجود در حوزه انرژی 
کــه بیانگر اوضاع هر کشــور در این حوزه 
اســت، شــاخص شــدت انرژی نام دارد.بر 
اساس تعریف، میزان انرژی مورد نیاز برای 
تولیــد یک واحد از تولیــد ناخالص ملی هر 
کشور، شدت انرژی نام دارد، به عبارت دیگر 
فرض کنید، یک کارخانه ساالنه ۱۰۰ تومان 
ســود دارد، از طرفی میــزان مصرف انرژی 
این کارخانه ۱۰ کیلوگرم معادل انرژی نفت 
خام اســت، بنابر این شاخص شدت انرژی 
برای این واحد صنعتــی برابر ۰.۱ کیلوگرم 
انــرژی نفت بــر تومان محاســبه  معادل 
خواهد شد.بســیاری از کارشناسان شاخص 
شــدت انرژی را یک معیار به منظور برآورد 
کارآمدی نظام اقتصادی تلقی می کنند، زیرا 
شــدت انرژی باال برای یک اقتصاد بیانگر 
میزان مصرف انرژی زیاد برای تولید اســت 
فلذا این مســئله می تواند میــزان کارآمدی 
یک نظام اقتصــادی را تعیین کند.در همین 
رابطه، سیما غفاری، کارشناس حوزه انرژی 
ضمن اشــاره به یک مثال برای فهم ارتباط 
کارآمدی اقتصاد و شــاخص شــدت انرژی 
گفت:» شــدت انرژی بــاال بیانگر قیمت یا 
هزینه باالی تبدیل انرژی به تولید ناخالص 
داخلی اســت و به همین صورت شدت کم 
انرژی بیانگر قیمت یا هزینه پایین تر تبدیل 
انرژی به تولید ناخالص داخلی اســت.«این 
کارشناس حوزه انرژی ادامه داد:» مثاًل اگر 
شدت مصرف انرژی در کشور  ایران ۲ برابر 
کشــور ترکیه باشــد یعنی ایران برای تولید 
میزان مشــابهی از کاال و خدمــات ۲ برابر 

ترکیه انرژی مصرف کرده است.«
وضعیت شاخص شدت انرژی در ایران 

چگونه است؟
سیاســت گذاران  کــه  شــرایطی  در 
کالن کشــور در ســندهای باالدستی نظیر 
سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف بر 
کاهش شاخص شــدت انرژی در کشور به 
معنای صرفه جویی در انــرژی مورد نیاز به 
منظور تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی 
تاکید کرده اند اما در عمل شــاهد بی توجهی 
به این شــاخص و افزایش آن هســتیم.در 
همین راستا و بر مبنای آمار موجود از تولید 
ناخالــص داخلی و میزان مصرف کل انرژی 
کشــور »معادل ســازی با نفت خام« میزان 
شدت انرژی کشور در طول ۱۰ سال گذشته 
با حفظ روند نوســانی، رشد ۱۵ درصدی را 
تجربه کرده است. این در حالی ست که این 
شاخص در سایر کشورهای جهان با کاهش 
۲۰ درصدی مواجه شــده اســت.برای فهم 
بهتر از روند ۱۰ ســاله تغییر شــدت انرژی 
در کشــور، اگر در سال ۲۰۱۰ به طور مثال 
با یک بشــکه نفت امکان درامدزایی ۱۰۰ 
ناخالص کشــور مهیا  بــرای تولید  تومانی 
می شــد، با همان میزان یک بشــکه نفت 
در ســال ۲۰۲۰ تنها امکان درآمدزایی ۸6 
تومانی برای کشــور ایجاد می شود.همانطور 
که اشاره شد، مســیر شاخص شدت انرژی 
در کشور شیب متفاوتی نسبت به مسیر این 
شاخص در سایر کشورها داشته و در حالیکه 
کشــورهای دیگر جهان به ســوی کاهش 

شاخص شــدت انرژی حرکت کرده اند، این 
مسئله در ایران با افزایش قابل توجه مواجه 
شده اســت.البته به اذعان کارشناسان حوزه 
انرژی مقایسه شــاخص شدت انرژی میان 
کشــورها بــه تنهایی نمی توانــد به تحلیل 
صحیح از مقایســه کارآمدی نظام اقتصادی 
منتج شــود، زیرا عواملی نظیر اقلیم و آب و 
هوا تاثیر مســتقیمی در میزان شدت انرژی 
دارد.بــا این وجود و در شــرایطی که فرض 
کنیــم، آب  و هوا در مدار اســتقرار ایران در 
حغرافیای جهانی مشــابه باشــد، لذا بازهم 
مقایســه شــاخص شــدت انرژی ایران با 
کشــورهای هم مدار در دنیا نشــان دهنده 
تفاوت معنادار و میزان مصرف انرژی بسیار 

زیاد در کشور است.
چرا شدت انرژی در ایران روند افزایشی را 

طی می کند؟
اوضاع نامناســب مصــرف انرژی در 
ایران تاکنون آثار زیان بــار متعددی به جا 
گذاشته اســت، به طوریکه ایران به عنوان 
دارنده دومین مخازن بزرگ گازی در دنیا، 
کمترین میزان صادرات گاز را داشــته و در 
مواقعی از ســال نزدیک بــه ۸۰ درصد از 
گاز تولیــدی نه در بخــش صنعت بلکه در 
بخش گرمایش خانگی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد.آگاهی از شرایط نامطلوب شاخص 
شــدت انرژی در کشور، این ســوال را به 
ذهن متبادر می کنــد که چرا فاصله و روند 
تغییر این شــاخص در ایران تــا این اندازه 
با ســایر نقاط دنیا متفاوت است.به عقیده 

کارشناســان یکی از دالیل اصلی افزایش 
شاخص شــدت انرژی در کشــور، مسئله 
تعرفه گــذاری نادرســت حامل های انرژی 
در کشور اســت. این یعنی انرژی در کشور 
بیشتر از آنکه به منزله یک کاال تلقی شده 
و بهای آن از بازار عرضه و تقاضا مشخص 
شــود، بیشــتر به منزله یک یارانه رفاهی 
تلقی شــده و بهایی بسیار نازل تر از ارزش 
واقعی در دســت متقاضی قــرار می گیرد.

طبیعی اســت، ایــن تفاوت قیمــت بین 
ارزش واقعی و بهــای اندک فروش زمینه 
نادیده گرفتن موارد مرتبط با بهینه ســازی 
مصرف انرژی را مهیــا خواهد کرد.در این 
خصــوص، محمــد پورحمید، کارشــناس 
حوزه انرژی ضمن اشــاره به این نکته که 
صنایع و بخش خانگــی در ایران به دنبال 
بهینه ســازی مصرف انرژی نیســتند، زیرا 
بهای آن به قدری اندک اســت، که انگیزه 
صرفه جویــی از بین مــی  رود، تاکید کرد:» 
فرض کنید قیمت یک کولر کم مصرف ۱ 
میلیــون و قیمت یک کولر پر مصرف ۵۰۰ 
هزار تومان باشد، با قیمت اندک انرژی برق 
در حال حاضر، میزان مصرف بیشتر انرژی 
کولــر پر مصرف در ســالیان دراز از هزینه 
ســرمایه ای کولر کم مصرف پیشی گرفته 
فلذا همه مردم به ســراغ کولر ارزان قیمت 
بیان  در  می روند.«پورحمید  پرمصــرف  اما 
این نکته که افزایش شاخص شدت انرژی 
حرکت بر خالف همه اســناد باالدســتی 
انرِژی  است، گفت:»زمانی که میزان تولید 

تجدیدناپذیــر در کشــور محدود شــود، با 
شــرایط فعلی وارد یک بحران گســترده 

انرژی خواهیم شد.«
ایجاد بحران در صورت بی توجهی به 

شاخص شدت انرژی
افزایش شاخص شدت انرژی بیانگر آن 
است که بهروری استفاده از هر واحد انرژی 
در ایران نه تنها بســیار فراتر از کشورهایی 
با شرایط مشــابه ایران است، بلکه در مسیر 
انگیزه ای  هیچ  کشــور  انرژی  سیاست های 
به منظــور کاهش این شــاخص نیز دیده 
براساس سیاست های  که  حالی  نمی شود.در 
کلی نظام در مســئله انرژی، هدف ایران در 
سال های آینده، تبدیل شدن به هاب انرژی 
منطقه است، مســئله بی توجهی به شاخص 
شدت انرژی می تواند در سال های نه چندان 
دور خودکفایــی راهبردی ایران در مســئله 
انــرژی را هدف گرفته و زمینه وقوع بحران 
گســترده را فراهم کند.بــه عبارت دیگر در 
شــرایطی که منابع پایان پذیر انرژی کشور 
به بهای اندک و با بهره وری نامناســب در 
اختیار گرمایــش خانگی قرار می گیرد، هیچ 
بعید نیست که با ادامه روند کنونی مجبور به 
واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشویم.

اهمیت صیانت از منابع انرژی »پایان پذیر« 
درحالی بیشتر احساس می شود که دسترسی 
ایران به ســایر منابع انرژی از جمله انرژی 
هســته ای به دلیل محدودیت های سیاسی 
اقتصادی متعدد، مســیر همواری را در پیش 

رو ندارد. 

با هدف بهینه سازی فرایندهای تولید در میدان بینک؛
نفت و دانشگاه فردوسی مشهد سند همکاری 

پژوهشی امضا کردند
در حاشــیه نشست گزارش روند پیشــرفت طرح پژوهشی حوزه رسوبی 
کپه داغ میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه فردوسی مشهد، 
الحاقیه »انجام مطالعات پژوهشــی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها برای 
بهینه ســازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان بینک« نیز 
بین دو طرف  امضا شد.به گزارش دانش نفت به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، 
نشست گزارش روند کار و اقدام های انجام شده درباره پروژه »توسعه فناوری های 
بهبود تصویرســازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوزه رسوبی 
کپه داغ« با حضور ســیدصالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، 
ابراهیــم طالقانی، مدیــر پژوهش و فناوری این شــرکت، محمد کافی، رئیس 
دانشگاه فردوسی مشهد و احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
به منظور ارائه گزارش روند کار مدیران پروژه برگزار شد.پروژه توسعه فناوری های 
بهبود تصویرســازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوزه رسوبی 
کپه داغ در سال ۹6 با هدف ایجاد توانمندی های فناورانه در بخش اکتشاف نفت 
و گاز و تشکیل شبکه نوآوری و شــکل گیری کسب وکار در حوزه فناوری های 
تصویرسازی زیرسطحی به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شد؛ این پروژه شامل 
چهار بسته کاری است که بسته نخست آن با عنوان ارائه نقشه راه توسعه فناوری 

مرکز تخصصی بهبود تصویرسازی زیرسطحی به پایان رسیده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

رئیس اداره بازرسي و پاسخگویی به شکایات شرکت ملي پاالیش و پخش مطرح کرد؛

رسیدگی به شکایات، گزارشات و درخواست های مشتریان در کمترین زمان ممکن

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مطرح کرد؛

تأمین امنیت سبد سوخت کشور با پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا

رئیس اداره بازرســي و پاســخگویی به شکایات 
شرکت ملي پاالیش و پخش با تشریح اقدامات این اداره 
در سال 99 گفت: بررسي ها نشــان مي دهد موضوعات 
ارجاعي از درگاه هاي ارتباطی مشــتریان و ذی نفعان به 
صورت میانگین در مدت زمان کمتر از ۱5 روز کاري پاسخ 
داده شده اند که این امر با توجه به گستره کشور و فرایند 
رسیدگی ها بنظر می رسد که در بهترین مدت زمان ممکن 

به سرانجام رسیده اند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، اقبال انصاري 
جایگزینــي راهبرد مدیریت علمي با شــیوه ي مدیریت 
ســنتي در شــاخص هاي عملکردي اداره بازرســي و 
رسیدگي به شــکایات را سرآغاز ارتقاء در تمامي سطوح 
این شــرکت معرفي کرد و افزود: امروزه شــهروندان، 
انتظار دریافت خدمات با کیفیت باالتري را دارند بنابراین 
دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها، باید قابلیت 
هایي براي پاســخ به انتظارات به حق شهروندان و ذي 

نفعان فراهم کنند.
انصــاری تصریح کرد: از ســوي دیگــر انتظارات 
کارکنان ســازمان ها نیز تغییر کرده است و پاسخگویي 
به این انتظارات شــرایط جدیدي را مي طلبد که تحقق 
ایــن مهم نیازمنــد برخورداري از پارادایــم هاي دولت 
الکترونیــک، حکمراني خوب و خدمات عمومي نوین در 

سطح کالن جامعه است.
وی با اشاره به رسالت اداره بازرسي و رسیدگي به 
شکایات در شرکت ملي پاالیش و پخش گفت: با توجه 
به تعریف شــاخص هاي کلیدي عملکرد و فرایندهاي 
نویــن نمونه برداري شــده از مدیریت علمي، صیانت از 
حقوق عامه شــهروندان اعم از ذي نفعــان و کارکنان 
ســازمان و ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات و محصوالت 
را بعنــوان یک الویت مدنظر قرار داده و مقرر اســت تا 
در این مسیر گام های اساســی را با همکاری و تالش 

همکارانمان در بخش های مختلف دستگاه بردارد. 
انصــاری ادامه داد: بــا توجه به ضــرورت ایجاد 
تغییرات ساختاري متناســب با نیازهاي نوین علمي، در 
شــهریورماه سال گذشته ســاختار جدید اداره بازرسی و 
پاسخگویی به شکایات این شرکت با تغییرات بنیادین در 

شرح وظایف قانوني و عملکردي ابالغ شد.
رئیس بازرسي و پاســخگویي به شکایات با اشاره 

به مهمتریــن اقدامات صورت گرفته در این واحد گفت: 
تدوین دســتورالعمل هاي صیانت از حقوق شهروندي، 
شیوه نامه فرایند بازرسي، مدیریت رسیدگي به شکایات 
بر مبناي اســتاندارد ایزو ۱۰۰۰۲، دســتورالعمل اجرایي 
ارتقاء سالمت نظام اداري، تشکیل کارگروه هاي اصلي و 
فرعي در سطح ستاد شرکت و تمامي شرکت هاي فرعي 
تابعه و وابســته حتی در ســطح مناطق تابعه و کارگروه 
اصلی ممیزي شــکایات بــه منظور صیانــت از حقوق 
کارکنــان نیز از جمله اقدامات و دســتورالعمل هاي زیر 
ساختي این شــرکت بوده است که با همت کارشناسان 
و همکاري مدیریت مهندسي ســاختار به تمامي ارکان 

شرکت، به عنوان نقشه راه ابالغ شده است.
 انصاري در ادامه با تشــریح برخي شاخص هاي 
عمومي ارزیابي عملکرد اظهار کرد: با عنایت به فعالیت 
هاي انجام شــده در خصوص محور ششم شاخص هاي 
عمومي ارزیابي عملکرد دســتگاه هاي اجرایي در سال 
۹۸ از سوی اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت 
ملی پاالیش و پخــش و فعالیت هاي مرتبط با صیانت 
از حقوق شهروندي، ســامانه ارتباطات مردمي با دولت 
و رســیدگي به شکایات، مسئولیت پذیري و پاسخگویي 
و همچنین ارتقاء ســالمت نظام اداري براساس ارزیابي 
صورت گرفته ابالغي در سال ۹۹ از سوي دستگاه هاي 

متولي، شــرکت ملــي پاالیش و پخش فــرآورده های 
نفتی در این محور طی ســال ۹۸ حائــز باالترین امتیاز 
در ســطح صنعت نفت گردید که الزم اســت از تالش 
تمامی همکاران ارجمند در تمامی سطوح شرکت به نوبه 
خود قدردانی کنم.به گفته وی دامنه بررسی و رسیدگی 
به شکوائیه ها و درخواســت های واصله از درگاه هاي 
ارتباطی مشتریان، ذینفعان و ارباب رجوع در سال ۹۹ با 
توجــه به ماهیت آن ها عمدتٌا بین » ۳۰-۱ » روز کاري 
متغیر بوده است که بررسي ها نشان مي دهد موضوعات 
ارجاعي به صورت میانگیــن در مدت زمان کمتر از ۱۵ 
روز کاري پاســخ داده شــده اند که این امر با توجه به 

گستره کشور و فرایند رسیدگی ها در بهترین مدت زمان 
ممکن به سرانجام رسیده اند.

انصاري با اشاره به اقدامات برنامه ریزی شده برای 
اجرا در سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه به شعار محوری سال 
که از جانب مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی 
هــا و مانع زدایی هــا نامگذاری گردیده، مقرراســت تا 
در راستاي شناســایي علمي مشکالت و شکایات مقرر 
شده در ســال ۱۴۰۰ با اجراي سیستم کدینگ، تقسیم 
بنــدي حوزه هــاي عملکردي و تخصیــص کد به هر 
فرایند عملکردي در حوزه هاي منابع انســاني، پروژه ها 
و قراردادها، عملکرد ســازمان و کارکنان و ســایر حوزه 
هــاي مرتبط با تزریــق داده ها و تحلیل ســتاده هاي 
مربوط، مشکالت فرایندي در هر حوزه استخراج شود تا 
در نهایت اطالعات اســتخراج شده به پایش و دسترسي 

سطوح مختلف مدیریت برای تصمیم گیری بیانجامد.
انصاری افزود: از دیگر برنامه هاي در دست اقدام 
برای سال ۱۴۰۰ انجام بازرسي هاي دوره اي و موردي، 
اســتفاده از سیســتم داشــبورد مدیریتي برای سنجش 
عملکرد دستگاه، طراحي برنامه هاي آموزشي و وبیناري 
بــه منظور آموزش کارکنان و همچنین پیگیري تفکیک 
شــکایات در بدو ورود به هر دستگاه و گسترش سیستم 
کدینگ در حوزه نظارت بر عملکرد و ارتقاء سالمت نظام 

اداري خواهد بود.
وی اظهار داشــت: همچنین در سال ۱۴۰۰تالش 
می شــود گام موثرتري در بهره برداري از سیستم هاي 
نویــن مدیریتي، تحلیل داده ها بــه منظور پایش دقیق 
فرایندها و عملکرد ســطوح مدیریتــي با هدف ممانعت 
از بــروز مشــکالت و ارتقاء کیفیــت در ارائه خدمات و 

محصوالت به مشتریان برداشته شود.
انصــاری در پایــان گفت: شــهروندان محترم به 
منظور پیگیری شکایات و درخواست های خود به سامانه 
اینترنتی اداره بازرســی و پاسخگویی به شکایات شرکت 
 ،Bazresi.niordc.irملــی پاالیش و پخش بــه آدرس
سامانه اینترنتی اداره کل بازرسي و رسیدگی به شکایات 
وزارت نفت، سامانه اینترنتی سازمان بازرسي کل کشور 
و همچنین سامانه ارتباطات مردمي نهاد ریاست محترم 
جمهوری)ســامد( و سامانه دادور مراجعه و یا شکایات و 
گزارشات خود را به شماره نمابر ۰۲۱6۱6۳۸۸۴۲ ارسال 

کنند.

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس بر صیانت از استمرار 
عملیات تولید فرآورده های راهبردی ســبد سوخت کشور در شرایط ویژه 
به ســبب شــیوع ویروس کرونا تأکید کرد و گفت: با توجه به آغاز موج 
چهارم شــیوع این ویروس در استان هرمزگان، پروتکل های بهداشتی را 

تشدید کرده ایم.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
محمدعلی دادور با اشــاره بــه برگزاری نشســت های متعدد درون و 
برون ســازمانی به منظــور مصون ســازی کارکنان این پاالیشــگاه در 
رویارویی با مــوج چهارم این بیماری در هرمــزگان، گفت: با توجه به 
شیوع حاد ویروس کرونا و افزایش فوت مبتالیان به این ویروس، همه 
مرخصی ها لغو شده است و افرادی که از استان خارج شده اند، حق ورود 

به پاالیشگاه را تا اطالع ثانوی ندارند.
هشدار و فرهنگ سازی

وی افــزود: به همکاران و خانواده های آنها توصیه شــده اســت 
به هیچ وجه از هرمزگان خارج نشــوند، تمامی مأموریت ها نیز لغو شــده 
اســت و ســعی کرده ایم در روزهــای اخیر از روش هــای مختلف و با 
فرهنگ سازی، حساســیت خانواده  بزرگ ستاره خلیج فارس را نسبت به 
ایــن بیماری بار دیگر افزایش دهیم که بــا توجه به جمعیت چند هزار 
نفری این خانواده بزرگ، بی شک تاثیر شگرفی در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در استان خواهد داشــت تا ما نیز به سهم خود یاری رسان و 

حامی مدافعان سالمت هرمزگان باشیم.
کارکنان، بزرگ ترین سرمایه پاالیشگاه

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس نیروی انســانی هر 
شرکتی را بزرگ ترین ســرمایه آن شرکت عنوان و اظهار کرد: با ایجاد 
امکان دورکاری کارکنــان دارای بیماری های زمینــه ای نظیر دیابت، 
مشکالت کلیوی، قلبی، عروقی و تنفسی تدابیری اندیشیدیم تا کمترین 

خطر آنان را تهدید کند.
دادور اســترس های ناشی از این بیماری را معضلی بزرگ برشمرد 
و گفت: چند دوره آموزشــی مجازی ویژه خانواده های کارکنان با محور 
افزایش مهارت مقابله با اســترس در برابر کرونا در یک ســال گذشته 

برگزار شده است که بی شک در شرایط کنونی یاری گر ما خواهد بود.
متناسب سازی اماکن عمومی با شرایط کرونا

وی بیان اینکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در کشــور روزانه 
نزدیک به ۱۲ هزار ماســک و ســایر لوازم بهداشتی در اختیار کارکنان 

این پاالیشــگاه قرار گرفته اســت، اظهار کرد: مناسب سازی رستوران، 
مسجد، ســرویس های ایاب و ذهاب، مکان های دریافت خدمات اداری 
و ســالن های اجتماعات از ماه های پیش انجام شــده است و با تأمین 

زیرساخت ها بیشتر نشست ها را نیز به صورت  برخط برگزار می کنیم.
بررسی سناریوهای مختلف برای مقابله با کرونا

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس با بیــان اینکه همه 
زوایا برای اجرای هرچه بهتر طرح فاصله گذاری فیزیکی در پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس دیده شده است، گفت: در یک سال گذشته با اجرای 
مانورهای مختلف اشــکاالت اجرای این طــرح را دریافتیم و اکنون با 
اطمینان بیشــتری طرح فاصله گذاری را اجــرا می کنیم و در این طرح 
چنانچه پزشک تشــخیص دهد فرد باید پیش از ورود به پاالیشگاه در 

قرنطینه قرار گیــرد، مکان هایی را با امکانات کامل در نظر گرفته ایم تا 
وی پس از ســپری کردن ۱۴ روز امکان ورود به پاالیشــگاه را داشته 

باشد.
ایجاد مرکزی تخصصی برای کاهش بار مراجعات به سیستم درمان 

هرمزگان
دادور در ادامــه اجرای طرح توســعه و تجهیــز درمانگاه و افتتاح 
کلینیــک طب کار شــرکت نفــت ســتاره خلیج فارس را زمینه ســاز 
خدمات دهی بهتر و باکیفیت تر به کارکنان این پاالیشــگاه و کاهش بار 
مراجعات بر سیســتم درمانی هرمزگان خواند و تأکید کرد: در این طرح 
آزمایشگاه های تشخیص طبی و مولکولی در نظر گرفته شده که روزانه 
با انجــام آزمایش های مختلف خون و PCR وضع ســالمتی کارکنان 

مشــکوک را رصد می کند و در نوع خود اقدامی کم نظیر در میان صنایع 
کشور است.

مدافعان امنیت سبد سوخت کشور
وی کارکنان این پاالیشــگاه را مدافعان امنیت سبد سوخت کشور 
برشمرد و گفت: در شــرایط کنونی صیانت از فرآیند تولید فرآورده های 
راهبــردی اهمیت بســیاری دارد و امیدوارم بتوانیــم در این برهه نیز 
همچون گذشــته وظایف خود را به عنوان سربازان وطن در جبهه  جهاد 
اقتصــادی با موفقیت انجام دهیم تا بیش  از پیش شــاهد درخشــش 

ستاره ای چشم نواز در آسمان صنعت پاالیشی کشور باشیم.
قدردانی وزیر نفت از مدیر بازرگانی شرکت ملی پاالیش و پخش

وزیــر نفت از مدیــر بازرگانی شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران به عنوان مدیر نمونه منتخب این شرکت برای 
افزایــش خیره کننده صادرات فرآورده های نفتی در ســال ۹۸، قدردانی 

کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایران، با توجــه به مجموعه تالش هــا و اجرای 
اقدام هــای مقتضی و پایدار ازســوی مدیریت بازرگانی شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش که به افزایش خیره کننده صادرات فرآورده های نفتی 
کشــور در سال ۹۸ منجر شده است، منصور خســروی، مدیر بازرگانی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان مدیر نمونه در 
مجموعه پاالیش و پخش انتخاب شد و بیژن زنگنه، وزیر نفت با اهدای 

لوح سپاس از وی قدردانی کرد.
 در متن پیام بیژن زنگنه آمده است:

»جناب آقای منصور خسروی، مدیر محترم بازرگانی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

آنچه امروز با اراده مصمم، اندیشــه برتر و تالش هدفمند شما 
در عرصه خدمتگزاری محقق شــد، یقینًا پیام آور افتخار و سرافرازی 
میهن اســالمی و صنعت نفت خواهد بود.موفقیت شــما را به عنوان 
مدیر نمونه درون دســتگاهی سال ۱۳۹۸ صنعت نفت ارج می نهیم. 
این لوح ســپاس در ســالی که مزین به نام جهش تولید اســت به 
پاس کوشش های خســتگی ناپذیر شما که با اعتماد به نفس و اراده 
در توســعه و ارتقای صنعت نفت نقش داشــته اید، تقدیم حضورتان 
می شــود.از ایزد منان توفیق روزافزونتــان را در عرصه های مختلف 

زندگی آرزو می کند.« 
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راهبرد ساخت داخل 
 عبدالرضا غامی

پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت راهبردی
علمـی،  تـوان  بـه  توجـه  ضـرورت 
از  کشـور  داخـل  مهارتـی  و  پژوهشـی 
مهمتریـن سیاسـت هایی اسـت کـه متولیان 
امر می بایسـت اتخـاذ نمـوده و مهمتر از آن 
راهبـری ایـن سیاسـت تا حصـول نتایج قابل 
قبـول اسـت. وجـود منابـع ارزشـمند درون 

کشـور باالخـص نیروی انسـانی خـالق و مبتکر، تحقق امـر تولید 
و سـاخت داخـل را تسـهیل کـرده اسـت. فراهـم سـازی شـرایط 
توسـعه سـاخت داخـل مجموعـه ای از مزیت ها که سلسـله وار به 

یکدیگـر اتصـال دارد را بـرای کشـور بـه ارمغـان مـی آورد.
اعتمـاد بـه کارشناسـان، متخصصـان و فعـاالن ایـن حـوزه، 
زمینـه ورود نخبـگان و جوانـان تحصیـل کـرده در قالـب شـرکت 
هـای دانـش بنیـان را بـه عرصه سـاخت داخـل هموار نمـوده و به 
نوبـه خـود از خـروج آن دسـته از جوانانـی که صرفًا جهت اشـتغال 
یـا فعالیتهـای اقتصـادی از کشـور خارج می شـوند پیشـگیری 
مـی کند.عـالوه بـرآن رونـق اقتصـادی قابـل توجهی ایجـاد کرده 
و بـرای افـراد و اقشـاری از جامعـه کـه در ایـن حـوزه فعالیت می 
کننـد چـه بصـورت مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم تولیـد ثـروت می 
نمایـد. اشـتغال کـه اگر نگوئیـم بزرگتریـن معضل جامعـه امروزی 
اسـت امـا یکـی از نقـاط آسـیب پذیـر کشـور مـی باشـد را بهبـود 
مـی بخشـد.از روی دیگـر، تحقـق جهش تولیـد در گرو سـاخت و 
تولید داخل اسـت و اسـتمرار سیاسـت حمایت از سـازندگان مسـیر 
را بـرای اقدامـات بزرگتـر در زمینـه سـاخت تجهیـزات پیچیده در 
داخـل فراهـم مـی کنـد.از دیگـر مزایـای سـاخت داخـل پایداری 
تولید در همه بخش های تولیدی اسـت. تشـریفات ثبت سـفارش، 
سـاخت، انتقـال تجهیـزات، قطعـات و انتقال ارز خود از مشـکالت 
عمـده صنایـع اسـت. خریـد از خـارج عـالوه بـر زمان بر بـودن در 
شـرایط تحریمـی بسـیار پـر هزینه بـوده و قطعـات و تجهیـزات با 
قیمـت گزافی وارد کشـور می شـود. گاهـی اوقات صنایـع به علت 
نداشـتن قطعـات و زمـان بـر بـودن تامیـن آنهـا از منابـع خارجی، 
متوقـف شـده و زیـان قابـل توجهـی را تحمـل و مـع االسـف بـه 
صنایـع پائین دستشـان تسـری می دهنـد. گاهی حتـی مجبور می 
شـوند هزینـه خرید و نگهـداری تجهیزاتـی را بپردازند که به جهت 
اطمینـان از عـدم توقـف خط تولیدشـان تامیـن می کننـد و ماهها 
و سـالها عـالوه بـر خواب سـرمایه شـان هزینـه هـای گزافی می 
پردازنـد.و صـد البتـه وجود سـازنده داخل و سـرعت امـکان تامین 
تجهیـزات، ایـن هزینـه هـا را کاهـش مـی دهد.تامیـن ارز مـورد 
نیـاز کشـور بـرای کاالهای اساسـی همـواره یکـی از دغدغه های 
مسـئولین امـر طـی سـال های گذشـته بوده اسـت. سـاخت داخل 
عـالوه بـر اینکـه مانـع خـروج ارز می شـود و مـددی اسـت برای 
دولـت هـا در تامیـن کاالهای اساسـی و عمومـی مورد نیـاز مردم 
بلکـه بـا توسـعه آن حتی مـی توانـد بـرای کشـور ارزآوری هم به 
همراه داشـته باشـد. بر کسی پوشـیده نیست کشـورهای منطقه به 
لحـاظ قرار گرفتن در مسـیر توسـعه، نیازهایی دارند که سـازندگان 
ایرانـی تـوان تامین آنهـا را دارند.پازل سـاخت داخل اساسـی ترین 
نقـش را در تحقـق اقتصـاد مقاومتـی ایفـا مـی کنـد. نقشـی کـه 
صرفنظـر کـردن از آن، اقتصـاد مقاومتـی را امـری غیرممکـن می 
سـازد. یقینـًا اجرای سیاسـت اقتصـاد مقاومتی دامنه تـاب آوری را 
افزایـش و آسـیب پذیری را کاهـش می دهد. البته هـر دو موضوع 
از مفاهیمـی هسـتند کـه بـرای هـر کشـور تولید قدرت مـی کند و 
وابسـتگی را بـه بیـرون از مرزها بـه حداقل میزان خود می رسـاند 
و نتیجـه آن افزایـش قـدرت چانـه زنـی و بازیگردانـی در عرصـه 
بیـن الملل اسـت.بعد دیگری که تحقق، راهبری و توسـعه سـاخت 
داخـل را حائـز اهمیـت مـی کنـد توسـعه سـایر کسـب و کارهای 
مرتبـط در پائین-دسـت ایـن بخـش و حتـی بخـش هـای غیـر 
مرتبـط نظیـر فعالیـت هـای خدماتـی و .... اسـت که رونق کسـب 
و کارهـای دیگـر را در پـی دارد؛ چـه مجموعه های سـازنده و رفع 
نیازمنـدی هـای آنـان و چـه کارکنان آنان بـه دلیل ارتقای سـطح 
در آمـد و افزایـش تـوان خریـد در جامعـه. لـذا سیاسـت سـاخت 
داخـل بـه عنـوان راهبردی اساسـی مـی بایسـت در کشـور دنبال 
شـود تـا برکاتـی کـه در مطالـب باالعرض کـردم نصیب کشـور و 
مـردم شـریف گردد.توجـه بـه ایـن نکته بسـیار ضروری اسـت که 
مسـئولین مـی بایسـت بـا سیاسـتگذاری صحیـح در تحقـق ایـن 
مهـم وظایـف حاکمیتـی خـود را بـه انجـام برسـانند. از اهـم آن 
وظایـف مدیریـت یکپارچـه نیازمنـدی صنایع می باشـد.تعریف نیاز 
صنایـع مختلـف کشـور در فضایی واحـد، عامل تجمیـع نیازها می 
شـود کـه مـی بایسـت بـا بکارگیـری کارشناسـانی خبـره و ایجاد 
زیرسـاخت الزم و تعریـف کدینـگ یکسـان، قطعـات و تجهیـزات 
کدگـزاری شـوند تـا سـازندگان بـه لحـاظ ارزیابـی بازار فـروش و 
تیـراژ و تعـداد مـورد نیـاز و توجیـه اقتصـادی تولیـد هـر قطعـه و 
تجهیـز بتواننـد فعالیـت نمایند.طراحـی و پیاده سـازی محیط پیش 
گفتـه عـالوه بـر تجمیـع نیازهـای صاحبـان صنایع مـی تواند یک 
بانـک  اطالعاتـی از سـازندگان را نیز دربرداشـته و تسـهیل کننده 
ای باشـد هـم بـرای سـازندگان در برآورد نیـاز صنایـع و هم برای 
صنایـع در دسترسـی بـه سـازندگان.از وظایـف دیگـر حاکمیـت 
وضـع قوانیـن حمایتـی و نظـارت بـر تسـری و اجـرای قوانیـن و 
دسـتورالعملها در واحدهـای صنعتـی اسـت. البتـه شـایان ذکر می 
باشـد سـازندگان نیـز مـی بایسـت درخصـوص توانایی هـای خود 
از حیـث تـوان تامیـن، کیفیـت، راندمـان و ....... با انجام تسـتهای 
آزمایشـگاهی و سـایر اقدامـات مرتبط به صاحبـان صنایع اطمینان 

 . ببخشند

گفتگو با مدیرعامل شرکت مهندس توسعه نفت )متن( در مورد عملکرد فوالد اکسین در پروژه راهبردی گوره به جاسک؛

درخشش اکسین در طرح های استراتژیک کشور
پــروژه خــط لولــه انتقــال نفت 
گــوره به جاســک یکــی از مهمترین و 
اســتراتژیک ترین پروژه هایی اســت که 
نمی توان نقــش راهبردی آن را در اقتصاد 

کان کشور نادیده گرفت.
تحریم های  آغــاز  بــا  همزمــان 
از  برخــی  بدعهــدی  و  بین المللــی 
طرف های تامین کننــده ورق و لوله های 
مورد نیاز این طرح بزرگ شــامل معدود 
شــرکت های چینی و کــره ای، ضرورت 
داخلی ســازی تجهیزات مــورد نیاز این 
طــرح اســتراتژیک بــه وجود آمــد. با 
همراهــی شــرکت های داخلی همچون 
فوالد اکســین و فوالد مبارکه و در طول 
نهایتا  آزمایشــگاهی،  فرایند  ماه  چندین 
در ابتدای ســال ۱۳۹۸، تست های مورد 
نیاز تولید تجهیزات این پروژه با موفقیت 
کامل انجــام گرفت تا بــرگ زرینی در 
بومی ســازی تجهیزات نفتی کشور ثبت 
شــود. در این خصــوص خبرنگار کتاب 
سال »مســیر اوج« با مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه نفت به گفتگو نشسته 
است. تورج دهقانی، ضمن اشاره به نقش 
تجهیزات پیشرفته در توسعه صنایع نفت 
به همراه نقش قابــل توجه صنایع نفتی 
در شــاخص های کالن اقتصادی کشور، 
یادآور درخشش نقش استراتژیک شرکت 
فوالد اکســین به منظور تامین ورق های 
مورد نیاز در طول این زنجیره می شــود 
که می بایست مورد تقدیر و قدردانی قرار 
گیرد. وی در ادامــه تصریح می کند که 
فوالد اکسین با مشارکت فعال در پروژه 
گوره به جاسک، توانسته است به عنوان 
یک شــرکت انحصاری و دارای فناوری 
پیشــرفته، ســایه تهدید تحریم ها را به 
درخشش اســتراتژیک فرصت تحریم ها 

تبدیل کند.  
به نظر شــما، علت وارداتی بودن تامین  ��

بیشــتر فوالدهای خاص در صنایع نفت و گاز 
در گذشته و نیز علت این تغییر روند و اعتماد 
به شرکتهای داخلی از جمله اکسین در سال 
قبل چه بوده است؟ لوله های نفتی کاالهایی 
پرمصــرف در صنعت نفت هســتند که طی 
مراحل مختلف شامل تامین اسلب، تبدیل آن 
به ورق، ساخت لوله از طریق ورق های گرید 
نفتی و در نهایت تحویل آن به شــرکت های 
نفتی به منظور استفاده از آن برای انتقال نفت 
تولید می شوند. به منظور تامین لوله های نفتی 
در طــول زنجیــره طــی چند ســال اخیر، 
شــرکت های فوالد مبارکه، فوالد اکسین و 
شرکت های لوله سازی در کشور ظرفیت های 
مناسبی ایجاد کرده اند. اما پرسش اینجاست 
که چرا با وجود قدمت 110 ساله صنعت نفت 
در کشــور و نیاز به ایــن لوله ها، هیچگاه از 
توانمندی های داخلی، آن گونه که باید، بهره 

کافی برده نشده است؟
بــا آغاز بــه کار پروژه خــط لوله 
انتقــال نفت گــوره به جاســک برای 
طــول تقریبی هــزار کیلومتــر، نیاز به 
۴۰۰ هزار تــن لوله ۴۲ اینــچ به وجود 
آمــد. در واقع، برای تامیــن ورق و لوله 
مــورد نیاز، درخواســت های متعددی به 
شــرکت های خارجی، که عمدتا چینی و 

کره ای بودند، ارسال شد که متاسفانه به 
علت تحریم هــای بین المللی و بدعهدی 
کشورهای مورد اشاره، عمال امکان ورود 
تجهیزات مورد نیاز این پروژه میسر نشد. 
به همین منظور، ابتدا یک تیم مهندسی 
در شرکت متن شکل گرفت که در تعامل 
بــا ظرفیت داخلی شــرکتهای ســاخت 
لوله های نفتی شــامل فوالد اکســین و 
و  آزمایشــگاهی  مبارکه، کارهای  فوالد 
میدانی متعددی بــه مدت زمان پنج ماه 
صــورت گرفت که خوشــبختانه پس از 
چندین بار آزمون و خطا، عملیات ساخت 
آن در اوایل ســال ۱۳۹۸ با موفقیت به 
اتمام رســید و داخلی ســازی لوله های با 

محیط ترش امکان پذیر شد. 
مایه افتخار اســت که بســیاری از 
تســت های مورد نیاز بر روی ورق های 
تولیــدی شــرکت فوالد اکســین نیز با 
موفقیت به پایان رسید و همین موضوع 
زمینه بومی ســازی لوله های نفتی را به 
وجود آورد. با توجه بــه اعتبار ۲ میلیارد 
دالری پــروژه خط لوله انتقال نفت گوره 
به جاســک که تنها 6۰۰میلیون دالر از 
آن به بخش تامیــن لوله های مورد نیاز 
این طرح اختصاص داشت، بیش از چند 
صد میلیون یا بعضا چند صد میلیارد دالر 
صرفه جویی ارزی برای کشــور داشــته 
است. با این حال، تا امروز نزدیک به 7۰ 
درصــد کل پروژه خط لولــه انتقال نفت 
گوره به جاسک پیشرفت داشته است که 
تا پایان ســال، فاز نخست آن راه اندازی 

خواهد شد.
نقش فوالد اکســین خوزستان در پروژه  ��

گوره به جاسک را چگونه تعریف می کنید؟
خوشــبختانه همکاری و مشارکت 

مناسبی با فوالد اکسین خوزستان صورت 
گرفته است که نشان از توانمندی باالی 
ایــن شــرکت دارد. بــدون تردید وجود 
دســتگاه ها و تجهیزات پیشرفته اکسین 
عنصر مهمی در بومی ســازی تجهیزات 
نفتی به حساب می آید. با این حال، فوالد 
اکسین می بایست در زمینه ارتقای دانش 
از  نگهداری  تکنسین های  و  متخصصان 
دستگاه ها و تجهیزات تولید، راهبردهایی 
را به منظور گریز از تحریم های بین المللی 
تعریف کند تا از ایــن طریق بتواند روند 
بومی سازی این صنعت را تسریع ببخشد. 
بنابراین، عالوه بر تجهیز متخصصانی که 
بر اتوماسیون نظارت می کنند، باید برنامه 
داخلی ســازی فناوری های مورد نیاز این 

صنعت در اولویت قرار گیرد.
با توجه به اهمیت پروژه گوره به جاســک  ��

در صنایع نفتی کشور، عملکرد فوالد اکسین 
در انجــام این ماموریــت را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
عملکرد تیم مدیریتی فوالد اکسین 
نشان داده است که در این شرکت توانایی 
و ظرفیــت باالیی بــرای انجام کارهای 
بزرگ و اســتراتژیک وجود دارد. مدیران 
ارشد اکسین همواره به تولید محصوالت 
اســتراتژیک و دارای ارزش افزوده باال، 
برای خدمت رســانی به صنایع حســاس 
خوشــبختانه،  ورزیده اند.  اهتمام  داخلی، 
با تعامل مناســب میان شــرکت متن و 
فوالد اکسین برای تامین ورق های گرید 
نفتــی، ماهیانه حدود ۳۵هــزار تن ورق 
بــا کیفیت باال از این شــرکت به پروژه 
گوره به جاسک اختصاص یافت که این 
نیز دســتاورد مهمی به حســاب می آید. 
بنابراین، با در نظــر گرفتن توانایی این 

فوق،  راستای دســتاوردهای  در  شرکت 
به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان 
دور، نام و نشان این شرکت بیش از امروز 

شنیده و دیده خواهد شد. 
ویژگی هــای فنی، مهندســی و کیفی  ��

محصوالت فوالد اکســین در زمینه لوله های 
انتقال نفت کدامند؟

رونــد تولید ورق هــای گرید نفتی 
بــه گونه ای پیش رفت که در ابتدا ســه 
تســت بر روی آنها انجام شد که شامل 
خاص  آزمایش های  مکانیکــی،  خواص 
 SSCC« ســرویس ترش تحت عنوان
 HIC« و خواص ظاهری بود. با انجام 
موفقیت آمیز این تست ها، ضمن افزایش 
قابلیت صادرات محصوالت فوق، امکان 
رقابت پذیــری در عرصــه بین المللی نیز 

ارتقا یافت.
اکســین،  بنابراین شــرکت فوالد 
با توانایــی ای که از خــود در طول این 
مسیر نشان داد، توانست تهدید تحریم ها 
را به فرصتی مناســب برای درخشــش 
اســتراتژیک تبدیــل و از خــود الگوی 

مناسبی برای صنایع کشور ترسیم کند.
آینده این صنعت و مسیر داخلی سازی را  ��

چگونه ارزیابی می کنید؟
ابعاد مختلفی  مقوله داخلی ســازی 
دارد کــه برای بررســی آن نیاز اســت 
که چند موضوع مــورد توجه قرار گیرد. 
موضوع نخســت، مزیت رقابتی است که 
رقابت پذیری  افزایــش  منظور  به  گاهی 
محصــوالت، پیگیری فراینــد واردات و 
باید  البته  صادرات نیز اهمیت می یابــد. 
در نظر داشت که شرایط کشور، خاص و 
ویژه است و باید بر اساس موقعیت امروز، 
در  اتخاذ سیاســت گذاری های کالن  به 

این حوزه حساس پرداخت.
تولیــد داخلــی یک آرمان اســت 
نه یــک هدف؛ آرمانی کــه بدون وجود 
کیفیت، می تواند به ضدهدف یا ضدارزش 
تبدیل شــود. برای تولید داخلی، عالوه 
بــر وجود راهبردهای مختلف، شــناخت 
و دسترســی به اولویت نیازمندی ها نیز 
اهمیــت دوچندانی می یابــد؛ زیرا از این 
طریق، امکان کاهش فاصله وضع موجود 
تا وضع مطلــوب نیز به وجود می آید که 
عمدتا از آن به عنوان یک فرصت طالیی 
برای رفتن به ســمت تولید محصوالت 

استراتژیک نام می برند.
همچنیــن نفت، به عنــوان یک 
پیشــران و لوکوموتیو اقتصادی، توانایی 
انجام سه کار عمده را دارد. ابتدا می تواند 
ضمن کسب درآمدهای ارزی باال برای 
کشــور، در صنایع پایین دستی و انرژی 
بر مانند پتروشــیمی، فوالد و آلومینیوم 
به عنوان یک پیشــران فعال عمل کند. 
ماهیت وجود چنین مزیتی می تواند برای 
توســعه و خودکفایی صنایــع مذکور از 
نظر تامین انرژی پایدار اهمیت داشــته 
باشــد. بنابراین، با توجه به نقش صنعت 
اقتصادی  در عملکرد شاخص های  نفت 
کالن ماننــد نرخ بهره، بیــکاری، تورم 
و ارز، تامیــن تجهیزات مــورد نیاز این 
صنعت اهمیت بســیاری پیــدا می کند. 
اینجاســت که نقش استراتژیک شرکت 
فوالد اکســین در تامین ورقهای مورد 
نیاز لوله های نفتی عیان می شـــود کـه 
تـا چـه انـدازه یک شرکـت استراتژیک 
می تواند به عنوان یــک مهره و بازیگر 
مهم در عملکردهای اقتصاد کالن یک 

کشور شناخته شود.

فراخوان جذب عالقه مندان به همکاری با دفتر مديريت پروژه شرکت ملی نفت
نفت  ملی  پروژه شرکت  مدیریت  دفتر 
ایران به منظــور بهره گیری از تخصص های 
مورد نیاز نســبت به جذب همکاران رسمی، 
پیمانی، مــدت معین و موقت واجد صاحیت 
در ســطح وزارت نفت و شرکت های اصلی و 

فرعی تابعه اقدام می کند.
در فراخوان عالقمندان به همکاری با 
دفتر مدیریت پروژه )PMO( شــرکت ملی 
نفت ایران آمده است: »دفتر مدیریت پروژه 
شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی نظام 

مدیریت پروژه طرح های توسعه ای در بخش 
باالدستی، در نظر دارد به منظور بهره گیری 
از تخصص های مورد نیاز، همکاران رسمی، 
پیمانی، مدت معین و موقت واجد صالحیت 
در ســطح وزارت نفت و شرکت های اصلی 

و فرعی تابعه را به شرح ذیل جذب کند.
ارشــد  کارشناســی  *تخصــص 
برنامه ریزی و کنترل طرح ها با رشــته های 
تحصیلی مدیریت پروژه/مهندســی صنایع، 
آشــنا به تحلیل و طراحی سیستم و تدوین 

دستورعمل های مدیریت پروژه
*تخصص کارشناســی ارشد سیستم 
اطالعــات مدیریت طرح ها با رشــته های 
تحصیلی مدیریت پروژه/مهندســی صنایع، 
آشنا به سیســتم ها و داشبوردهای مدیریت 

POWER BI پروژه ترجیحا
*تخصص کارشناسی ارشد مهندسی 
تحصیلی  رشــته های  با  اطالعات  فناوری 
مهندســی صنایــع/ مهندســی فنــاوری 
POWER BI و SQL اطالعات، مسلط به

*تخصص کارشناسی ارشد مهندسی 
فنــاوری اطالعــات بــا رشــته تحصیلی 
مهندســی فناوری اطالعــات و حداقل دو 
ســال تجربه تولید نرم افزار، تجربه توسعه 

اپلیکیشن Angular نسخه Y به باال.
شرایط مورد نیاز:

ساکن تهران
حداکثر سن: ۴۰ سال

حداقل سابقه کار: ۸ سال
مهارت های عمومی: داشــتن روحیه 

کار گروهــی، خالقیــت، پشــتکار و نظم، 
عالقه مند به یادگیری مفاهیم جدید و حل 

مسئله«.
ایــن دفتر در تهــران، خیابان حافظ، 
ســاختمان مرکزی ششم نفت مستقر است 
و عالقمندان واجد شرایط می توانند رزومه 
خود را تاریخ هشتم اردیبهشت ماه امسال به 
نشانی اینترنتی PMO@NIOC.IR ارسال 
کرده یا برای آگاهی از اطالعات بیشــتر با 

شماره تماس 6۱6۲7۸۹۱ تماس بگیرند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

یادداشت

نفت زیر سایه خورشیدمحو می شود
مهندس سیدحسین میرافضلی  

کارشناس انرژی
روزانه بطور متوسط ۱۰۰ میلیون بشکه 
نفت در جهان تولید و مصرف می شــد که با 
اوج گیــری کرونا تولید به ۹۴ میلیون بشــکه 
در روز کاهش یافته است. کشورهای  آمریکا، 
چین، هند، ژاپن، روســیه، کره جنوبی، آلمان، 
کانــادا، برزیل، فرانســه و اندونزی حدود 6۰ 

درصــد نفت جهان را مصرف می کنند. قیمت نفت بر اســاس میزان 
تقاضا تعیین می گردد هر چه تقاضا کاهش بیشــتری بیابد قیمت نفت 
نیز کاهش خواهد یافت. بیش از 6۰ درصد نفت مصرفی جهان صرف 
تولید بنزین و گازوئیل می شــود و بنزین به عنوان سوخت خودروهای 
ســبک  و هواپیماها مورد اســتفاده قرار می گیرد و گازوئیل سوخت 
خودروهای ســنگین اســت. حدود ۱۸درصد نفت در پاالیشگاه ها به 
مازوت تبدیل می شود که مازوت هم عمدتا در نیروگاه ها و کشتی ها 
به عنوان ســوخت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گرم شدن کره 
زمین و خطرات ناشی از آن که مردم جهان را تهدید می کند مردم به 
احزاب طرفدار محیط زیســت و حامی انرژی های پاک و تجدیدپذیر 
در اروپا و سایر کشــورها  تمایل روزافزونی یافته اند و این احزاب هر 
ساله قدرت بیشــتری در ساختار سیاسی و حاکمیتی جهان کسب می 
کنند. کشورهای ذکر شده هر روزه هزینه بسیار سنگینی را جهت خرید 
نفت پرداخت می کنند لذا به جد در تالش هستند با ارتقاء دانش و فن 
آوری انــرژی ارزان و پایدار دیگــری را جایگزین نفت نمایند و جهت 
نیل به این هدف بزرگ ســرمایه گذاری های کالنی انجام داده و می 
دهند  کشورهای مترقی جهان روی انرژی های تجدید پذیر خصوصا 
انرژی خورشــیدی سرمایه گذاری های کالنی انجام داده اند و در این 
مســیر موفقیت های چشــم گیری حاصل گردیده است قدرت ذخیره 
ســازی باتری های خورشیدی با فن آوری جدید افزایش زیادی یافته 
و قدرت جذب صفحات خورشــیدی نیز هر ساله رو به افزایش است. 
کشــورهای چین، هند، ژاپن و کشــورهای مترقی دیگر روی نیروگاه 
های خورشــیدی سرمایه گذاری های بســیاری کالنی انجام داده و 
برنامه دارند تولید برق از نیروگاه های خورشیدی را به صدها گیگا وات 
افزایش دهند. تولید خودرو های برقی با افزایش ســطح تکنولوژی و 
ارتقاع قدرت ذخیره سازی باتری خودروهای برقی افزایش چشمگیری 
خواهد یافت. بــا افزایش فناوری تولید برق از انرژی خورشــیدی  و 
کاهش قیمت تمام شده تولید برق با استفاده از این تکنولوژی و رقابت 
پذیر شــدن برق حاصل از انرژی خورشیدی نســبت به نیروگاه های 
ســوخت فسیلی و همچنین رشد سریع دانش و تکنولوژی تولید باتری 
های اتمی ایمن با قدرت باال و توان تولید برق بصورت مستمر حتی به 
مدت ده ســال، منجر به کاهش تقاضا و مصرف نفت در جهان خواهد 
شــد لذا احتمال دارد طی ده ســال آینده سهم نفت از تولید انرژی در 
جهان به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یابد از جمله سایر استدالل ها برای 

اثبات ادعای کاهشی بودن مصرف و قیمت نفت در آینده عبارتند از:
- تالش شرکتها جهت تولید محصوالت با مصرف انرژی کمتر

-افزایش ســریع و گســترده آموزش های مجازی از جمله در 
سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مراکز آموزشی

- کاهــش ازدواج و فرزند آوری و افزایش ســن مردم جهان و 
کاهش تردد ناشی از آن طی دهه های آینده

- افزایش تمایل به برج نشــینی و توسعه شــهرها در ارتفاع و 
کاهش توسعه طول و عرض شهرها

- توسعه تولید محصوالت کشاورزی از روش های گلخانه ای در 
فضاهای کوچک با مصرف آب کم و تولید انبوه

- توسعه سریع کسب و کارهای مجازی و اینترنتی شدن بسیاری 
از خدمات شــهری و اداری و و خرید و فــروش ها در نتیجه کاهش 

نیاز به تردد
- توسعه مترو و حمل و نقل عمومی در کشورهای توسعه یافته 

و در حال توسعه
بنابراین ســرمایه گذاری در  ساخت پاالیشگاه های جدید نیز در 
کشــورهای وارد کننده نفت تحت تاثیــر این واقعیت های علمی قرار 
خواهــد گرفت. البته میزان ذخایر نفت جهان نیز طی ده ســال آینده 
کاهــش خواهند یافت و از این منظر تا حــدودی تعادل بین عرضه و 
تقاضا کنترل خواهد شــد اما همچنــان کاهش تقاضا بر کاهش تولید 
غلبه خواهد داشــت. کشورهایی که توانســته اند ذخایر نفتی خود را 
در قیمت های باالی نفت به بیشــترین حد ممکن بفروشــند در واقع 
منطقی عمل نموده و منافع ملی خود را به نحو مناســبی تامین نموده 
اند و تولیدکنندگانی که نتوانســته یا نتوانند در شــرایط  قیمت باالی 
نفت بیشــترین فروش نفت را داشته باشند در آینده مجبور خواهند بود 
همین نفت را با قیمت بســیار ارزان تر به فروش برسانند. کشورهایی 
که دارای میادین مشــترک نفت و گاز با ایران هستند بیشترین بهره 
را از کاهش تولید نفت ایران کســب نمودند خصوصا کشور عراق که 
دارای میادین مشترک متعددی با ایران است توانسته با افزایش تولید 
از میادین مشــترک ســهم ایران را نیز برداشت نموده و ده ها میلیارد 
دالر منافع از سهم ایران برداشت نماید. ما در چند دهه گذشته خسارت 
های ســنگین و جبران ناپذیری را به واسطه از دست دادن فرصت ها 
متحمل شــده ایم و در واقع سرمایه ها و فرصت های بزرگی را حیف 
نموده ایم که ارزش این حیف ها از هزار میلیارد دالر نیز فراتر می رود. 
مبارزه با دزی ها یا همان میل ها مهم است اما این را بدانیم که جمع 
میل ها در چند دهه گذشته به ۴۰ میلیارد دالر هم نمی رسد تلویزیون 
سخنرانی ها مقاله ها و همه معطوف میل ها و سخن گفتن از اختالس 
هســتند که البته باید با اختالس گر ها و دزدهای بیت المال برخورد 
جدی و عملی شود باید به شدت مجازات شوند تا مایه عبرت دیگران 
باشند اما حواسمان ازیک موضوع بسیار مهم تر و حیاتی تر پرت نشود 
و آن حیف شدن صدها میلیارد دالر از منابع،  فرصت ها و ثروت های 

ملی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی می باشد.

وزیر نفت اعالم کرد:

سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای گازرسانی 
به سیستان و بلوچستان

وزیر نفت از سرمایه گذاری ۲۰ هزار 
میلیارد تومانی برای گازرسانی به سیستان 
و بلوچستان خبر داد و بر شتاب بخشی در 

تکمیل این پروژه ها تأکید کرد.
بیــژن زنگنــه در جریان ســفر به 
منطقه سیســتان پــس از بازدید از خط 
انتقــال گاز زاهدان-زابــل، در نشســت 
پیگیری طرح های گازرسانی در سیستان 
و بلوچســتان گفــت: منطقه سیســتان 
)شــهرهای شــمالی اســتان سیستان و 
بلوچســتان( با همت مدیران به آرامی راه 
توســعه خود را پیدا و خود را از اسارت در 
هیرمنــد رها کرده اســت و در این میان 
و  نیروهــای تحصیل کرده  دانشــگاه ها، 
فکرهای تولیدشده زیربناهای بسیار خوبی 
برای این منطقه شده اند.وی افزود: توسعه 
به زیرســاخت نیاز دارد و آنچه عامل این 
توســعه بوده عقل و انســان توسعه یافته 
است و باید در منطقه سیستان به مسائلی 
فراتر از موضوع آب پرداخته شــود.وزیر 
نفت با بیان اینکه شــرکت  ملی، انتقال و 
اســتانی گاز زحمات زیادی برای توسعه 
در این اســتان کشــیدند، تصریح کرد: 

بــرای تکمیــل پروژه ها حداکثــر زمان 
انتهای تیرماه اســت، بنابراین سعی کنید 
تا خردادماه پروژه ها را تکمیل کنید، زیرا 
در شــهریور و مهرماه نه ما هستیم و نه 

شــما اما کار باید برای مردم  انجام شود 
و دوبــاره در دور تصمیم ها نیفتد.به گفته 
زنگنه، شرکت گاز کار بزرگی در سیستان 
و بلوچســتان انجام داده، ۲۰ هزار میلیارد 

تومان در این حوزه ســرمایه گذاری شده 
اســت و باید با همت کار را تمام کند.وی 
ابتکار  همچنین اظهار کرد: طــرح رزاق 
سپاه پاســداران قرارگاه قدس است و به 

نظر من با نیت بســیار خوب، واقع بینانه 
و معقوالنــه کار کردنــد و از این رو باید 
کمکشــان کرد که همسو با این موضوع 
تاکنون حدود 6۰ میلیون لیتر مواد سوختی 
به این طرح تخصیص داده شــده است.

وزیر نفت با بیان اینکه مطالعه خط انتقال 
گاز چابهار - کنارک و خاش - ســراوان 
حتمًا باید دنبال  شود و پس از ماه مبارک 
رمضان ســفر به مناطــق جنوبی و مرکز 
سیستان و بلوچستان برای همین موضوع 
انجام خواهد شد، تأکید کرد: پارسال ۲۲۱ 
میلیون لیتر گاز مایع و نفت سفید در زابل 
توزیع شــد که حدود ۳۰ درصد نسبت به 
سال ۹۸ بیشــتر بود و به طور کل توزیع 
نفت سفید در کل کشور ۴.7 میلیون لیتر 
در روز اســت که ۲.۲ میلیون آن در این 
استان توزیع شده است.زنگنه در پایان با 
اشاره به بهره مندی ۹۵ درصدی جمعیت 
کشور از گاز طبیعی، گفت: اکنون حدود ۵ 
میلیون نفر در کشور گاز طبیعی ندارند که 
این تعداد شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
خانوار می شود که کپسول گاز مایع به آنها 

تحویل می شود.

معاون وزير نفت در امور گاز مطرح کرد؛
ايجاد رونق صنعتی در سواحل مکران با گازرسانی به چابهار

توليد بيش از 17 ميليارد مترمکعب گاز شيرين 
در پااليشگاه سوم پارس جنوبی

معاون وزیر نفت در امــور گاز با بیان 
اینکه تاکنون ۱۲ هــزار میلیارد تومان برای 
گازرسانی به اســتان سیستان و بلوچستان 
هزینه شده اســت، تأکید کرد که گازرسانی 
به چابهار در ســواحل مکران رونق صنعتی 

ایجاد می کند.
حسن منتظرتربتی در نشست پیگیری 
طرح های گازرســانی در استان سیستان و 
بلوچســتان که با حضور بیژن زنگنه، وزیر 
نفت و مســئوالن استانی برگزار شد، گفت: 
موضوع گازرسانی به سیستان و بلوچستان 
از ابتدای تشــکیل دولت یازدهم به عنوان 
یکی از مسائل مورد توجه ریاست جمهوری 
و وزارت نفــت مطــرح شــد، در حالی که 
به دلیل فاصله طوالنی آن از پارس جنوبی 
نســبت به انجــام آن ناامیدی هــا و اما و 
اگرهایی وجود داشــت.وی افزود: خط لوله 
هفتم سراســری هم با محوریت اینکه گاز 
از عسلویه برای صادرات به پاکستان بیاید 
اجرا شــده بود، اما هم موضوع پاکستان به 
دالیلی متوقف بود و هم اینکه گازرســانی 
در سیســتان و بلوچســتان مطرح نبود تا 
اینکه بحث گازرسانی به زاهدان دنبال شد 
و خوشبختانه در اســفندماه سال ۱۳۹۵ با 
حضور رئیس جمهوری نخستین بخش خط 

لوله ایرانشــهر به زاهدان بــه بهره برداری 
رســید، پیش از آن هم ایرانشهر به شبکه 
گاز متصل شده بود.مدیرعامل شرکت ملی 

گاز ایران تصریح کرد: در مجموع در استان 
سیستان و بلوچســتان به دلیل پهناوری ۲ 
هزار خط لوله گاز طراحــی و برنامه ریزی 

کرده ایــم که مقــدار زیادی اســت؛ ۳۰۰ 
کیلومتر آن تا شــهر زاهدان اجرا شــده و 
77۰ کیلومتر خطوط لوله در حال اجراست 

و توســعه در سه محور شــمال )زاهدان و 
زابل(، جنوب )ایرانشــهر و چابهار( و شرق 
استان )پالیزان و میرجاوه( برنامه ریزی شده 
اســت و اجرایی می شــود که گازرسانی در 
محور جنوبی اســتان به دلیل رونق صنعتی 
که در ســواحل مکران ایجاد می کند بسیار 
راهبردی است.تربتی با بیان اینکه سرمایه 
پیش بینی شــده برای اجــرای این خطوط 
لوله با شبکه گازرسانی داخل شهرها بیش 
از ۲۰ هزار میلیارد تومان اســت که تأمین 
ورق و لوله آنها انجام شــده اســت، گفت: 
تاکنون بیــش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در 
استان هزینه  پروژه های گازرسانی  مجموع 
شده اســت.وی با اشــاره به بهره گیری از 
پنج اســتان دیگر به عنوان استان معین در 
گازرسانی به این استان، اظهار کرد: خطوط 
لوله ۳6 اینچ و ۲۴ اینچ در اســتان سیستان 
و بلوچستان تا شهریورماه امسال راه اندازی 
می شــوند.معاون وزیــر نفــت در امور گاز 
یادآور شد: هم اکنون شــبکه توزیع گاز در 
زهک ۲۳ درصــد، در محمدآباد ۵۴ درصد، 
در دوست محمد ۲۲ درصد و در ادیمی ۹۰ 
درصد پیشرفت داشته است و خطوط تغذیه 
نیز به زودی در این شهرها اجرایی می شود.

محمد شفیع موذنی
مدیر پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس 

جنوبی
پارســال بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی، 
بیــش از ۱7 میلیــارد مترمکعــب گاز در 
شــد.  شیرین ســازی  مجموعــه  ایــن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــارس جنوب ــع گاز پ مجتم
ــور  ــده گاز در کش ــد کنن ــن تولی بزرگتری
ــن  ــال ۹۹ همچنی ــت، در س ــرآمد اس س
بیــش از ۲۰ میلیــون بشــکه میعانــات 
گازی نیــز در فازهــای ۴ و ۵ مجتمــع 
در  شــد.  تولیــد  جنوبــی  پــارس  گاز 
همیــن بــازه زمانــی، بیــش از 77۰ هــزار 
ــان در  ــن پروپ ــزار ت ــان و 6۰۰ ه ــن ات ت
ایــن پاالیشــگاه تولیــد شــده اســت. 
ــر  ــده ب ــام ش ــی انج ــای اصالح اقدام ه

روی ســیکل آمیــن ردیف هــای گازی 
ســبب رفــع مشــکل افزایــش افــت 
فشــار بــرج جــذب ردیف هــای گازی 
ــدد  ــات متع ــذف توقف ــن ح ــد و ضم ش
ردیف هــای گازی در طــول ســال، تولیــد 
ســال ۹۹ را نســبت بــه تولیــد چنــد ســال 
ــت.  ــش داده اس ــد افزای ــه درص ــر س اخی
ــد  ــل فرآین ــروژه تکمی ــق پ ــرای موف اج
جــذب گوگــرد محصــوالت پروپــان و 
ــت  ــت کیفی ــر تثبی ــزون ب ــه اف ــان ک بوت
آینــده و محصــول راهبــردی، بــه کاهــش 
ــتیک،کاهش  ــرف کاس ــدی مص 7۵ درص
ــدی  ــش 7۵ درص ــد و کاه ــه تولی هزین
ــت  ــط زیس ــه محی ــتیک ب ــز کاس دورری
شــده، دیگــر دســتاورد مهــم پاالیشــگاه 
تکمیــل  اســت.   ۹۹ ســال  در  ســوم 

ــگاه  ــرق پاالیش ــنکرون ب ــا و س آزمون ه
بــا بــرق پشــتیبان کــه بهره بــرداری 
دائمــی از بــرق پشــتیبان را مقدور ســاخته 
ــع قطــع  ــدازی پاالیشــگاه در مواق و راه ان
بــرق را تســریع کــرده و تعویــض غربــال 
بهبــود  و  گازی  ردیف هــای  مولکولــی 
ــه  ــی ردیف هــای گازی ک شــرایط عملیات
تولیــد اتــان را نزدیــک بــه تولیــد طراحــی 
ــر از  ــورد دیگ ــت دو م ــش داده اس افزای

ــت. ــال  اس ــم پارس ــتاوردهای مه دس
اقدام های مهم سال 99 در حوزه تعمیرات 
پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

ایــن  متخصصــان  و  کارکنــان 
ــا همــه  ــرات ب مجموعــه در بخــش تعمی
ــیر  ــبانه روزی در مس ــالش ش ــوان و ت ت
بــر  گام  پایــدار  تولیــد  و  شــکوفایی 

کار  دســتور  انجــام ۱77۵7  می دارنــد، 
تعمیراتــی بــا صــرف ۵66۳۲6 نفرســاعت 
کارکــرد در ســال ۹۹ نشــان از عــزم 
ــان و  ــن متخصص ــتودنی ای ــخ و س راس
ــگاه  ــرات پاالیش ــش تعمی ــان بخ کارکن
ــزار  ــرات ۴۸ ه ســوم اســت. انجــام تعمی
ــال  ــن، اتص ــم توربی ــف شش ــاعته ردی س
بــه  ســوم  پاالیشــگاه  بــرق  شــبکه 
امــکان دریافــت  شــبکه سراســری و 
ــا  ــم و ت ــور دائ ــه ط ــگاوات ب ــا ۲۰ م ت
ــت از شــبکه  ــه طــور موق ــگاوات ب ۳۰ م
سراســری و نیــروگاه متمرکــز کــه ســبب 
ــرژی در  ــود شــاخص های مصــرف ان بهب
پاالیشــگاه ســوم شــد و اصــالح سیســتم 
بــرق  ایســتگاه های  همــه  در   EIS
ــری  ــه منظــور جلوگی پاالیشــگاه ســوم ب

تابلوهــای  تجهیــزات  بــه  آســیب  از 
 EIS ــرد ــان عملک ــف در زم ــار ضعی فش
)شــامل انجــام تغییــرات ســخت افزاری و 
ــتاوردهای  ــاز( از دس ــورد نی ــزاری م نرم اف
واحــد تعمیــرات پاالیشــگاه ســوم در 
سیســتم  ارتقــای  اســت.   ۹۹ ســال 
روشــنایی پیرامونــی پاالیشــگاه ســوم 
از طریــق تعویــض المپ هــای بخــار 
کــه   LED المپ هــای  بــا  ســدیم 
افــزون بــر بهبــود قابــل توجــه روشــنایی 
کاهــش  ســبب  پاالیشــگاه،  اطــراف 
مصــرف انــرژی شــد و رفــع خرابــی 
متــوازن نشــدن شــفت مغناطیســی توربــو 
اکســپندر ردیــف چهــرم گازی در محــور 
ــوزه  ــن ح ــم در ای ــوارد مه ــر م Z از دیگ

ــت. اس
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-46۰-C عملیات نصب کمپرسورهای
۲۰3A/B/C-46۰-C)ترین  و   ۱۰3A/B/C
یادآوران  پروژه NGL-3۲۰۰( شرکت  و۲   ۱

خلیج فارس با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومــی و امور بین الملل شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، تعداد 6 دستگاه 
 Feed Gas Compressor کمپرســور) 
( در واحد ۴6۰ یــادآوران خلیج فارس، به 

صورت ایمن نصب شد.
این کمپرسورها با فشار ورودی ۳۰.۵ 
بار و فشــار خروجی حــدود 7۱ بار، وظیفه 
انتقال گاز تــرش از واحد ۱۰۰) لخته گیر( 
به واحد ۲۰۰ )شــیرین سازی( این مجتمع 

را برعهده دارد.

پرتوشیمی

اخبار

هم زمان با ثبت رکورد تاریخی تولید؛
»کنترل تولید« پتروشیمی شهیدتندگویان، واحد 

برتر در سال ۹۹ شد
هم زمــان با ثبت رکــورد تاریخی و بی ســابقه تولید پتروشــیمی 
شهیدتندگویان در سال 99، شــرکت ملی صنایع پتروشیمی واحد کنترل 

تولید این مجتمع را به عنوان واحد برتر سال ۱399 انتخاب کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان، 
هم زمان با ثبت رکورد تاریخی و بی سابقه تولید یک میلیون و ۱۰۴ هزار 
تن محصول در پتروشیمی شــهیدتندگویان در سال ۹۹، مدیریت امور 
هماهنگی و کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال لوحی 
از واحد کنترل این شرکت به عنوان واحد نمونه در سال »جهش تولید« 
قدردانی کرد.شرکت ملی صنایع پتروشیمی هرساله بر اساس معیارهایی 
از قبیل سرعت، دقت و صحت اطالعات ارسالی و همکاری و مشارکت، 
واحدهای کنترل تولید شــرکت های پتروشــیمی را ارزیابی می کند. در 
این زمینه، واحد کنترل تولید پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان یکی 
از واحدهای برتر در ســال »جهش تولید« معرفی شــده است.با وجود 
این، پتروشــیمی شــهیدتندگویان پس از اجرای چند طرح رفع موانع و 
 CTA گلوگاه های تولید شــامل طراحی و ســاخت مبدل های کارخانه
۲، احیای کاتالیســت پاالدیوم و... با حمایت از شرکت های دانش بنیان 
ایرانی که به ثبت رکوردهای جدید تولید منجر شــد، قصد دارد در سال 
۱۴۰۰ که از ســوی مقام معظم رهبری به ســال »تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« نام گذاری شــده، گام های مؤثری در مســیر پایداری و 
جهش تولید بردارد.پتروشیمی شــهیدتندگویان بزرگ ترین تولیدکننده 
محصوالت مهم و راهبردی پلی اتیلن ترفتاالت )PET( و اسید ترفتالیک 
خالص )PTA( در کشــور است. این شرکت به عنوان بزرگ ترین و تنها 
تولیدکننده محصول زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت در صنعت پتروشــیمی 
کشــور ظرفیت تولید ســاالنه بیــش از یک میلیــون و ۵۸7 هزار تن 

محصول متنوع از جمله گریدهای مختلف PET را دارد.
صحه گذاری پروژه های بهبود در پتروشیمی از 

تبریز آغاز شد
مدیر برنامه ریزی و توســعه شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی به 
دستاوردهای ارزشمند شرکت پتروشــیمی تبریز در سال 99 اشاره کرد 
و گفت: صحه گذاری پروژه های بهبود شــرکت های پتروشیمی با توجه به 

عملکرد مطلوب این مجتمع از این شرکت آغاز شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
حســن عباس زاده با اشــاره به اعتماد پتروشــیمی تبریز به دانش فنی 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی گفت: پتروشیمی تبریز قرارداد 
خرید دانش فنی تولید پلی اتیلن را برای نخســتین بار در کشــور برای 
اســتفاده در طرح توسعه ای خود، پارسال امضا کرد که اقدامی مهم بود.

وی از پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از شرکت های برتر در حوزه تعالی 
سازمانی نام برد و افزود: پارسال و در سال جهش تولید، رکورد تولید این 
مجتمع به ۱۰۸ درصد ظرفیت اسمی رسید و طرح های موفقی از جمله 
اتصال به خط لوله اتیلن غرب با هدف جبران بخشــی از کمبود خوراک 
تحقق یافت.مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ادامه داد: پتروشــیمی تبریز پارسال همه تعهدهای ارزی خود را با درک 
صحیحی که از شــرایط بازار ارز داشــت به خوبی ایفا کرد.عباس زاده با 
بیان اینکه صحه گذاری پروژه های بهبود شــرکت های پتروشــیمی از 
پتروشــیمی تبریز به نمایندگی از دبیرخانه جایزه تعالی و نیز شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی از این مجتمع پتروشیمی آغاز شده است، گفت: 
پتروشیمی تبریز یکی از شرکت های برتر در حوزه تعالی سازمانی است.

وی اظهار کرد: شــرکت پتروشــیمی تبریز افزون بر تولید و سودآوری 
اقدام های زیست محیطی بسیار خوبی را انجام داده است و در این زمینه 

می توان به گسترش فضای سبز و کنترل پساب اشاره کرد.
ثبت رکورد تاریخی تولید »اتیلن« در واحد 

الفین پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی جم برای نخستین بار در تاریخ تأسیس، رکورد 
تولیــد بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن اتیلــن در واحد الفین را در 

سال ۹۹ ثبت کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی جم، همزمان با 
اجرای طرح های مختلف رفع موانع و گلوگاه های تولید، برای نخســتین 
بار در تاریخ تأســیس پتروشــیمی »جم«، رکورد تولیــد اتیلن در واحد 
»الفین« این شرکت پتروشیمی در سال جهش تولید شکسته شد.بر این 
اســاس، تولید تجمعی واحد الفین پتروشیمی جم در سال ۱۳۹۹ برای 
نخستین بار با ثبت یک رکورد تازه به رقم کم سابقه بیش از یک میلیون 
و ۲۲۱ هزار تن تولید اتیلن رســید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ 
بیش از 6۲ هزار تن افزایش یافته است.تولید بالغ بر یک میلیون و ۲۲۱ 
هزار تن اتیلن در واحد الفین پتروشــیمی جــم عالوه براینکه در تاریخ 
تأســیس این شرکت پتروشیمی بی سابقه بوده، منجر به جهش تولید در 
سایر زنجیره های ارزش پتروشیمی جم شده به طوری که آمارهای رسمی 
نشان از ثبت باالترین میزان تولید محصوالتی همچون پلی اتیلن سبک 
خطی، پلی اتیلن ســنگین، پروپیلن و ... پتروشــیمی جم در سال جهش 
تولید می دهد.همســو با ثبت رکورد جدید تولیــد اتیلن در واحد الفین، 
پتروشــیمی جم سال گذشته در حوزه ســودآوری و فروش وضع قابل 
قبولی را تجربه کرده است به طوری که میران فروش با ثبت جهش ۹۵ 
درصدی از مرز ۲6 هزار و ۲۸۰ میلیون تومان گذشته است.افزون بر این، 
باید به این نکته هم اشــاره کرد که رکورد جدید در واحد الفین درحالی 
رقم خورده که پارسال با اجرای یکی از بزرگترین پروژه های رفع موانع 
تولید در واحد »الفین« پتروشیمی جم در کنار افزایش 6۰۰ هزار دالری 
سودآوری به ازای هر کوره این واحد، تولید دو محصول کلیدی اتیلن و 
پروپیلن افزایش یافته است.کاهش و مدیریت مصرف سوخت و انرژی، 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش راندمان و بهره وری حرارتی، 
از دیگر دســتاوردهای اجرای این پروژه بزرگ رفع موانع تولید در کنار 

ثبت آمار باالی تولید، به شمار می رود.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس:

صادرات پتروشیمی 6 تا 1۰ درصد افزایش یافت
پتروشــیمی  هلدینگ  مدیرعامل 
خلیج فارس با اشــاره به افزایش 6 تا 
۱۰ درصــدی صادرات گفــت: با رفع 
تحریم ها می توان در پروژه های بزرگ 

بین المللی سرمایه گذاری و ورود کرد.
مهنــدس جعفر ربیعــی با بیان 
اینکه در ســال گذشــته نســبت به 
ســال ۹۸ میزان صادرات محصوالت 
پتروشــیمی 6 تا ۱۰ درصــد افزایش 
داشته درباره موانع تحریم این صنعت 
به ایلنا گفت: رفع تحریم ها گشــایش 
ایجاد می کند اما به معنای رها کردن 
اتــکا به داخل و وابســتگی دوباره به 
استفاده  تحریم  رفع  نیست.  خارجی ها 
از ســرمایه گذاری خارجــی و رونــد 
افزود:  را تسهیل می کند.وی  صادرات 
به لحاظ ساخت تجهیزات بی نیاز بوده 
و وابســتگی به داخل اســت مگر در 
برخی تجهیــزات خاص که اکنون در 
شــرایط تحریم از کشورهای مختلف 
تامین می شــود. اگر مسئله تحریم ها 

حــل و مــراودات بــا شــرکت های 
ایران  برقرار شــود،  بین المللی  بزرگ 

بین المللــی  بــزرگ  پروژه هــای  در 
ســرمایه گذاری و ورود می کنــد. این 

امکان به لحاظ فنی و مدیریتی وجود 
دارد و می توان پروژه های بزرگ را در 

سایر کشــورها به اجرا رســاند.ربیعی 
ادامــه داد: اکنون پروژه های داخل در 
سطح بین المللی و در مقیاس مگاپروژه 
اســت بنابراین به راحتی می توان در 
سایر کشورها نیز اجرای پروژه داشت 
البته این در صورتی است که گشایش 
بین المللی بوجود آیــد و نقل و انتقال 

پول انجام شود.

پايان موفقيت آميز نصب ۶ دستگاه کمپرسور در شرکت يادآوران خليج فارس

هشدار هلدينگ خليج فارس درباره کالهبرداری عده ای به نام استخدام

تحقق 100درصد ظرفيت توليد در پتروشيمی بوعلی سينا با پايان موفقيت آميز تعميرات اساسی

در پــی انتشــار پیام هایــی در برخی 
پیام رسان ها درباره اســتخدام در پتروشیمی 
خلیج فارس، این شــرکت با تکذیب ادعاهای 
مطرح شــده نســبت به ســوء اســتفاده و 

کاهبرداری از متقاضیان کار هشدار داد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، در اطالعیه 
این شــرکت آمده اســت:در روزهای اخیر 
پیام هایی با مضمون استخدام در پتروشیمی 

خلیج فارس در برخی پیام رســان ها در حال 
انتشار است و در این پیام ها ادعا شده که این 
هلدینگ به متقاضیان کار در برخی رشته ها 
نیاز دارد و شماره ای نیز برای ارتباط متقاضیان 
اعالم شده اســت. شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با تاکید بر جعلی بودن این پیام 
و همچنین عدم ارتباط این شماره و این افراد 
مدعی برای اســتخدام با مجموعه هلدینگ 
خلیج فارس، ضمن برخــورد قضایی با این 

افراد مدعی، یادآوری می کند هرگونه جذب 
در این هلدینگ و شرکت های تابعه صرفا از 
طریق آزمون اســتخدامی که جزییات آن در 
www.pgpic. سایت این شرکت به آدرس

ir و همچنین سایت های رسمی شرکت های 
تابعــه و رســانه های معتبر  اطالع رســانی 
می شــود، صورت می گیرد و هرگونه ادعای 
دیگر در این خصوص با هدف کالهبرداری 

از متقاضیان است.

تعمیرات اساسی شــرکت پتروشیمی 
بوعلی ســینا با بهره گیری از توان نیروهای 
داخلــی با موفقیت انجام شــد و تولید این 
مجتمــع آروماتیکی  به ۱۰۰ درصد ظرفیت 

اسمی رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومــی پتروشــیمی بوعلی ســینا، رئیس 
بهره برداری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با 

اعالم این خبر گفت: درپی توقف تولید یکی 
از شرکت های ذینفع پتروشیمی بوعلی سینا 
به منظور انجام تعمیرات اساســی، با تکمیل 
از محصوالت، پتروشیمی  مخازن شــرکت 
بوعلی ســینا نیز تصمیم به انجام بخشی از 
تعمیرات خود در این باره زمانی گرفت.علی 
قاســمی افزود: در طی این مدت و با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی، واحدهای 

این مجتمع از 7 اسفندماه از سرویس خارج 
شدند و با اســتفاده از توان نیروهای داخل 
شــد.وی  آغاز  تعمیراتی  عملیات  مجموعه، 
خاطر نشــان کرد : از ۲۴ اســفندماه ســال 
گذشته نیز  عملیات راه اندازی مجدد واحدها 
در دســتور کار قــرار گرفــت و هم اکنون 
واحدهــای مجتمع بــا ۱۰۰ درصد ظرفیت 

اسمی در مدار تولید قرار گرفتند.

مهندس جعفر ربیعی: 
این امکان به لحاظ 

فنی و مدیریتی 
وجود دارد و می توان 
پروژه های بزرگ را در 
سایر کشورها به اجرا 

رساند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایرانپرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش گزارش

با دستور رئیس جمهوری و برای نخستین بار در کشور ۲ طرح ایرانی تولید کاتالیست پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین و طرح پاالیش پارسیان سپهر به بهره برداری رسید؛

ایرانی سازی کاتالیست در دستور کار
زنگنه: ۲1.۵ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی محقق شد

مهندس محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: از واردات کاتالیست در صنعت پتروشیمی بی نیاز می شویم

و نفت پارس ســرمایه گذاران اصلی طرح هستند.درآمد 
ساالنه پاالیش پارسیان ســپهر حدود یک میلیارد دالر 
پیش بینی شده است. همچنین این طرح در زمان ساخت 
برای بیش از ۵۳۰۰ نفر به طور مستقیم و بالغ بر ۱۵ هزار 
نفر به صورت غیرمســتقیم اشتغال ایجاد کرد و در زمان 
بهره بــرداری برای ۸۰۰ نفر به صورت مســتقیم و بیش 
از ۲ هزار نفر نیز به صورت غیرمســتقیم اشتغال خواهد 
داشت.اســتفاده حداکثری از توان داخلی در اجرای طرح 
پاالیش پارســیان سپهر صورت گرفته است به طوری که 
تمام پیمانکاران طراحی و راه اندازی این طرح ایرانی بوده 
و سهم بخش داخل در اجرای این طرح حدود 6۰ درصد 
است. شــرکت همپا هپکو پیمانکار اصلی و شرکت های 
دریاساحل، توسعه پارســیان، انرژی گستر نصیر و هیربد 
انرژی از پیمانکاران اجرایی طرح پاالیش پارسیان سپهر 
هســتند.واحد استحصال اتان شــرکت پاالیش پارسیان 
سپهر در ســایت ُمهر در شهرستان ُمهر در منطقه ای در 
جنوب استان فارس و واحد تفکیک اتان شرکت پاالیش 
پارسیان سپهر در سایت عسلویه در استان بوشهر احداث 

شده است.
زنگنه: ۲۱.5 میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید 

پتروشیمی محقق شد
وزیر نفت هم افتتاح طرح های پتروشیمی را مصداق 
اقتصاد مقاومتی، مقابله با خام فروشــی و تکمیل زنجیره 
ارزش دانســت و گفت: با افتتاح طرح اســتحصال اتان 
پاالیشگاه پارسیان ســپهر، در مجموع ۲۱.۵ میلیون تن 
از تعهــد افزایش ظرفیت تولید پتروشــیمی )۲۵ میلیون 
تن( عملیاتی شــده اســت. بیژن زنگنه در آیین افتتاح 
ســه طرح پتروشــیمی به صــورت ویدئوکنفرانس و با 
فرمــان رئیس جمهوری، ضمن تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان اظهار کرد: تعهد ما در ابتدای ســال ۱۳۹۹ این 
بود که طرح های پتروشیمی با ظرفیت ۲۵ میلیون تن به 
بهره برداری برســد که خوشبختانه با تالش شبانه روزی 
جمعی از مدیــران و کارکنان شــاغل در این طرح ها و 
با وجود فشــار بیماری کرونا و تحریم های شــدید علیه 
صنعت نفت، بزرگترین جهش تاریخ پتروشــیمی کشور 
در ســال ۱۳۹۹ رقم خورد و تا کنون ۲۱.۵ میلیون تن از 

تعهــد ۲۵ میلیون تنی افزایش ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی محقق شده اســت.وی با بیان اینکه جهش 
دوم پتروشــیمی آخرین گام های مستحکم خود را برای 
رســیدن به مقصد برمی دارد و جهش ســوم با قدرت در 
حال وقوع و طرح های آن در حال اجراست، ادامه داد: بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته، با افزودن سه ابرپروژه 
به طرح های جهش ســوم، ارزش محصوالت پتروشیمی 
از ۳۴ میلیارد دالر در ســال ۱۴۰۴ بــه ۴۰ میلیارد دالر 
در ســال ۱۴۰6 افزایش خواهد یافت.وزیر نفت با تاکید 
بر اینکه خوراک همه ابرپروژه های پتروشــیمی تعیین و 
سرمایه گذاران آن مشخص شده است و در همین دولت 
هــم کار آنها آغاز خواهد شــد، افزود: با یــاری خداوند 
متعال، نه تنها طرح های جهش دوم را به سرانجام و اکثر 
آنها را به پایان رســاندیم، بلکه ریل گذاری و پایه گذاری 
مســتحکمی برای دولت بعد انجام دادیم. تولید خوراک 
به اندازه کافی از اهداف ما بوده اســت و عمده طرح های 
تامین خوراک پتروشیمی اجرا و بخش کمی هم در دست 
اجراست و خوراک برای طرح های جهش دوم و سوم هم 

تامین شده است.
پاالیشگاه پارسیان سپهر و در آمد یک میلیارد دالری

زنگنه با بیان اینکه طرح استحصال اتان پاالیشگاه 
پارسیان ســپهر و دو طرح مهم تولید کاتالیست صنعت 
پتروشــیمی امروز به بهره برداری می رســد، اظهار کرد: 
با افتتاح طرح استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر، 
چهاردهمین طرح از ۱7 طرح پتروشــیمی که تعهد شده 
بود به بهره برداری می رســد و ســه طرح پتروشــیمی 
مسجدســلیمان، متانول ســبالن و اکســیر حالل نیز 
ظرف هفته های آتی افتتاح خواهد شــد.وی با اشــاره به 
اینکه طرح اســتحصال اتان پاالیشــگاه پارسیان سپهر 
ســال ۱۳۹۳ در جریان نخستین سفر رئیس جمهوری به 
استان فارس به صورت ویدئوکنفرانس در جوار پاالیشگاه 
پارسیان و منطقه ُمهر آغاز شد، ادامه داد: هدف از اجرای 
این طرح، جداسازی هیدروکربن های سنگین از گازهای 
تولید میدان های تابناک، شانول، وراوی و هما بوده است 
که در منطقه عمومی ُمهر و المرد واقع شده اند.وزیر نفت 
با یادآوری اینکه این میدان ها )میدان تابناک، شــانول، 
وراوی و هما( در دوران ریاســت جمهوری آقای خاتمی 
توسعه یافته بود و پاالیشگاه پارسیان هم در همان مقطع 
اجرا شد، گفت: این طرح در مرحله نخست قرار بود تنها 
در شهرستان ُمهر اجرا شود اما سرمایه گذار به دلیل فنی 
و اقتصادی محکم این طرح را دو منطقه پارسیان )بخش 
نخست( و عســلویه )بخش دوم( اجرا کرده است.زنگنه 
میزان ســرمایه گذاری در طرح پاالیش پارسیان سپهر را 
۱.۳ میلیارد دالر و درآمد ساالنه آن را بیش از یک میلیارد 
دالر عنوان کرد و گفت: این طرح از ســوی ستاد اجرایی 
فرمان امام انجام شده است و ساالنه ۳.۳ میلیون تن به 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی می افزاید.وی با بیان 
اینکه با افتتاح طرح اســتحصال اتان پاالیشگاه پارسیان 
ســپهر، در مجموع ۲۱.۵ میلیون تــن از تعهد افزایش 
ظرفیت تولید پتروشیمی )۲۵ میلیون تن( کشور عملیاتی 
شده است، تصریح کرد: ظرفیت تولید پتروشیمی با افتتاح 
سه طرح باقیمانده از مجموع ۱7 طرح برنامه ریزی شده، 
به بیش از ۲۴.۵ میلیون تن می رسد.وزیر نفت با تاکید بر 
اینکــه این طرح ها از مصادیق اقتصاد مقاومتی، مقابله با 
خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش افزوده و جهش تولید 
است، خطاب به رئیس جمهوری گفت: صنعت پتروشیمی 
در دوران تحریم ها یکی از ارکان اصلی مقاومت کشــور 
بوده اســت به نحوی که نزدیک ۹۰ درصد ارزی که در 
ســال گذشته در ســامانه نیما عرضه شده، بنابر گزارش 
بانک مرکزی از سوی شرکت های پتروشیمی بوده است.

زنگنه گفت: تنوع بخشی به مقاصد صادرات محصوالت 
پتروشــیمی هم از کارهایی بوده که اگرچه سخت، اما در 

این سال ها اجرایی شده است.
خوراک پتروشیمی ها ساالنه ۱.3 میلیون تن افزایش 

می یابد
مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر گفت: با 
بهره برداری از طرح پاالیش پارسیان سپهر، ساالنه ۱.۳ 
میلیون تن اتان برای مصــرف واحدهای الفینی صنعت 
پتروشیمی تأمین می شــود.محمود زیرکچیان زاده گفت: 
طرح عظیم پاالیش پارســیان سپهر ســال ۹۳ با هدف 
بازیابی اتان و اجزای سنگین تر اتان به ستاد اجرایی فرمان 
امام واگذار شد و نخستین اعتبارات اسنادی )ال سی( این 
طرح از صندوق توسعه ملی آبان ماه ۹۵ گشایش یافت که 
ســرانجام به همت متخصصان ایرانی پارسال راه اندازی 
آزمایشــی شــد و پنجشــنبه، ۲6 فرودین ماه با دستور 
رئیس جمهوری به طور رسمی افتتاح  شد.وی افزود: طرح 
پاالیش پارسیان سپهر با روزآمدترین فناوری های ملی - 
جهان و با تکیه بر دانش متخصصان داخلی در دو بخش 
واحد اســتحصال اتان در سایت ُمهر در شهرستان ُمهر و 
مجتمع پاالیشگاه پارسیان سپهر به عنوان واحد تفکیک 
نهایی اتان در سایت عسلویه احداث شده است.مدیرعامل 
شرکت پاالیش پارسیان سپهر ادامه داد: روزانه 7۴ میلیون 
مترمکعب گازغنی چهار میدان تابناک، شانول، وراوی و 
هما از طریق پاالیشگاه پارســیان وارد واحد استحصال 
اتان پارسیان سپهر در ســایت ُمهر می شود )نزدیک به 
ســه فاز پارس جنوبی( که این مجموعه، با توان بازیافت 
۹۵ درصــدی اتان، باالترین توان خلوص در کشــور را 
دارد.زیرکچیان زاده با اشــاره به اینکه ساالنه ۱6 میلیون 
تن متــان تولیدی به عنوان یکی از بزرگ ترین ثمره های 
زیســت محیطی این طرح از ســایت ُمهر به گاز شهری 
اختصاص می یابد، اظهار کرد: اتان تولیدی در این سایت 
برای تفکیک نهایی و تولید ساالنه ۳.۳ میلیون تن اتان، 
پروپــان، بوتان و میعانات گازی به عنوان محصول اصلی 
به وسیله خط لوله ۱۸ اینچ به طول حدود 6۳ کیلومتر به 
سایت عسلویه منتقل می شود.وی تأکید کرد: در این خط 
لوله برای نخستین بار در کشور، حفاری افقی جهت دار در 
 )HDD: Horizontal Directional Drilling( کوهستان
انجام شــده و حدود 6 میلیون مترمکعب کوه کنی انجام 
شــده است.مدیرعامل شــرکت پاالیش پارسیان سپهر، 
به ارسال ســاالنه ۱.۳میلیون تن اتان به خط سراسری 
اتان برای مصرف واحدهای الفینی صنعت پتروشیمی و 
صادرات یک میلیــون تن پروپان و بوتان و یک میلیون 
تن کاندنســیت تولیدی شرکت اشاره کرد و گفت: طرح 
توسعه ۴۵۰ هزار تنی PDH برای تبدیل پروپان پاالیش 
پارســیان ســپهر به محصول ارزشــمند پلی پروپیلن و 

تکمیل زنجیره محصوالت تعریف شده است 
که امیدواریم با صدور مجــوز تخصیص زمین از وزارت 
نفت و اعطای تسهیالت صندوق توسعه ملی شاهد آغاز 
عملیات اجرایی این طرح باشــیم.زیرکچیان زاده میزان 
سرمایه گذاری این طرح را یک میلیارد و ۱۳ میلیون دالر 
عنوان کرد که از دو منبع اصلی تسهیالت صندوق توسعه 
ملی با عاملیت بانک پارســیان و آورده سهامداران تأمین 
شده است. گروه توسعه انرژی تدبیر، گروه مالی پارسیان 

و نفت پارس سرمایه گذاران اصلی طرح هستند.
تکمیل طرح در اوج تحریم و کرونا

وی درآمد ســاالنه طرح پاالیش پارســیان سپهر 
را حــدود یــک میلیــارد دالر  اظهار کــرد و ادامه داد: 
نرخ بازگشــت ســرمایه این طرح ۲۰ تا ۳۰ درصد است 
و این طــرح ارزش افزوده باالیی برای کشــور خواهد 
داشــت که به طور حتم با تکمیل زنجیره ارزش، افزایش 
خیره کننده ای خواهد یافت.مدیرعامل شــرکت پاالیش 
پارســیان ســپهر با تأکید بر این نکته که طرح پاالیش 
پارسیان سپهر در اوج تحریم ها و کرونا تکمیل شد، گفت: 
این موارد اگرچه سرعت کار را کاهش داد، اما پروژه حتی 
برای یک روز نیز متوقف نشد.زیرکچیان زاده با اشاره به 
اینکــه بیش از ۵۳۰۰ نفر به طور مســتقیم و بالغ بر ۱۵ 
هزار نفر به صورت غیرمستقیم در زمان ساخت این طرح 
اشــتغال ایجاد شد، افزود: این طرح در زمان بهره برداری 
برای ۸۰۰ نفر به صورت مســتقیم و بیش از ۲ هزار نفر 
نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال خواهد داشت.وی تمام 
پیمانکاران طراحی و راه اندازی طرح پاالیش پارســیان 
ســپهر را ایرانی عنوان و اظهار کرد: سهم بخش داخل 
در اجــرای این طرح حدود 6۰ درصد اســت.مدیرعامل 
شرکت پاالیش پارسیان سپهر گفت: شرکت همپا هپکو 
پیمانکار اصلی و شرکت های دریاساحل، توسعه پارسیان، 
انرژی گســتر نصیر و هیربد انرژی از پیمانکاران اجرایی 
طرح پاالیش پارســیان ســپهر هستند.سایت ُمهر طرح 
پاالیش پارسیان سپهر در شهرستان ُمهر در منطقه ای در 
جنوب اســتان فارس و سایت عسلویه در مرز عسلویه در 

مجاورت استان بوشهر احداث شده است. 
مشارکت ۲5۰ سازنده داخلی در طرح پاالیش پارسیان 

سپهر
رئیس هیئت مدیره شــرکت پاالیش پارسیان سپهر 
هم به ســاخت تجهیزات این پاالیشــگاه در ۱۸ استان 
کشــور اشاره کرد و گفت: ۲۵۰ سازنده داخلی در ساخت 
تجهیزات مورد نیاز این پاالیشــگاه همکاری داشته اند. 
غالمحســین نــوذری  در آییــن بهره بــرداری از واحد 
استحصال اتان شرکت پاالیش پارسیان سپهر، به کیفیت 
کار و توانمندی کشور در افتتاح طرح ها در دوران تحریم 
اشاره و از وزیر نفت برای ارائه پیشنهاد اجرای این طرح 
به ستاد اجرایی فرمان امام قدردانی کرد و گفت: باید به 
این اندیشــه ها و تصمیم ها احترام گذاشت. ستاد اجرایی 
فرمان امام قدردان همکاری چهار شــرکت اصلی وزارت 
نفت، پیمانکاران، ســازندگان و همه دست اندرکاران این 
طرح اســت.وی با اشــاره به اینکه 66۰ میلیون دالر از 
منابع طرح یک میلیارد دالری پاالیش پارســیان سپهر 
از محل منابع صندوق توســعه ملی تأمین شده است، به 
سختی های کار اشــاره کرد و افزود: در اجرای خط لوله 
این طرح، 6۴ کیلومتر عملیــات حفر صورت گرفت که 
۳۴ کیلومتر آن از بین دو رشــته کوه می گذشــت.رئیس 
هیئت مدیره شرکت پاالیش پارسیان سپهر با بیان اینکه 
تجهیزات این پاالیشگاه در ۱۸ استان ساخته شده و ۲۵۰ 
سازنده داخلی در ســاخت تجهیزات مورد نیاز همکاری 
داشــته اند، ادامه داد: پیمانکار اصلی این طرح شــرکت 
همپــا هپکو بوده که کارهای بزرگی انجام داده اســت.

نوذری با اشــاره به اینکه هــدف اصلی اجرای این طرح 
تکمیل زنجیره ارزش بوده اســت، تصریح کرد: امروز با 
افتتاح این دو واحد میان دســتی و پایین دستی، به بهبود 
محیط زیســت نیز کمک می شود به طوری که ۵۰۰ هزار 
مترمکعب گاز دی اکســیدکربن گرفته می شــود و شعله 
گاز در خانــه مردم آبی تر خواهد ســوخت.به گفته وی، 
محرومیت زدایی و اشتغالزایی از دیگر اهداف اجرای این 
طرح بوده اســت که در جهت اهداف بیانات مقام معظم 

رهبری در بخش پتروشیمی اجرا شده است. 

تهیه و تنظیم: اسماعیل مددی طائمه
رئیس جمهوری روز چهارشنبه گذشته خبر از افتتاح 
هایــی بزرگ داد. پروژه هایی که روز پنج شــنبه به بهره 
برداری رســید، طرح های مهمی در صنعت پتروشــیمی 
بودند که با فرمان رئیس جمهور افتتاح و عملیاتی شدند. 

در همین خصــوص، مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی هم روز چهارشنبه از افتتاح طرح 
اســتحصال اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر و دو طرح 
مهم تولید کاتالیســت صنعت پتروشــیمی خبر داده 
بود. بهزاد محمدی طرح اســتحصال اتان پاالیشگاه 
پارســیان ســپهر را یکی از ۱7 طرح پتروشیمی که 
ابتدای سال گذشته در برنامه بهره برداری قرار گرفت 
برشــمرد و با ارائــه پیشــینیه ای از بهره برداری این 
پروژه هــا گفت: پنجم فروردین ۱۳۹۹ برنامه ای برای 
افتتاح ۱7 طرح پتروشــیمی بــا ارزش درآمدی ۱۱.۴ 
میلیارد دالر و تناژ ۲۵ میلیون تن پیشنهاد دادیم تا با 
افزایش این میزان به ظرفیت تولید 6۵.۴ میلیون تنی 
صنعت پتروشــیمی در انتهای سال ۹۸، ظرفیت تولید 
صنعت پتروشیمی در پایان سال ۹۹ به ۹۰ میلیون تن 
برسد.وی با اشاره به مشکالت ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، ادامه داد: با وجود تشدید کرونا که 
مانعی در مســیر پیشــبرد پروژه ها بود، تا پایان سال 
گذشــته طرح های میاندوآب، کاوه، تولید کاتالیست 
پتروشیمی لرستان، کیمیای پارس خاورمیانه، بوشهر، 
لردگان، ســولفات پتاســیم ارومیه، هگمتانه، فاز دوم 
پتروشیمی ایالم، پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و 
پتروپاالیش کنگان از مجموع ۱7 طرح به بهره برداری 
کامل رســید و برنامه بهره برداری و افتتاح طرح های 
باقیمانده از این ســبد هــم در هفته های آینده انجام 
خواهد شــد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با تأکید بر اینکه تحقق بهره برداری بهنگام ۱7 طرح 
پتروشیمی، سال درخشــانی برای صنعت پتروشیمی 
بود، افزود: طرح اســتحصال اتان پاالیشگاه پارسیان 
ســپهر یکی از طرح های باقیمانده از پارســال است 
که به عنوان طرح تولید خوراک پتروشــیمی با فرمان 
رئیس جمهوری افتتاح  شــد.محمدی بــا بیان اینکه 
خوراک این طرح از پاالیشگاه پارسیان تأمین می شود، 
ادامه داد: در سایت ُمهر گاز متان پس از جداسازی به 
شــبکه تزریق می شود و +C۲ برای جداسازی نهایی 
به عســلویه انتقال می یابد که خوراک باارزش اتان، 
پروپان و بوتان نیز در این مجموعه تفکیک می شود.

وی با اشــاره به اینکه این پروژه از ســوی شــرکت 
توسعه انرژی تدبیر به عنوان ســرمایه گذار این طرح 
با ســرمایه گذاری یک میلیارد دالر و پیش بینی درآمد 
ســاالنه ۱۰۰۰ میلیون دالر اجرا شــده است، گفت: 
ظرفیت این پروژه ۳.۳ میلیون تن در ســال و اشتغال 
مســتقیم آن در زمان ســاخت ۵۳۰۰ نفر است و در 
دوران بهره برداری هم حدود هزار نفر در این دو سایت 

مشغول کار خواهند شد.
از واردات کاتالیست در صنعت پتروشیمی بی نیاز 

می شویم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تشریح 
ویژگی های دو طرح کاتالیستی که افتتاح شد، گفت: این 
دو طــرح جزو طرح های دانش محور هســتند.محمدی با 
بیان اینکه دو طرح کاتالیستی، شامل طرح تولید کاتالیست 
پلی پروپیلن و طرح تولید پلی اتیلن ســنگین )CX( است، 
افزود: در طرح های کاتالیســتی آنچه اهمیت دارد توسعه 
دانش فنی ایرانی اســت، زیرا برای نخستین بار در کشور 
شاهد تولید این نوع کاتالیســت ها هستیم و اینکه دانش 
فنی تولید کاتالیست ازسوی پژوهشگران شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی توسعه پیدا می کند بسیار جای غرور 
و افتخار دارد و این ســبب بی نیازی ما از واردات این دو 
نوع کاتالیست می شــود.وی با بیان اینکه ارزش مصرف 
کاتالیســت در صنعت پتروشیمی حدود ۲7۰ میلیون دالر 
در ســال است، گفت: ۴۰ نوع کاتالیســت اصلی در سبد 
مصرف صنعت پتروشــیمی داریم که تا امــروز ۱۹ نوع 
آن ایرانی سازی شده اســت و ۹ کاتالیست دیگر تا پایان 
سال ایرانی ســازی می شود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی یادآور شد: ۱۲ نوع کاتالیست باقیمانده در مسیر 

تحقیق و توسعه اســت که امیدواریم در سال های آینده، 
به ســبد کاتالیست های ایرانی سازی شده اضافه شوند و از 

واردات کاتالیست در صنعت پتروشیمی بی نیاز شویم.
افتتاح 3 طرح پتروشیمی تا اواسط اردیبهشت ماه

محمدی ضمن اشــاره به برنامه بهره برداری از سه 
طرح دیگر از ســبد ۱7 طرح برنامه ریزی شده در سال ۹۹ 
در هفته های پیش رو، گفت: طرح های متانول ســبالن، 
اوره مسجدسلیمان و اکسیرحالل که در مراحل راه اندازی 
نهایی هســتند، طی هفته های آتی به ســبد مجتمع های 

تولیدی صنعت پتروشیمی کشور افزوده می شوند.
صنعت پتروشیمی؛ تامین کننده 9۰ درصد ارز نیمایی 

کشور در سال 99
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه صنعت پتروشــیمی 
توانســت ۹۰ درصد ارز نیمایی کشــور را در سال ۹۹ تامین 
کند، گفت: این صنعت همواره در خط مقدم مقابله با جنگ 
اقتصادی با دشمن قرار داشته است. دکتر حسن روحانی، روز 
پنجشنبه، ۲6 فروردین ماه در آیین بهره برداری از طرح های 
ملی وزارت نفت با بیان اینکه مانع زدایی ها برای ما بســیار 
اهمیــت دارد و دولت تا آخرین روز و آخرین ســاعت همه 
تــالش خود را برای به ســرانجام رســاندن طرح ها به کار 
می بندد، گفت: در این ســه سال جنگ اقتصادی که دشمن 
می خواست ما را از ارزآوری محروم کند، صادرات غیرنفتی به 
میدان آمد و یکی از وجوه صادرات غیرنفتی که به واسطه آن 
۹۰ درصد ارز نیمایی ما تامین شد، صنعت پتروشیمی بود.وی 
با بیان اینکه پتروشیمی یکی از صنایع خط مقدم برای جنگ 
اقتصادی بوده است، عنوان کرد: فقط یکی از طرح هایی که 
امروز افتتاح شــد و اجرای آن چهار سال به طول انجامید، با 
صــرف حدود یک میلیارد دالر هزینه، ســاالنه یک میلیارد 
دالر درآمدزایی می کند که این امر نشــانگر سودآوری این 
صنعت اســت.روحانی گفت: چهار هدف را همچنان تا پایان 
دولــت دنبال می کنیــم؛ مقابله با ویروس کرونا، شکســت 
تحریم، پایان بخشی طرح های نیمه تمام و رسیدگی بیشتر به 
معیشت مردم که هر چهار مورد از اولویت های ما در ماه های 
پایانی دولت خواهد بود.وی با بیان اینکه هم اکنون سربازان 
دیپلماسی کشــور در وین در تالش هستند، افزود: برای ما 
مهم نیست دشمن چه زمانی به سر عقل می آید و چه زمانی 
در برابر قانون تواضع می کنــد، اما یقین داریم برای آمریکا 
و بقیه کشــورهایی که در داخل برجام بودند، راهی جز این 
وجود ندارد و تنها راه موجود این اســت که به توافق برجام 

به طور کامل بازگردند.
نقش آفرینی درآمدهای نفتی پسابرجام در ثمربخشی 

امروز طرح ها
رئیس جمهــوری بــا تاکید بــر اینکه بســیاری از 
ســرمایه گذاری های بزرگی که در ســال های اخیر انجام 
شده، از محل سرمایه های صندوق توسعه ملی تامین مالی 
شده است، تصریح کرد: این موضوع را باید حاصل برجام 
بدانیم. هر زمانی که توانســتیم نفت بیشتری صادر کنیم 
پول بیشتری وارد صندوق توســعه ملی شد و زمانی هم 
که در صادرات نفت مشــکل به وجود آمد، پول واریزی در 
صندوق کاهش یافت. در سال های ۹۵، ۹6 و حتی اوایل 
ســال ۹7 توانستیم میزان مناســبی صادرات نفت داشته 
باشــیم، اما بعد از آن چون صادرات نفت کمتر شد، منابع 
صندوق هــم کاهش یافت.روحانی ادامــه داد: هرچند از 
دولت قبل پولی در صندوق توسعه ملی بود، اما باید عنوان 
کرد که تقریبا همه منابــع صندوق به دولت های یازدهم 
و دوازدهم مربوط می شــود و ایــن صندوق هم به خوبی 
بــرای حمایت از اجرای طرح های بزرگ ســرمایه گذاری 

کرده است.
صنعت نفت همواره در تاریخ ایران درخشیده است

وی گفــت: اینکه ما در این یکســال و چندماه، ۲۵ 
میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی خود 
اضافه کرده ایم افتخاری برای تاریخ ایران اســت. صنعت 
نفت همواره در تاریخ کشور درخشــیده است، به ویژه در 
دهه ۹۰ که اگر بگوییم این دهه، دهه پیشــرفت، پیروزی 
و جهش در تولید و توســعه بوده اســت، بی راه نگفته ایم.

رئیس جمهوری افزود: کارهای بســیار بزرگی در صنعت 
نفت در طول این دهه )دهه ۹۰( انجام شــده اســت، از 
اکتشــافات بزرگ نفت و گاز تا پایان دادن به پروژه های 
بزرگ در عســلویه، از کارهای عظیم در طرح انتقال نفت 
گوره - جاســک تا تکمیل پروژه های پتروشــیمی مانند 
بیدبلند خلیج فــارس و طرح های دیگــر، از فعالیت های 
تحقیــق و توســعه تا ســاخت کمپرســورهای نفتی، از 
جمع آوری فلرها تا گازرسانی به روستاهای کشور از جمله 
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان که در این دولت 

انجام شد.
۲ طرح ایرانی تولید کاتالیست پلی پروپیلن و پلی اتیلن 

سنگین به بهره برداری رسید
بر اســاس این گــزارش، ۲ طرح تولید کاتالیســت 
پلی پروپیلــن و کاتالیســت پلی اتیلن ســنگین با دانش 
فنی ایرانی برای نخســتین بار در کشــور به بهره برداری 
رســید. ۲ طرح دانش محور تولید کاتالیســت پلی پروپیلن 
و کاتالیســت پلی اتیلن ســنگین)CX( که برای نخستین 
بار در کشــور با دانــش فنی ایرانی اجرا شــده اند، امروز 
)پنجشــنبه، ۲6 فروردین ماه( با دستور رئیس جمهوری از 
طریــق ویدئوکنفرانس به بهره برداری رســید.واحدهای 
تولید کاتالیســت های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ســنگین 

برای نخســتین بار در کشور از سوی پژوهشگران شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی در شهرستان شازند استان 
مرکزی اجرا شده اند و ۱۰۰ درصد تجهیزات این واحدها در 
داخل کشور ساخته شده است که اجرای این واحدها سبب 
بی نیازی صنعت پتروشیمی از واردات این دو نوع کاتالیست 
می شــود.ظرفیت واحد تولید کاتالیست پلی پروپیلن که با 
ســرمایه گذاری 7 میلیون دالری احداث شــده است، ۱۲ 
تن در ســال معادل ۳۰ درصد نیاز صنعت پتروشــیمی و 
قابل توســعه تا تأمین کامل نیاز کشور است. طرح تولید 
کاتالیست پلی اتیلن ســنگین نیز با فناوری CX و حجم 
ســرمایه گذاری ۳ میلیون دالر اجرا شده و ظرفیت تولید 
ساالنه ۲۰ تن معادل ۲۵ درصد نیاز صنعت پتروشیمی را 
داراســت که قابل توسعه تا تأمین کامل نیاز کشور است.

کاتالیست ها به عنوان قلب واحدهای فرآیندی پتروشیمی 
استفاده می شوند. ارزش کاتالیست های مصرفی در صنعت 
پتروشــیمی ۲7۰ میلیون دالر در سال است که از ۴۰ نوع 
کاتالیست مهم مورد استفاده در صنعت پتروشیمی، تاکنون 

۱۹ نوع بومی سازی شده و براساس برنامه، ۹ نوع دیگر نیز 
تا پایان امسال بومی سازی می شوند.

طرح پاالیش پارسیان سپهر به بهره برداری رسید
در همیــن حال، طرح پاالیش پارســیان ســپهر با 
ظرفیت تولید ســاالنه ۳.۳ میلیون تن اتان، پروپان، بوتان 
و میعانات گازی و بــرآورد درآمدزایی یک میلیارد دالری 
برای کشــور، با فرمان رئیس جمهوری بــه بهره برداری 
رســید. طرح پاالیش پارسیان ســپهر که به عنوان یکی 
از طرح های جهش دوم صنعت پتروشــیمی در دو بخش 
واحد بازیابی اتان در ســایت ُمهر در استان فارس و واحد 
تفکیک اتان در ســایت عســلویه اســتان بوشهر احداث 
شده است، به دستور حســن روحانی، رئیس جمهوری از 
طریــق ویدئوکنفرانس بهره برداری شــد.عملیات اجرایی 
طرح پاالیش پارســیان سپهر در ســال ۹۴ آغاز و سال 
گذشــته به همت متخصصان ایرانی راه اندازی شد. واحد 
استحصال اتان پارسیان ســپهر در سایت ُمهر روزانه 7۴ 
میلیون مترمکعب گاز غنی چهار میدان تابناک، شــانول، 

وراوی و همــا را از طریق پاالیشــگاه پارســیان دریافت 
می کند که پس از جداســازی ساالنه ۱6 میلیون تن متان 
به شــبکه گاز شــهری اختصاص می یابد و اتان تولیدی 
برای تفکیک نهایی و تولید ســاالنه ۳.۳ میلیون تن اتان، 
پروپان، بوتــان و میعانات گازی به عنوان محصول اصلی 
به وســیله خط لوله ۱۸ اینچ به طول حــدود 6۳ کیلومتر 
به مجتمع پاالیشــگاه پارسیان ســپهر در سایت عسلویه 
منتقل می شــود.طرح پاالیش پارسیان ســپهر به عنوان 
یکی از واحدهای تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی، 
ســاالنه ۱.۳ میلیون تن اتان به خط سراسری اتان برای 
مصــرف واحدهای الفینی تزریق خواهد کرد. یک میلیون 
تن پروپان و بوتان و یک میلیون تن کاندنســیت تولیدی 
این شــرکت نیز صادر خواهد شد.حجم سرمایه گذاری در 
طرح پاالیش پارســیان ســپهر یک میلیارد و ۱۳ میلیون 
دالر است که از دو منبع اصلی تسهیالت صندوق توسعه 
ملی با عاملیت بانک پارســیان و آورده سهامداران تأمین 
شده است و گروه توسعه انرژی تدبیر، گروه مالی پارسیان 

4۰ نوع کاتالیست اصلی 
در سبد مصرف صنعت 
پتروشیمی داریم که 
تا امروز 1۹ نوع آن 

ایرانی سازی شده است 
و ۹ کاتالیست دیگر تا 

پایان سال ایرانی سازی 
می شود

محمود زیرکچیان زاده: 
طرح پاالیش پارسیان سپهر 
با روزآمدترین فناوری های 

ملی - جهان و با تکیه بر 
دانش متخصصان داخلی در 

دو بخش واحد استحصال اتان 
در سایت ُمهر در شهرستان ُمهر 

و مجتمع پاالیشگاه پارسیان 
سپهر به عنوان واحد تفکیک 
نهایی اتان در سایت عسلویه 

احداث شده است
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درمانبهداشت و 

تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی
 در ادارات صنعت نفت 

، مدیران  پانزدهمین جلســه روسا 
ستادی و روسا مناطق با حضور مدیرعامل 
سازمان با هدف اجرای دستور العمل های 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا بصورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شد و مدیرعامل سازمان 
تاکید  اباغی  بر رعایت دستورالعمل های 

کرد. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
،مدیرعامل ســازمان با تاکید بر تشدید 
نظارت ها بر نحوه رعایت پروتکل های 
بهداشتی گفت: شاهد موج جدید بیماری 
کرونا در کشور هستیم و متأسفانه طبق 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اقصی نقاط کشور در وضع قرمز 

قرار دارند.
وی افــزود : برای پیشــگیری و 
مبارزه بــا بیماری چــاره ای جز رعایت 
اقدام های پیشگیرانه نیست،رعایت شیوه 
نامه هــای ابالغی در مراکــز از جمله 
کاهش رفت و آمد های غیر ضرور، تاکید 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله 

اقدامات است.
دکتر مهدی هاشمی در ادامه جلسه 
مباحثی در خصــوص روش های تهیه 
واکســن کووید ۱۹ ،استفاده از تجربیات 
بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز در 
خصوص مدیریت پیک چهارم، همکاری 
   HSE تیم واکنش ســریع مراکز  با واحد
شــرکت های نفتــی  و ارائــه خدمات 

سرپایی مطالبی را بیان کرد.

دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت 
و درمان صنعت نفت اهواز گفت :  از ۲۵ 
بهمن ماه این منطقه در پیک چهارم قرار 
گرفت که حدود  ۸ هــزار نفر  با عالئم 

تنفسی مراجعه کردند.
وی ادامه داد : در اهواز با توجه به 
سرپایی  خدمات  مراجعین  تعداد  افزایش 
افزایش پیدا کرد و خوشبختانه از میزان 
تعــداد مراجعیــن که خدمات ســرپایی 

دریافــت کردند فقط ۲ درصــد نیازمند 
بستری بوده اند .رییس بهداشت و درمان 
صنعت نفت اهواز اظهار داشت : متناسب 
با زیر ساخت های بیمارستان باید تخت 
های بستری مدیریت و حضور پزشکان 
متخصص و فوق تخصص در جهت ارائه 
خدمات به کارکنان شاغل ، بازنشستگان 

و خانواده ها فراهم  شود.
دکتــر دهقان با تاکیــد بر وحدت 

رویه در رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و درمانــی در مراکــز درمانــی  گفت : 
خوشبختانه در تامین دارو مشکلی نبوده 
و کمبود دارو نداریم و دستورالعمل آن را 

تهیه و در اختیار مراکز قرار می دهیم.
دکتر محمدرضا کاظمی آشــتیانی 
رییس بیمارســتان نفت تهران با اشاره 
به اعالم وضعیــت قرمز کرونا در تهران 
گفــت: با افزایش مراجعین  ســرپایی و 

بستری تمام بخش های کووید ۱۹ بدون 
وقفه در حال ارائه خدمت است ، خدمات 
و عمل های جراحی غیر اورژانســی را 

برای مدیریت بهتر لغو کردیم.
در ایــن جلســه روســا مناطق به 
ارائه گزارش عملکــرد و بیان چالش ها 
و مشکالت برای تهیه دستگاه اکسیژن 
ساز ، افزایش میزان تخت های بستري 

و ... پرداختند.

راه اندازی کلينيک تخصصی »ام اس« در بيمارستان نفت تهران 

مراجعه به کلينيک دندانپزشکی نفت گچساران حدود ۶5 درصد کاهش يافت 

به منظــور ارتقا کیفیــت درزمینه 
بیمارســتان  در  تخصصی  های  درمان 
تخصصی  فوق  کلینیــک  تهران،  نفت 
بیماری » ام اس« دراین بیمارستان راه 

اندازی می شود. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران، 
ازاول اردیبهشــت ماه، بــا راه اندازی  
کلینیــک تخصصی  بیماری » ام اس«  
امــکان تشــخیص و درمان بــه موقع  
بیمــاران “MS” در کلینیک  تخصصی 
بیمارســتان  نفت تهــران و درمانگاه 
خانــواده آزادی صنعت نفت فراهم می 

شود.
   اســتفاده از خدمــات  بــرای 
مراجعین به  کلینیک »ام اس« از طریق 
نوبت دهی سامانه ۱۵۱۹ برای بیماران 
»ام اس » و ارجاع  بیماران مشــکوک 

ازسوی متخصصان مغزو اعصاب داخلی 
انجام می شود.

 شــایان ذکراســت پزشک فوق 
تخصــص بیمــاری »ام اس«، هفتــه 
ای یــک بــار در بیمارســتان مرکزی 
نفت و یــک روز درهفتــه در کلینیک 
» ام اس« درمانــگاه خانــواده آزادی 
 صنعــت نفــت بــه ویزیت بیمــاران

 می پردازد.
مالتیپل اســکلروزیس )MS( یک 
بیماری نسبتا شایع و مخرب پیشرونده 
و التهابی  اســت و در گــروه بیماری 
هــای داخلی اعصاب قرارمی گیرد. این 
بیماری ناشــی از شکسته شدن پوشش 
محافظ غــالف ملین دراطراف اعصاب 
اســت و باعث می شود برقراری ارتباط 
مغزبا بقیه قســمت های بدن با سختی 

صورت گیرد. 

بهداشت  دندانپزشکی  کلینیک  مسئول 
و درمان صنعت نفت گچساران گفت: شیوع 
درصدی  کاهش 64ونیــم  کرونــا  ویروس 
مراجعان به این مرکــز درمانی را رقم زده و 
این خدمات نســبت به قبل محدودتر شده 

است. 
مناسبت  به  کیامرثی  دکتر کورش 
بیست و سوم فروردین روز دندانپزشکی 
در گفتگــو بــا خبرنگار پایــگاه روابط 
عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچســاران با اشــاره به اینکه خدمات 
دندانپزشــکی در ســال جاری با شیوع 
ویروس کرونا محدود شده است افزود: 
در این ایــام که ویــروس کرونا تمام 
فعالیت هــا را تحت تاثیر خود قرار داده 
دندانپزشکی  اورژانسی  موارد  تنها  است 

پذیرش می شوند.
وی یادآوری کرد: طی سال گذشته 
۹ هزار و ۴7۳ مورد ویزیت دندانپزشکی 

در کلینیــک دندانپزشــکی نفت انجام 
شــده که این تعداد در مقایســه با عدد 
۲6 هزار و 6۳7  مراجعه کننده در سال 
۹۸ کاهش 6۴ونیم درصدی را نشــان 
می دهد.دکتر کیامرثی بیان کرد: شش 
هزار و ۸6۰ نفر از گیرندگان خدمات در 
ســال گذشته کارکنان شاغل و دو هزار 
و 6۱۳ نفر کارکنان بازنشســته و افراد 

تحت پوشش آنها بودند.
این مســؤول ادامه داد: هم اکنون 
۹ یونیت دندانپزشکی در این کلینیک با 
تمام ظرفیت و با کیفیت باال به جمعیت 

تحت پوشش خدمت رسانی می کنند.
وی اضافــه کرد: کشــیدن دندان 
های قدامــی، خلفی و عقــل، ترمیم، 
جراحــی بافت ســخت و نــرم، درمان 
ریشــه، رادیوگرافــیPA/BW، جــرم 
گیری، پروفیالکسی، حذف پوسیدگی و 
پانسمان، پالپوتومی و پالپکتومی در این 

کلینیک انجام می شود.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: 
طی مدت یاد شده برای سه هزار و ۹۳۰ 
نفــر خدمات ترمیمی، یکهــزار و ۲7۸ 
نفر درمان ریشــه، یکهــزار و ۱۸۴ نفر 
رادیوگرافــی PA/BW و ۳۳6 نفر جرم 
گیری، ۳۳6 نفر پروفیالکســی دوفک، 
یکهــزار و ۲۹۸ نفر جراحی ســخت و 
نرم، یکهزار و ۱76 نفر کشــیدن دندان 
،۴۴۹ نفــر پالپوتومــی ، ۱۰۸ نفر پین 
داخل کانال با عاج و ۵۹ نفر پالپکتومی 

انجام شد.
وی با بیــان اینکه در ســال ۹۹ 
معاینات کلی دهان و دندان شش هزار 
و 7۰6 نفر انجام شــده، افزود: معاینات 
و خدمــات دهان و دندان توســط ۱۱ 
دندانپزشــک، ۹ دستیار و یک بهداشت 

کار دهان و دندان انجام می شود.
دکتــر کیامرثی با بیــان اینکه در 

نوبت صبح از ســاعت 7  تا ۱۴ در این 
مرکز درمانی بیمار پذیرش می شــود، 
یادآور شــد: خدمات یاد شــده در این 
کلینیک در نوبت عصر در شــش ماهه 
اول سال از ساعت ۱۵ تا ۱۸ و در شش 
ماهه دوم از ساعت ۱۵ تا ۱۹ انجام می 

گیرد.
خانواده های صنعت نفت می توانند 
برای نوبت دهی کلینیک دندانپزشــکی 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
تلفن۳۲۳۳۳۵۹۱-۰7۴تماس  شماره  با 
بگیرند و اقــدام به نوبت دهی نمایند یا 
برای دریافــت نوبت اینترنتی با مراجعه 
به سایت gch.piho.ir نوبت دندانپزشک 

مورد نظر خود را رزرو کنند.
گفتنی است بیست و سوم فروردین 
روز دندانپزشکی بهانه ای ارزشمند برای 
توجه به مقوله ی مهم سالمت دهان و 
دندان است که در سالمت انسان نقشی 

اساســی دارد و همگان باید دریابند که 
حفظ ســالمت دهان و دندان می تواند 

تضمین کننده تندرستی آنان باشد. 
مغتنم  فرصتی  دندانپزشــکی  روز 
بــرای پرداختن به حرفه ای اســت که 
با وجود پیشــینه ای کوتــاه در ایران؛ 
پیشــرفت های بزرگی را تجربه کرده و 
دســت اندرکاران این بخش، در تالشی 
خســتگی ناپذیر سعی در رسیدن به قله 
های پرافتخار این رشته مهم و حساس 

طب دارند.
براســاس اعالم اداره دندانپزشکی 
امــور درمــان وزارت بهداشــت تعداد 
دندانپزشک در کشــور از استانداردهای 
جهانــی باالتــر اســت، بــر اســاس 
اســتانداردها برای هر ۳ هزار تا ۵ هزار 
نفر یک دندانپزشک الزم است، در حالی 
که در ایران یک دندانپزشــک برای هر 

دو هزار نفر داریم.

اخبار

افزایش ۳۰ درصدی تخت های بستری ویژه 
بیماران کرونایی بیمارستان نفت گچساران 

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت: تعداد تخت 
های بستری بیمارســتان صنعت نفت گچساران برای خدمت رسانی به 

بیماران کرونایی از ۲4 تخت به 3۱ تخت افزایش یافت. 
دکتــر محمدمحمــدی در گفتگو با خبرنگار پایــگاه روابط عمومی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران با اعالم اینکه مراجعه و بستری 
بیماران کووید ۱۹ به بیمارستان نفت نسبت به اسفندماه افزایش یافته است، 
اظهار داشت: ۳۱ تخت شامل ۲۸ تخت بستری و ۳ تخت مراقبت های ویژه 
برای بیماران مبتالیان به ویروس کووید ۱۹ در بیمارستان نفت گچساران 

پیش بینی شده و در حال حاضر ۴۹ درصد این تخت ها اشغال شد.
دکتر محمدی در ادامه گفت: از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۱۲۳ مورد 
تست کرونا به روش پی.سی.آر )PCR(  انجام که نتیجه 6۳ مورد آن معادل 

۵۱ درصد آن مثبت بوده است.
وی تصریــح کرد: روند مراجعه بیماران کرونایی به بیمارســتان ها، 
افزایشی است، به همین دلیل از مردم خواهشمندیم بیماری کرونا را جدی 

بگیرند و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
دکتر محمدی تاکید کرد: با توجه به وضعیت قرمز گچســاران الزم 

است پروتکل های بهداشتی بیش از پیش رعایت شود.
گفتنی است با توجه به دستور العمل کشوری و وضعیت قرمز کرونایی 
در گچساران فعالیت مشاغل گروه های دو، سه و چهار در این شهرستان  به 

مدت ۱۰ روز متوقف و تعطیل است.
اجرای معاینات طرح سالمت دهان و دندان

 در اصفهان
دکتر برومندگفت: در طول سال گذشته برای حدود۲7 هزار نفر طرح 
درمان و معاینه انجام شــده که این اقدام در سال جاری نیز در حال انجام 

است. 
 دکتر برومند در گفت و گو با پایگاه روابط عمومی اصفهان بمناسبت 
۲۳ فروردین روز دندانپزشکی ضمن تبریک این روز به همکاران خود گفت: 
با توجه به شیوع کووید ۱۹ و شرایط بوجود امده در دو ماه اول سال ۹۹ صرفًا 
خدمات اورژانس ارائه کردیم  و  از خرداد ماه با رعایت دســتورالعمل های 
صادره از جمله فاصله گذاری اجتماعی ،رعایت فاصله زمانی درمان بیماران 
و با استفاده از وسایل حفاظت فردی  خدمات دندانپزشکی به بیماران ارائه 
گردید.  ایشــان همچنین در این راستا از افزایش طول زمان روزانه درمان 
بیماران با تقســیم همکاران خود در دو شــیفت صبح و بعد از ظهر سخن 
گفت وافزود  با این کار هر دندانپزشــک در یک اتاق مجزا مشغول انجام 

وظیفه بوده است.
 وی در ارتبــاط با مرکز دندانپزشــکی دروازه تهران نیز توضیح داد: 
یونیت های دندانپزشکی این مرکز نیز در دو اتاق تعبیه و با تجهیزات کامل 

مورد بهره برداری قرار گرفتند.
 رئیس امور دندانپزشکی با بیان اینکه دو خط مستقیم برای نوبت دهی 
بیماران مرکز توحید جهت کاهش مراجعات حضوری و تنظیم وقت حضور 
آنها اختصاص پیدا کرده اســت ، اضافه کرد : المپ های UVC نیز جهت 
استریلیزاسیون محیط  درتمام مراکز دندانپزشکی تهیه و مورد استفاده قرار 
گرفته است.  نامبرده  ادامه داد عالوه بر موارد فوق ، ضمن تقویت سیستم 
تهویه  واحدهای دندانپزشکی توحید ، شاهین شهر و سایر مراکز و نزدیک 
شدن به حد استاندارد ، دستگاه های واکیوم آئروسل نیز جهت جلوگیری از 
پراکندگی ترشحات هنگام تراش دندان در دندانپزشکی های مذکور تهیه و 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
دکتر برومند با بیان اینکه در سال گذشته برای حدود۲7 هزار نفر طرح 
درمان و معاینه انجام شده است ، اضافه کرد : کماکان جهت مراجعین روزانه 

دندانپزشکی در حال انجام است.
این مقام مسئول در پایان تعداد مراجعات انجام شده به تمامی کلینیک 
های دندانپزشکی اصفهان در طول سال ۱۳۹۹ را حدود ۳۵ هزار نفر اعالم 
کرد. که برای این افراد تعداد ۱۰۰ مورد ارتودنسی ثابت و متحرک، 7 هزار 
نفر ترمیم،۴ هزار نفر درمان ریشــه ،۳۰۰کوادرانت جرم گیری و ۱۸۰۰نفر 

جراحی لثه انجام شده است. 

آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

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

گزارش

احیای چاه های غیرفعال؛ بستری برای سرمایه گذاری دانش بنیان های ایرانی
با توجه به اینکه احیــای حدود 6۰۰ حلقه چاه نفتی 
غیرفعال در کشــور از طریق راهکارهایی در مقیاس چاه 
با سرمایه گذاری  انتظار داشت  امکان پذیر است، می توان 
یک میلیارد یورویی شرکت های دانش بنیان در این زمینه، 
تولید روزانه نفت این چاه ها در ســه تا پنج ســال به طور 

میانگین ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار شانا، به دنبال ارائه طرح احیای 
چاه های غیرفعال و کم بازده از سوی صندوق پژوهش و 
فناوری صنعت نفت )IOIV(، PetroView در گزارشــی 
با عنوان »احیای چاه هــای غیرفعال و کم بازده: فرصت 
یک میلیارد یورویی شــرکت های ایرانــی دانش بنیان« 
به بررســی آماری توســعه و تولید میدان های ایران و 
شــاخص های مختلف از جمله رقم تخلیه مخازن، تعداد 
چاه های تکمیل شــده و چاه های غیرفعــال و کم بازده 
پرداخته و الزام های موفقیت طرح احیای چاه های نفتی 
را بر اســاس تجربه های جهانی بررسی کرده است. در 
این گــزارش، وضع چاه ها از نگاه آماری بررســی و به 
مسائلی مانند دالیل فنی غیرفعال شدن بعضی از چاه ها، 
دسته بندی عوامل مؤثر بر تعداد باالی چاه های غیرفعال، 
برآورد کاهش تعداد چاه های غیرفعال در سطوح مختلف 
و چارچوب طرح احیای این دست از چاه ها پرداخته شده 
است. در ادامه به گزیده ای از مباحث مختلف این گزارش 

اشاره می شود.
مقدار تخلیه مخازن نفتی

در ابتدای این گزارش با اســتناد به گزارش وضع 
انرژی دنیا منتشرشده ازسوی شرکت بی پی )BP(، رتبه 
چهارم ایران در جهان از حیث مقدار ذخایر اثبات شــده 
نفت با ۱۵6 میلیارد بشکه ذخیره مورد اشاره قرار گرفته 
و مقدار تخلیه میدان های نفتی کشــور )نسبت تولید به 
ذخایر( یک درصد عنوان شده که البته این شاخص با در 
نظر گرفتــن تولید کنونی )متأثر از تحریم ها( ۰.۸ درصد 
است.بر این اساس، مقدار تخلیه مخازن نفتی ایران چه 
در میان کشــورهای منطقه و عضو اوپک و چه نســبت 
به کشــورهای عضو ســازمان های اقتصادی بزرگ دنیا 
جایگاه مناســبی ندارد. در میان کشورهای عضو اوپک، 
ونزوئال، لیبی و ایران به ترتیب سه کشور دارای کمترین 
مقــدار تخلیه مخازن نفتی به شــمار می رونــد و پایین 
بودن این شــاخص در ایران در مقایســه با کشورهای 
عضو ســازمان همکاری هــای اقتصادی و توســعه و 
اتحادیه اروپا که مقدار تخلیه مخازنشان به ترتیب چهار 
درصد و ۱۱ درصد اســت، اختالف معنادارتری را نشان 
می دهد. مقایسه مقدار تخلیه مخازن ایران با کشورهای 
باســابقه در صنعت نفت هم قابل توجه است و در حالی 
این شــاخص در کشــور ما در محدوده یک درصد قرار 
دارد که در روسیه، نروژ، اســترالیا، برزیل و مکزیک به 
ترتیب ۳.۹، 7.۴، 7.۵، ۸.۱ و ۱۲.۳ درصد اســت.مطابق 
این گزارش، وضع نامطلوب ایــران از نظر مقدار تخلیه 
مخازن نسبت به اســتانداردهای جهانی، بیشتر ناشی از 
توســعه  نیافتن میدان های کشف شــده و توسعه و تولید 
غیربهینه از میدان های درحال  بهره برداری اســت که در 
مورد دوم )توســعه و تولید غیربهینه( می توان با احیای 
چاه های غیرفعال در کشور که تعداد آن هم بسیار است، 
به عنوان یــک راه حل در کوتاه مــدت، وضع تولید نفت 

کشور را بهبود بخشید.
نسبت چاه های تکمیل شده به ذخایر هیدروکربوری

گزارش PetroView، پس از مقدار تخلیه مخازن، 
ســراغ شــاخص »تعداد چاه های تکمیل شده نسبت به 
ذخایر هیدروکربوری« رفته کــه از این حیث هم ایران 
جایگاه مطلوبی ندارد و در انتهای فهرســت کشورهای 
عضو اوپک قرار می گیرد. بر اساس آمارهای منتشرشده 
ســاالنه توســط اوپک و گــزارش وضع انــرژی دنیا 
منتشرشــده از سوی شرکت بی پی )BP(، تعداد چاه های 
تکمیل شده )۲۰۱۹-۱۹۸۰( به ازای یک میلیارد بشکه 
ذخیره هیدروکربور در ایران ۱۵ است و برای کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان، امارات و کویت، بین 
۴۰ تا 6۰. باالتر بودن این شاخص نشان می دهد تمرکز 
بیشتری بر استخراج حداکثری ذخایر اثبات شده و تبدیل 
آن بــه ثروت عمومی وجود دارد و بیانگر آن اســت که 
برنامه ریزی کشور در سطح کالن به چه میزان به سمت 
خلق ثروت از نعمت های خدادادی در حرکت است. این 
گزارش با اشاره به پایین بودن شاخص یادشده در ایران، 
تأکید می کند در کوتاه مدت و بــا محدودیت های فعلی 
ســرمایه گذاری، تمرکز بر مدیریت مناسب دارایی های 
موجــود از جمله چاه ها حائز اهمیت اســت، زیرا احیای 
چاه های غیرفعال و کم بازده که براساس تجربیات موجود 
در دنیا با ســرمایه گذاری نسبتًا پایین قابل تحقق  است، 
می تواند راهی برای نگهداشت تولید در افق کوتاه مدت تا 

زمان رفع محدودیت های سرمایه گذاری باشد.
غیرفعال بودن حدود یک سوم چاه های حفرشده

این گزارش در ادامه به نســبت چاه های غیرفعال 

بــه کل چاه ها در ایران پرداخته و مقایســه ای با برخی 
کشــورها داشته اســت که بر مبنای آن، چاه های نفتی 
فعال در کشــورمان به طور میانگین روزانه ۱۲۵۰ بشکه 
نفت تولید می کنند و از مجموع ۵۴۰۰ حلقه چاه حفاری 
و تکمیل شــده، حدود ۳۵ درصد چاه های حفرشــده در 
ایران غیرفعال هســتند. این رقم در بیشــتر کشورهای 
توســعه یافته با رقم تولید مشــابه، حدود ۱۰ درصد و در 
عربستان ســعودی و کویت که مقدار میانگین تولید هر 
چاه مشابه ایران است، کمتر از ۲۵ درصد است، همچنین 
۴۰ درصد از مجموع چاه های غیرفعال کشــور در دسته 
چاه های متروکه قرار گرفته اند و 6۰ درصد دیگر )۱۰۰۰ 
تا ۱۱۰۰ حلقه چاه( مشتمل بر چاه های معلق )به دالیلی 
همچــون تولید پایین از مدار خارج  شــده اند( و چاه های 
بســته )به دالیل مختلف تولید آنها متوقف شده است(، 
ظرفیت احیا دارند.تحلیل انجام شــده بر داده های ۲۰۰ 
حلقه چاه غیرفعال ایران، نشــان می دهد سه دلیل فنی 
عمده که منجر به توقف تولید در این چاه ها شــده است 
عبارت اند از تولید زیاد آب، مشکالت مربوط به ساختمان 
چاه و فشــار پایین درون چاهی؛ تمرکز بر این سه دلیل 
و ارائه/ اثبات فناوری های مناســب بــرای آنها در کنار 
رعایت بقیه اصول اساسی چارچوب طرح احیای چاه های 
غیرفعــال و به کارگیری تجربیــات بین المللی می تواند 
کلید موفقیت طــرح و بازگرداندن بخش قابل توجهی از 

چاه های غیرفعال به مدار تولید باشد.
پیشنهاد احیای 6۰۰ حلقه چاه به شرکت های 

دانش بنیان و فناور
بررســی ها حاکی اســت »عدم بهینگی مدیریت 
پورتفو« و »مشکالت مدیریت میدان« از عوامل دخیل 
در بــاال بودن میــزان چاه های غیرفعال ایران اســت و 
شــناخت مختصات هر یک از این عوامــل می تواند به 
افزایــش احتمال موفقیت طرح احیای چاه های غیرفعال 
منتج شــود.بر پایه ایــن گزارش، در وصــف غیربهینه  
بودن مدیریــت پورتفوی تولید می توان به عواملی مانند 
جذاب نبودن الگوی کســب وکار، فرآیندهای غیربهینه و 
بوروکراتیک، نبود برنامه ریزی بهینه و یکپارچه در سطح 
پورتفوی شــرکت ملی نفت ایران و نبود انگیزه کافی در 
نیروی  انســانی اشاره کرد و مشکالت مدیریت میدان را 
نیز می توان در قالب مشــکالت مخزن محور، مشکالت 
دهانه چاه محــور، مشــکالت چاه محــور و مشــکالت 
تأسیسات محور تقســیم بندی کرد.بررسی ها حاکی است 
اگر در برنامه ریزی برای احیای چاه های غیرفعال، سطح 
یک را معطوف به رفع چالش هایی مانند مدل کسب وکار، 
فرآیندها، یکپارچگی و نیروی انســانی بدانیم )مدیریت 
بهینه تر پورتفوی شــرکت ملــی نفت ایــران با منابع 
موجود( و در ســطح دو نیز تمرکز اصلی بر احیای چاه ها 
و دارایی های غیرفعال با مشــکالت بخش مخزن محور 
و تأسیسات محور باشــد )در این صورت احیای چاه تنها 
در مقیاس چاه عملی نیســت و راهکارهای پیشنهادی 
باید در مقیاس میدان پیگیری و توسط شرکت های تابع 
شــرکت ملی نفت با ســرمایه گذاری داخلی یا واگذاری 
به سرمایه گذاران از جمله شــرکت های ایرانی اکتشاف  
و تولید محقق شــود(، سطح سه مشــتمل بر چاه های 

غیرفعــال بــا مشــکالت دهانه چاه محــور و چاه محور 
و تا حدودی تأسیســات محور )تأسیســات ســرچاهی، 
سیســتم های فرآورشی موقت ســرچاهی و ...( خواهد 
بود که در این دســته، راهکارها عمدتــًا در مقیاس چاه 
هســتند و اجرای طرح احیای ایــن چاه ها را می توان به 
مجریان چاه محور مانند شرکت های دانش بنیان و فناور، 
شرکت های اکتشــاف  و تولید و شــرکت های خدماتی 

واگذار کرد.
زمینه ای برای سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی 

دانش بنیان ها
بنابراین همان طور که عنوان شــد، تعداد چاه های 
مســتعد طرح احیا حدوداً ۱۱۰۰ حلقه اســت که از این 
میان، احیای 6۰۰ حلقه چاه را می توان به سرمایه گذاران 
چاه محور مانند شرکت های دانش بنیان و فناور پیشنهاد 
داد که با احتساب پیش بینی موفقیت ۵۰ تا 6۰ درصدی، 
انتظار می رود در صــورت رعایت پیش نیازهای طرح، از 
مجموع 6۰۰ عملیات که هدف مقیاس چاه محور است، 
۳۰۰ تا ۳۵۰ عملیات موفق و منجر به افزایش تولید شود 
و از آنجــا که پیش بینی ها حاکی از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
بشکه ای تولید متوسط روزانه نفت در هر عملیات موفق 
اســت، بنابراین طرح احیای 6۰۰ حلقه چاه غیرفعال در 
مقیاس چاه می تواند به افزایش ۹۰ تا ۱۴۰ هزار بشکه ای 
تولیــد روزانه نفت بینجامد.به منظــور تخمین هزینه هر 
عملیــات در مقیاس چاه )6۰۰ عملیــات(، اگر آیتم های 
هزینه ای براساس راه حل های محتمل برای سه مشکل 
فنی رفع تولید آب زیاد، مشکالت ساختمان چاه و جبران 
افت فشــار چاه مدنظر قرار گیــرد، هزینه انواع عملیات 
برای رفع این سه مشــکل به طور میانگین ۱7۵۰ هزار 
 یورو و سرمایه گذاری الزم برای مجموع 6۰۰ حلقه چاه، 
یک میلیارد  یورو تخمین زده می شود؛ یعنی 7 تا ۱۱ هزار 
یورو به ازای هر بشــکه افزایــش تولید نفت. به عبارت 
دیگــر، اگر متوســط افزایش تولید روزانــه نفت در این 
طرح ۱۲۰ هزار بشکه فرض شــود، این میزان افزایش 
تولید از طریق یک میلیارد یورو ســرمایه گذاری محقق 
خواهد شد.در این مسیر برای تعیین اولویت ها می توان بر 
چاه هایی که بدون نیاز به دکل یا شناور قابل احیا هستند، 
تمرکز کرد که متوسط هزینه عملیات در چنین چاه هایی 
حدود 7۵۰ هزار یورو برآورد شــده است. در این اولویت 
می توان با ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی بالغ بر 

۳۵۰ چاه را احیا کرد.
تجربه احیای چاه های غیرفعال در دنیا

به گزارش PetroView، مرور تجارب کشــورها 
و شــرکت های نفتــی دنیا در پیاده ســازی طرح احیای 
چاه های غیرفعال نشــان می دهد این طــرح در دوران 
کاهش درآمدهای نفتی و افزایش ریســک اکتشاف ها و 
توسعه های جدید می تواند از نظر اقتصادی جذاب باشد. 
به این منظور برای استخراج چارچوب و الگوگیری طرح 
احیای چاه هــای غیرفعال ایران، تجربیات کشــورهای 
مالزی، ترینیدادوتوباگو، شــرکت TNK-BP روســیه و 
ایالت کالیفرنیای آمریکا بررســی شده است که مجموع 
این تجربیات نشــان می دهد عملیــات احیای چاه های 
غیرفعــال معمواًل با درصد باالیــی منجر به بازگرداندن 

چاه ها به مدار تولید می شــود.مقدار موفقیت این عملیات 
در پــروژه ملی احیای چاه های نفتــی در مالزی به 7۰ 
درصد رســیده و این کشــور رقم ۸۵ درصد را به عنوان 
هدف گذاری برای فاز بعدی طرح انتخاب  کرده  اســت. 
ایــن رقم در ترینیــداد و توباگو طی چهار ســال از ۵۸ 
درصد به بــاالی ۹۰ درصد افزایش یافته و بر اســاس 
نتایج طرح در TNK-BP روســیه، مشخص شده مقدار 
موفقیت عملیات احیا در چاه های فعال و کم بازده نسبت 
به چاه های غیرفعال ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشــتر اســت.در 
نتیجــه عملیات های موفق در مالــزی، تولید معادل ۴۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یافته، در ترینیداد و توباگو در 
ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه 
تجمعی نفت تولید شده، در طرح گسترده احیای چاه های 
غیرفعال در کالیفرنیا افزایش قابل توجهی در تولید میزان 
 TNK-BP نفت محقق شــده و عملیات احیای چاه در
روســیه در هفت سال ســبب افزایش تولید روزانه نفت 

به طور میانگین ۳۳۰ بشکه از هر چاه شده  است.
درس آموخته های کلیدی برای موفقیت طرح احیای 

چاه ها
در این گزارش با بررســی شــاخص های مختلف 
مرتبــط با وضع چاه هــای نفتی و تجربه هــای جهانی 
در احیــای چاه هــای غیرفعــال و کم بــازده در جهان، 

درس آموخته هایی به شرح زیر احصا شده است:
پایــگاه داده و غربالگری: بر اســاس این گزارش، 
از نخســتین گام های مشترک در همه طرح های احیای 
چاه های غیرفعال، تهیه یک پایگاه داده کامل از چاه های 
موجود است. این پایگاه داده تمامی اطالعات »سیستم 
تولید« از جمله مخزن، چاه ها و تأسیســات روســطحی 
را شامل می شــود تا این اطالعات مبنای تصمیم گیری 
برای غربالگــری چاه ها، برنامه ریــزی عملیات، پایش 
موفقیت و میزان تولید باشــد. تهیه ایــن پایگاه داده با 
جمع آوری داده های متنوع موجود آغاز می شود و پس از 
انجام پردازش های مدیریت داده شــامل کنترل کیفیت، 
پاک سازی، صحت ســنجی و...، برای تصمیم گیری های 

آتی استفاده  خواهد شد.
نگاه میدان محور: هرچند ایــن طرح ها بر کاهش 
چاه های غیرفعال تمرکز دارند، ویژگی مشترک همه آنها 
بررسی شده و عارضه یابی بر اســاس نگاه میدان محور 
اســت. توجه صرف به یک چاه بــدون در نظر گرفتن 
آن چاه به عنوان جزئــی از کل، می تواند مقدار موفقیت 
عملیــات احیا و افزایش تولید را به شــدت کاهش دهد. 
در این نگاه و بر اســاس بررســی جامع سیستم تولید، 
عارضه یابی یک چاه با استفاده از یک دسته چک لیست  

عارضه یابی موجود انجام می شود.
غربالگــری فنــی چاه هــا: در بیشــتر طرح های 
پیاده سازی شده، برای مدیریت هزینه و ریسک عملیات 
احیا و افزایش احتمال موفقیت احیای چاه، یک رویکرد 
دومرحله ای غربالگری مورد توجه بوده  اســت. در مرحله 
نخســت که بیشتر بر اساس پایگاه داده شامل اطالعات 
چاه، مخزن و تأسیسات است، چاه ها بر اساس کاتالوگ 
عارضه یابــی دســته بندی خواهند شــد. در مرحله دوم 
نیاز بــه مطالعه عمیق تر و جامــع و برخی ارزیابی های 

عملیاتی اســت که بر مبنای نتایــج آن غربالگری اولیه 
تأیید یا اصالح می شود. با به کارگیری نتایج بررسی جامع 
تشخیصی مبتنی بر کاتالوگ »مشکل - راه حل«، راه حل 

مناسب برای فعال سازی چاه انتخاب می شود.
تفکیک چاه های مســتعد احیا از چاه های غیرقابل 
احیــا: از ویژگی های مشــترک تمامــی طرح های احیا، 
غربالگری چاه های مستعد احیا از چاه های غیرقابل احیا 

و تمرکز بر چاه های مستعد است.
انتخاب فناوری های چاه محــور: اگرچه در مرحله 
مطالعه و غربالگری، نگاه حاکم میدان محور اســت، در 
زمان پیاده سازی، تمرکز اجرا بر جزء چاه از سیستم تولید 
)به دلیل ســه فاکتور زمان، هزینه و بهره وری و مباحث 
زیست محیطی( اســت. بر همین اســاس باید بهترین 
فناوری برای راه حل انتخاب شــده بــر مبنای کاتالوگ 
مشــکل - راه حل که بیشترین کارایی )بر اساس عوامل 
زمان، هزینه و درصد موفقیت طرح( را دارد، انتخاب شود. 
در این زمینه تهیه یک رویه ارزیابی فناوری به گونه ای که 
روش مذکور حداقل شایستگی فنی را از دید یک کمیته 
ناظر داشته باشد، ضروری به نظر می رسد، همچنین این 
کمیته ناظر می تواند با اشتراک گذاری درس آموخته ها و 
دســتاوردهای فناوری های مختلف در بین مجریان این 

طرح، به افزایش بهره وری طرح یاری رساند.
تعامل ذی نفعان: در طرح احیای چاه های غیرفعال، 
ذی نفعان اصلی شــامل صاحب چاه های نفتی )شرکت 
ملی نفت ایران(، نهاد ســرمایه گذار )صندوق پژوهش و 
فناوری غیردولتی صنعت نفت(، مجریان )پارک فناوری 
و نوآوری نفت و گاز از طریق شــرکت های دانش بنیان( 
و شــرکت های خدماتــی خواهند بود. نحــوه تعامل و 
فرآیندهای اجرایی میان ایــن ذی نفعان از کلیدی ترین 
عوامل موفقیت این طرح خواهــد  بود و از آنجا که این 
طرح حرکت از نگاه خدمات محور به راه حل محور است، 
انعطــاف، چابکی در تصمیم گیری و ســرعت در صدور 

تأییدیه ها بسیار کلیدی است.
مــدل مالی و تســهیم ریســک: مــوردکاوی در 
کشــورهای مختلف نشــان می دهد طــرح احیای چاه 
در نــگاه کالن برای صاحبان میدان هــای نفتی از نظر 
اقتصادی جذاب است. از آنجا که در طرح احیای چاه های 
غیرفعال ایران، شــرکت ملی نفت ایران )به عنوان مالک 
میدان های نفتی( اجرای طرح را به شــرکت های نوپا و 
دانش بنیــان واگذار می کند، مدل مالــی واگذاری طرح 
و نحوه تســهیم ریسک بین شــرکت ملی نفت ایران و 
مجری بسیار حائز اهمیت اســت. رژیم مالی طرح باید 
به گونه ای باشــد که برای مجری متناســب با ریسک 
تحمل شده واجد جذابیت سرمایه گذاری خطرپذیر باشد. 
می توان واگذاری چاه های کم بازده )شانس موفقیت آنها 
۳۰ تا ۴۰ درصد بیشــتر است( در کنار چاه های غیرفعال 
)چاه های غیرفعال مســتعد احیا( به صورت یک بســته 

مدنظر قرار داد.
ارزیابــی و نظــارت مجریان طــرح: از مهم ترین 
فرآیندهــای دخیل در طرح احیــای چاه های غیرفعال، 
ارزیابی شــرکت های مجری کاندیــدا برای این طرح و 
انتخاب براساس شایستگی های موردنظر شرکت مالک 
چاه هاســت. در ادامــه کار و مرحله پیاده ســازی طرح، 
نظارت بر فعالیت مجری به منظور بیشینه سازی بهره وری 
عملیــات با کمترین هزینه ســرمایه ای و در کوتاه ترین 

زمان ممکن بسیار حائز اهمیت است.
هدف گذاری واقع گرایانه: در سطح ملی و پورتفوی 
شــرکت ملی نفت ایران، در هدف گــذاری طرح احیای 
چاه های غیرفعال باید درصدی به عنوان حد اســتاندارد 
نســبت چاه های غیرفعــال به مجموع چاه هــا در نظر 
گرفته شــود )در دنیا ۱۰ درصد به عنوان یک حد مناسب 
بــرای درصد چاه های غیرفعال پذیرفته شــده  اســت(، 
برای کاهش درصد چاه های غیرفعال تا رســیدن به حد 
اســتاندارد به صورت واقع گرایانه برنامه ریزی شود )افق 
زمانی ســه تا پنج سال برای رســیدن به حد استاندارد 
معقول به  نظر می رسد( و تهیه رویه های مدیریت پورتفو 
و دارایــی )به خصوص چاه( در شــرکت ملی نفت ایران 
به گونه ای باشد که با کاهش مقدار غیرفعال شدن چاه ها، 
عالوه بر کمک به کاهــش درصد چاه های غیرفعال در 
ســال های اولیه طرح، حد اســتاندارد با کمترین هزینه 

ممکن در بلندمدت حفظ شود.
در پایان باید توجه کرد حرکت به ســمت کاهش 
اســتفاده از ســوخت های فسیلی، توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر و تالش کشورها برای باال بردن امنیت انرژی 
و نبود وابســتگی، سبب شده است بیشینه سازی تولید از 
مخــازن هیدروکربوری جهت تبدیل آن به ســرمایه ای 
برای نســل های آینده در دســتور کار شرکت های نفتی 
قــرار گیرد. ایران درمجموع ذخایــر نفت و گاز، در رتبه 
نخســت دنیا قرار دارد و الزم است در این مسیر به نحو 

مؤثرتری عمل کند.
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South Pars Refinery Processes 
over 17 bcm of Gas

The director of the third refinery of the South 
Pars Gas Complex (SPGC) said the plant sup-

plied over 17 billion cubic meters of sweet gas 
last calendar year which ended on March 20.
According to the National Iranian Gas Com-

pany (NIGC), Mohammad Shafi Moazeni, 
emphasizing that the South Pars Gas Complex 
is the largest gas producer in the country, said 
last year, more than 20 million barrels of gas 
condensate was also produced in phases 4 and 5 
of SPGC.He also noted the production of ethane 
and propane in the refinery, and added: “In the 
same period, more than 770,000 tons of ethane 
and 600,000 tons of propane were produced in 
this refinery.”

Iran OPEC Boss Meets Sec. 
Gen. Barkindo

Iran’s OPEC Governor Amir Hossein Zamani-
nia met with HE Mohammad Sanusi Barkindo, 
Secretary General of the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC), in 
Vienna on Thursday to discuss ideas concerning 
Iran’s return to the global oil market.
Following the meeting, Amir Hossein Zamani-
nia told Shana that the OPEC secretary general 
had expressed hope for the favorable outcome 
of the current talks over Iran’s nuclear deal with 
the world powers and the end of the unjust con-

ditions imposed on Iran and lifting of the sanc-

tions.He added: “I also talked to the Secretary 
General about the current management issues of 
the OPEC Governing Board, including employ-

ment of new forces in the COVID-19 pandemic, 
and I asked for online interviews.”Iran’s OPEC 
governor further added: “In this meeting, which 
lasted an hour and a half, the OPEC Secretariat 
presented the memorial of the late Hossein 
Kazempour Ardabili.”Zamaninia, the Deputy 
Minister Petroleum for International Affairs and 
Trade, is in Vienna for talks within the frame-

work of the P4 + 1 talks.

Non-State Oil Industry
 Research, Technology Fund 

signs Deals
The Non-State Oil Industry Research and 
Technology Fund has signed two contracts for 
guaranteed purchases and two contracts for 
venture capital.
A ceremony was held on Monday, April 12, 
2021, to launch the fund in the presence of 
senior oil industry officials including Iranian 
Minister of Petroleum Bijan Zangeneh.On the 
sidelines of the opening ceremony of the fund, a 
guaranteed purchase contract for 10 ESP pumps 
was signed between the fund and Parsian Fana-

varan Company and another contract for guar-
anteed purchase of 30 PDC drilling rigs was 
signed between the fund and Asmari Company 
on the premises of the Iranian Ministry of Petro-

leum.The fund also signed two contracts in the 
field of venture capital contracts and extendable 
loans to startup companies; firstly a VC contract 
of artificial intelligence in the field of HSE was 
inked with Faradid Company and, secondly, a 
VC contract of EO a refining project was singed 
with Aban Company.A sum of Rls. 20,000 
billion credit has been provided to knowledge-
based companies through the guarantee of the 
fund and Tejarat Bank’s credit line; so far, about 
Rls. 1,000 billion of contract-based guarantees 
have been provided to technology companies.
Oil Industry Research and Technology Fund 
was established in August 2020 in the pres-

ence of 12 shareholders of major oil industry 
companies. The fund is a financial institution to 
provide financial services to active technology 
companies and startups in the oil industry.

Iran Launches Major Petchem Projects
Iranian President Hassan 
Rouhani ordered the of-
ficial startup of 3 major 
petrochemical projects 
via videoconference.
During a virtual ceremo-

ny held on Thursday, Dr. 
Rouhani inaugurated the 
ethane extraction unit of 
Parsian Sepehr Refin-

ery and two important 
projects for production of 
catalysts for the petro-

chemical industry.
The ethane extrac-

tion project of Parsian 
Sepehr Refinery is one 
of the 17 petrochemical 

projects that were put 
on agenda of the indus-

try last year but was 
delayed because of the 
COVID-19 pandemic.
Despite intensification of 
the COVID-19 pandemic, 
which was an obstacle in 
the way of projects, until 
the end of last calen-

dar year, projects such 
as Miandoab, Kaveh, 
Lorestan Petrochemi-
cal catalyst production 
plant, Kimia Pars Middle 
East, Bushehr, Lordegan, 
potassium sulfate plant 
of Urmia, Hegmataneh, 
the second phase of Ilam 
Petrochemical plant, 
Bidboland Persian Gulf 
Gas Refinery and Kangan 
Petro-refinery were 
among the plans that 
came online throughout 
the year.The ethane ex-

traction project of Parsian 
Sepehr Refinery is one 
of the remaining projects 
from last year which 
came on stream on Thurs-

day, April 15.The plant is 
fed by Parsian Refinery, 
and Tose’e Energy Tadbir 
Company has invested 
$1 billion in the project 
which is expected to 
generate $1,000 million 
annually.The project has 
been developed with 3.3 
million tons per year of 
annual production capac-

ity and generated 5,300 
jobs during its installa-

tion and nearly 1,000 
during its operation.The 
two catalyst projects 
that also came online are 
among the knowledge-
based projects of the 
petrochemical industry.
The two catalytic projects 
include the catalysts 
needed for production of 
polypropylene and heavy 
polyethylene (CX).In 
catalytic projects, what is 
important is the develop-

ment of Iranian techni-
cal knowhow, because 
for the first time in the 
country that production 
of such catalysts has 
been made possible and 
it is a matter of pride 

that the technical savvy 
of catalyst production is 
being developed by the 
Petrochemical Research 
and Technology Com-

pany (PRTC), and this 

will make Iran needless 
of importing these two 
types of catalysts.Iranian 
petrochemical industry 
consumed about $270 
million of catalysts per 
year.There are 40 types of 
catalysts used in the in-

dustry of which 19 have 
so far been localized in 
Iran and 9 others will be 
introduced by the end of 
the current calendar year, 
which began on March 
20, 2022.The remaining 
12 types of catalysts are 
being studied and will 
hopefully be added to the 
list of Iranian catalysts in 
the coming years.More-

over, Sabalan methanol, 
Masjed Soleiman urea 
and Exir Halal projects 
are in the final stages of 
construction and will be 
added to the petrochemi-

cal complexes of the 

country in the coming 
weeks.

Maroun Oil/Gas Co. Lifts Output
Enhancing oil produc-

tion against the backdrop 
of oil fields’ complexities 
has always been a major 
issue of concern for operat-
ing companies, sometimes 
proving costly. The three oil 
fields - Maroun, Kupal and 
Shadegan- in southern Iran 
are among oil fields where oil 
and condensate production is 
complicated. Maroun Oil and 
Gas Production Company 
(MOGPC) is tasked with oil 
and condensate production 
from the three fields.
“Iran Petroleum” has inter-
viewed Hamid Kavian, CEO 
of MOGPC, to learn more 
about the significance of oil 
and condensate production 
from the trio.How much 
is oil and gas production 
capacity at MOGPC? Where 
does it stand in terms of oil 
production among compa-

nies affiliated with National 
Iranian South Oil Company 
(NISOC)?In terms of produc-

tion, MOGPC ranks the third 
among five companies affili-
ated to NISOC. Our crude oil 
production capacity stands at 
600,000 b/d and our rich gas 
output capacity stands at 700 
mcf/d. In the current calendar 
year, in the oil production 
sector; oil, rich gas and naph-

tha production has reached 
103%, 101% and 102% 
respectively of targets, while 
development and workover 
of wells has led to a 77,000 
b/d increase in output.
How well are wells doing? 
What measures have been 
taken to prevent pressure fall-
off in the reservoirs?
The reservoirs steered by 
MOGPC are currently in their 
second half-life and we inject 

dry gas in order to stabilize 
the reservoir pressure and 
prevent production pressure 
falloff at the Asmari reser-
voirs of Maroun and Kupal. 
Given the circumstances of 
reservoir rock and fluid, gas 
injection is a better choice 
than water injection in these 
reservoirs. Furthermore, 
about 60,000 b/d of petro-

leum sludge is injected into 
the reservoir.
How many fields are cur-
rently in the phase of devel-
opment?
The Khami reservoir of 

Maroun and the Asmari 
and Bangestan reservoirs of 
Shadegan are currently in 
the phase of development 
and increased production. 
Operations have begun for 
enhanced production from 28 
reservoirs run by MOGPC. 
That would result in the drill-
ing of 40 development wells 
and workover of 20 wells 
within the MOGPC jurisdic-

tion.
What has MOGPC done with 
regard to fulfilling its produc-

tion engineering obligations?
To fulfil its obligations, 
drilling new wells is on the 
agenda in addition to work-

over of existing wells. In the 
current calendar year, the 
drilling of 6 new develop-

ment wells with a flow of 
6,500 b/d, workover of 22 
wells and an increased output 
of 41,000 b/d led to a 48,000 
b/d increase in output.
What has MOGPC done to 
reach maximum efficient 
recovery?
Measures such as associated 
gas control, return of petro-

leum sludge and injection 
into reservoirs, gas injection, 

planning to install downhole 
pumps and applying new 
technologies in drilling like 
horizontal drilling, are among 
the most important measures 
we are doing for maximum 
efficient recovery (MER). 
To that end, 746 mcf/d and 
138 mcf/d of gas is injected 
respectively into the Asmari 
reservoirs of Maroun and 
Kupal.
An important issue with 
MOGC is to gather associ-
ated gas from oil fields. What 
measures have been taken to 
that end? How much gas has 
been recovered?
Currently, more than 82% 
of associated gas is recov-

ered, and 5% is used for 
domestic purposes. With the 
commissioning of pressure 
compression installations 
by a domestic company in 
the form of selling flare gas, 
the associated gas gathering 
would increase 4% soon, 
while within three years, the 
remaining 9% would be also 
gathered within the frame-

work of agreements reached 
with petrochemical compa-

nies, and gas flaring would 
fall to zero.
How is associated gas being 
consumed efficiently?
Through initiatives, about 
40% of flare gas has been 
gathered over recent years, 
part of which having been 
assigned to the private sector 
for sweetening and compres-

sion. That resulted in a 50% 
decline in flaring. Apart from 
that, supplying gas to various 
units by using flare gas is 
also another measure we are 
undertaking to reach zero 
flaring.
Production companies have 

supported domestic manu-

facturing. What has MOGPC 
done to that effect so far?
A total of 250 items of com-

modities, i.e. 2,800 parts, was 
manufactured domestically 
by spending about IRR 33 
billion. Furthermore, 160 
parts were repaired, costing 
about IRR 12 billion.
Would you please explain 
about overhaul of pipes and 
installations at MOGPC?
Workover is a routine process 
in any operating company. 
But in terms of significance, 
the overhaul of the Asmari 
gas pressure compressor of 
industrial plants No. 3 of 
Maroun over only 15 days 
in full respect of safety and 
environment standards, 
overhaul of the Asmarai gas 
pressure compressor No. 1, 
which reduced gas flaring 
and guaranteed petrochemical 
feedstock supply, as well as 
the overhaul of an auxiliary 
pipeline for the transfer of 
10 mf/d of gas are among 
our most important overhaul 
projects.
An issue the minister of 
petroleum has always insisted 
upon has been to recom-

mend that companies use the 
potential of knowledge-based 
companies and startups. What 
has been done to that effect?
We have largely neutralized 
hostile sanctions imposed by 
enemies through cooperation 
and sharing knowhow with 
knowledge-based compa-

nies, startups and domestic 
manufacturers. Though 
domestic development of 
modern knowhow pertaining 
to domestic manufacturing of 
equipment and development 
of cutting edge technology, 

there is no need for foreign 
knowhow. Under the present 
circumstances, we have sup-

plied our commodity needs 
through domestic companies. 
It is noted that the petroleum 
industry’s trust and the com-

pany’s provision of technical 
consultation to the private 
sector has been instrumental 
in achieving this goal.
A major achievement of 
MOGPC has been to use 
mobile separators that help 

protect the environment. 
What else has been done to 
protect the environment?
A major achievement of 
MOGPC, which is important 
in terms of protecting the 
environment and hydrocarbon 
resources, is the recovery 
of about 106,000 b/d of oil 
through mobile oil separa-

tors (MOS) and mobile oil 
treaters (MOT). Furthermore, 
for the first time at NISOC, 
an oil and gas separator was 
installed at the Maroun No. 3 
industrial plant whose com-

pletion and commissioning 
would help flow any category 
of oil into the fuel facility. 
Other measures undertaken 
in favor of the environment 
include replacing the flare 
tips and combustion system, 
injecting 99% of desalination 
wastes into disposal wells, 
planting about 50,000 trees 
around the installations, giv-

ing petroleum sludge to the 
private sector for recovery, 
implementing the integrated 
project for waste manage-

ment, installing equipment 
to combat oil pollution and 
building 32.2 ha of green 
space.
by Mahnaz Mohammad Qoli
Courtesy of Iran Petroleum

News
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گزارش

صفر تا صد اجرای خط لوله نفت گوره به جاسک
پـروژه راهبـردی خـط لولـه انتقـال نفـت گـوره به 
جاسـک با ظرفیـت نهایی انتقـال یک میلیون بشـکه نفت 
در روز بـا تکیـه بـر تـوان داخلـی مراحل سـاخت خـود را 

طـی می کنـد.
شـرکت  از  نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
مهندسـی و توسـعه نفت، خبرگزاری فارس در گزارشـی 
میدانـی بـه بررسـی پیشـرفت طـرح احـداث خـط لولـه 
انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک پرداخته اسـت کـه متن 

گـزارش بـه شـرح ذیل اسـت:
همـواره  کشـور  هـر  ژئوپلیتیکـی  »ظرفیت هـای 
از منابـع اصلـی قـدرت در نظـام سیاسـی و اقتصـادی 
جهـان به شـمار مـی رود. حضـور ایـران در قلـب یکـی 
از مهم تریـن و پرتنش تریـن مناطـق کـره زمیـن یعنـی 
خاورمیانـه سـبب شـده موقعیت هـای فـراوان جغرافیایی 
ژئوپلیتیـک  عظیـم  ظرفیـت  بـه  دسترسـی  زمینـه  و 
همـواره مهیـا باشـد. بـرای مثـال، یکـی از شـاهراه های 
عبـور مهم تریـن منبـع انرژی دنیـا یعنی نفـت در جنوب 
کشـور در تنگه هرمز واقع شـده که بخشـی از سـرزمین 
ایـران بـه حسـاب می آید.توجه کنید کـه تنهـا در اختیار 
داشـتن ظرفیت هـای ژئوپلیتیـک به معنـای تولیـد قدرت 
تلقـی نمی شـود، بلکه ایجـاد زیرسـاخت، هدایت صحیح 
منابع و گسـترش  نهادهـای اقتصادی فراگیر الزم اسـت 
تـا شـاهد توسـعه تـوان اقتصـادی و در نهایـت بالفعـل 
کـردن ظرفیـت بالقـوه ژئوپلیتیکی به همـراه بهره گیری 
از ایـن منبـع بـرای تولیـد قدرت باشـیم.در همین راسـتا 
یکـی از پروژه هـای عظیم زیرسـاختی که زمینـه بالفعل 
کـردن یکـی از ظرفیت هـای ژئوپلیتیکـی کشـور را بـه 
همـراه دارد، خـط انتقـال نفـت ۱۰۰۰ کیلومتـری گـوره 
بـه جاسـک اسـت.انتقال نفـت خـام از گـوره بـه بنـدر 
جاسـک زمینـه تمرکززادیـی و متنوع سـازی پایانه هـای 
صادراتـی و کاهـش ریسـک صـادرات از تنگـه هرمز را 
فراهـم می کنـد و در کنـار آن سـبب ایجـاد اشـتغال در 
منطقـه مکـران و توسـعه پایدار می شـود.از سـوی دیگر، 
بـا توجـه به قابلیـت انتقـال نفت خـام و میعانـات گازی 
از ایـن خـط لولـه، افـزون بـر تمرکززدایـی از صـادرات 
نفـت ایـران از پایانـه نفتـی خـارک و دور زدن تنگـه 
هرمـز به عنـوان نقطـه راهبـردی آسـیب پذیر صـادرات 
نفـت در منطقـه خاورمیانـه، امـکان صـادرات گاز میدان 
گازی پـارس جنوبـی از ایـن پایانـه و مسـیر کوتاه تـر 
بـرای کشـتی های ترابـری ال ان جـی و امـکان رقابـت 
بـا کشـور قطـر نیـز بـا احـداث ایـن خـط لولـه فراهـم 
می شـود.با توجـه بـه اهمیـت غیرقابـل کتمـان احـداث 
ایـن خـط لولـه در زمینه سیاسـتگذاری راهبـردی انرژی 
کشـور، به منظـور بازدید از میـزان پیشـرفت اجرایی خط 
لولـه انتقـال نفت گـوره به جاسـک به اسـتان هرمزگان 
سـفر کردیـم.الزم بـه تأکید اسـت کـه تمامـی محتوای 
تیـم  مشـاهدات  بـه  مسـتند  گـزارش،  ایـن  ارائه شـده 
بازدیدکننـده از گسـتره شـماره ۴ خـط لوله انتقـال گوره 
بـه جاسـک بـه طـول ۴۰۰ کیلومتـر از کل خـط لولـه 
۱۰۰۰ کیلومتری پروژه اسـت که از ۸۰ کیلومتری شـهر 
بسـتک آغـاز و بـه پایانـه نفتـی واقـع در بنـدر جاسـک 
ختـم می شـود.در روز ابتدایـی بازدیـد از گسـتره ۴ خـط 
لولـه انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک به منظـور آشـنایی 
بیشـتر بـا جزئیات فنـی این پروژه سـراغ بهنـام غفاری، 
مدیـر پـروژه گسـتره ۴ خـط لولـه انتقـال نفت گـوره به 
جاسـک رفتیم.غفـاری بـا اشـاره بـه اینکه پـروژه انتقال 
نفـت گـوره به جاسـک یـک خـط لولـه ۹۹6 کیلومتری 
 ۹۹6 خـط  »ایـن  گفـت:  اسـت،  اینـچ   ۴۲ قطـر  بـه 
کیلومتـری از قطعـات لولـه ۱۲ متـری بومی سازی شـده 
در کشـور تشـکیل شـده کـه نفـت را از گـوره بـه پایانه 

نفتـی جاسـک هدایـت می کنـد.«
غفـاری، در ادامـه توضیحات خـود پیرامون مراحل 
لوله گـذاری توضیحاتـی ارائـه داد کـه مشـروح آن بـه 

شـرح زیر اسـت:
ماشـین آالت  لوله گـذاری،  پـروژه  اول  گام  در 
را  لولـه  مسـیر خـط  بولـدوزر،  و  لـودر  نظیـر  عمرانـی 
بـه عـرض ۱۲ تـا ۱۸ متـر تسـطیح و اقدام هـای الزم 
گام  مهیـا می کننـد.در  را  آماده سـازی مسـیر  به منظـور 
دوم لوله هـا بـا ضخامـت ۰.6۸۸ اینـچ تـا ۰.۵۰۰ اینـچ 
بـرای قرارگیـری در مسـیر خـط لولـه آماده نصب شـده 
و روی خـاک سرندشـده بـا ارتفـاع ۲۰ تا ۴۰ سـانتی متر 
معروف به پشـته به منظور جلوگیری از آسـیب در مسـیر 
خـط جانمایی می شـوند. علـت اسـتفاده از ضخامت های 
متفـاوت خـط لولـه در تفاوت فشـار سـیال درون لوله از 
محـل پـس از تلمبه خانـه تـا قبـل از تلمبه خانـه قبلـی 
 ۱۲ قطعـات  جوشـکاری  عملیـات  سـوم  گام  اسـت.در 
متـری لولـه به منظـور شـکل گیری یـک خط لولـه واحد 
در دسـتور کار قـرار می گیـرد و هم زمـان حفـاری کانال 
به منظـور اجـرای عملیـات لوله گـذاری پـس از تکمیـل 
انجـام  غیرمخـرب  آزمایش هـای  انجـام  و  جوشـکاری 

می شـود. الزم بـه تأکید اسـت ارتفاع کانال حفاری شـده 
بایـد به گونـه ای باشـد کـه افـزون بـر پوشـش قطر خط 
لولـه و پشـته کـف کانـال، زمینـه ایجـاد خاکریـزی بـه 
عمـق ۸۰ تـا ۱۱۰ سـانتی متر بسـته بـه موقعیت هـای 
مکانـی متفـاوت روی لولـه را مهیا کنـد.در گام چهارم و 
پـس از انجام عملیات جوشـکاری، عملیـات رادیوگرافی 
سـرجوش ها به صـورت ۱۰۰ درصـدی انجام و سـرانجام 
پوشـش پلیمـری به منظـور تأییـد نهایـی جوشـکاری در 
محـل جـوش اجـرا می شـود.در گام پنجـم، پشـته های 
خـاک سرندشـده بـا ارتفـاع ۲۰ سـانتی متر بـه مسـافت 
6 متـر بـه 6 متـر مشـابه مرحلـه دوم در کـف کانـال 
تعبیـه و عملیـات لوله گـذاری تکمیـل می شـود.پس از 
یکپارچه سـازی خـط لولـه، در گام ششـم عملیاتـی بـا 
عنـوان پوشـش خـط لوله بـا خاک نـرم اجرا و سـرانجام 
عملیـات آزمایـش آب خط لوله انجام می شـود تا شـاهد 
تأییـد یکپارچگـی خـط لولـه باشـیم.در انتهـا بـا تأییـد 
نهایـی عملیـات آبگیری خط لولـه، عملیـات گرده ماهی 
بـا پوشـش خـاک معمولی و کیفیـت دانه بنـدی محیطی 
بـرای تکمیـل و بهره بـرداری خط لوله اجـرا و خط آماده 

انتقـال نفـت خواهد شـد.
انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت با افتتاح کامل خط 

انتقال گوره به جاسک
جاسـک،  بـه  گـوره  کیلومتـری   ۹۹6 لولـه  خـط 
ظرفیـت انتقـال یـک میلیـون بشـکه در روز را دارد و 
در فـاز یکـم کـه تـا پایـان فروردین مـاه سـال ۱۴۰۰ به 
اتمـام می رسـد، تلمبه خانـه شـماره ۲، ترمینـال نهایی و 
خـط لولـه در مدار قـرار می گیـرد و ظرفیـت انتقال ۳۰۰ 
هـزار بشـکه در روز مهیـا خواهد شـد، همچنین کل خط 
لولـه تـا 6 مـاه آینـده در مـدار بهره بـرداری قـرار خواهد 
گرفـت و امـکان انتقال یـک میلیون بشـکه در روز مهیا 
می شـود.غفاری در بیـان پیشـرفت پـروژه تـا تاریـخ ۱6 
اسـفندماه سـال ۱۳۹۹ گفـت: عملیـات لوله گـذاری تـا 
انتهـای فروردیـن ۱۴۰۰ به پایان می رسـد، اما براسـاس 
 ۱۰۰۰ از  کیلومتـر   7۵۰ پـروژه  مدیریـت  گزارش هـای 
کیلومتـر خـط انتقـال بـا انجـام مرحلـه آبگیـری مراحل 
نهایـی فعالیـت را پشـت سـر می گذارنـد، همچنیـن از 
۴۰۰ کیلومتـر گسـتره ۴ خـط لوله، پیشـرفت لوله گذاری 
۹6 درصـد بـرآورد می شـود و ۳۰۰ کیلومتـر از آزمـون 

پایلـوت انجام شـده اسـت.
برخی موانع گستره شماره 4 خط لوله انتقال نفت گوره 

به جاسک
انتقـال نفـت  مدیـر پـروژه گسـتره ۴ خـط لولـه 
گـوره بـه جاسـک بـا اشـاره بـه موانـع متعـدد پـروژه، 
تأکیـد کـرد: »بدترین مانـع مـا به منظور فعالیت، شـیوع 
گسـترده بیمـاری کرونـا از یـک سـال گذشـته اسـت و 
اصطـکاک زیـادی بین عوامـل پیمانکاری و روسـتاییان 
به وجـود آمـد، همچنیـن تأمیـن آب بـرای آبگیـری و 
آزمایـش نشـت بـا وقـوع بـارش تقریبـًا صفـر هرمزگان 

بـا مشـکالت گسـترده ای روبـه رو شـد.«
غفـاری ادامـه داد: »رودخانه هایـی کـه قـرار بـود 
منبـع تأمیـن آب آزمایش هـای نهایـی خـط لولـه تلقـی 
شـود، خشـک شـد و تأمیـن آب بـا رایزنـی بسـیار از 
شـرکت های آب منطقـه ای بـا قیمت هـر مترمکعب آب 

۳۰ هـزار تومـان انجـام شـد.«
پیشرفت ایستگاه توپک رانی شماره ۱ و ۲ به همراه 

ترمینال جاسک ۸۸ درصد است
پـس از گفت وگـو بـا مدیـر پـروژه گسـتره ۴ خط 

لولـه انتقـال نفت گـوره راهی ایسـتگاه توپک رانی 
شـماره ۲ خـط لولـه انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک 
شـدیم. ایسـتگاه  توپک رانـی کـه در بیـن سـازندگان 
بـه »تـرپ« معـروف بـود، عملیـات تمیـزکاری خـط 
لولـه یـا عیب یابـی را به عهـده دارد.ایـن عملیـات بـه 
از  نحـوی اسـت کـه قطعاتـی تحـت عنـوان توپـک 
هدایت کننـده ایسـتگاه توپک رانـی موسـوم بـه النچـر 
بـه خـط لولـه وارد و پـس از طـی مسـیر در ایسـتگاه 
پـس از دریافت کننـده توپک یـا ریسـیور تحویل گرفته 
سـازه هایی  مجمـوع  از  توپک رانـی  می شود.ایسـتگاه 
نظیـر مخازن ذخیره سـازی نفـت، مخازن ذخیره سـازی 
خـط  آتش سـوزی،  هرگونـه  بـا  مقابلـه  به منظـور  آب 
بای پـس، دیـزل ژنراتـور بـرق و مهم تریـن جـزء یعنی 
بـه  کـه  می شـود  تشـکیل  توپـک  ریسـیور  و  النچـر 
اسـتناد اظهـارات مدیـر پـروژه گسـتره ۴، همـه عوامل 
تأسیسـاتی ایسـتگاه توپک رانی شـماره ۲ تکمیل اسـت 
و مجمـوع پیشـرفت ایسـتگاه توپک رانـی شـمار ۱ و ۲ 
بـه همـراه ترمینـال پایانـی در سـه بخـش مهندسـی، 
تأمیـن تجهیـزات و اجـرا به طـور میانگیـن ۸۸ درصـد 
برآورد می شـود.مخازن ذخیره آب آتش نشـانی ایسـتگاه 
توپک رانـی به طـور صددرصـد انجـام و محوطه سـازی 
واحدهـای  همچنیـن  اسـت،  شـده  تکمیـل  منطقـه 
سـاخت  نهایـی  مراحـل  در  نیـز  ایسـتگاه  سـاختمانی 
قـرار دارد، امـا نصـب تجهیـزات به دلیـل تعهد شـرکت 
مرحلـه  در  نصـب  بـر  مبنـی  تجهیـزات  تأمین کننـده 
احداث اسـت.به اسـتناد جزئیـات بیان شـده، بیش از ۹۵ 
درصـد تجهیزات و تأسیسـات خط لوله و ایسـتگاه های 
مذکـور در کشـور تأمیـن شـده و تنها بعضـی تجهیزات 
کنترل که در کشـور تولید نمی شـود، از خارج از کشـور 
تأمیـن شـده اسـت.نکته قابل توجـه در اتـکا بـه تـوان 
داخلـی ایـن اسـت کـه اسـتفاده از لوله هـای ایرانـی 
مقـاوم در برابـر سـولفات، زمینـه احیـای چنـد شـرکت 
بـزرگ کشـور را فراهـم کـرد. شـاید تـا پیـش از ایـن 
پـروژه، بسـیاری از این شـرکت ها بحران های گسـترده 
عبـارت  بـه  می گذاشـتند.  سـر  پشـت  را  تقاضـا  در 
دیگـر، سـاخت ایـن پـروژه راهبـردی افـزون بـر نقش 
مهـم در صنعـت نفـت، زمینـه رونـق گسـترده در دیگر 

بخش هـای اقتصـاد کشـور را فراهـم کـرده اسـت.
خاطره ای جالب از کوه مبارک بندر جاسک

 ۲ توپکرانـی شـماره  ایسـتگاه  از  بازدیـد  از  پـس 
بـه سـمت ترمینـال پایانـی مسـیر واقـع در منطقـه کوه 
مبـارک بندر جاسـک حرکـت کردیم.از نکات حاشـیه ای 
جالـب توجه در ایسـتگاه پایانی بندر جاسـک، قرارگیری 
یـک بـاغ قدیمـی متعلـق بـه مـردم محلـی در کیلومتر 
۹۹۵ از ۹۹6 خـط لولـه انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک 

و  طبیعـی  معارضـات  قرارگیـری  کلـی  به طـور  بـود. 
نـوع  ایـن  معضـالت  بزرگ تریـن  از  بشـر  دست سـاز 
پروژه هـا اسـت.در ارتبـاط بـا مشـکل مذکـور، صاحـب 
بومـی بـاغ معتقـد بـود حرکـت ایـن خـط لوله از وسـط 
بـاغ منجـر بـه جلوگیـری از دسترسـی آب بـه نخل هـا 
شـده و کل درخت هـای موجود در باغ خشـک می شـود، 
بنابرایـن قصـد فـروش کامل زمیـن به دولت را داشـت، 
امـا اسـتعالم وزارت نفـت مشـخص کـرده بود ایـن باغ 
اجـازه  به عنـوان منابـع طبیعـی ثبـت شـده و  قدیمـی 
خریـد آن بـرای دولـت وجـود نـدارد. همچنیـن به علت 
محدودیـت خـم ۱۱ درجـه ای خـط لولـه امـکان تغییـر 
مسـیر خـط و دور زدن منطقـه بـاغ مذکـور نیـز فراهـم 
نبود.ایـن مشـکل در مدت زمـان حضـور ما بـدون ایجاد 
تنـش و درگیـری به دلیل تعامـل مثبت مدیـران پروژه با 
افـراد محلـی در حـال پیگیری بـود و ۸۰۰ متر از مسـیر 
بـه دلیـل ایـن معـارض لوله گذاری نشـده بود. براسـاس 
بیشـتر  هرچـه  بهبـود  به منظـور  مسـئوالن،  اظهـارات 
روابـط مسـئوالن پـروژه بـا بومیـان منطقـه  صددرصـد 
نیروهـای  از  درصـد   ۵۰ و  غیرمتخصـص  نیروهـای 
متخصـص پـروژه بـا اسـتفاده از ظرفیت بومیـان منطقه 

تأمیـن شـده بود.
4 مخزن 5۰۰ هزار بشکه ای در فاز نخست به 

بهره برداری می رسد
واقـع  لولـه  خـط  پایانـی  ترمینـال  ایسـتگاه  در 
در انتهـای مسـیر خـط لولـه گـوره بـه جاسـک، شـاهد 
تجهیـزات  نصـب  تکمیـل  و  بسـتر  آماده سـازی 
اندازه گیـری بودیـم. عملیـات بهسـازی بسـتر تجهیزات 
شـیوه  بـه  زمیـن  بـودن  سسـت  به دلیـل  اندازه گیـری 
گروتینـگ  جـت  از  اسـتفاده  بـا  تحکیمـی  تزریـق 
انجـام شـده بود.خـط لولـه پـس از عبـور از تجهیـزات 
اندازه گیـری به سـمت مخـازن ذخیره سـازی عظیم واقع 
در بنـدر جاسـک هدایـت می شـود.به اسـتناد جزئیـات 
بیان شـده ازسـوی غفـاری، مـاده سـازنده خـط لولـه به 
علـت عبـور نفت تـرش با سـولفات بـاال بایـد در مقابل 
خوردگی مقاومت داشـته باشـد. همیـن الزامات در مقابل 
خوردگـی، رونـد سـاخت را دشـوارتر کـرده، امـا به لطف 
تـوان داخلـی، ایـن تجهیـزات بـا پشـت سـر گذاشـتن 
تولیـد شـد.مخازن  در کشـور  الزامـات مذکـور  تمامـی 
ذخیره سـازی نفـت در انتهـای مسـیر خـط لوله گـوره به 
جاسـک، شـامل ۲۰ مخزن بـه ظرفیت هـر مخزن ۵۰۰ 
هـزار بشـکه بـود کـه فعالیـت بهسـازی پی مخـازن به 
همـراه عملیـات راه انـدازی چهار مخـزن در دسـتور کار 
قرار داشـت. شـایان ذکر اسـت که براسـاس مشـاهدات 
فعالیـت سـاخت دو مخزن به مرحله جوشـکاری رسـیده 
بـود، همچنیـن به اسـتناد جزئیـات مدیر پـروژه مخازن، 

پیشـرفت پـروژه ۵۸ درصـد عنـوان شـد.
گوی شناور چرخان صددرصد بومی نفت را از خشکی به 

دریا می رساند
پـس از بازدیـد از مخـازن ذخیره سـازی به سـمت 
ورود خـط لولـه بـه دریـا واقـع در منطقـه کـوه مبـارک 
رفتیـم کـه فعـاالن صنعـت نفـت شـرکت نفـت و گاز 
پـارس و تأسیسـات دریایـی در حال حمـل تجهیز گوی 
شـناور چرخـان )spm( بـه سـمت محـل نصـب بودنـد.

اسـتفاده از ایـن تجهیـز در شـرایطی امکان پذیـر اسـت 
کـه نفتکـش امـکان نزدیـک شـدن به سـاحل بـه علت 
محدودیـت عمـق را نداشـته باشـد و گوی شـناور تبادل 
سـیال حمـل شـده بـا سـاحل را در ۲۰ کیلومتـری از 

سـاحل جاسـک بـه عهـده می گیرد.ایـن گـوی امـکان 
چرخـش ۳6۰ درجـه بـدون توقـف فرآینـد انتقـال نفت 
را دارد. نکتـه قابل توجـه، طراحـی و سـاخت ایـن گـوی 
توسـط مهندسـان ایرانـی و به سرپرسـتی غفاری اسـت.
دشواری های لوله گذاری خط انتقال نفت گوره به جاسک

در روز دوم بازدیـد از خـط لولـه انتقـال نفـت گوره 
بـه جاسـک، برخـالف روز اول کـه از سـمت بندرعباس 
بـه سـوی بنـدر جاسـک حرکـت کردیـم، ایـن بـار بـه 
سـمت غـرب رفتیـم تـا از مسـیر خـط لولـه و ایسـتگاه 
توپک رانـی شـماره ۱ بازدیـد کنیم.بـر همین اسـاس در 
گام اول بـه بازدیـد خـط لولـه در گسـتره ۴ خـط لولـه 
لوله گـذاری  و دشـواری های  از مشـکالت  و  پرداختیـم 
بازدیـد کردیـم. در مسـیر ایـن بازدیـد م نجفـی، نماینده 
شـرکت مهندسـی توسـعه نفـت راهنمایـی گـروه را بـر 
عهده داشـت.به علت مسـیر کوهسـتانی واقـع در ابتدای 
گسـتره ۴ خط لوله بین کیلومتر 6۰۲ تا 6۱۰ مسـیر خط 
لولـه، شـاهد شـیب های تنـد بی شـماری در مسـیر خـط 
لولـه بودیـم کـه در اصطالح فعالیـت به »بده، بسـتان« 
معـروف اسـت. توجـه بـه شـیب تنـد واقـع در مسـیر، 
منعکـس  را  لوله گـذاری  فرآینـد  بی شـمار  سـختی های 
می کـرد.از سـوی دیگـر، بعضـی معارضـات طبیعـی و 
منجـر  جاده هـا  و  رودخانه هـا  نظیـر  بشـر  دست سـاز 
به سـختی لوله گـذاری شـده بـود. بـرای مثـال در تقاطع 
خـط لولـه بـا رودخانـه رسـتم واقـع در مسـیر، به منظور 
اجـرای عملیـات لوله گـذاری، ابتدا مسـیر رودخانـه تغییر 
داده و سـپس بـا انجـام عملیـات لوله گـذاری با پوشـش 
6 تـا ۸ متـری انجـام شـده و آمـاده نفت گیـری بـود. در 
نهایـت نیـز مسـیر رودخانه به حالـت طبیعـی بازگردانده 
شـد. به طـور کلـی خـط لوله در گسـتره شـماره ۴-۱ که 
بخـش ابتدایی مسـیر گسـتره ۴ خـط لوله اسـت از چهار 
رودخانه آب گرم، آب شـور، رسـتم و یـک رودخانه دیگر 
در ابتـدای مسـیر و همچنیـن از بسـتر رودخانـه مقابـل 
سـد اسـتقالل عبـور کرده اسـت.از سـوی دیگـر برخورد 
مسـیر خـط لوله با جـاده و ناتوانی در تغییر شـرایط عبور 
حمل ونقـل  توقـف  و  ترانشـه برداری  امـکان  مـرور،  و 
وجـود نداشـته و عملیـات لوله گـذاری به کمک اسـتفاده 
پایـپ  و عملیـات  لولـه  از  بیشـتر  بـا قطـر  از جـداری 
جکینـگ مدنظـر قـرار می گرفـت. سـپس لولـه انتقال با 
اسـتفاده از فاصله دهنده هـا در جـداری قـرار می گیـرد. 
در بازدیـد از برخـورد خـط لولـه با جـاده اصلی بسـتک، 
شـاهد برخـی ایـرادات اجرایـی نظیر اجرا نکـردن مرحله 
پوشـش خـاک نـرم و کوتینـگ نامناسـب محـل جوش 
بودیـم کـه البتـه با تذکـر جدی ناظر شـرکت مهندسـی 
توسـعه نفـت همـراه شـد. بـه اسـتناد اظهـارات نماینده 
شـرکت مهندسـی توسـعه نفـت، در گسـتره ۴-۱ کـه از 
کیلومتـر ۵۹6 خـط لولـه آغـاز شـده و تـا 7۵۹ بـه طول 
۱6۴ کیلومتـر ادامـه دارد، ۱6۲ کیلومتـر لوله گـذاری بـه 
اتمـام رسـیده و کار باقی مانـده جوشـکاری و عایـق ۲ 
کیلومتـر دیگـر نیـز تـا دو روز آینـده بـه اتمام می رسـد.
ایستگاه توپک رانی شماره یک اواسط خرداد به پیشرفت 

95 درصد می رسد
لولـه  خـط  مسـیر  دشـواری های  بازدیـد  از  پـس 
بـه ایسـتگاه توپک رانـی شـماره یـک رسـیدیم. در ایـن 
بازدید، سـتوده، سرپرسـت کارگاه ایسـتگاه شـماره یک، 
مـا را همراهـی می کرد.عملکـرد ایـن ایسـتگاه مشـابه 
ایسـتگاه توپکرانـی ۲ بـود، اما بـا توجه به نحـوه فعالیت 
شـرکت پیمانـکار در ایسـتگاه توپکرانـی شـماره یـک، 
شـاهد نظـم خاصـی در فرآینـد اجـرای عملیـات بودیم.

بـه اسـتناد سـخنان سرپرسـت کارگاه ایسـتگاه شـماره 
یـک، پیشـرفت پروژه ایسـتگاه شـماره یـک توپک رانی 
۸۸ درصـد عنـوان شـد و ۱۲ درصـد باقی مانـده مرتبـط 
بـا برچیـدن تجهیـزات، محوطه سـازی و نصـب تعـداد 
المـان مرتبـط اسـت، همچنیـن پیش بینـی  محـدودی 
می شـود سـاخت ایـن ایسـتگاه در بـازه زمانـی اواخـر 
اردیبهشـت تـا اواسـط خردادمـاه بـه پیشـرفت بـاالی 
۹۵ درصـد برسـد.با اتمـام بازدیـد ایسـتگاه شـماره یک 
توپک رانـی، فرآینـد بازدیـد ۴۰۰ کیلومتـر از خـط لولـه 
۱۰۰ کیلومتـری انتقـال نفـت گـوره به جاسـک واقع در 
گسـتره شـماره ۴ بـه انتهـا رسـید.البته شـرایط بازدید از 
تلمبه خانـه شـماره ۵ واقـع در گسـتره شـماره ۴ مهیـا 
نشـد. الزم به تأکید اسـت تمام پیشـرفت های بیان شـده 
بـه تأسیسـات و خـط لولـه گسـتره شـماره ۴ خـط لولـه 
انتقـال نفـت گوره به جاسـک مربـوط می شـود.در پایان 
بایـد گفـت بازدیـد دو روزه از ایـن پروژه مشـخص کرد 
سـاخت ۱۰۰۰ کیلومتـر خط لولـه از گوره به جاسـک به 
هیچ عنوان فعالیت سـاده ای نیسـت و دشـواری بسیاری 
را مشـابه آنچـه بـه آن اشـاره شـد بـه همـراه دارد، امـا 
بی شـک اهمیـت راهبردی سـاخت ایـن پـروژه می تواند 
سـختی سـاخت چنیـن ابـر پروژه هایـی را بـه شـیرینی 

تولیـد قـدرت در عرصـه بین الملـل تبدیـل کنـد.« 

پروژه راهبردی خط لوله 
انتقال نفت گوره به جاسک 
با ظرفیت نهایی انتقال یک 
میلیون بشکه نفت در روز با 
تکیه بر توان داخلی مراحل 
ساخت خود را طی می کند
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خارج از نفت

پیش به سوی زندگی بهتر

راه های ساده برای داشتن زندگی بهتر
ترجمه و تدوین:وحید عرفانی، 

نویسنده و پژوهشگر 
در حوزه سامت

رفتــار و طــرز برخــورد، 
موفقیــت  ی  وپایــه  شــالوده 
اســت. یک انسان ســخاوتمند 
بارفتار و منشــی مثبت مطمئنًا 

کامیــاب خواهد شــد. اگررفتارتان را تغییــر دهید، ادراک 
تان،اعمال تــان وزندگی تان را تغییرداده اید و با تغییر تک 
تک زندگی ها، دنیا تغییرخواهدکرد. برای ســاختن بهترین 
زندگی چــه بایدکرد؟خوشــبختی و داشــتن زندگی بهتر 
آرزوی تمام انسان هاســت، اما تفاوت درنــوع نگاه آنها به 
این مسئله اســت. روزها به فرداهای زیبایی که دررویاهای 
تان ساخته ایدمی اندیشــیدوامیدوارید به آن برسید.اماچگونه 
می توان به آن رسید؟چه مسیری باید طی شودکه زندگی تان 
آسان تر و سریع تر به سمت پیشرفت تغییرکند؟ شما خودتان 
مسئول آرامش بخشیدن به زندگی تان هستید. تنها باید از 
یک نقطه شروع کنید.داشتن زندگی بهتر بسیار لذت بخش 
است، امابرخالف عقیده اشتباه بسیاری که تنها پول وثروت 
را عامــل آن می دانند. افراد موفق دالیل دیگری برای این 
مسئله بیان می کنند.زندگی خوب چیست؟ شادی چه معنایی 
دارد؟ موفقیت واقعی یعنی چه؟ داشتن زندگی موفق و عالی 

یک آرزوی دست نیافتنی نیست.
 توصیه های مهم:

• روز خود را بر اســاس چرخه انرژی بدن تان  برنامه 
ریزی کنید.بدن ما در طــول روز دارای ریتم طبیعی انرژی 
اســت.اگر به درستی ردیابی شود ، می توانید از لحظاتی که 
بیشترین انرژی را در اختیار دارید استفاده کنید.توجه به چرخه 
های انرژی و کار بر اســاس آن، به شما کمک      می کند 
تا بیشترین اســتفاده را از وقت خود داشته باشید.چه موقع 
احساس انرژی بیشتری می کنید؟در کدام ساعت های روز 
بهتریــن کار را برای انجام کارهای خاص انجام می دهید؟ 

برای مدیریت انرژی خود در طول روز چه می کنید؟
•  چندین بار در روز لبخند بزنید و بخندید. 

• لذت واقعی را تجربه کنید.بدانید که چه چیزی واقعا 
شما را خوشــحال و راضی می کند، به دنبال همان بروید. 
موفقیت و زندگی خوب با رســیدن به هدف واقعی و شادی 

تحقق می یابد.
• قدردان آدم هاوچیزهای خوب درزندگی تان باشید.

گاهــی  اوقات کارهایی که دیگران بــرای مان می کنند را 
نمی بینیــم تا وقتی که دیگر آن کارهــا را برای مان انجام 
نمی دهند. نباید این طور باشــید. برای چیزهایی که دارید، 
کسانی که دوست تان دارند و مراقب تان هستند، قدرشناس 
باشــید. تازمانی که روزی برسد که دیگر پیش تان نباشند، 
نمی فهمید که چه ارزشــی برای تان دارند. از اطرافیان تان 
قدردانــی کنید و خیلی زود خواهید دید که افراد بیشــتری 
دورتان را می گیرند. قدردان زندگی باشید و خیلی زود متوجه 
می شوید که چیزهای بیشتری برای زندگی کردن در اختیار 

دارید.
• خودتــان را در صدر قرار دهیــد نه اینکه خود خواه 
و خود محور باشــید ،اما زمانی که به خودتان ارزش واقعی 
بدهید به طبع این رفتار، بســیاری از اشــتباه ها را مرتکب 

نخواهید شد و رضایت در زندگی شما موج خواهد زد.
• رابطه های دوســتی و صمیمی داشــته باشید.یک 
واقعیت انکار ناپذیر در مورد انســان می گوید انسان فردی 
اجتماعی اســت و شــادی که با حضور در جمع دوستانه به 
دست می آورد از راه دیگر نمی تواند کسب کند. یک دوستی 
ارزشمند داشته باشید، نه اینکه با هر کسی دوست صمیمی 
باشــید بلکه با افراد با ارزش از لحاظ اخالقی ارتباط برقرار 

کنید، افرادی که به شما آرامش می بخشند.
• با طبیعت در ارتباط باشید! ارتباط با طبیعت ،بخشی 
از ســالمتی مطلوب ، تجربه زیبایی و معنویت در بیرون از 
منزل اســت. اگر به طبیعت به عنوان نیرویی خصمانه فکر 
کنید که جدا از خود باشــد ، اززندگی ،بی دلیل می ترسید و 
از یکی از منابع عالی تغذیه معنوی ،جدا می شــوید. چه در 
کوه پیمایی و قدم زدن و چه در هنگام اســتراحت در یک 
پارک شــهری، با طبیعت ارتباط برقرار کنیــد ، باید از این 
فرصت اســتفاده کنید تا کمی آرام شوید سعی کنید برنامه 
هایی را برای گذراندن یک روز کامل در این ماه در خارج از 
خانــه مانند کوهنوردی ،پیاده روی، انجام دهید و ببینید که 
چگونه این تجربه باعث افزایش آگاهی شــما از طبیعت و 

منابع گرانبهای آن می شود.
• از زیاده روی ،دوری کنید.همه چیز را در حد تعادل 
داشته باشــید و همه خواسته های تان را متعادل کنید تا با 

زیاده خواهی و انتظارات غیر معمول ،خود را آزار ندهید.
• حرف های منفی دیگــران را نادیده بگیرید .اگر به 
دیگران اجازه دهید بیشــتر از اینکه بازده ای به زندگی تان 
بدهند، از آن کســر کنند، تعــادل زندگی تان بر هم خورده 
و بدون اینکه بفهمید اســیر منفی بافی خواهید شد. نظرات 
بی فایده و آزاردهنده دیگران را نادیده بگیرید. هیچ کس حق 
قضاوت کردن درمورد شــما را ندارد. ممکن است داستان 

زندگی تان را شنیده باشــند، اما مطمئناً نمی توانند حس و 
حال تان را درک کنند. شــما هیچ کنترلی روی حرف های 
دیگران ندارید؛ اما کنترل اینکه به آنها اجازه بدهید این حرف 
ها را به شما بزنند یا نه، دست خودتان است. شما می توانید 
حرف های مسموم آنها را رد کنید تا به قلب و فکرتان آسیب 

نرسانند.
• مسئولیت پذیر باشید.این ویژگی، یکی از اصلی ترین 
ویژگی های افراد موفق است و در توصیف این جمله همین 
بس که معروف ترین و موفق ترین انسان های دنیا، افرادی 

مسئولیت پذیر و با اراده هستند.
• با دیگران حرف بزنید، توقع نداشــته باشید بتوانید 

آنچه در فکر دیگران می گذرد را حدس بزنید.
• بــا اطرافیــان تان دوســتانه برخورد کنیــد.  قدر 
دوستی های تان را بدانید. الزم نیست با همه آدم ها دوست 

باشید.
• همان کسی باشــید که واقعاً هســتید . اگر آنقدر 
خوش شــانس باشید که چیزی داشته باشــید که شما را از 
دیگــران متمایز کند، به هیچ وجه آن را تغییر ندهید. خاص 
بودن باارزش است. در این دنیای دیوانه که سعی دارد شما را 
مثل بقیه کند، جرات این را پیدا کنید که خوِد فوق العاده تان 
باشــید. و اگر به خاطر متفاوت بودن، بقیه به شما خندیدند 
شما هم به خاطر یکسان بودن به آنها بخندید. تنها ایستادن 
،جرات زیادی می خواهد اما ارزشــش را دارد. اینکه خودتان 

باشید بسیار ارزشمند است!
• برای دیگران بد نخواهید.جامعه پر است ازبایدهای 
هــای منفی و مثبت که فرد را ایــن طرف و آن طرف می 
کشاند، اما اگر فرد هوشیاری باشید خود را در بین موج های 
مثبت قرار می دهید تا هم بــرای خود و هم برای دیگران 
مثبت بیاندیشــید و مثبت آرزو کنید . زمانی که شما خوب 

باشید زندگی و هدف تان هم خوب خواهد بود.
•  با افراد مثبت نشست و برخاست کنید، کسانی که 

می توانند سطح انرژی تان را باال ببرند.
•  اگر چیزی هســت که از آن مطمئن نیستید، سوال 

کنید. 
• مهربان باشید.احســاس خوب ،منتقل می شــود و 
مهربانی این احســاس خوب را در شما به تک تک سلول 
های تان منتقل می سازد و شما را به سمت موفقیت و شادی 

و داشتن زندگی آرام و لذت بخش هدایت می سازد
• کارهای احمقانه انجام ندهید.حتما برای شــما هم 
اتفاق افتاده است که کاری بدون فکر و برنامه ریزی انجام 

داده اید و بعدها پشیمان شده اید. 
• آنچه قلب تان می گوید را دنبال کنید.

• همیشه نپرسید »چرا؟«، بپرسید، »چرا که نه؟«
• کســانی که اذیت تان کرده اند را ببخشــید . اینکه 
دیگران را ببخشید به این معنی نیست که باز به آنها اعتماد 
کنید. فقط نباید وقت تان را برای متنفر شــدن از کســانی 
که اذیت تان کرده اند تلف کنید چون باید حســابی مشغول 
دوســت داشتن کسانی باشید که دوســت تان دارند. اولین 
کســی که عذرخواهی می کند همیشه شجاع ترین است و 
اولین کســی که می بخشد قوی ترین است. اولین کسی که 
می گذرد و از نامالیمات عبور می کند، شادترین است. پس 

شجاع باشید، قوی و شاد باشید. آزاد زندگی کنید. 
• نقص های آدم ها و شرایط را بپذیرید.

•  فرامــوش کنید دیگران درمورد شــما چه فکری 
می کنند یا از شما چه می خواهند.

• اگر می خواهید گریه کنید، گریه کنید!گریه کردن به 
معنی ضعف شما نیست.

•  بــا دیگران طــوری رفتار کنید که دوســت دارید 
دیگران با شما رفتار کنند. 

• از خودتان توقع نداشته باشید که همه اطرافیان تان 
را راضی نگه دارید.

• بالــغ و پخته، اما درعین حال بازیگوش و ســرزنده 
باشید.

•  وقتی خسته هستید، اســتراحت کنید. بدون دلیل 

بی خوابی نکشــید.برای لذت بــردن از آرامش صبحگاهی، 
صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید.

• ُتن صدای تان را تغییر دهید. برای ۳۰ ثانیه ســعی 
کنیــد نرم تر، آرام تر، و کمی خوش آیندتر صحبت کنید. با 
نتایج شــگفت انگیزی روبه رو خواهید شد. آیا می دانستید 
وقتــی با صدای نرم تر و آرام تر به بچه ها دســتور بدهید، 
نســبت به اینکه سرشــان داد بزنید، تأثیر بیشتری خواهد 
داشــت؟ اگر درکار خسته شده اید،حتی فقط برای ۳۰ ثانیه 
ســعی کنیدلحن صدای تان را آرام تر کنید، شاید زودتر به 

نتیجه رسیدید!
• به فرزندان تان بگویید »دوستتون دارم« و »به شما 
افتخار می کنم.« به چشــم های شان نگاه کنید، و به آنها 
نشــان دهید که چقدر برای شان ارزش قائل هستید. تصور 
کنیــد اگر همه ی والدین ۳۰ ثانیه در روز هم که شــده به 
فرزندان شــان اطمینان خاطر می دادند، شاهد چه تغییرات 

شگرفی بودیم.
• هر ثانیه محکم تر و صاف تر بایســتید و سرتان را 
باالتر بگیرید. در چشم های دیگران نگاه کنید و با اطمینان 

بیشتر راه بروید. ببینید چه احساس خوبی دارد.
• کاری را که قباًل از انجام آن دســت کشــیده اید و 
نیمه رها کرده اید را انتخاب کنید که امروز انجامش دهید. 
۳۰ ثانیه بیشتر طول نمی کشد که برای انجام کاری تصمیم 
بگیرید. قول تان را پیش خودتان نگه دارید و مطمئن باشید 

که حتماً انجامش خواهید داد.
• کســی را در کارش تشــویق کنید و به او اطمینان 
خاطر بدهید. به او بگویید که »تو می توانی!« او را باور داشته 

باشید و این باور را نشان دهید.
• هــر روز ۳۰ ثانیه برای غالــب آمدن بر ترس ها و 
شجاعانه روبه رو شدن با همه ی موقعیت های زندگی تان 
دعا کنید. رفتاری مثبت و هدفی مثبت در ذهن داشته باشید. 
برای کارهای آن روزتان طبق اولویت ها برنامه ریزی کنید. 

بعد از ۳۰ ثانیه برای تغییر آماده خواهید بود.
• یک اقدام سریع برای محیط زیست بکنید. به پرنده 
ها غذا بدهید، زباله ها و آشغال ها را جمع و جور کنید و… 

• از کسی تعریف و تمجید کنید.
• یک صبحانه ی عالی برای خود انتخاب کنید. کمتر 
مواد قندی بخورید و بیشتر پروتئین و میوه بخورید و صبحانه 

ای سالم و مقوی برای خود انتخاب کنید.
•  خودتان را پنهان نکنید. باید با دنیا آشنا شوید.

• در هر موقعیتی از ورزش کردن غافل نشــوید حتی 
یک نرمش سرو گردن ۳۰ ثانیه ای ...

•  اگر خیلی وقت اســت که درون خانه یا شــرکت 
هســتید، بیرون بروید و اجازه بدهید که نــور آفتاب روی 
صورت تان بنشیند. این کار، حال تان را خیلی سریع بهبود 

خواهد داد.
• ۳۰ ثانیه بخندید. استرس تان فروکش خواهد کرد.

• به اندازه کافی  آب بنوشید.
• از هر آنچه که دارید احساس رضایت کنید؛ و همیشه 

قدردان نعمت های خداوند باشید.
• اشــتباه های خود را بپذیرید .آنچه را اشــتباه انجام 
داده اید بپذیرید و سعی کنید دفعه بعد بهتر باشید. نیازی به 
تنبیه کردن  خود تا ابد نیستید! اشتباه ها، نقش بسیار مهمی 
درزندگی مادارند. آنها انگیزه ما را برای آشکار کردن اهداف 

مان ثابت می کنند. 
• به استقبال تغییر بروید و از هرچه زندگی برای تان 
پیش می آورد لذت ببرید . ســخت ترین قسمت رشد کردن 
،این اســت که چیزهایی که به آن عــادت کرده اید را کنار 
بگذارید و با چیزهایی جلو روید که برای تان جدید اســت. 
بعضی وقت ها باید دست از نگران بودن، تعجب کردن، شک 
کردن بردارید و ایمان داشته باشید که همه چیز خوب پیش 
خواهد رفت. به ســردرگمی های تان بخندید، هوشــیارانه 
درزمــان حال زندگی کنید واز هرچــه که زندگی برای تان 
پیش می آورد لذت ببرید. شــاید آخر کار به آنجایی نرسید 
که ابتدا قصد داشــتید، اما به همان جایی خواهید رسید که 

باید می رسیدید.
• فقط وقتی مشــغول خوردن شــوید که گرســنه 
هســتید؛ از روی ناراحتی یا بی حوصلگــی به خوردن روی 

نیاورید. 
• کارهای تان را اولویت بندی کنید.

• چیزهایــی را بخرید که به آن نیــاز دارید، نه همه 
چیزهایی که دوست دارید داشته باشید. خواسته های انسان 

حدومرز ندارد.
• بــه چیزهایی کــه االن دارید فکر کنیــد و از آنها 

احساس رضایت کنید.
• با خودتان صادق باشید و به دیگران دروغ نگویید.

• اشــکالی ندارد اگر گاهی از کوره در بروید. فقط به 
کسی آسیب  نزنید.

•  با کســی نجنگید و مشاجره نکنید. منطقی بحث 
کنید.

• کســانی که دوســت تــان دارنــد را بشناســید 
.به یادماندنی ترین افراد زندگی شــما ،کســانی خواهند بود 
که زمانی دوست تان داشــته اند که چندان دوست داشتنی 
نبوده ایــد. به این افــراد در زندگی تان خــوب دقت کنید 
و شما هم دوســت شان داشته باشــید،حتی وقتی چندان 

دوست داشتنی رفتار نمی کنند.
• آشپزی کردن یاد بگیرید تا کمتر بیرون غذا بخورید.

• خودتان را هم دوســت داشته باشید . اگر می توانید 
بچه ها را با وجود شــلوغی هایی که می کنند دوست داشته 
باشید؛ اگر می توانید مادرتان را باوجود غرغرهایی که می کند 
دوست داشته باشید؛ اگر می توانید خواهر و برادرتان را بااینکه 
هیچ وقت به حرف تان گوش نمی دهد دوست داشته باشید؛ 
اگر می توانید دوست تان را بااینکه فراموش می کند چیزهایی 
که قرض گرفته را پس بدهد دوســت داشته باشید؛ در این 
صورت می دانید چه طور می توان آدم هایی که کامل نیستند 
را دوست داشت. پس مطمئناً می توانید خودتان را هم دوست 

بدارید.
• از گذشته تان درس عبرت بگیرید.

• کارهایی انجام دهید که در آینده از خودتان متشکر 
باشید .کارهایی که هر روزانجام می دهید مهم تر از کارهایی 
اســت که هر ازگاهــی انجام می دهید. آنچــه امروز انجام 
می دهید مهم است، چون یک روز از زندگی تان را به ازای 
آن می دهید. ســعی کنید کاری باشد که ارزش آن را داشته 

باشد.
•  بفهمید همین االن چه چیزهایی برای تان مهم تر 

هستند و روی آنها تمرکز کنید.
• از خانواده و دســتان تجلیل کنید.تجلیل از دوستان 
و خانواده ،باعث می شــوند احساس زندگی شما ، شادابی و 
خوش بینی تر شــود،آنها برخی از مهم ترین گنجینه های 
زندگی هســتند. تمام پول و قدرت شما تصور می کنید به 
اندازه مکالمه خوب ، اعتماد ، قابلیت اطمینان و خنده رضایت 
بخش نیست. امروز یک لحظه به فکر افراد خاص در زندگی 
خود باشید و راه هایی که بتوانید آن روابط را قوی نگه دارید. 
ایــن را در اولویت قرار دهید که هر هفته مقداری از زمان را 
با حداقل یکی از آنهــا  از طریق تلفن ، ایمیل ، به صورت 
حضوری یا از طریق نامه اختصاص دهید. ارتباط انسان، شفا 

دهنده قدرتمندی است که باید همه در آن سهیم باشیم.
• به خودتان و خدا ایمان داشته باشید.

• برای تفریح کردن وقت کافی بگذارید .گاهی اوقات 
الزم است که چند قدم عقب بروید تا به همه چیز خوب نگاه 
کنید. هیچ وقت نگذارید زندگی تان آنقدر با کار مشغول شود، 
ذهن تان آن قدر درگیر نگرانی شودوقلب تان آن قدر انباشته 
از ناراحتی ها و کینه های قدیمی شــود که هیچ جایی برای 

تفریح کردن و لذت بردن نداشته باشید.
•  برای کار کردن یا انجام کارهایی که دوست دارید 

به خودتان فضا بدهید.
• انجام پیــاده روی صبحگاهی راجدی بگیرید.پیاده 
روی صبحگاهی برای هر فرد یک عادت عالی است. هوای 
صبح را تنفس کنید وچند دقیقــه برای ارتباط باطبیعت به 

دســت بیاورید ، فوق العاده نشاط آور و دارای اثرات درمانی 
است. 

• برای یادداشــت کردن چیزهای مهم، یک دفترچه 
یادداشت داشته باشید.

• از کوچک ترین چیزهای زندگی لذت ببرید . بهترین 
چیزهای زندگی، رایگان هســتند. می توانید از ســاده ترین 
لجظات زندگی نهایت لذت و شادی را ببرید. تماشای غروب 
آفتــاب یا وقت گذراندن با یکی از اعضای خانواده و هزاران 
لذت کوچک دیگر ،رایگان در اختیار شمااســت. از آنها لذت 
ببرید چون ممکن اســت یک روز کــه به عقب نگاه کنید 

متوجه شوید که چیزهای بزرگی بوده اند.
•   این واقعیت را بپذیرید که گذشته امروز نیست. اجازه 
ندهیدگذشــته ،حال و آینده شما را بدزدد. شاید به کارهایی 
که در گذشته کردید مفتخر نباشید، اما اشکالی ندارد. گذشته 
،گذشته اســت و قابل تغییر، قابل فراموشی یا پاک کردن 
از زندگی تان نیســت. فقط بایــد آن را قبول کرد. همه ما 
دچار اشتباه می شویم،همه مادچار مشکل می شویم وگاهی 
افسوس اتفاق های مختلف در گذشته مان را می خوریم. اما 
شما اشــتباه های تان نیستید، مشکالت تان هم نیستید، و 
االن با قدرت شــکل دادن به زمــان حال و آینده تان اینجا 

هستید.
• نســبت به زندگی بی تفاوت نباشید.در زندگی خود 
به دنبال جستجو و هیجان باشید. حتما نباید شما وقت آزاد 
زیادی داشته باشــید تا از زندگی لذت ببرید. زندگی شاد و 
موفق یعنی جستجو به دنبال دلیل و پاسخ. اینگونه متوجه 
می شــوید که در زندگی خود هدف دارید، البته در مســیر 

مثبت.
• اسیر تنقالت بی ارزش نشوید!  ازتنقالتی که دارای 
قند یا چربی های اشــباع زیاد هستند ) مانند چیپس ، کیک 
و شــکالت (که می تواند باعث اضافه وزن بیشــتر شود ، 

خودداری کنید.
• روزانه مســواک بزنیدوازنخ دندان استفاده نمایید تا 
دندان ها و  لثه های سالم و عاری از بیماری داشته باشید. 

• بلند بلند فکر کردن، چاره قوی شدن تحلیل ها! بلند 
فکر کردن ،برای خیلی ها آرامش بخش اســت و می تواند 
تحلیل و درک بهتری از اوضاع پیرامون یا موضوع مدنظر، 
به فرد بدهد. البته این نوع تفکر دردسرها و معضالت خاص 
خــود را هم دارد، اما به امتحانش مــی ارزد.یکبار بلند فکر 
کردن را امتحان کنید، حتی اگر اطرافیان شــما تصور کنند، 
دیوانه شــده اید! راه در امان ماندن از قضاوت دیگران، البته 

این است که در خلوت خود بلند بلند فکر کنید.
• زمانی کــه باید بگذرید . همیشــه موضوع ترمیم 
،چیزی که شکسته است نیست. بعضی روابط و موقعیت ها 
قابل ترمیم نیســتند. اگــر بخواهید به زور آنهــا را به هم 
بچسبانید، همه چیز فقط بدتر خواهد شد. گاهی اوقات باید 
از نو شــروع کنید و چیزی بهتر بسازید. قدرت ،نه فقط در 
توانایی ادامه دادن ،بلکه در توانایی شروع دوباره با لبخندی 

روی لب  و عشقی در دل پدیدار می شود.
• به اندازه کافی بخوابید.افــراد خوش خواب،نه تنها 
با اســترس بهتر مقابله می کنند ،بلکه ممکن است کنترل 
بهتری در اشتها داشته باشند. تحقیقات نشان داده است که 
کمبود خواب می تواند »هورمون های گرســنگی« ما را از 

حالت تعادل خارج کندو احتمااًل باعث پرخوری شود.
• از ماساژ کمک بگیرید.ماساژ به جوان سازی سلول 
ها و شــل شدن عضالت کمک می کند و ماساژ بدن فوق 
العاده سودمنداست.شــما می توانیداز روغن زیتون خالص 
برای ماساژ پوســت و روغن نارگیل برای ماساژ پوست سر 

استفاده نمایید.
• چرت زدن، تنهــا ده دقیقه!چرت زدن در طول روز 
برای بســیاری از مردم کاری لذت بخش و انرژی آور است.

بد نیست بدانید مطالعات تازه دانشمندان هم نشان داده که 
حق با آنهایی است که از چرت روزانه شان نمی گذرند.تنها 
۱۰ دقیقه چرت زدن می تواند در بهبود وضعیت زمان خواب، 
خواب آلودگی ذهنی، خســتگی، قدرت، و عملکرد شناختی 

موثر و مفید باشد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

اخبار

افزایش تولید نفت خاورمیانه و احتمال جنگ 
قیمتی جدید

افزایش تولید نفت خاورمیانه ممکن اســت جنگ قیمتی تازه ای 
را رقم زند.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، افزایش تولید نفت خاورمیانه 
ســبب ارزان تر بودن قیمت فرآورده های نفتی این منطقه نسبت به 
دیگــر انواع نفت مرتبط با نفت خام برنت می شــود و این مســئله 
احتمال جنگ قیمت دیگر را بیشــتر می کند.گریسون لیم، تحلیلگر 
ارشد نفت مؤسسه مشاوره انرژی اف  جی ئی در این باره گفت: نفت 
ارزان زیادی موجود است و بیشتر آن از خاورمیانه می آید.وی افزود: 
محموله های مرتبط با شــاخص برنت باید با تخفیف بسیار بیشتری 
برای خریداران آسیایی عرضه شوند تا نفت بیشتری خرید و فروش 
شود. این در حالی اســت که اگر قیمت این محموله ها خیلی ارزان 
شــود، خریداران چینی برای خرید آنها ترغیب می شوند. این هشدار 
هم زمان با آماده شدن سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( برای افزایش تولید در پاســخ به 
قیمت باالتر نفت و دورنمای بهبود تقاضا مطرح شده است. این در 
حالی است که همچنان ســطح بی ثباتی بازار باالست و همه گیری 
ویروس کرونا در بســیاری از نقاط جهان ماننــد بازارهای کلیدی 
نفت در هند و آمریکا ادامه دارد و نشــانه ای از افول آن مشــاهده 
نمی شــود. از طرفی، روند افزایشی مشــهودی در عرضه نفت - با 
افزایش تولید ایران و بازگشــت کاهش تولید داوطلبانه عربستان - 
مشــاهده می شــود.دیگر اعضای اوپک از جمله عراق و امارات هم 
مشتاق تسهیل کاهش تولید اوپک پالس و افزایش تولید سریع خود 
هســتند. این در حالی اســت که میدان های نفتی دریای شمال که 
قیمت نفت آنها بر مبنای شــاخص برنت تعیین می شود، وارد فصل 
تعمیرات و نگهداری می شوند و این مسئله سبب کمیاب شدن انواع 

نفت خام مرتبط با برنت و افزایش قیمت آنها می شود.
براساس تازه ترین گزارش اوپک؛

تولید روزانه نفت ایران 1۳7 هزار بشکه  
افزایش یافت

تولید نفت خام ایران بر اســاس تازه ترین گزارش اوپک در ماه 
آوریل )اسفندماه - فروردین ماه( برای سومین ماه پیاپی افزایش یافت 

و از رقم ۲ میلیون و 3۰۰ هزار بشکه گذشت.
به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، گزارش ماه آوریل اوپک نشــان می دهد 
تولید نفت خام ایران براســاس گــزارش منابع ثانویه در ماه مارس 
نســبت به ماه ژانویه )بهمن ماه - اســفندماه( با افزایش ۱۳7 هزار 
بشــکه ای به ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار بشــکه در روز رســیده است.

تازه تریــن گزارش اوپک همچنین نشــان می دهد ۱۳ عضو اوپک 
براســاس گزارش منابع ثانویه در ماه مارس ۲۵ میلیون و ۴۲ هزار 
بشکه نفت خام تولید کردند که ۲۰۱ هزار بشکه بیشتر از ۲۴ میلیون 
و ۸۴۲هزار بشکه ماه فوریه اســت.آنگوال، لیبی و عراق با افزایش 
روزانه ۴۰ هزار بشــکه، ۲6 هزار بشــکه و ۲۳ هزار بشکه پس از 
ایران بیشــترین افزایش تولید در ماه مــارس را به خود اختصاص 
دادند.تولید نفت خام عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
اوپک در ماه مارس ۳۳ هزار بشکه کاهش یافت، منابع ثانویه مقدار 
تولید عربســتان در این ماه را ۸ میلیون و ۹۰ هزار بشــکه در روز 

عنوان کردند.
افزایش بیش از 3 دالری قیمت نفت خام سنگین ایران

قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه ترین گزارش اوپک 
در ماه مارس نسبت به ماه فوریه ۳ دالر و 6۴ سنت برابر با 6 درصد 
افزایش یافت. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مارس 6۴ دالر 
و ۳۰ سنت ثبت شد، در حالی که در ماه فوریه هر بشکه 6۰ دالر و 
66 سنت بود.قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه فوریه با افزایش ۵.7 
درصدی به 6۴ دالر و ۵6 ســنت برای هر بشکه رسید که ۳ دالر و 

۵۱ سنت بیشتر از ماه فوریه است.
برآورد افزایش 4۲ درصدی قیمت نفت در 

سال ۲۰۲1
صندوق بین المللی پول انتظار دارد قیمت نفت در ســال ۲۰۲۱، 

4۱ درصد افزایش  یابد.
به گزارش خبرگزاری تاس، صندوق بین المللی پول )IMF( در 
گزارشی که روز سه شــنبه )۱7 فروردین ماه( منتشر شد اعالم کرد 
قیمت نفت ممکن است در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰، ۴۱.7 
درصد افزایش یابد.این صنــدوق در ماه ژانویه پیش بینی کرده بود 
قیمت نفت در ســال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد افزایش می یابد.این 
گزارش تصریح کرد که ممکن اســت قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ به 
۵۸ دالر و ۵۰ ســنت برای هر بشــکه برسد، این در حالی است که 
برآورد می شود قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ میالدی کاهش یابد و به 
۵۰ دالر و 7۰ ســنت برای هر بشــکه برسد.بر اساس این گزارش، 
دلیل عمده این مســئله توازن موقت عرضه و تقاضا در سال جاری 
میالدی اســت که با پیش بینی آژانس بین المللــی انرژی مبنی بر 
کاهش مداوم ذخیره ســازی نفت همسویی دارد. این نهاد همچنین 
برآورد کرده است تقاضای نفت )عرضه( در سال ۲۰۲۱، ۹6 میلیون 
و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باشد.بنابراین، بر اساس برآوردها، میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت در سال جاری میالدی ۵۸ دالر و ۵۲ سنت 
و در ســال آینده میالدی ۵۴ دالر و ۸۳ ســنت خواهد بود.میانگین 
قیمت نفت در سال گذشــته میالدی به ۴۱ دالر و ۲۹ سنت برای 
هر بشکه رسید.این صندوق همچنین یادآور شد که قیمت نفت  در 
فاصلــه اوت ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ به دلیــل خبرهای امیدوارکننده 
درباره واکسن ویروس کرونا و بهبود سریع اقتصادی آسیا، ۳۹ درصد 

افزایش یافت. 

هشدار روسیه درباره دخالت آمریکا 
در پروژه نورد استریم-۲

تهیه و تنظیم: پریسا بطنی 
نفت در هفته ای که گذشت، اتفاقات 
ریز و درشــتی را با خود به همراه داشت. 
آمریکا  دخالت  درباره  روســیه  از هشدار 
تاثیر گذاری  تا  استریم-۲  نورد  پروژه  در 

کرونا بر تقاضای نفت تا سالهای آتی. 
در همین حال، ســخنگوی وزارت 
خارجه روســیه با اشاره به دخالت آمریکا 
در پروژه نورد اســتریم-۲ به این کشور 
هشدار داد تابع قوانین بین المللی باشد.به 
گزارش خبرگزاری تاس از مسکو، ماریا 
زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
در نشســتی خبری به ایــاالت متحده 
مانع تراشــی های  ایجاد  دربــاره  آمریکا 
غیرقانونی در مســیر اجرای پروژه خط 
داد.وی  اســتریم-۲ هشــدار  نورد  لوله 
گفت: آمریکا باید با تبعیت از هنجارهای 
حقوق بین الملل و توقف مانع تراشی های 
غیرقانونی خود در مســیر اجرای پروژه 
بــرای دیگر  الگویی  اســتریم-۲،  نورد 
کشورها شود.ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه افــزود: با وجود اینکــه ایاالت 
متحده عضو کنوانســیون حقوق دریاها 
نیســت، خود را حامــی بی بدیل آزادی 
دریا برای همه کشــورها می داند.زاخاروا 
تصریح کرد: این طــرز برخورد مختص 
آنهــا )آمریکایی ها( اســت. در حالی که 
عضــو فرآیندهــای مرتبــط بین المللی 
نیستند، از همه می خواهند مطابق دیدگاه 
آنهــا درباره قوانینی خــاص رفتار کنند.

پروژه نورد استریم-۲ با ساخت دو رشته 
خط لوله بــا ظرفیت مجموع ۵۵ میلیارد 
مترمکعب در ســال، از سواحل روسیه و 
از طریــق دریای بالتیک به آلمان امتداد 

خواهد داشت.
بر اســاس خبری دیگر، روســیه 

انتظــار دارد که تأثیر ویــروس کرونا بر 
تقاضای نفت تا سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ 
ادامه یابد.به گــزارش خبرگزاری رویترز 
از مسکو، پیش نویس ســندی دولتی از 
روسیه نشان داد که این کشور انتظار دارد 
آثار ناشی از همه گیری ویروس کرونا در 
مصرف جهانی نفت و فرآورده های نفتی 
تا ســال های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ادامه داشته 
باشد.در این ســند همچنین عنوان شده 
اســت که کربن زدایــی در اقتصادهای 
پیشــرو جهــان تهدیدی بالقــوه برای 
صنعت نفت روسیه به شــمار می آید که 
منبع اصلی درآمد بودجه مســکو است.

تولید جهانی نفت و ســوخت های مایع 
در ســال ۲۰۲۰ کاهــش یافت و به ۹۴ 

میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسید، 
زیرا همه گیــری ویروس کرونا ســبب 
قرنطینه کشــورها، توقــف ۸۰ درصد از 
ترافیــک هوایی و یک چهــارم ترافیک 
جاده ای در اوج خــود و کاهش مصرف 
ســوخت شــد. این رقم در سال ۲۰۱۹، 
۱۰۰ میلیون و 6۱۰ هزار بشــکه در روز 
نفت  صادرکننده  کشورهای  بود.سازمان 
با توجه به ســناریوی اصلی خود انتظار 
دارد کــه تقاضای نفت در ســال جاری 
میالدی، ۵ میلیون و 6۰۰ هزار بشکه در 
معاون  نواک،  یابد.الکساندر  افزایش  روز 
نخست وزیر روسیه نیز رشدی مشابه را 
 - پیش نویس  است.این  کرده  پیش بینی 
که به طور خالصه تحوالت صنعت نفت 

تا سال ۲۰۳۵ را ارائه می دهد - همچنین 
نشان داد ممکن است روسیه سهم بازار 
جهانی نفت را به دلیل محدودیت عرضه 
و صادرات نفت از دست بدهد.بر اساس 
این گزارش احتمــال دارد قیمت جهانی 
نفت تا سال ۲۰۲۵ در محدوده ۵۰ تا 7۵ 
دالر برای هر بشــکه باشد، این در حالی 
اســت که قیمت نفت در نیمه دوم سال 
۲۰۲۰، ۵۰ تا 6۰ دالر برای هر بشــکه 
بود و بعید اســت به کمتــر از ۵۰ دالر 
برای هر بشکه برسد. اما در میان نگرانی 
ها درباره شــیوع ویروس کرونا، شرکت 
خدمــات حفاری بیکرهیــوز اعالم کرد 
شــمار دکل های گازی آمریکا در حالی 
افزایش یافت کــه تعداد دکل های نفتی 

خبرگزاری  گــزارش  ماند.به  باقی  ثابت 
رویترز، شرکت های انرژی ایاالت متحده 
هفته گذشته شمار دکل های گازی را در 
حالی افزایــش دادند که تعداد دکل های 
نفتی ثابــت ماند، تحلیلگــران معتقدند 
برای ثابت نگه داشتن تولید به دکل های 
بیشــتری نیاز است.بیکرهیوز در گزارش 
خود آورده اســت که مجموع دکل های 
حفاری آمریــکا در هفته منتهی به نهم 
مارس )جمعه، ۲۰ فروردین ماه( نســبت 
به هفته پیش از آن دو دســتگاه افزایش 
یافت و به ۴۳۲ دســتگاه یعنی باالترین 
تعداد از ماه آوریل ۲۰۲۰ رســید.مجموع 
تعــداد دکل های حفاری فعــال در این 
هفته ۱7۰ دســتگاه و ۲۸ درصد کمتر از 
مدت مشابه آن در سال گذشته میالدی 
بود.مجموع تعــداد دکل های نفتی فعال 
آمریکا در این هفته با تعداد ۳۳7 دستگاه 
ثابت بود، در حالی که شــمار دکل های 
گازی بــا دو دســتگاه افزایــش به ۹۳ 
دستگاه یعنی بیشــترین تعداد از آوریل 
آمریکایی  بانک  رسید.تحلیلگران   ۲۰۲۰
گلدمن ساکس پیش بینی می کنند تعداد 
کل دکل های آمریکایی تا سه ماه چهارم 
ســال ۲۰۲۱ به طور میانگین به ۴۸۰ تا 
خام  نفت  برســد.قیمت  دســتگاه   ۵۰۰
دبلیوتی آی آمریــکا - که در چهار هفته 
از پنج هفته گذشــته افزایشــی بود- در 
هفته مورد اشــاره کاهــش یافت، زیرا 
نگرانی درباره افزایش تولید جهانی نفت 
و تضعیف بیشتر تقاضا به دلیل همه گیری 
ویــروس کرونــا افزایش یافته اســت.

شــمار دکل های حفاری نفت در آمریکا 
شاخصی برای پیش بینی تولید نفت این 
کشور در آینده و مورد توجه فعاالن بازار 

نفت است.

گرفتاری دهلی نو در تبعيت از تحريم های نفتی ايران
هند با پیروی از تحریــم آمریکا علیه 
ایران به شــدت صدمه خــورده، زیرا منابع 
خرید این کشور محدودتر و وابستگی دهلی 
نو به نفت عربستان بیشــتر شده است، اما 
چین بــا وجود تحریم ها هم بــه خرید نفت 

ایران ادامه داد و از رقیبش هند جلو افتاد.
پس از اینکــه آمریکا به صورت یک 
جانبه از توافق هســته ای با ایران خارج شد 
و تحریم های ایران را برگرداند. تحریم های 
جدیدی با هدف شــدت بخشیدن به فشار 
اقتصادی و صفر کردن صادرات نفت ایران 

اعمال کرد.
 تبعیت از تحریم ها همانا و گرفتاری همانا

واشــنگتن دیگر به کشورهای برای 
خرید نفت ایران معافیت نداد. در این میان، 
در اواسط سال ۲۰۱۹ دهلی نو خرید نفت از 
ایران را به طور کامل به صفر رساند و کامال 
از تحریم هــای آمریکا تبعیت کرد، اما این 
تبعیت همانا و گرفتار شدن در مشکلی دیگر 
همانا.پس از اینکه کشــورهای موسوم به 
اوپک پــالس تصمیم گرفتند، برای تقویت 
قیمت نفت از میزان تولید خود بکاهند، رشد 
قیمت نفت زیر دهانشان مزه کرد و تا قبل 
از نشســت ماه آوریل به روند کاهش تولید 
ادامه دادند، به طوری که دهلی نو که حاال 
کامال به نفت عربستان وابسته شده بود، با 
افزایش قیمت ســوخت در داخل کشورش 
با مشــکالت شدید مواجه شــد. وزیر نفت 
هند از عربستان و عراق بارها خواست تا به 
افزایش تولید بپردازند تا قیمت نفت کاهش 
یافته و برای کشورهای واردکننده به صرفه 
شــود.اما وزیر انرژی عربستان در پاسخ به 
وزیر نفت هند گفت، اکنون زمان اســتفاده 
از ذخایری اســت که در زمان قیمت پایین 
نفت خریداری کرده اید.از آن زمان تاکنون 

دعوای ریاض و دهلی نو ادامه دارد.

می خواهیم از ایران نفت بخریم
یک مقام هندی اخیرا گفت: دهلی نو 
برای از ســرگیری خرید نفت از تهران به 
محض برداشته شدن تحریم های واشنگتن 
آماده اســت. ایــن موضوع احیــای خرید 
نفت از ایــران به هند برای متنوع ســازی 
فروشندگان نفتی کمک می کند.وی گفت: 
»پاالیشگاه های هندی کار مقدماتی را آغاز 
کرده اند و می توانند به محض برداشته شدن 
تحریم های )ایران(، به سرعت وارد توافقات 
شوند.«وی افزود: »ما در حال حاضر الگویی 
برای شــرایط تجاری داریــم و می توانیم 
در لحظه هموار شــدن )مسیر( ایران برای 
صدور نفت، به سرعت قراردادهایی را منعقد 

کنیم.« 

تشدید جنگ لفظی دهلی نو و ریاض
اویل پرایس با اشاره به صحبت های 
این مقام هندی طی گزارشــی نوشت یک 
مقام هندی با شدت گرفتن اختالفات دهلی 
نو و ریاض بر ســر قیمــت نفت خام، گفته 
است، هند آماده است که به محض برداشته 
شــدن تحریم های آمریــکا، از ایران نفت 
بخرد.هند پس از جنگ لفظی با عربســتان 
بر ســر قیمت نفت، از پاالیشگاه های خود 
خواست تا نفت کمتری از عربستان بخرند. 
دهلی نو، ماه هاســت که از عربســتان و 
عــراق، دو تامین کننــده اصلی نفت ایران 
درخواست کرده است تا برای کاهش قیمت 
نفت، تولید خــود را افزایش دهند تا قیمت 
نفت برای هند به عنوان سومین واردکننده 

نفت خــام در جهان به صرفه شــود. این 
درخواســت زمانی داده شد که عربستان به 
صورت داوطلبانه با کاهــش تولید خود به 
میزان یک میلیون بشکه در روز نفت بیش 

از سهمیه اش موافقت کرد.
بازی شروع شد

عربستان پاســخ درخواست هند را با 
افزایش قیمت رسمی نفت فروشی خود در 
آسیا داد. بازی شــروع شد. قدم بعدی هند 
این بود که به تمام پاالیشگاه هایش گفت: 
میزان خرید نفت از عربســتان در ماه می 
را کاهــش دهند و آنها نیــز چنین کردند. 
پاالیشــگاه های هند قرار است در ماه می 
نســبت به برنامه قبلــی ۳6 درصد کمتر از 
عربســتان نفــت بخرند.هند بــا پیروی از 

تحریم ها و وابسته شدن به نفت عربستان 
بســیار آسیب دیده اســت اما چین با ادمه 
واردات نفت از ایــران علی رغم تحریم ها، 
از دهلی نو به عنوان رقیبش پیشــی گرفته 
است.در عین حال، خرید نفت هند از آمریکا 
در ماه هــای اخیر افزایش یافته اســت. به 
طوری که آمریکا را به دومین تامین کننده 
نفت هند بعد از عربستان تبدیل خواهد کرد.

 کاهش 4۲ درصد خرید نفت هند از 
عربستان

بر اساس آمار رویترز، در حال حاضر، 
خرید نفت هند از عربســتان در ماه فوریه 
۴۲ درصــد کاهش یافته اســت. همچنین 
خرید نفت از عراق نیز کاهش ۲۳ درصدی 
را در ماه فوریه ثبت کرده اســت.به نوشته 
این گزارش، اما در برنامه هند برای افزایش 
واردات نفت از ایــران نگرانی هایی وجود 
دارد. یکی از این نگرانــی های مهم، این 
است که برخی تحلیلگران معتقدند، ایران از 
قبل مقدار قابل توجهی نفت تولید و صادر 
می کند و برداشته شدن تحریم های آمریکا 
تاثیر قابل توجهــی بر میزان صادرات نفت 
این کشــور نخواهد داشت. از طرفی برخی 
نیز معتقدند، دهلی نو با فرض اینکه روابط 
تجاری با ایران مجاز خواهد شــد، واردات 

نفت ایران را از قبل شروع کرده است.
آسیب دهلی نو از پیروی از تحریم های 

ایران
هند که از تحریــم های آمریکا علیه 
ایران پیروی کرده بــود، از این تحریم ها 
به شــدت صدمه خورده اســت، زیرا منابع 
خریده نفت این کشور محدودتر و وابستگی 
دهلی نو به نفت عربستان بیشتر شد.چین، 
بزرگ ترین واردکننده نفت جهان علی رغم 
تحریم ها به خرید نفت ایــران ادامه داد و 
سبب شــد تا از هند به عنوان رقیبش جلو 

بیفتد.
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پتروشیمی بندرامام در سالی که گذشت؟
ثبت رکوردها و اولین ها در پتروشیمی بندرامام پایان ندارد

موفقیت های فراوان ثمره تالش و سختکوشی کارکنان و مدیریت انسان دوست و کار محور مدیرعامل
 99 سال  در  بندرامام  پتروشــیمی 
با وجود محدودیــت های مختلف از جمله 
تحریم هــای چند جانبه شــرکت هاي 
پتروشــیمی بندرامام و ویروس منحوس 
کرونا اما با همت و سختکوشــی کارکنان 
خود و مدیریت کارمحور و انسان دوســت 
حمیدرضا رستمی دســتاوردهای بزرگ و 
رکوردهایی را برای اولین مرتبه  ثبت کرد.

به گزارش دانش نفــت به نقل از 
روابــط عمومــی پتروشــیمي بندرامام، 
عملکرد پتروشیمی بندرامام در سال ۹۹ 
را می توان در سه بخش تولید ، صادرات 
وHSE  ، نیروی انسانی و مسئولیت های 

اجتماعی تقسیم و بررسی کرد .
تولید  در حوزه  بندرامام  پتروشیمي 
محصوالت و صادرات آن ها در ســال 
جــاری رکــورد تولید بیــش از ظرفیت 
اسمي چندین محصول را به ثبت رساند 
.  تولید بیش از ظرفیت اسمي و طراحي 
 ، MTBE  ، PVC محصوالتــي ماننــد
پلــی اتیلن ســنگین )HD( و پلی اتیلن 
ســبک )LD( و از ســوی دیگر در یک 
اقدام بزرگ برای اولیــن بار تولید واحد 
الفین را به ظرفیت اسمی طراحی رساند 
. البته پتروشــیمی بندرامام در این حوزه 
تازه هایی هم داشــت و باید به این دو 
اقدام بزرگ اشــاره کرد کــه محصول 
MTBE   بــراي اولین مرتبه در ســبد 
صادراتي پتروشیمی بندرامام قرار گرفت 
و همچنین صــادرات محصوالت جامد 
پلیمیــري نیز براي اولیــن مرتبه رکورد 

حداکثر صادرات را شکست .
رســتمی  حمیدرضــا  همچنیــن 
مدیرعامل این شــرکت در نمایشــگاه 
ساخت داخل امســال از صادرات بیش 
از صد هزار تن محصوالت پلیمری خبر 
داد که این حجم از صــادرات در تاریخ 
این شــرکت بی ســابقه بوده و تمامی 
رکوردهای صادرات محصوالت پلیمری 
تاریخ پتروشــیمی بندرامــام را جا به جا 

کرد.
می توان افزود پتروشیمی بندرامام 
در راســتای بی اثر کــردن تحریم های 
ظالمانه ، دســت به ابتــکارات جدیدی 
زد که اصلی تریــن این اقدامات داخلی 
ســازی  قطعــات و مواد شــیمیایی و 
کاتالیســت های مهم صنعت پتروشیمی 
بود . این شــرکت با مشــارکت شرکت 
های دانــش بنیان موفق شــد از ۱7۸ 
کاتالیســت و مواد شــیمیایی موجود در 
شــرکت تعداد ۹۲ مورد از آنها را داخلی 
ســازی کند. در یخش دیگری از داخلی 
ســازی این شــرکت ۴۴ هزار قطعه با 
پتانسیل ســاخت داخل را شناسایی کرد 

و موفق به داخلي سازي بیش از ده هزار 
از قطعات شناســایی شده شد و در کنار 
آن براي اولین مرتبه توسط متخصصان 
شــرکت  توربین هاي گازي با قطعات 
داخلي شــده را  تعمیــر و در مدار تولید 

قرار داد . 
 کارکنان پتروشــیمي بندرامام در 
کنار تولید حداکثری رعایت دستورالعمل 
های ایمنی را هم بصورت حداکثری اجرا 
کردند. این ادعا زمانی رنگ واقعیت می 
گیرد که به دستاورد جدید شرکت در این 
زمینه اشاره کنیم. این شرکت موفق شد 
ضریب تکرار حوادث را از چهار  به هفت 
دهم  برســاند که این مهم در نوع خود 
بــا توجه به حجم و تعــدد فعالیت هاي 
اجرایــي در این مجتمــع عظیم صنعتی 
بی نظیر است. مدیریت این شرکت پس 
از اعالم رســمي وجود ویروس منحوس 
کرونا و حتي قبــل از اینکه محدودیت 
هایي توســط مراجع رسمي اعمال شود 
با تشــکیل جلســات مدیریتي در سطح 
شــرکت و با درایتی مثال زدني ،  پیشتاز 
مبارزه بــا این ویروس شــد.  بطوریکه 
همان روزهاي اول نسبت به زوج و فرد 
نمودن ترددها کارکنــان و تامین لوازم 
حفاظتي براي آنها و نیز تب سنجي همه 
جانبه با حضور بي نظیر بسیج ، حراست 
و البته کارکنانHSE   و بهداشت انجام 
داد و یکي از شــاخص ترین شرکت ها 
در امرمبــارزه با ویروس کرونا با شــعار 
»کرونا نمي گیرم و اگــر گرفتم منتقل 

نمي کنم« شد.
شاهکار پتروشیمی بندرامام در مدیریت 

و ساماندهی نیروی انسانی
شرکت پتروشــیمی بندرامام با دارا 

بودن بیش از ۸ هزار و سیصد نفر نیروی 
کار یکي از پر جمعیت ترین مجتمع های 

پتروشیمي کشور محسوب می شود .  
پتروشــیمی بندرامــام بــا اعمال 
مدیریــت متفــاوت مبتني بــر عدالت 
و مســاوات نظمــی در خــور در حوزه 
نیروی انســانی را تجربه کــرد به گونه 
ای که بــرای اولین بــار در تاریخ این 
شــرکت تمامی کارکنان شرکت اهم از 
کارفرمایی)رســمی ، قرارداد مدت معین 
و موقت( و  کلیه کارکنان پیمانکارها در 
یکم هر ماه حقــوق خود را دریافت می 
کنند که این موضوع در ســطح ملی بی 

نظیر است .
در بخش دیگــر بازهم با پیگیری 
مدیرعامل این شــرکت پرداخت پاداش 
های تقویمی و  مناســبتی برای تمامی 
کارکنــان تدویــن و با نظر مســاعدت 
مدیریت هلدینگ خلیج فارس در سطح 
تمامی شــرکت های تابعه این هلدینگ 

بزرگ اجرایی شد.
تدویــن و تصویب نمــودار جدید 
ســازمانی و رفع گلوگاه هــای موجود 
نمودار قدیــم از کارهای بزرگ دیگری 
اســت کــه در پتروشــیمی بندرامام در 
ســال ۹۹ به وقوع پیوســت  که  منجر 
به ساختاري شــد که نوید بخش  اداره 
شــرکت در قالب یک شرکت  مي باشد. 
در پی این اقدام این شرکت دو دستاورد 
کســب کرد : دســتاورد اول ساماندهی 
پیمانکاری(  و  )کارفرمایی  نیروها  تمامی 
بر اســاس چارت جدید  و دستاورد دوم  
رفع  نقاط ضعف موجود  در نمودار قبلي  
با رویکرد  اســتراتژي وظیفه اي  است  
که منجر به جذب  و اســتخدام نیروی 

انســانی جوان خواهد شد. در نهایت این 
شرکت جهت جذب نیروی جوان با اخذ 
مجوز آزمون استخدامی اقدام کرد که در 

مقوله اشتغال زایی هم بی رقیب بماند.
مسئولیت های اجتماعی و پتروشیمی 

بندرامام
حمیدرضا رســتمی نشــان داد در 
مســئولیت های اجتماعــی و کمک به 
شهرســتان ماهشــهر ، بندرامام خمینی 
)ره( ، چمــران و حومــه از هیچ کمکی 
مضایقــه نمی کنــد. این در شــرایطی 
اســت که پتروشــیمی بندرامام بیش از 
یک چهارم کل بودجه شورای راهبردی 
منطقــه را تامین می کند اما با این حال 
بصورت مجزا هم در حوزه های متفاوتی 
از جمله محیط زیســت ، اشتغال زایی و 
غیره به منطقه کمک می کند. به عنوان 
نمونه می توان گفت در اســفندماه سال 
جاری و به مناســبت هفته منابع طبیعی 
کاشــت ۱۰۰۰ اصله نهــال در اطراف 
شهرســتان ماهشــهر برای زیبا سازی 
و پاک ســازی هــوای منطقه توســط 
پتروشــیمی بندرامام انجام شــد.گفتنی 
اســت مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام 
در بهمن ماه ســال گذشته قبل از آنکه 
مقامات رســمی وجود ویروس کرونا در 
کشور را تایید کنند ، اقدامات پیشگیرانه 
در راســتای مقابله با ویروس کرونا را در 
این شــرکت آغاز کرد به طوری که طی 
یک سال گذشــته این شرکت به لحاظ 
شــاخص رعایت پروتکل های بهداشتی 
به اذعان مســیولین جزو برترین شرکت 
ها بوده اســت.  اما پس از آن که وجود 
ویروس کرونا در کشــور   و منطقه تایید 
شد پتروشــیمی بندرامام عالوه بر تامین 

۲6 درصد از منابع مالی شورای راهبردی 
در مساعدت های کرونایی، بیش از 6۰ 
تن ماده پلی اتیلن را برای تولید و  تامین 
لباس حفاظتی برای فرشتگان نجات در 
کشور ارسال کرد و همچنین در کنار آن 
بصورت مســتمر مواد ضدعفونی کننده 
و تجهیزات مرتبــط در امر مقابله با این 
ویــروس منحوس ، به منطقه اختصاص 

داد.
آمادگی  پتروشیمی بندرامام در ورود به 

بازار سرمایه
مانده  باقی  مطالبات کالن  وصول 
در ســنوات گذشــته از شــرکت های 
همجوار و دیگر شرکت ها ، رفع مغایریت 
هــای  کالن مالیاتی ســال های قبل  
،  ســاماندهي نیروي انســاني در بخش  
پیمانکاري و کارفرمایي و رفع مشکالت 
اســتخدام هاي متنوع  و تصویب نمودار 
ســازماني جدید ، پیگیري سیستم جامع 
جبران خدمــات ، تجمیــع قراردادهاي 
شرکت هاي تابع در پتروشیمي بندرامام 
و همچنین فارغ شــدن از فعالیت هاي 
غیــر تولیــدي و  فعالیت هاي بســیار 
دیگری از این دســت صورت گرفت تا 
با شفافیت کامل  پتروشــیمی بندرامام  
در فعالیت ها و مســائل مالي در راستای 
ورود به بازار بورس مسیر خود را هموارتر 

کرده باشد.
حمیدرضا رستمی و طرح های بزرگ

که  بندرامام  پتروشیمی  مدیرعامل 
به رغم راه اندازی واحد های آروماتیکی 
و حضــور تاثیرگــذار در مجتمــع های 
گوناگــون پتروشــیمی کشــور ، عنوان 
پــدر آروماتیک کشــور و فنی ترین و با 
تجربه ترین مدیر صنعت پتروشــیمی را 
یدک می کشد در راســتای قدرتمند تر 
شدن کشــور در مسیر تولید محصوالت 
شــیمیایی و پتروشــیمیایی و زنجیــره 
ارزش در کســوت مدیر برنامه ریزی و 
توسعه صنایع پتروشیمی و تدوین برنامه 
ششــم نقش آفرینی نموده  است. اعزام 
بندرامام  پتروشیمی  متخصص  نیروهای 
جهت کمک در راه اندازی پاالیشگاه بید 
بلند دو و طرح احــداث خط لوله اتان و 
پروپان از پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 
به پتروشــیمی بندرامام و اجرای آن در 
کمترین زمان ممکــن و همزمان با راه 
اندازی بید بلند ســبب انتقال مواد اتان 
،پروپان و بوتان از پاالیشــگاه به منطقه 
ماهشــهر شــد واین اقدام ضمن تامین 
خــوراک پتروشــیمی بندرامام و ســایر 
شــرکت های منطقه  ســبب صادرات 
LPG  بیــد بلنــد دو از طریق مخازن و 

امکانات پتروشیمي بندرامام شد.

افزايش کاربست لوله مغزی سيار در تکميل چاه های نفتی
مدیر خدمات فنی حفاری شــرکت ملی حفاری ایران 
از روند افزایشــی کاربست دستگاه لوله مغزی سیار و انجام 
اسیدکاری گسترده در عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفتی 

ازسوی این شرکت خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری 
ایران، فرشید قاسمی با اشاره به روند افزایشی کاربست لوله 
مغزی سیار و اسیدکاری گسترده در عملیات تعمیر چاه های 
نفتی، گفت: براساس درخواست های شرکت های متقاضی، 
این روند افزایشــی از بهمن ماه پارسال آغاز شد و همچنان 
اســتمرار دارد، در حالی که تعداد عملیات لوله مغزی سیار 
پارسال در مجموع  ۲۱۵ مورد بوده، ۵۲ مورد آن در دو ماه 
بهمن و اسفند پارسال محقق شــده است.وی افزود: ارائه 
خدمات فنی در بخش اســیدکاری گســترده نیز به همین 
روال بوده اســت و از مجموع ۲۵ عملیات انجام شده هشت 
مورد به دو ماه پایانی ســال مربوط می شــود.مدیر خدمات 
فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به بازنگری و 
تأمین برخی تجهیزات کاربردی به منظور تقویت ناوگان این 
مدیریت گفت: این خدمات شامل سیمان کاری، اسیدکاری 

گســترده و ویژه، تزریق پذیری، لوله مغزی سیار، آزمایش 
چاه با ســاق مته و حفاری با هوا و بــه روش فروتعادلی، 
لوله گذاری چاه، نصب آویزه و آزمایش بهره دهی چاه است.

قاســمی با اشــاره به ظرفیت های مدیریــت خدمات فنی 
حفاری از نظر منابع انسانی متخصص و مجرب و تجهیزات 
و ماشــین آالت کاربردی در زمینه ارائه خدمات تخصصی 
یکپارچه فنی و مهندســی اظهار کرد: بــرای همکاری با 
شــرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و بخش 
خصوصی فعال در این عرصــه از جمله پروژه های حفاری 
طرح توســعه ۲۸ مخزن )طرح نگهداشت و افزایش تولید 
 Coiled( آمادگی کامل وجود دارد.لوله مغزی ســیار )نفت
tubing( از فناوری های مهم در حفاری چاه های نفت و گاز 
اســت که در عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفت استفاده 
می شود و جایگزینی برای دســتگاه های حفاری تعمیراتی 
اســت.عملیات اســیدکاری گســترده نیز از متداول ترین 
روش های اســیدکاری با هدف تحریک طبقات تولیدکننده 
نفت و گاز و جریان یافتن این طبقات به  درون چاه به شمار 

می رود.

اخبار

اجرای طرح طبقه بندی نیروهای پیمانکار در 
نفت و گاز اروندان کلید خورد

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری اباغی وزارت 
نفت در شرکت نفت و گاز اروندان از بهمن ماه پارسال وارد مرحله اجرایی 

شده است.
به  گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت و گاز اروندان، 
ســعید ابراهیمی سرپرست منابع انسانی این شرکت گفت: پیرو صدور 
بخشــنامه مقام عالی وزارت نفت و با هدف برقراری عدالت نظام مند 
و یکنواخت کردن پرداخت ها متناســب با ارزش مشاغل، مدیریت های 
امور مالی، منابع انسانی و نمایندگان کارفرما ملزم به اجرایی کردن مفاد 
این بخشنامه شدند.وی افزود: طبقه بندی مشاغل کارکنان پیمانکاری 
شاغل در پیمان های مســتمر )غیرپروژه ای(، انجام محاسبات مربوط 
به حقوق و مزایای متعلقه بر اســاس دستورعمل اجرایی، ارائه خدمات 
بیمــه تکمیلی درمان به افراد مشــمول و افراد تحت تکفل و متعاقب 
آن پرداخت حقوق و دســتمزد از نکات مورد تأکید این بخشنامه است 
کــه برای رفاه حال همکاران همه مراحــل اداری و مالی در کمترین 
زمان ممکن و مراحل پرداخت آن نیز انجام شده است.سرپرست منابع 
انسانی شرکت نفت و گازاروندان تصریح کرد: اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل نیروهای پیمانکاری از بهمن ماه پارسال اجرایی شده و اجرای 
این طرح برای نیروهای شاغل در میدان های در حال توسعه و تحویل 

شده به این شرکت نیز در حال بررسی و پیگیری است.
۲ چاه مخزن گازی ژوراسیک مسجدسلیمان 

ایمن سازی شد
عملیات ایمن ســازی چاه های گازی 3۱۰ و 3۱4 مخزن ژوراسیک 

مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، در این عملیات که با مشــارکت کارشناسان و متخصصان این 
شرکت و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و رعایت کامل 
نکات ایمنی و تمهیدهای فنی الزم انجام شد، شیر ایمنی درون چاهی 
چاه گازی ۳۱۴ به دلیل اشکال و علمکرد نامناسب با شیر جدید تعویض 
و پس از انجام آزمایش، آماده بهره برداری شد.در عملیاتی مشابه، چاه 
۳۱۰ مخزن گازی ژوراســیک نیز ایمن ســازی شد. در این عملیات با 
روشی ابداعی، پیچ های درپوش چاه با روش برش گرم باز و یک عدد 
شــیر دروازه ای به همراه درپوش چاه روی شــیر پیشین نصب شد تا 
این چاه گازی و پرخطر به طور کامل ایمن و مهیای حضور دکل شود.

مخزن گازی ژوراسیک مسجدسلیمان از نظر مقدار هیدروژن سولفوره 
از پیچیده ترین مخازن جهان است.

تزریق گاز به میدان کرنج افزایش یافت
شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری با تعمیر، نصب و راه اندازی 
توربین ســوالر مارس 9۰ در ایستگاه تزریق گاز CS 6۰۰ کرنج، تزریق 

گاز به میدان کرنج را ۷۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش داد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، پژمان  قضائی پور، مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری گفت: با توجه به کارکرد باالی این توربین، کارشناسان اداره 
نگهداری و تعمیرات این شــرکت با نظارت و هماهنگی کارشناســان 
خدمات مهندسی تعمیرات ســتاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
پیشنهاد تست و راه اندازی توربین یادشده را منوط به انجام اقدام های 
بازرســی و آزمون های مرتبط روی توربین اعــالم کردند.وی افزود: 
پس از انجام بورســکوپ چک تیغه ها، بررسی مسیرها و مجاری هوا و 
روغن، بررسی تیغه های راهنما و وضع روان بودن روتور مولد گاز داغ، 
بورســکوپ چک هوزینگ بیرینگ های شــماره ۲ و ۳ و بررسی همه 
قطعــات و پراب های لرزش و دما، توربین نصب و با موفقیت عملیاتی 
شــد.مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت  و گاز آغاجاری اظهار کرد: 
نتیجه این اقدام، تزریق روزانــه 7۰ میلیون فوت مکعب گاز به میدان 
کرنج بــود که بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال صرفه جویی مســتقیم در بر 
دارد.تعمیر توربین سوالر مارس ۹۰ ایستگاه تزریق گاز کرنج، پیش تر 
به یک شرکت خارجی محول شــده بود، اما به دلیل اعمال تحریم ها، 
روند تعمیرات آن متوقف و به شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 

عودت داده شد. 
تعمیرات نقاط آسیب پذیر نفت شهر در دستور 

کار نفت و گاز غرب
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با اشاره به برنامه 
این شــرکت برای تعمیرات نقاط آســیب پذیر در منطقه شهر به منظور 
دستیابی به تولید حداکثری، گفت: توسعه میدان های نفتی سومار، سامان 

و دالوران نیز در دستور کار قرار دارد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، علی رضایی در جریان بازدید از منطقه عملیاتی نفت شهر اظهار 
کــرد: با توجه به مشــترک بودن تعدادی از میدان های غرب کشــور 
به خصوص منطقه عملیاتی نفت شهر، باید تولید حداکثری و صیانتی در 
اولویت کاری قرار گیرد و به همین منظور نیز برنامه ریزی مدونی برای 
تعمیرات نقاط آســیب پذیر آماده شده است و بر اساس اولویت بندی در 
کمترین زمان ممکن این تعمیرات پایــان می یابد.وی درباره آمادگی 
برای تولید بیشتر از منطقه نفت شــهر و توسعه میدان های مجاور آن 
افزود: عملیات توســعه ای این منطقه با حفر یــک حلقه چاه جدید و 
تعمیر ســه حلقه چاه موجود انجام خواهد شــد که مراحل اجرایی آن 
از ســال ۱۳۹۸ شــروع شــد و تاکنون حفاری یک حلقه چاه و تعمیر 
دو حلقه چاه انجام شده اســت و عملیات تعمیر چاه سوم نیز به زودی 
آغاز می شــود.مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب درباره 
توســعه میدان های نفتی سومار، ســامان و دالوران نیز اظهار کرد: با 
همکاری و همراهی شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، طرح توسعه ای این میدان ها در دستور کار قرار گرفته و 
مصوبات قانونی آن نیز اخذ شــده است و ان شاءاهلل در سال های آینده 

این میدان ها نیز به بهره برداری می رسند.


