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افزایش 25 درصدی فروش در سال 1399؛

بی نیازی کشور از واردات بنزن 
با تحقق 100 درصدی تولید در 

پتروشیمی بوعلی سینا 
برپایه گزارش تولید ساالنه، این مجتمع آروماتیکی در سال 

1399 موفق به تولید بیش از 100 درصد برنامه تولید خود در 
محصول بنزن شده و با تولید 85610 هزارتن محصول نسبت به 

سال قبل با 8 درصد افزایش، به تولید حداکثری رسیده است
3

در دستور کار شرکت ملی نفت ايران قرار گرفت؛ 

برنامه ريزی برای اجرای
 15 طرح نگهداشت و 

افزايش توليد گاز
طرح افزایش و نگهداشت تولید گاز از میدان های دی، سفیدزاخور، هالگان، سفیدباغون، خارتنگ، گردان، ارم، 
پازن، مدار، توس، بابا قیر، بیستون، فاز ۲ آغار به همراه توسعه پاالیشگاه گازی فراشبند و نیز احداث ایستگاه 

تقویت فشار گاز برای میدان های سرخون و شانول در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت

بيانيه شانزدهمين نشست 
وزارتی اوپک پالس

اعضا با تأکید بر روند مداوم بهبود اقتصاد جهانی با پشتیبانی بی سابقه حمایت های پولی و مالی یادآور شدند 
که انتظار می رود سرعت روند بهبود در نیمه دوم امسال افزایش یابد

شــانزدهمین نشســت وزیران نفت و انرژی کشــورهای عضو ائتــالف اوپک پالس روز سه شــنبه، هفتم 
اردیبهشت ماه در بیانیه ای بر اهمیت ادامه تالش ها برای حفظ توازن بازار نفت تأکید کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه اوپک، شانزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان 
عضو و غیرعضو ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز )سه شنبه، هفتم اردیبهشت ماه( به ریاست 
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان سعودی و همکاری الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه 
به صورت کنفرانس تلفنی برگزار شــد و با انتشــار بیانیه ای به  کار خود پایان داد.در این نشست بر تأثیر مثبت 
توافقنامــه همکاری )DoC( در حمایت از توازن دوباره بازار جهانی نفت تأکید شــد. این نتایج با تصمیم های 
تاریخی دهمین نشست )فوق العاده( اوپک و غیر اوپک )ONOMM( در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ برای تعدیل روند رو 

به کاهش تولید کل نفت خام و تصمیم های بعدی آن همسو بوده است.
صفحه 15

جزييات بهره مندی سهامداران 
نمادهای نوری، پارس، مبين و 
شگويا از بيمه نامه سهام با اوراق 

اختيار فروش تبعی 
سهامداران این نمادها برای اطمینان از سرمایه گذاری خود در بازار سرمایه، می توانند 
این اوراق را که حکم بیمه سهام با سود ۲۲ درصد به مدت یکسال دارد، خریداری کنند

مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس خبر داد:

توليد 4۷ ميليون ليتر بنزين 
باالتر از يورو 5 در پااليشگاه 

ستاره خليج فارس
رسالت اصلی ما تولید سوخت به منظور تأمین امنیت سبد انرژی کشور به شمار می آید، با این  حال همواره توجه 

به الزام های محیط زیستی را مدنظر داریم زیرا توسعه  پایدار در گرو عنایت به مباحث محیط زیستی است

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس از تولید روزانه حدود ۴۷ میلیون لیتر بنزین پاک با استانداردی 
باالتر از استاندارد یورو 5 خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت ستاره خلیج فارس، محمدعلی دادور تولید روزانه حدود ۴۷ 
میلیون لیتر بنزین پاک با استانداردی باالتر از استاندارد یورو ۵ را اصلی ترین نشانه  اهتمام این پاالیشگاه در 
حفاظت محیط  زیســت قلمداد کرد و گفت: رسالت اصلی ما تولید سوخت به منظور تأمین امنیت سبد انرژی 

کشور به شمار می آید، با این  حال همواره توجه به الزام های محیط زیستی را مدنظر داریم... صفحه۴ 

مناطق نفت خیز جنوب برای افزایش تولید نفت اعالم آمادگی کرد؛

بازگشت به تولید در سطحی 
فراتر از پیش از تحریم ها

مهندس احمد محمدی: مناطق نفت خیز جنوب با توان تولید روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت، توانایی  ��
تأمین ۸۰ درصد نفت تولیدی کشور را دارد

با تحقق برنامه های طراحی شده در دو سال اخیر و ایجاد ظرفیت تولید که با تالش کارکنان و متخصصان  ��
فنی و عملیاتی در ستاد و شرکت های بهره برداری تابع انجام شد، این شرکت آماده برگشت به تولید در 

سطحی فراتر از مقدار تولید پیش از تحریم ها در سال ۱۳۹۷ شده است

از سوی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تشریح شد؛

طرح مطالعات جامع مخازن 
نفت مرکزی

�� 

مطالعه میدان های سرخون، سراجه و تنگ بیجار در قالب طرح مطالعات جامع مخازن این شرکت پایان  ��

یافته و مطالعه جامع میدان کنگان نیز رو به تکمیل است

پروژه های در حال اجرای میدان محور با مشارکت دانشگاه ها شامل همه فعالیت های مطالعاتی،  ��

آزمایشگاهی و ازدیاد برداشت است. در این بخش ۶ میدان در قالب سه پروژه در حال اجراست

آخرین تحوالت شرکت ملی گاز ایران

عمليات اجرايی خط دوم 
انتقال گاز شمال ايران 

آغاز می شود

تعميرات خط لوله زير 
دريايی جنوب کشور

 پايان يافت

از سوی پااليشگاه ايالم انجام شد؛

افزايش 51 درصدی 
تحويل برق به شبکه

 غرب کشور

انجام عمليات تعميرات
 TIP در تاسيسات 

ذخيره سازی سراجه
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت؛ 

برنامه ریزی برای اجرای 15 طرح
 نگهداشت و افزایش تولید گاز

طرح افزایش و نگهداشت تولید گاز 
از میدان هــای دی، ســفیدزاخور، هالگان، 
ســفیدباغون، خارتنگ، گردان، ارم، پازن، 
مدار، توس، بابا قیر، بیســتون، فاز ۲ آغار 
فراشبند  پاالیشگاه گازی  به همراه توسعه 
و نیز احداث ایستگاه تقویت فشار گاز برای 
میدان های سرخون و شانول در دستور کار 

شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل 
از شــرکت ملی نفــت ایــران، مدیریت 
برنامه ریــزی تلفیقی این شــرکت اعالم 
کرد: نظر به ضرورت تأمین پایدار زنجیره 
خوراک پاالیشگاه های گازی و حفظ تراز 
گاز کشــور، طرح افزایش و نگهداشــت 
تولید گاز از میدان های دی، ســفیدزاخور، 
گردان،  خارتنگ،  ســفیدباغون،  هالگان، 
ارم، پازن، مدار، توس، بابا قیر، بیســتون، 
فاز ۲ آغار به همراه توســعه پاالیشــگاه 
گازی فراشــبند و نیــز احداث ایســتگاه 
تقویت فشار گاز برای میدان های سرخون 
و شانول در دســتورکار شرکت ملی نفت 
ایران قرار گرفته اســت.اجرای این طرح 
بزرگ افزایش و نگهداشــت تولید گاز که 
در قالب یک بســته متشکل از ۱۵ میدان 

طراحی شده اســت، افزایش تولید گاز و 
میعانات گازی را به همراه خواهد داشــت 
کــه مدت اجرای آن چهار ســال و منابع 
اعتباری آن در چارچوب ماده )۱۲( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشــور در نظر گرفته شده است.این 
طرح که در اســتان های فارس، بوشهر، 
هرمزگان، کرمانشــاه و خراسان رضوی از 
سوی شرکت ملی نفت ایران تعریف شده 
و مورد حمایت و تصویب هیئت مدیره این 

شرکت قرار گرفته است، افزون بر تحقق 
شــعار ســال ۱۴۰۰ که با عنوان »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده، 
تأثیر قابل توجه ای بر بهبود شرایط اشتغال 
در این اســتان ها خواهد داشت. بر اساس 

این گزارش، برآوردها نشان می دهد ایران 
تا سال ۲۰۴۰ میالدی همچنان رتبه برتر 
بزرگ ترین ذخایر گازی جهان را در اختیار 
دارد. بــه نظر می رســد به منظور افزایش 
سهم درآمدی کشور از این ظرفیت عظیم 
و تکمیل دســتاوردهای شرکت ملی نفت 
باید موضوع  ایران، دســتگاه های مرتبط 
اصالح الگوی مصرف انرژی کشور را در 
دو حوزه فرهنگی و فناوری در دستور کار 

قرار دهند.

یادداشت

برق جايگزين نفت می شود
مهندس حسین میرافضلي

کارشناس ارشد انرژي
میزان تولید نفت جهان روزانه 8۰ میلیون 
بشکه است که کشــورهای عمده تولید کننده 
عبارتند از آمریکا ۱۲.۲ روســیه ۱۰.۲ عربستان 
8.3 عــراق ۴.۵ چین ۴ و کانــادا 3.6 میلیون 

بشکه در روز می باشد.
تــوان تولید نفت ایــران روزانــه حدود 

۴.۲ میلیون بشــکه اســت که حدود ۲.۲ میلیون بشکه از آن تحویل 
پاالیشگاه های کشور می شود.

کل نفت قابل استحصال ایران حدود ۱۷۵ میلیارد بشکه و حجم 
گاز قابل استحصال حدود 33 تریلیون متر مکعب می باشد.

ارزش این ســرمایه ها بر اســاس قیمت های کنونی نفت و گاز 
معــادل ۱۰ هزار میلیارد دالر برای نفــت و حدود ۵ هزار میلیارد دالر 

برای گاز  و جمعا ۱۵ هزار میلیارد دالر است.
چنانچه به دالیلی که بیان می شوند قیمت نفت و گاز در ۵ دهه 
آینده ســاالنه هر ده سال ۲۰ یا 3۰ درصد کاهش یابد  ارزش سرمایه 
های ذکر شــده به ۵ تا ۷ هزار میلیــارد دالر کاهش خواهد یافت. لذا 
چنانچه  اطمینان نســبتا باالیی وجود دارد که قیمت نفت و گاز طی ۵ 
دهه آینده کاهشی خواهد بود عدم تسریع در تولید و فروش نفت و گاز 
و فرآورده ها و همچنین عدم  اســتفاده مناســب و متناسب با ظرفیت 
تولید گاز متان و پروپان در صنعت پتروشــیمی به مفهوم حیف نمودن 
سرمایه های ملی خواهد بود. با تزریق گاز متان به میادین نفت حداقل 
۵درصد نفت بیشــتری از میادین نفت استخراج خواهد شد.کل حجم 
نفت درجای ایران برابر ۷۱۲ میلیارد بشــکه است که با تزریق گاز به 
میادیــن به ازای هر یک درصد افزایش تولید ناشــی از آن بیش از ۷ 
میلیارد بشکه نفت بیشــتر تولید خواهد شد و چنانچه با تزریق گاز به 
میادین نفت و سایر روش های ازدیاد برداشت بتوانیم ۵ درصد افزایش 
برداشــت از نفت درجای موجود داشته باشیم معادل 3۵ میلیارد بشکه 
نفت خواهد شــد که ارزش آن با لحاظ نفــت ۴۰ دالری برابر ۱۴۰۰ 
میلیارد دالر خواهد شــد. کل گاز مورد نیاز جهت تزریق مســتمر به 
میادین نفت برای دســتیابی به هدف فــوق معادل ۱۰ الی ۱۵ درصد 
گاز تولیدی کشــور می باشد که بخشی از آن نیز حین استخراج نفت 
قابل بهره برداری می باشــد این درحالی است که بخش قابل توجهی 
از گاز تولیدی در مصارف خانگی و نیروگاهی و فلرها به هدر می رود. 
عدم توجه الزم و برنامه ریزی دقیق نسبت به برداشت از نفت درجای 
موجود به مفهوم نابودی همیشگی بیش از ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت از 
ذخایر درجا خواهد بود ونســل های آینده ایران و جهان از این سرمایه 

طبیعی محروم  خواهند شد.
حــدود 8۰ درصد نفت به عنوان انرژی در حمل و نقل و نیروگاه 
ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. با روند رو به رشــد تولید خودرو های 
برقی و کاهش قیمت تمام شــده این خــودرو ها و همچنین افزایش 
قدرت ذخیره سازی باتری خودروهای برقی، پیش بینی می شود طی 
ده سال آینده خودروهای برقی نقش مهمی در حمل و نقل ایفا نمایند 
و احتمــاال  طی دو دهه آینده اکثر خودروهــای جهان از انرژی برق 
تغذیه نمایند. هم اکنون نیز خودروهای برقی با هر بار شارژ می توانند 
حدود ۵۰۰ کیلومتر مســیر را طی کنند و با توســعه تکنولوژی تولید 
باتری ها و سبک سازی خودرو ها و کاهش زمان شارژ،  صنعت خودرو 
سازی جهان به سمت تولید خودروهای برقی جهت دهی خواهد نمود.
شــرکت فورد قصد دارد با سرمایه گذاری ۲۹میلیارد دالر تمامی 
خودروهای تولیدی خود را برقی کند شرکت جنرال موتور قصد دارد تا 
سال ۲۰۴۰ تولید موتورهای غیر برقی را متوقف نماید سایر شرکتهای 
بزرگ خودرو سازی جهان در اروپا و چین نیز قصد دارند به مرور تولید 
خودروهای برقی را جایگزین خودروهای بنزین ســوز نمایند لذا تا ۲۰ 
سال آینده تولید خودروهای بنزین سوز به کمترین میزان خواهد رسید 
و خودروهای برقی خودروهای غالب در جهان و خصوصا در کشورهای 
توســعه یافته خواهد بود و در کنار آن ســازمان ها و قدرتهای جهانی 
جرائم ســنگینی را برای کشورهایی که دی اکسید کربن زیادی تولید 

کنند اعمال خواهند نمود.
فروش خودروهای برقی تا پنج ســال دیگــر بیش از چهار برابر 
رشد خواهد کرد و طی سال ۲۰3۰ نیز از مرز ۲۵ میلیون دستگاه فراتر 
می رود.سرعت رشــد تکنولوژی تولید سلولهای  ذخیره برق بگونه ای 
است که طی سالهای آینده باتری های سبک و کوچک و حجم ذخیره 
سازی بسیار باال با قیمت های اقتصادی به تولید انبوه خواهند رسید و 

زمان شارژ این باتری ها نیز همچنان کاهش خواهد یافت.
با توجه به فروش دو میلیون دســتگاه خودروی برقی  در ســال 
۲۰۱۹ میالدی، تعداد خریداران این خودروها تا ۱۰ ســال دیگر حدودا 
۱3 برابر خواهد شــد و این رشد کماکان و تا وقتی برقی ها نبض بازار 
را در دست بگیرند، ادامه خواهد داشت.به این ترتیب مصرف بنزین در 
جهان طی ۲۰ ســال آینده به کمتر از یک ســوم خواهد رسید کاهش 
شدید تقاضا برای بنزین و گازوئیل منجر به کاهش شدید قیمت نفت 
خواهد شــد لذا پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت طی دهه های 

آتی به سمت میانگین بین ۲۰ تا 3۰ دالر حرکت خواهد نمود.
با افزایش نیاز به برق و افزایش دانش و ســطح تکنولوژی تولید 
سلول های ذخیره برق و صفحات جذب انرژی خورشیدی تولید برق از 
انرژی خورشیدی از ۵۰۰ گیگاوات ساعت فراتر خواهد رفت و حداقل 
نیمی از برق مصرفی جهان از طریق انرژی خورشــیدی تامین خواهد 
شــد.با در نظر گرفتن این واقعیات الزم اســت استراتژی ۲۰ ساله کشور 
در تولیــد و فروش نفت و تبدیل نفت به فرآورده و همچنین تولید برق و 
سرمایه گذاری بر روی انرژی خورشیدی و تولید خودروهای برقی تدوین 
و برای این اســتراتژی برنامه های اجرایی دقیق نوشته و با تبدیل برنامه 
های به قوانین و دستورالعمل های اجرایی چشم انداز روشن و دقیقی در 

این خصوص تدون گردد.

در نشست هيئت دولت؛
آيين نامه اجرايی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی های نفت با دولت تصويب شد

تصميم های مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تقويت بازار سرمايه

مطالبات  تهاتر  مجوز  اجرایی  آیین نامه 
و بدهی های ســازمان های ایدرو و ایمیدرو و 
وزارت نفت با دولت در نشست هیئت وزیران 

تصویب شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی دفتر هیئت دولت، در نشست 
اردیبهشت ماه هیئت  روز چهارشنبه، هشتم 
وزیران که به ریاســت دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری برگزار شــد، به پیشــنهاد 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، آیین نامه 
اجرایــی بند )هـ( تبصــره )۷( قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ کل کشــور موضــوع تهاتر 
مطالبات ســازمان های گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( و توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( و 
وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق 
شــرکت دولتی، تصویب شد.به موجب این 
آیین نامه، ســهم هر یک از ســازمان های 
توســعه ای برای اســتفاده از تهاتر موضوع 

این آیین نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف 
تملک دارایی های مالی منــدرج در قانون، 
۱۰ هزار میلیــارد ریال اســت. در صورت 
عدم اســتفاده از این سهم توسط هر یک از 
ســازمان های توسعه ای تا پایان آذرماه سال 
۱۴۰۰، با تأیید ســازمان، سهم آنها توسط 
دیگر ســازمان های توسعه ای قابل مصرف 
اســت.در این نشســت، همچنین دولت با 
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی مبنی بر 
الیحه تصویب اصالحات ضمائم کنوانسیون 
بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی 
از کشــتی ها موافقت کرد.بر این اســاس، 
اصالحــات ضمائم کنوانســیون بین المللی 
جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی از کشتی ها 
۱۹۷3 موضوع قانون الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به تشریفات )پروتکل( ۱۹۷8 
مربوط به کنوانســیون بین المللی جلوگیری 
از آلودگی دریا ناشــی از کشتی ها ۱۹۷3 و 
الحاقات و اصالحات بعدی آن تصویب شد.

ــت  ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ س
ــت  ــور حمای ــی به منظ ــای مهم تصمیم ه
از بــازار ســرمایه و توســعه زمینه هــای 
ســرمایه گذاری در بــورس و پشــتیبانی 
ــعه ای و  ــای توس ــی طرح ه ــن مال از تأمی
ــادی  ــای اقتص ــرمایه گذاری در بنگاه ه س

ــت. کشــور گرف
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از 
ــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری،  پای
ــادی  ــی اقتص ــتاد هماهنگ ــت س در نشس
هفتــم  سه شــنبه،  روز  کــه  دولــت 
ــن  ــر حس ــت دکت ــه ریاس ــت ماه ب ادیبهش
ــد،  ــزار ش ــوری برگ ــی، رئیس جمه روحان
ــت  ــور حمای ــی به منظ ــای مهم تصمیم ه
ــوارد  ــه شــد کــه م ــازار ســرمایه گرفت از ب
مربوطــه بــرای تصویــب بــه شــورای عالی 
ــه  ــوا ارائ ــران ق ــادی س ــی اقتص هماهنگ
ــده در  ــم اتخاذش ــاس تصمی می شود.براس
ــدوق  ــداران صن ــه خری ــت، ب ــن نشس ای
کــه  یکــم  پاالیــش  معاملــه  قابــل 
واحدهــای ایــن صنــدوق را از دولــت 
به دلیــل  بعــداً  و  کــرده  خریــداری 
شــده اند،  زیــان  متحمــل  نوســان ها 

همیــن  ســرمایه گذاری  واحدهــای  از 
صنــدوق یــا دیگر مــوارد، ســهام تشــویقی 
و  مصوبــات  شد.براســاس  خواهــد  داده 
بــا مصوبــه تخصیــص یــک  همســو 
ــه  ــی ب ــعه مل ــالق توس ــع خ ــد مناب درص
ــازار، مقــرر شــد منابــع  صنــدوق تثبیــت ب
ریالــی معــادل ۲۰۰ میلیــون دالر از مصوبه 
یادشــده توســط بانــک مرکــزی کارســازی 
و در وجــه صنــدوق تثبیــت پرداخــت 
ســتاد  نیــز  امــروز  نشســت  شــود.در 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت، مصــوب 
تســهیالت  اعطــای  ممنوعیــت  شــد 
ــرمایه گذاری،  ــرکت های س ــه ش ــی ب بانک
و  ســرمایه گذاری  هلدینگ هــای 
و  بــازار  از  حمایــت  بــرای  کارگــزاری 
توســعه ســرمایه گذاری آنهــا در ســهام 
ــتاد،  ــن س ــم ای ــاس تصمی ــو شود.براس لغ
ســرمایه گذاری،  تشــویق  به منظــور 
ــق  ــه طب ــی ک ــرمایه گذاران خارج ــه س ب
ضوابــط، ۲۵۰ هــزار دالر در بــازار بــورس 
پنــج  اقامــت  کننــد،  ســرمایه گذاری 
ــا  ــران اعط ــالمی ای ــوری اس ــاله جمه س

. د می شــو

طرح افزایش و نگهداشت 
تولید گاز از میدان های 

دی، سفیدزاخور، هالگان، 
سفیدباغون، خارتنگ، 

گردان، ارم، پازن، مدار، 
توس، بابا قیر، بیستون، فاز 

2 آغار به همراه توسعه 
پاالیشگاه گازی فراشبند و نیز 
احداث ایستگاه تقویت فشار 

گاز برای میدان های سرخون 
و شانول در دستور کار شرکت 

ملی نفت ایران قرار گرفت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

راهبرد ساخت داخل
عبدالرضا غالمی

پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت
ضرورت توجه بــه توان علمی، 
پژوهشــی و مهارتی داخل کشور از 
مهم ترین سیاســت هایی اســت که 
متولیان امر باید اتخاذ کنند و مهم تر 
از آن راهبری این سیاست تا حصول 
نتایــج قابل قبول اســت. وجود منابع 
ارزشــمند درون کشــور به خصوص 
نیروی انسانی خالق و مبتکر، تحقق 
تولید و ساخت داخل را تسهیل کرده 
اســت. فراهم سازی شــرایط توسعه 

ســاخت داخل مجموعه ای از مزیت ها را که سلســله  وار به یکدیگر 
اتصال دارند برای کشور به ارمغان می آورد.

اعتماد به کارشناســان، متخصصان و فعاالن این حوزه، زمینه 
ورود نخبگان و جوانان تحصیلکرده در قالب شرکت های دانش بنیان 
را به عرصه ســاخت داخل هموار کــرده و به نوبه خود از خروج آن 
دســته از جوانانی که فقط برای اشــتغال یا فعالیت های اقتصادی از 
کشور خارج می شوند پیشگیری می کند. افزون بر آن رونق اقتصادی 
قابل توجه ای ایجاد کرده و برای افراد و قشوری از جامعه که در این 
حوزه فعالیت می کنند چه به صورت مســتقیم و چه غیرمستقیم تولید 
ثروت می کند و اشــتغال را که اگر نگوییم بزرگ ترین معضل جامعه 

امروزی است، اما از نقاط آسیب پذیر کشور است بهبود می بخشد.
از سوی دیگر، تحقق جهش تولید در گرو ساخت و تولید داخل 
است و استمرار سیاست حمایت از سازندگان، مسیر را برای اقدام های 
بزرگ تر در زمینه ساخت تجهیزات پیچیده در داخل فراهم می کند. از 
دیگر مزایای ساخت داخل پایداری تولید در همه بخش های تولیدی 
است. تشریفات ثبت سفارش، ســاخت، انتقال تجهیزات، قطعات و 
انتقال ارز خود از مشکالت عمده صنایع است. خرید از خارج افزون 
بر زمان بر بودن در شرایط تحریمی بسیار پرهزینه است و قطعات و 

تجهیزات با قیمت گزافی وارد کشور می شود.
گاهی اوقات صنایع به علت نداشــتن قطعات و زمان بر بودن 
تأمین آنها از منابع خارجی، متوقف  می شــوند و زیان قابل توجهی را 
تحمل می کنند و متأسفانه به صنایع پایین دستشان تسری می دهند. 
گاهی حتی مجبور می شــوند هزینه خرید و نگهداری تجهیزاتی را 
بپردازند که برای اطمینان از متوقف نشــدن خط تولیدشــان تأمین 
می کنند و ماه ها و ســال ها افزون بر خواب سرمایه شان، هزینه های 
گزافی می پردازند و صدالبته وجود ســازنده داخل و ســرعت امکان 

تأمین تجهیزات، این هزینه ها را کاهش می دهد.
تأمین ارز مورد نیاز کشــور برای کاالهای اساســی همواره از 
دغدغه های مسئوالن در سال های گذشته بوده است. ساخت داخل 
عالوه بر اینکه مانع خروج ارز می شــود و مددی است برای دولت ها 
در تأمین کاالهای اساســی و عمومی مورد نیاز مردم، بلکه با توسعه 
آن حتی می تواند برای کشــور ارزآوری هم به همراه داشته باشد. بر 
کسی پوشیده نیست کشورهای منطقه به لحاظ قرار گرفتن در مسیر 
توسعه، نیازهایی دارند که سازندگان ایرانی توان تأمین آنها را دارند.

پازل ســاخت داخل اساســی ترین نقــش را در تحقق اقتصاد 
مقاومتــی ایفا می کند؛ نقشــی که صرف نظر کــردن از آن، اقتصاد 
مقاومتی را غیرممکن می ســازد و به یقین اجرای سیاســت اقتصاد 
مقاومتــی دامنه تــاب آوری را افزایش و آســیب پذیری را کاهش 
می دهد، البته هر دو موضوع از مفاهیمی هســتند که برای هر کشور 
تولیــد قدرت می کند و وابســتگی را به بیــرون از مرزها به حداقل 
می رساند و نتیجه آن افزایش قدرت چانه زنی و بازیگردانی در عرصه 

بین الملل است.
بعد دیگری که تحقق، راهبری و توســعه ساخت داخل را حائز 
اهمیت می کند توسعه دیگر کسب وکارهای مرتبط در پایین دست این 
بخش و حتی بخش های غیرمرتبــط نظیر فعالیت های خدماتی و... 
است که رونق کسب وکارهای دیگر را در پی دارد؛ چه مجموعه های 
سازنده و رفع نیازمندی های آنان و چه کارکنان آنان به دلیل ارتقای 

سطح درآمد و افزایش توان خرید در جامعه.
بنابراین سیاست ســاخت داخل به عنوان راهبردی اساسی باید 
در کشــور دنبال شود تا برکاتی که در باال عنوان شد، نصیب کشور 

و مردم شریف شود.
توجه به این نکته بســیار ضروری اســت که مسئوالن باید با 
سیاســت گذاری صحیح در تحقق این مهم وظایف حاکمیتی خود را 
به انجام برســانند که از اهم آن وظایف، مدیریت یکپارچه نیازمندی 

صنایع است.
تعریــف نیاز صنایع مختلف کشــور در فضایــی واحد، عامل 
تجمیع نیازها می شــود که باید با به کارگیری کارشناســانی خبره و 
ایجاد زیرساخت الزم و تعریف کدینگ یکسان، قطعات و تجهیزات 
کدگذاری شــوند تا سازندگان به لحاظ ارزیابی بازار فروش و تیراژ و 
تعــداد مورد نیاز و توجیه اقتصادی تولیــد هر قطعه و تجهیز بتوانند 

فعالیت کنند.
طراحی و پیاده ســازی محیــط پیش گفته افــزون بر تجمیع 
نیازهای صاحبان صنایع می تواند یک بانک اطالعاتی از سازندگان را 
نیز دربرداشته و تسهیل کننده ای باشد هم برای سازندگان در برآورد 

نیاز صنایع و هم برای صنایع در دسترسی به سازندگان.
از وظایــف دیگر حاکمیت وضع قوانیــن حمایتی و نظارت بر 
تســری و اجــرای قوانین و دســتورعمل ها در واحدهــای صنعتی 
است. البته شایان  ذکر است ســازندگان نیز باید درباره توانایی های 
خــود از حیث توان تأمین، کیفیت، راندمان و... با انجام تســت های 
آزمایشگاهی و ســایر اقدام های مرتبط به صاحبان صنایع اطمینان 

ببخشند.

حمیدرضا گلپایگانی
 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شد

ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در حکمــی، حمیدرضــا گلپایگانی را به 
حفاری  ملی  شــرکت  مدیرعامل  عنوان 

ایران منصوب کرد.
در حکم مسعود کرباسیان خطاب 
به گلپایگانی آمده اســت: »با عنایت به 
توانمندی  و  ارزشمند  تجربیات  سوابق، 
حفاری  عملیــات  حوزه  در  جنابعالــی 
و اســتخراج منابــع هیدروکربوری، به 
موجب این حکــم به عنوان مدیرعامل 
شــرکت ملی حفاری ایــران منصوب 
می گردیــد. امید اســت در پرتو الطاف 
الهی، در انجام وظایف محوله موفق و 

موید باشید.«
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
همچنین در حکم دیگری، سیدعبداهلل 
موســوی را به عنوان مشــاور معاون 
مدیرعامــل در امــور تولیــد منصوب 
کــرد.در حکــم کرباســیان خطاب به 
موسوی آمده اســت: »ضمن قدردانی 
از زحمات جنابعالــی در دوران تصدی 
مسئولیت شــرکت ملی حفاری ایران، 
نظر به پیشــنهاد معاونت امور تولید و 
بــا عنایت به دانش، تعهــد و تجربیات 
ارزنده جنابعالی، بــه موجب این حکم 
به عنوان مشــاور معاون مدیرعامل در 
امور تولید منصوب می گردید. امید است 
با اســتعانت از خداوند متعال در انجام 

وظایف محوله موفق و موید باشید.«
گلپایگانــی از ســال ۹۹ به عنوان 
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران فعالیت می کند و بر اساس اعالم 
شرکت ملی حفاری ایران، پیش از این 
در سمت هایی چون مجری طرح توسعه 
میادین گازی خامی - مناطق نفت خیز 
جنــوب، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

ایــران، عضو  شــرکت ملی حفــاری 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت حفاری 
شمال، رئیس هیئت مدیره شرکت  نفت 
فــالت قاره ایــران، مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شــرکت شــرکت سروک 
کیش،  مشــاور فنی مدیرعامل شرکت 
ملــی مناطق نفت خیز جنــوب، معاون 
ایران  مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
در امور فنی و مهندســی، مدیر خدمات 
فنی حفاری شــرکت ملی حفاری ایران 
و  مدیر عملیات حفاری در خشــکی _ 
۲ شــرکت ملی حفاری ایران در صنعت 

نفت کشور انجام وظیفه کرده است.
قدردانی مدیرعامل پیشین شرکت ملی 

حفاری از همکاری کارکنان 
در همین حال، مدیرعامل پیشین 
پیامی،  ایران در  شــرکت ملی حفاری 

از همکاری هــا و تالش هــای بی وقفه 
مجموعــه کارکنــان این شــرکت در 
دوران مســئولیت خود قدردانی کرد.به 
گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
ملی حفاری ایران، در پیام ســیدعبداهلل 

موسوی آمده است:
خداوند متعال را سپاســگزارم که 
توفیق خدمتگــزاری در صنعت نفت را 
بــه اینجانب عنایت فرمود و برهه ای از 
زندگــی کاری ام را در صنعــت حفاری 
کشور قرار داد. اکنون که دوره مسئولیتم 
در شرکت ملی حفاری ایران به سر آمد 
و براساس تغییرات مدیریتی مقرر گردید 
در ســنگری دیگر از صنعت نفت انجام 
وظیفه نمایم، فرصت را مغتنم شمرده از 
همراهی، همدلی و همسویی مجموعه 
کارکنــان ســختکوش شــرکت ملی 

حفاری ایران و خانواده های ارجمند آنان 
کمال تقدیر و سپاســگزاری را به عمل 
بنیان  حفاری  صنعت  آورم.گرانمایگان، 
تولید و نقش آن در فرآیند اســتحصال 
نفت و گاز روشــن اســت و مسئوالن 
صنعت نفت به خوبی از جایگاه ارزشمند 
این صنعت راهبــردی آگاهی دارند.در 
تخصص،  ایران  حفاری  ملی  شــرکت 
تعهــد، محبــت و دوســتی، رفاقت و 
صمیمیت و کار و تالش درهم آمیخته و 
از عوامل اصلی موفقیت و استمرار کار 
است که امیدوارم این واژه های ارزشمند 
که باعث انسجام شرکت هستند، حفظ 
و ملی حفاری به عنوان یادگار بنیانگذار 
جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی 
)ره(، همواره بالنده و در مسیر توسعه و 
تعالی گام بردارد.در مدت مسئولیتم در 

این شــرکت که در شرایط تحریم های 
ظالمانه و شــیوع ویروس کرونا صورت 
پذیرفــت، تالش نمودم اســتمرار کار 
حفاری، پاسخگویی به نیازهای صنعت 
نفت کشور، کاریابی دکل های حفاری، 
حضور فعال در پروژه ها، توسعه همکاری 
و مشــارکت بــا شــرکت های بخش 
خصوصی و صنعتگران داخلی، همســو 
با اصالح ســاختار ســازمانی، شفافیت 
مالی و انضباط اداری، پرداخت به موقع 
حقوق، مزایا، مطالبــات و رضایتمندی 
کارکنــان و... مورد توجــه ویژه و در 
ســرفصل برنامه ها قرار داده شــود.اگر 
موفقیتــی در این مدت حاصل شــد از 
الطاف خداوند رحمان و همت و تالش 
شما بزرگواران بوده است و پروردگار را 
شــاکرم که آنچه در توان داشتم به کار 
گرفتم و تقاضا دارم همکاران ارجمندم 
قصور و کاســتی های احتمالی اینجانب 
در دوره خدمتگزاری را به دیده اغماض 
نگریسته و چنانچه موجب تکدر خاطری 
گردیده ام، کریمانه مورد بخشایش قرار 
دهند.دعای خیر باالترین هدیه ای است 
که انسان ها می توانند برای همدیگر به 
یادگار بگذارند، در ماه مبارک رمضان، 
باالترین دعایم این اســت که خداوند 
به همه شــما همکاران عزیزم سالمتی 
و طول عمــر با عزت عنایــت فرماید 
تا بتوانیــم در راه خدمت به کشــور و 
ثابت قدم  از خون شــهیدان  پاسداری 
و استوار باشــیم.برای مدیرعامل جدید 
برادر عزیزم  ایران  شرکت ملی حفاری 
جناب آقــای دکتر حمیدرضا گلپایگانی 
و دیگر خدمتگزاران بــه نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی آرزوی توفیــق 

روزافزون دارم.

افزايش 25 درصدی فروش در سال 1399؛
بی نيازی کشور از واردات بنزن با تحقق 100 درصدی توليد در پتروشيمی بوعلی سينا 

تولیـد  100درصـدی  تحقـق  بـا 
بنـزن پتروشـیمی بوعلـی سـینا در سـال 
1399، کشـور از واردات ایـن محصـول 

اسـتراتژیک بـی نیـاز شـد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
پتروشـیمی بوعلی سـینا و برپایه گزارش 
تولیـد سـاالنه، ایـن مجتمـع آروماتیکی 
در سـال ۱3۹۹ موفـق بـه تولیـد بیـش 
در  خـود  تولیـد  برنامـه  درصـد   ۱۰۰ از 
محصـول بنزن شـده و با تولیـد 8۵6۱۰ 
هزارتـن محصـول نسـبت به سـال قبل 
بـا 8 درصـد افزایش، به تولیـد حداکثری 
شـرکت  بازرگانـی  اسـت.مدیر  رسـیده 
پتروشـیمی بوعلـی سـینا در ایـن رابطـه 
اظهار داشـت: ایـن افزایش تولید کشـور 
را از واردات محصـول اسـتراتژیک بنزن 
کـه به عنـوان محصول پایه در شـوینده 
هـا و مـواد بهداشـتی بـه کار مـی رود 
بـی نیـاز کـرده تـا عـالوه بـر جلوگیری 
از خـروج ارز از کشـور، در شـرایط همـه 
گیـری ویـروس کرونـا و لـزوم افزایـش 
بـدون  کشـور  هـا،  شـوینده  مصـرف 

چالـش و بـا تکیـه بـر تولیـدات داخلـی 
برطـرف  را  مصرف کننـدگان  نیازهـای 
داد:  ادامـه  زاده  صداقـت  کنـد.اردالن 
بـا تحقـق ۱۰۰ درصـدی برنامـه تولیـد 
بـر جلوگیـری  در سـال ۱3۹۹، عـالوه 
از  بخشـی  بنـزن،  محصـول  واردات   از 
تولیـد ایـن محصـول اسـتراتژیک را بـه 
خـارج از کشـور صـادر کرده ایـم کـه در  

یکجانبـه   تحریم هـای  سـخت  شـرایط 
و ظالمانـه علیـه کشـور، ارز  آوری قابـل 
توجهـی را برای کشـور به ارمغـان آورده  
سـال  در  همچنیـن  افـزود:  اسـت.وی 
۱3۹۹، تولیـد محصـوالت بـرش سـبک 
بـا ۲۲%، بـرش سـنگین بـا ۷%، و گاز 
مایـع بـا ۷% افزایـش تولید همـراه بوده 
اسـت.مدیر بازرگانی شـرکت پتروشیمی 

بوعلـی سـینا در ادامـه تصریـح کـرد: در 
سـال ۱3۹۹ نیـز صـادرات زمینـی رشـد 
چشـمگیر 3۴۰ درصـدی را نشـان مـی 
دهـد که بـا افزایش حمل و نقـل زمینی 
و  کاهـش حمـل و نقـل دریایـی، هزینه 
حمـل محصـوالت نیز به شـدت کاهش 
ایـن  سـود  افزایـش  موجـب  و  داشـته 
شـرکت شـده اسـت.صداقت زاده خاطـر 

نشـان کـرد: سـال ۱3۹۹ میـزان فروش 
شـرکت در مجمـوع ۲۵ درصـد افزایـش 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل را 
نشـان  داده کـه روزهـای خوب شـرکت 
روزهـای  در  سـینا  بوعلـی  پتروشـیمی 
و  داخلـی  تـوان  بـر  تکیـه  بـا  تحریـم 
بـی اثـر سـاختن تحریـم هـا در صنعـت 

نویـد می دهـد. را  پتروشـیمی 

برپایه گزارش تولید ساالنه، 
این مجتمع آروماتیکی در 
سال 1399 موفق به تولید 
بیش از 100 درصد برنامه 

تولید خود در محصول 
بنزن شده و با تولید 

85610 هزارتن محصول 
نسبت به سال قبل با 8 

درصد افزایش، به تولید 
حداکثری رسیده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

اخبار نفت

پاالیشگاه اصفهان به پتروپاالیش تبدیل می شود

شـرکت  هیئت مدیـره  عضـو  و  بازرگانـی  و  اقتصـادی  معـاون 
پاالیـش نفـت اصفهـان و شـرکت پتروشـیمی اصفهـان گفـت: ایـن 
شـرکت بـا خریـد حـدود ۴۲ درصد سـهام پتروشـیمی اصفهـان، گام 

برداشـت. را  پتروپاالیـش  بـه  تبدیل شـدن  بـرای  اساسـی 
بـه گـزارش دانش نفت بـه نقل از پاالیشـگاه اصفهـان، مهدی 
صرامـی بـا بیـان اینکـه پاالیشـگاه اصفهـان ۱۰۰ درصـد خـوراک 
شـرکت  تبدیـل   بـا  گفـت:  می کنـد،  تأمیـن  را  اسـتان  پتروشـیمی 
پاالیـش نفـت اصفهـان بـه پتروپاالیـش و سـرمایه گذاری در صنایع 
پایین دسـتی کـه بـه پاالیشـگاه وابسـته اند و خـوراک خـود را از ایـن 
مجتمـع عظیـم صنعتـی دریافـت می کننـد، نیـاز دیگـر صنایـع نیـز 
تأمیـن می شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه حرکت امـروزه کشـورهای 
پیشـرفته دنیـا بـه سـمت ایجـاد واحدهـای پتروپاالیشـی )تجمیـع 
واحدهای پتروشـیمی و پاالیشـگاهی( اسـت و این رونـد اهمیت ویژه 
آن را نشـان می دهـد، اظهـار کـرد: افزایـش حاشـیه سـودآوری نفت، 
کاهـش آلودگـی، کاهش هزینـه تأمین خـوراک و مدیریـت یکپارچه 
از مزایـای پتروپاالیـش شـدن است.سـید مصطفی الهـی، مدیرعامل 
شـرکت پتروشـیمی اصفهـان نیـز بـا بیـان اینکه بـا حمایـت مدیران 
پاالیشـگاه  و  پتروشـیمی  پیونـد  اصفهـان،  نفـت  پاالیـش  شـرکت 
اصفهـان، محکم تـر از قبـل خواهد شـد، اظهـار کزد: بـا بهره گیری از 
تجربه هـا و همکاری هـای دوسـویه و هم افزایـی دو شـرکت می توان 
ارزش هـای افـزوده جدیـدی بـرای پتروشـیمی اصفهـان ایجـاد کرد.
وی تکالیـف مجمـع عمومـی شـرکت پتروشـیمی اصفهـان را نقشـه 
راه ایـن شـرکت اعـالم کـرد و با ضـروری دانسـتن انجـام آن گفت: 
اجرایـی شـدن پروژه هـا و طرح هـای جامـع بهینه سـازی شـرکت از 
گام هـای پیـش رو و اقدام هـای مؤثـر ایـن شـرکت اسـت کـه بایـد 

هرچـه سـریع تر آغـاز و پیگیـری شـود.
فروش بیش از 17 میلیون لیتر سوخت مرزی 

در منطقه زاهدان

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقـه زاهـدان 
گفـت: سـال 99 بیـش از 1۷ میلیـون لیتـر نفـت گاز به صـورت فروش 
مـرزی در پایانه هـا و بازارچه هـای مـرزی منطقـه زاهـدان توزیع شـد.

پخـش  ملـی  از شـرکت  نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
فرآورده هـای نفتـی منطقـه زاهـدان، ابراهیـم پوریزدانـی در این باره 
گفـت: به منظـور تسـهیل در صـادرات فرآورده هـای نفتـی، کاهـش 
پارسـال ۱۷  ترانزیتـی،  نـاوگان  تأمیـن سـوخت  و  قاچـاق سـوخت 
میلیـون و ۲۹3 هـزار لیتـر نفـت گاز از طریـق بازارچه هـا و پایانه های 
مـرزی منطقـه زاهـدان در نواحـی زاهـدان، زابـل و سـراوان فروخته 
شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکه فـروش سـوخت مرزی در سـال 
۹۹ نسـبت بـه سـال ۹8، با کاهـش 3۹ درصـدی روبه رو بوده اسـت، 
عرضـه سـوخت مرزنشـینان در بـورس، کاهـش ترددهـای مـرزی 
به دلیـل ویـروس کرونـا و فـروش سـوخت در قالـب طـرح رزاق را 
از جملـه دالیـل ایـن کاهـش برشـمرد.مدیر شـرکت ملـی پخـش 
فرآورده هـای نفتـی منطقـه زاهـدان بـا اشـاره بـه برخـی طرح هـای 
حمایتـی دولـت از مرزنشـینان از جملـه طـرح رزاق گفـت: توزیـع 
سـوخت بـا نرخ صـادرات مـرزی در قالب طـرح رزاق با هـدف تأمین 
معیشـت مرزنشـینان، کمـک بـه صـادرات و پیشـگیری از قاچـاق 
سـوخت، از ماه هـای پایانـی سـال ۹۹ در سیسـتان و بلوچسـتان آغاز 
شـده اسـت.پوریزدانی مقـدار سـوخت توزیع شـده میان مرزنشـینان از 
طریـق طـرح رزاق در سـال ۹۹ را بیـش از ۲ میلیـون لیتـر اعـالم 
و تصریـح کـرد: بـا هماهنگی هـای انجام شـده، سـوخت مـورد نظـر 
توسـط متولیـان این طرح، از مبادی پاالیشـگاهی تأمیـن و حمل و با 

قیمـت صـادرات مـرزی، بیـن مرزنشـینان توزیع شـده اسـت. 

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد:

 تولید ۴7 میلیون لیتر بنزین باالتر از یورو 5
 در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

ســتاره  نفت  شــرکت  مدیرعامل 
خلیج فــارس از تولید روزانــه حدود ۴۷ 
میلیــون لیتر بنزین پاک با اســتانداردی 

باالتر از استاندارد یورو 5 خبر داد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
خلیج فارس،  ســتاره  نفت  شــرکت  از 
محمدعلی دادور تولید روزانه حدود ۴۷ 
میلیون لیتر بنزین پاک با اســتانداردی 
باالتر از استاندارد یورو ۵ را اصلی ترین 
نشانه  اهتمام این پاالیشگاه در حفاظت 
محیط  زیســت قلمداد کــرد و گفت: 
رسالت اصلی ما تولید سوخت به منظور 
انرژی کشــور به  تأمین امنیت ســبد 
شــمار می آید، با این  حال همواره توجه 
به الزام های محیط زیســتی را مدنظر 
داریم زیرا توســعه  پایدار در گرو عنایت 
به مباحث محیط زیســتی اســت.وی 
همچنین از کاشــت هزار اصله درخت 
گلپرک به منظــور حفاظت از این گونه  
گیاهــی در خطر انقراض خبــر داد و 
افــزود: ســتاره خلیج فارس بــا اجرای 
نو در مدیریــت فضای  سیســتم های 
ســبز، حفاظت از منابع خاکی، حفاظت 
از منابع آبی، مدیریــت مصرف انرژی 
و توجــه به فرهنگ ســازی به صنعتی 
پیشرو در حفاظت از محیط  زیست بدل 
شده اســت.مدیرعامل پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس فرارسیدن روز جهانی 
زمین پاک را فرصتی برای پاسداشــت 
و  خواند  زیســت محیطی  ارزش هــای 
اظهار کرد: در این روز با توجه به اینکه 
درخت گلپرک از درختان بومی اســتان 
هرمزگان اســت و در خطــر انقراض 
قرار دارد، هــزار اصله از این درخت در 
پاالیشگاه کاشته شد.دادور این اقدام را 
حرکتی مؤثــر به منظور حفظ این گونه  
ارزشمند برشــمرد و افزود: این درخت 
تثبیت کننده  نمک دوســت،  گونــه ای 

خاک و بســیار مقاوم به گرما و کم آبی 
است، از این  رو کاشــت آن در منطقه  
هرمــزگان موفقیت آمیز خواهد بود.وی 
به منظور  مناسب  تمهیدات  به کارگیری 
بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی را 
از مهم ترین راه های حفظ محیط زیست 
برشمرد و گفت: با مصرف سوخت های 
پــاک، کاهــش فلرینگ، اســتفاده از 
تجهیزات بــا بازدهی بــاال و بازیافت 
گازهای حاصل از فرآیند تولید به عنوان 
سوخت سعی کرده ایم حساسیت خود را 
نســبت به حفظ محیط زیست در عمل 
نفت  پاالیشگاه  دهیم.مدیرعامل  نشان 
ستاره خلیج فارس حفاظت از منابع آبی 
را از دیگر وظایف زیســت محیطی این 

شــرکت عنوان کرد و افزود: راه اندازی 
و بهره بــرداری از واحدهــای پاالیش 
آب تــرش به منظور اســتفاده مجدد از 
آب در واحدهای عملیاتی، جداســازی 
گازهای اسیدی و انتقال به واحد بازیافت 
گوگــرد در همین زمینه انجام شــده 
اســت.دادور از نمونه برداری، آزمایش و 
آنالیز روزانه خروجی پســاب و خروجی 
آب خنک کننــده مبدل هــای حرارتی 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس خبر داد 
و افزود: طراحی، ساخت و بهره برداری 
بازچرخانی  به منظور  بســته  سیستم  از 
و خنک ســازی آب، نصب آناالیزرهای 
برخط روی کانال برگشت آب به دریا، 
اســتفاده از تجهیزات برایجذب آلودگی 

احتمالــی بخــار آب، پایش مســتمر 
چاه هــای پایش آب هــای زیرزمینی و 
استفاده دوباره از بخار مصرفی از دیگر 
اقدام های مبتکرانه برای حفظ منابع آبی 
ابرپاالیشــگاه است.وی دوری  این  در 
از شــعارزدگی و فرهنگ ســازی را از 
اصلی ترین موضوعات در بحث حفاظت 
محیط  زیســت برشــمرد و تأکید کرد: 
امیدوارم همگان با تفکری سیســتمی 
همسو با شــعار جهانی »احیای زمین، 
پایدار«  توسعه   برای  بهره وری  افزایش 
تــالش کنند تا نه تنها در این روز، بلکه 
در همه روزهای سال شاهد اجرای این 
شعار و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط  

زیست در میان قشور جامعه باشیم.

مدير مالی شرکت نفت ستاره خليج فارس:
ستاره خليج فارس برداشت صيانتی از فازهای پارس جنوبی را تضمين می کند

ســتاره  نفت  شــرکت  مالی  مدیــر 
خلیج فارس گفت: در ســال پیش رو برنامه 
افزایش ظرفیت پاالیش پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس تــا روزانه ۴۸0 هزار بشــکه 
میعانات گازی در دستور کار قرار دارد که این 
به معنای تضمین برداشت صیانتی گاز غنی از 

فازهای میدان مشترک پارس جنوبی است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس، وحید اســکندری از 
مدیریت همه منابع مالی شــرکت نفت ستاره 
خلیــج فارس در بانک های هرمزگان از ســال 
۹8 تاکنــون خبر داد و اعــالم کرد: با توجه به 
اولویت توانمندسازی زیرساخت ها و حمایت از 
اقتصاد استان، نقدینگی و گردش ریالی - ارزی 
شــرکت در بانک های هرمزگان تمرکز یافته و 
براســاس توافق های انجام شده بین شرکت با 
بانک های استان، افزون بر دو شعبه  کنونی که 
در پاالیشگاه دایر است، دو شعبه مستقل ریالی 
- ارزی دیگر در ســال ۱۴۰۰ به نام شعبه نفت 
ســتاره خلیج فارس در ســاختمان اداری جدید 
افتتاح می شود.وی در پاسخ به شایعه  مطرح شده 
مبنی بر تمرکز حساب های بانکی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس در دیگر استان ها و بی نصیب 
ماندن هرمــزگان از مواهب این گردش مالی، 
اظهــار کــرد: هم اکنون دو بانــک اختصاصی 
تجارت و ملت در ساختمان مرکزی پاالیشگاه 
در حال فعالیت  هســتند که اواسط سال ۹8 با 
پیگیری شرکت نفت ستاره خلیج فارس و توافق 
با مدیریت بانک تجارت استان هرمزگان، باجه 
بانک تجارت در ســاختمان مرکزی پاالیشگاه 
به شــعبه اختصاصی ریالی - ارزی نفت ستاره 
خلیج فارس تبدیل شــد.مدیر مالی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس تصریح کرد: بر همین اساس 

از آن زمــان بخش عمده ای از حســاب های 
شرکت به این شعبه انتقال یافت و در سال ۹۹ 
پرونده تسهیالت ریالی شده دریافتی از صندوق 
ذخیــره ارزی با مبلغ ۱3 هــزار و 6۰۰ میلیارد 
ریال از شعبه مرکزی تهران که در زمان ساخت 
پاالیشگاه دریافت شده بود به شعبه اختصاصی 
نفت ســتاره خلیج فارس منتقل شــد و  منافع 

حاصــل از عملکرد وام یادشــده بدون خروج 
منابع نقدی، ســهم بانک تجارت اســتان در 
سال ۹۹ و سه سال آینده خواهد شد.سکندری 
با اشــاره به شــرایط اقتصادی کشــور در پی 
تشــدید تحریم های ظالمانه از ســوی آمریکا 
و جهش قیمــت ارز در ســال های ۹۷ تا ۹۹، 
افزود: با این  حال ما پارســال همسو با منویات 

مقام معظم رهبری و بــا رویکرد عملی کردن 
اقتصاد مقاومتی، ایجاد رونق و جهش در تولید 
توانستیم ظرفیت پاالیشگاه را از ظرفیت اسمی 
روزانه 36۰ به ۴۲۰ هزار بشکه میعانات گازی 
در روز افزایش دهیم و در سال پیش رو برنامه 
افزایش ظرفیت پاالیشــگاه تا ۴8۰ هزار بشکه 
در روز را داریم که به معنای تضمین برداشــت 

صیانتــی گاز غنــی ۱۲ فاز از ۲۰ فــاز میدان 
مشــترک پارس جنوبی است.وی تصریح کرد: 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تولید روزانه ۷۵ 
میلیون لیتر انواع فرآورده، شــامل ۴۷ میلیون 
لیتر بنزین پاک باکیفیت استاندارد یورو ۵ افزون 
بر پاسداری از ذخایر هیدروکربوری، با ارزآوری 

به چرخه اقتصادی کشور یاری رسانده است.

رسالت اصلی ما تولید 
سوخت به منظور تأمین 

امنیت سبد انرژی کشور 
به شمار می آید، با این  
حال همواره توجه به 

الزام های محیط زیستی 
را مدنظر داریم زیرا 
توسعه  پایدار در گرو 

عنایت به مباحث محیط 
زیستی است
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تحلیل
گفتمان

انتصاب

با صدور حکمي از سوي مدیرعامل شرکت نفت خزر؛
معاون مدیرعامل شرکت نفت خزر منصوب شد

با صدور حکمي از سوي دکتر اصولي مدیرعامل شرکت نفت خزر، 
مهندس مهرداد اکبري به ســمت معاون مدیرعامل این شرکت منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت نفت خزر، در متن حکم دکتر 

اصولي خطاب به مهرداد اکبري چنین آمده است:
نظر  به مراتب تعهــد و تجارب جنابعالي به موجب این حکم به 
عنوان معاون مدیرعامل  شرکت نفت خزر منصوب می شوید. با عنایت 
بــه جایگاه و اهمیت این مســئولیت، توجه به مســائل ذیل در جهت  
تحقق اهداف و برنامه های شرکت حائز اهمیت  و مورد تاکید است. 

- نظارت بر امور فنی و  اجرایي طرح ها،  پروژه ها و قراردادهای 
شرکت از طریق واحدهای مجری .

-تقویت تعامالت و ارتباطات موثر با واحدهای درون سازمانی و 
همچنین بخش های برون ســازمانی ، ارگان ها و  سازمانهای ذیربط 

در جهت پیشبرد امور اجرایی شرکت.
- تالش مجدانه در زمینه ارتقاء و تعالي سیستم مدیریت دارایي 
های فیزیکي، بــه خصوص ناوگان دریایــی از طریق مدیریت های 

ذیربط.
- ارتباط مســتمر با مدیران شرکت ، مجریان طرحها و پروژه ها 
و پیمانکاران طرف قرارداد با هدف ایجاد  هماهنگی، شناســایی و رفع 

موانع  و پیشرفت فعالیت ها.
ضروری اســت ضمن  تدوین برنامه ها و باز تعریف فرآیندهای 
کاری در حوزه معاونت با اولویت امور فنی و مهندسی، گزارش فعالیت 
های اجرایی شرکت بر اساس میزان پیشرفت، موانع موجود ، راهکارها 
و اقدامات صــورت پذیرفته از طریق واحدهــای مجری طبق برنامه 
ریزی، به صورت مســتمر در دوره های زمانی معین به اینجانب اعالم 

گردد.
امید اســت با  تالش و اســتعانت از  خداونــد متعال و از طریق  
تعامل با  مدیریت ها و واحدهای ســتادی و عملیاتی در انجام وظایف 

محوله موفق و  پیروز  باشید.       
فرصــت را مغتنم شــمرده  از خدمــات جناب آقــای محمود 
نیکوسخن که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند، در مدت تصدي 

این مسئولیت صمیمانه تقدیر و تشکر مي گردد.
شــایان ذکر اســت مهندس اکبري پیش از این مسئولیت هایي 
همچون رئیس امور اجرایي و مهندســي و عضو هیئت مدیره شرکت 

نفت خزر را در کارنامه خود داشته است. 

محمد زارع پور اشکذری سرپرست شرکت نفت 
ایرانول شد

حســین ابوئی مهریزی مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین )تاپیکو(، در حکمی محمد زارع پور اشکذری را به عنوان سرپرست 

شرکت نفت ایرانول منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، حسین 
ابوئی مهریزی مدیرعامل تاپیکو در آیین معارفه که ظهر روز سه شنبه 
3۱ فروردین در دفتر مرکزی شــرکت نفت ایرانول برگزار شد، ضمن 
تقدیر از اقدامات رزاقی مدیرعامل پیشــین ایرانول در پیشبرد اهداف 
شــرکت، حکم انتصاب محمد زارع پور اشکذری را به وی اعطا کرد.
مهندس زارع پور اشــکذری دانش آموخته مدیریت اجرایی در مقطع 
کارشناسی ارشد و دانشــجوی دکتری رشته مدیریت است و سوابقی 
همچون عضو هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان، عضو هیات 
مدیره و قائم مقام مالی و بازرگانی شــرکت ذوب آهن اصفهان، عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت رایان ســایپا و مدیرعامل و نائب 
رئیس هیات مدیره شرکت خودروسازی زامیاد را در کارنامه خود دارد.
وی همچنین دارای ســوابق مدیریتی متعددی در شرکتهای بازرگانی 
بین المللی تامین اجتماعی، کربن ایران، ســیمان فیروزکوه، شــرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی نفت، گروه خودروسازی سایپا، 
مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ریاســت جمهوری، ســازمان 
منطقه آزاد کیش، شرکت هواپیمایی و کشتیرانی و عمران کیش و . .. 
است.محمدحسین رزاقی مدیرعامل سابق شرکت نفت ایرانول نیز روز 
شــنبه)۲8 فروردین( به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
نفت ســپاهان منصوب شد.شــرکت نفت ایرانول تولیدکننده، توزیع 
کننده و صادرکننده محصوالت متنوع روانکار اســت که در سه بخش 
پاالیشگاه روغن سازی تهران، پاالیشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع 
ظروف سازی و بسته بندی فعالیت دارد و در مجموع بیش از 3۰ درصد 

سهم تولید روغن پایه کشور را به خود اختصاص داده است.

از سوی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تشریح شد؛

برنامه های عملیاتی نفت و گاز اروندان در 1۴00
گاز  و  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
اروندان مهم ترین برنامه های پیش روی 
این شرکت در سال 1۴00 را تشریح کرد 
و گفت: برنامه افزایــش تولید از میدان 
نفتی دارخوین از جمله این برنامه هاست.

به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملی نفت ایــران، جهانگیر 
پورهنــگ با اشــاره بــه نام گــذاری 
پشتیبانی ها،  »تولید،  به عنوان  امســال 
مانع زدایی ها« عنــوان کرد: برنامه های 
این شــرکت در ســال ۱۴۰۰بر محور 
تولید و استفاده مطلوب از ظرفیت های 
فنی و تخصصی داخلی برای جلوگیری 
از کاهش تولیــد تمرکز دارد.وی افزود: 
امسال  انجام شده،  برنامه ریزی  براساس 
پیگیری هــای الزم در اجــرای طــرح 
توســعه میدان های نفتی سپهر، جفیر، 
سوسنگرد، سهراب و فازهای میدان های 
دارخویــن و آزادگان شــمالی در غرب 
کارون باالگوی جدید قراردادهای نفتی 
انجام خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت 
نفت و گاز اروندان تأکید کرد: توســعه 
این میدان ها از مهم ترین اقدام های این 
شرکت در روند ظرفیت سازی تولید نفت 
در گســتره عملیاتی شرکت نفت و گاز 
اروندان است.پورهنگ تحویل چاه های 
توسعه ای جدید در میدان های مشترک 
غرب کارون از ســوی شرکت مهندسی 
و توســعه نفت به نفت و گاز اروندان و 
راه اندازی چاه های تعمیری میدان نفتی 
آزادگان جنوبی را از مواردی برشمرد که 
در اجرای برنامه افزایــش تولید از این 
میدان انجام می شــود.وی همچنین با 
اشــاره به برنامه افزایش تولید از میدان 
نفتی دارخوین اظهار کرد: در این زمینه 
تعمیر و تکمیل حفاری ســه حلقه چاه 
بــا دکل حفاری و احــداث خطوط لوله 

جریانی و نصب تســهیالت سر چاهی 
برای پنج حلقه چاه این میدان در دستور 
کار قرار دارد.به گفته پورهنگ، تعمیرات 
اساســی واحدهای بهره بــرداری طبق 
برنامه ســاالنه و نگهداشت و افزایش 
تولید طبــق جداول پیش بینی شــده از 
سوی شــرکت ملی نفت ایران از دیگر 
اقدام هایی اســت که با تالش مســتمر 
کارکنان این مجموعه در سال ۱۴۰۰ با 

جدیت دنبال می شود.
گام های بلند نفت و گاز اروندان در 

حفاظت از محیط زیست
وی به شرایط و موقعیت حساس 
حــوزه عملیاتی این شــرکت در تاالب 
هورالعظیم اشــاره کرد و افزود: فعالیت 

نفــت و گاز اروندان به نحــوی آبی و 
خاکی اســت. در همیــن زمینه، توجه 
ویژه به مســائل زیست محیطی و حفظ 
اکوسیستم آب، خاک و هوا مکمل تولید 
و انجــام عملیات صنعتی در این منطقه 
تلقی می شود.مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز ارونــدان تأکید کــرد: در این زمینه 
پیشــگیری از هرگونه آلودگی ناشی از 
نشــت خطوط نفت در تاالب، پیگیری 
واحدهای  مشــعل  گازهای  جمع آوری 
یــادآوران، آزادگان و یاران شــمالی با 
راه اندازی کارخانه گاز و گاز مایع 3۲۰۰ 
در نیمه دوم سال، پیگیری احداث خط 
لوله انتقال گازهای مازاد واحد دارخوین 
به گاز و گاز مایــع 3۲۰۰ و جمع آوری 

گازهــای مشــعل واحد غــرب کارون 
در کوتاه مــدت تحت قــرارداد فروش 
گازهای مشــعل و در بلندمدت ارسال 
به تأسیســات جمع آوری گاز و گاز مایع 
3۲۰۰ در اولویت برنامه های امسال این 
شرکت لحاظ شده است.پورهنگ تعمیر 
و تکمیل یــک حلقه چاه در دارخوین و 
تبدیل آن به چاه تزریق پســاب، ادامه 
کارهای اجرایی احداث و تکمیل لندفیل 
برای دفــن کنده های حفــاری، خرید 
و نصــب مجموعــه تصفیــه فاضالب 
در مناطــق عملیاتــی دارخوین و غرب 
کارون و بازرســی فنی بی وقفه خطوط 
لولــه جریانی و انتقال نفــت را از دیگر 
سرفصل های برنامه های زیست محیطی 

این شــرکت برشــمرد.وی به کارهای 
در دســت اقدام در زمینه بهره برداری، 
نگهداشت و افزایش تولید از میدان های 
زیر نظر این شــرکت از جمله آزادگان 
شــمالی و تلمبه خانه غــرب کارون و 
تعمیر و نگهداری پست های برق منطقه 
نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه 
تدوین شده از ســوی شرکت ملی نفت 
ایــران مبنی بــر تولید افــزون بر یک 
میلیون بشــکه نفت از میدان های غرب 
کارون در سال ۱۴۰۴، ظرفیت سازی و 
تحقق  برای  زیرساخت های الزم  ایجاد 
این هدف از برنامه های اصلی شــرکت 
نفــت و گاز ارونــدان در ســال ۱۴۰۰ 

به شمار می آید. 

مطالعات ژئوفيزيکی پژوهشگاه نفت در ابوذر پايان يافت؛
کاهش ريسک عمليات حفاری  در ميدان نفتی ابوذر

ـــی  ـــه ژئوفیزیک ـــرح مطالع ـــام ط انج
میـــدان ابـــوذر کـــه ســـال 9۷ از ســـوی 
ــران  ــاره ایـ ــالت قـ ــت فـ ــرکت نفـ شـ
بـــه پژوهشـــگاه صنعـــت نفـــت واگـــذار 
شـــده بـــود، بـــا موفقیـــت بـــه پایـــان 
ــایی  ــه شناسـ ــه بـ ــا توجـ ــیده و بـ رسـ
رخســـاره های لـــرزه  ای در ایـــن طـــرح 
و رفـــع ابهام هایـــی کـــه در فواصـــل دور 
ـــک  ـــت، ریس ـــود داش ـــی وج ـــاط چاه از نق
حفاری هـــای آینـــده در ایـــن میـــدان 

نفتـــی کاهـــش یافتـــه اســـت.
ــه  ــت بـ ــش نفـ ــزارش دانـ ــه گـ بـ
نقـــل از پژوهشـــگاه صنعـــت نفـــت، 
ـــات  ـــرح مطالع ـــر ط ـــی، مدی ـــد صیف حمی
ـــگاه  ـــوذر در پژوهش ـــدان اب ـــی می ژئوفیزیک
ـــح داد:  ـــاره توضی ـــن ب ـــت در ای ـــت نف صنع
ـــرکت  ـــافی ش ـــای اکتش ـــت طرح ه مدیری
ـــی را  ـــی پژوهش ـــاره طرح ـــالت ق ـــت ف نف
بـــا هـــدف به کارگیـــری روش  هـــای 
نـــو و پیشـــرفته و کم تـــر متعـــارف 
ــرزه   ــیر و سرشـــت نمایی لـ ــر، تفسـ تعبیـ
ــف  ــدان تعریـ ــن میـ ــی در ایـ ای مخزنـ
کـــرد و ایـــن طـــرح بـــا حمایـــت 
مالـــی اداره پژوهـــش و فنـــاوری آن 
ـــت  ـــت نف ـــگاه صنع ـــه پژوهش ـــرکت ب ش
واگـــذار شـــد. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ــده ای  ــروه زبـ ــرعت گـ ــوع، به سـ موضـ
از متخصصـــان علـــوم زمیـــن در قالـــب 
ــد  ــم آمدنـ ــرح گردهـ ــم اجرایـــی طـ تیـ
ــبانه روزی  ــا همفکـــری، تـــالش شـ و بـ
ــان  ــا کارشناسـ ــازنده بـ ــکاری سـ و همـ
و  اکتشـــافی  طرح هـــای  مدیریـــت 
ـــالت  ـــت ف ـــرکت نف ـــای ش ـــر واحده دیگ
قـــاره به عنـــوان کارفرمـــا، توانســـتند 
ــرانجام  ــه سـ ــرر بـ ــد مقـ کار را در مدعـ
برســـانند.وی افـــزود: نتایـــج کاربـــردی 

ــایی  ــرح در شناسـ ــن طـ ــمند ایـ و ارزشـ
ـــدان  ـــی می ـــای مخزن ـــه  ه ـــترش الی گس
ــعه  ــات توسـ ــوان ورودی در مطالعـ به عنـ
ــوری  ــت، به طـ ــت اسـ ــز اهمیـ ای حائـ
کـــه در طـــرح جامـــع توســـعه میـــدان 
ــل  ــکل قابـ ــه شـ ــج بـ ــن نتایـ ــز ایـ نیـ
ـــت.مدیر  ـــده اس ـــتفاده ش ـــه ای اس مالحظ
ــدان  ــی میـ ــات ژئوفیزیکـ ــرح مطالعـ طـ

ابـــوذر در پژوهشـــگاه صنعـــت نفـــت در 
ــن  ــادی ایـ ــای اقتصـ ــه ویژگی  هـ زمینـ
ـــرح  ـــن ط ـــو ای ـــک س ـــت: از ی ـــرح گف ط
ــه ای ارز  ــل توجـ ــروج قابـ ــدار خـ از مقـ
ــه  ــرح بـ ــدن طـ ــذار نشـ از طریـــق واگـ
خارجـــی  مؤسســـه های  و  شـــرکت  ها 
ــر  ــوی دیگـ ــرده و از سـ ــری کـ جلوگیـ
ـــای  ـــاری  ه ـــک حف ـــش ریس ـــا کاه ـــز ب نی

ـــدان،  ـــعه می ـــای توس ـــه  ه ـــده در برنام آین
ارزش افـــزوده چشـــمگیری به دنبـــال 
ــی،  ــه صیفـ ــه گفتـ ــت. بـ ــد داشـ خواهـ
ــده  ــای به روزرسانی شـ ــه  هـ ــد نقشـ تولیـ
و  هـــا  داده   تازه تریـــن  براســـاس 
ـــی  ـــای مخزن ـــه ویژگی ه ـــات، تهی اطالع
ســـه بعدی،  داده هـــای  محـــدوده  در 
ــرزه   ــاره لـ ــای رخسـ ــه  هـ ــه نقشـ تهیـ

ای و مشـــخص کـــردن نحـــوه توزیـــع 
ــرزه ای  ــای لـ ــاره  هـ و پراکندگـــی رخسـ
ــازندهای  ــرای سـ ــیلی بـ ــه ای و شـ ماسـ
ـــک  ـــایی و تفکی ـــماری و شناس ـــار و آس غ
ســـیال بـــرای الیـــه آســـماری باالیـــی 
بـــر اســـاس روش  هـــای نـــو لـــرزه ای 
از دســـتاوردهای مهـــم ایـــن طـــرح بـــه 

شـــمار می آیـــد.

خرب
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گاز

اخبار گاز

تعمیرات خط لوله زیر دریایی جنوب کشور 
پایان یافت

مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، از پایان موفقیت آمیز رفع نشتی 
خط لوله گاز 1۲ اینــچ زیر دریا خبر داد و گفت: همه مراحل تعمیراتی 
این عملیات با استفاده از دانش بومی و توان داخلی انجام شده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، علیرضا 
عربلو در این باره اظهار کرد: با توجه به گزارش های بازرســی خط 
۱۲ اینچ زیر دریا، انجام بازرسی از محل نشتی و ارزیابی نخست در 
دســتور کار قرار گرفت و در اقدام اولیه با عملیات آچارکشی فلنچ ها، 
نتیجه ای در توقف نشتی گاز حاصل نشد، سپس با استفاده از خدمات 
و تجهیزات داخلی و شناسایی شــرکت های دریایی توانمند، مرحله 
بعدی تعمیرات خط لوله آغاز شد.وی با اشاره به مراحل پیمان سپاری 
و امضای قرارداد با شــرکت های دارای صالحیت بومی و تجهیزات 
دریایــی و غواصی به روش Air، بیان کرد: عملیات اجرایی تعمیرات 
نشتی با نظارت منطقه 6 عملیات انتقال گاز در محدوده بندر پهل و 
بندر الفت با تعویض اســمارت فلنچ با بیش از 3۵ هزار نفرساعت از 
اســفندماه ۹۹ آغاز و پس از ۴۴ روز، فروردین ماه امسال با موفقیت 
تکمیل شــد.مدیر منطقه 6 عملیات انتقال گاز به چالش های موجود 
در انجام تعمیرات خط لوله زیر دریا اشــاره کرد و گفت: به دلیل قرار 
داشــتن موقعیت نقطه تعمیراتی در تنگه خــور خوران در عمق 3۲ 
متری و جریان شــدید آب در زمان های جزرومد، همچنین کاهش 
دید به دلیل وجود گل و الی در اطراف لوله، با کاهش ســاعت کار 
شبانه روزی روبه رو بودیم.عربلو با بیان اینکه خط لوله ۱۲ اینچ قشم 
- بندرعباس به طول ۱8۵۰ متر بین جزیره قشــم و بندر پهل واقع 
شده اســت، ادامه داد: بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از خط زیر 
دریــا به آموزش، برنامه ریزی و تجهیــزات خاص نیاز دارد که همه 
اقدام ها با اســتفاده از توان و تجهیزات داخلی انجام می شود.وی به 
اهمیت این خط لوله نیز اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون گاز تولیدشده 
در جزیره قشــم افزون بر تأمین گاز مصرفی جزیره به شهرســتان 
بندرعباس نیز انتقال داده می شد که امروزه با توجه به رشد اقتصادی 
و توسعه صنعتی جزیره قشــم و افزایش مقدار مصرف گاز طبیعی، 
برنامه انتقال گاز به صورت معکوس و از خط 3۰ اینچ منشعب از خط 

هفتم سراسری در دستور کار است.
از سوی پاالیشگاه ایالم انجام شد؛

افزایش 51 درصدی تحویل برق به شبکه 
غرب کشور

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایــالم از افزایش 51 درصدی 
تحویل برق نیروگاه این پاالیشــگاه به شبکه غرب کشور در سال 99 

خبر داد.
روح اهلل نوریــان در ایــن باره گفت: بیــش از ۴۱ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات ســاعت به شرکت مدیریت شــبکه برق ایران در تابستان 
و زمستان سال ۹۹ تحویل شــده است که این کار نقش مهمی در 
جلوگیری از خاموشی های ناشــی از کمبود انرژی در استان داشت.
وی با بیان اینکه فروش این مقدار انرژی برای کمک به تأمین برق 
کشور بوده اســت، تصریح کرد: همه واحدهای داخلی پاالیشگاه از 
برق تولیدی توربین های پاالیشــگاه استفاده می کنند و توربین های 
مولــد برق، اصلی تریــن مبادی تولید انــرژی در واحدهای صنعتی 

به ویژه در پاالیشگاه هستند.
انجام عملیات تعمیرات TIP در تاسیسات 

ذخیره سازی سراجه
سرپرســت منطقه 3 عملیات انتقال گاز گفت: با انجام تعمیرات 
TIP گامی دیگر بــرای انجام عملیات تزریــق گاز، افزایش ایمنی و 

بازدهی ذخیره سازی گاز در تأسیسات سراجه برداشته شد.
بــه گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، 
رســول داودی نژاد گفت: تعمیــرات بخش تزریق گاز تأسیســات 
ذخیره ســازی ســراجه مطابق با برنامه زمان بندی انجام شده است 
و براســاس مشــاهده بعضی ایرادها روی بخش های مختلف سازه 
مشــعل،  عملیات ترمیم آن در دســتور کار قــرار گرفت و پس از 
دریافت تأییدیه های بازرســی فنی منطقه، عملیات جوشکاری برای 
ترمیم ایرادها روی این سازه انجام شد.وی افزود: همه مراحل انجام 
این عملیات توســط نیروهای متخصص واحد تعمیرات سراجه و با 
همکاری واحد عملیات ســاختمانی منطقه اجرایی شد.TIP قطعه ای 
است که در باالترین ارتفاع برج سوختن مشعل ها قرار دارد و احتراق 
و جرقه در داخل این ســازه را به وجود مــی آورد، همچنین تعمیرات 
و آمادگی آن به دلیل اینکــه تزریق گاز به مخازن از این فصل آغاز 

می شود، اهمیت زیادی دارد.

در نشست هیئت دولت انجام شد؛

تسهیالت برای گازرسانی به مردم سیستان و بلوچستان 
افزایش می یابد

هیئــت دولت بــا افزایــش مبلغ 
تســهیالت اعطایی برای لوله کشی گاز 
داخلــی منازل در اســتان سیســتان و 

بلوچستان موافقت کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
هیئت وزیران در نشست عصر یکشنبه 
)پنجم اردیبهشــت ماه( که به ریاســت 
رئیس جمهوری  روحانی،  حســن  دکتر 
مناسب  اثربخشی  به منظور  شد،  برگزار 
طــرح ضربتی گازرســانی در اســتان 
سیستان و بلوچستان که از سال ۱3۹۷ 
آغــاز و منتج به گســترش و توســعه 
زیرســاخت های گاز در شهرهای هدف 
طرح یادشده شده است، مبلغ تسهیالت 
اعطایی قرض الحســنه بــرای افزایش 
اشــتراک پذیری گاز و انجام لوله کشی 
داخل منازل در شهرهای دارای شبکه 
گاز استان سیســتان و بلوچستان را از 
۵۰ میلیــون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال 
به ازای هر خانــوار )با معرفی خانوارها 
از ســوی شرکت گاز اســتان( و تعداد 
تســهیالت تا ســقف ۱۰۰ هزار فقره 
این نشســت همچنین  داد.در  افزایش 
هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در 
بند )هـ( تبصره )6( قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ کل کشــور، آیین نامــه اجرایی 
مربــوط به ســقف و نحــوه برگزاری 
مناقصــه برای بیمه خســارات مالی و 
جانی مشــترکان شــهری، روستایی و 
ســکونتگاهی عشایری گاز و برق را به 
تصویب رساند.به موجب این آیین نامه، 
ســقف مبلــغ مناقصه، معادل ســقف 
اعتبارهای مندرج در ردیف های مربوط 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 
و در حد وصولــی ردیف های درآمدی 

مندرج در قانون یادشــده و براســاس 
قیمت های مقرر در مفاد بند )هـ( تبصره 
)6( قانون یادشــده و شامل واحدهای 
مســکونی و تجــاری در پایان ســال 
۱3۹۹ با پوشــش همه مشترکان جدید 
در قالب ۲۵ درصــد افزایش یا کاهش 
حجم قرارداد امضا شــده اســت.نحوه 
برگزاری مناقصه نیز از طریق سازوکار 

قانــون برگزاری مناقصــات به صورت 
عمومی یا محدود بر اســاس باالترین 
تعهدهای پیشــنهادی بیمه گران است.
مصوبه،  ایــن  اســاس  بر  همچنیــن 
تعهدهای شــرکت های بیمه گر حداقل 
معادل تعهدهای مناقصه ســال قبل و 
متناســب با حق بیمه مصوب امســال 
هماهنگی   با  بیمه گر  است.شرکت های 

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف  هستند 
با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق 
خود مطلع و متناســب با مبالغ دریافتی 
بیمه مربوط، خسارات واردشده  شرکت 
بیمه گر  کنند.شــرکت های  را جبــران 
منطقه، حوادث ناشی از موضوع این بند 
را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا 
سه ماه پرداخت می کنند، خواه حوادث 

در بیرون یا داخل منــزل اتفاق افتاده 
باشد.شــرکت های بیمه گــر موظف اند 
شــرایط و ضوابط بیمه مشترکان برق 
و گاز را از طریــق پورتــال خود اعالم 
کنند و شــرکت های بــرق و گاز پس 
از عقد قرارداد با شــرکت های بیمه گر، 
برای یکبار نســبت به اطالع رسانی به 

مشترکان از طریق پیامک اقدام کنند.

در راستای فرهنگ سازی و بزرگداشت هفته زمين پاک صورت گرفت:
پاکسازی روستاهای پيرامونی شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد

هفته  مناسبت  به  مراســمی  طی 
زمیــن پاک و در یــک حرکت نمادین 
کارکنان شــرکت  و  مدیران  از  جمعی 
پاالیش گاز شــهید هاشــمی نژاد با 
همراهی مسئولین شهرستان سرخس، 
اقدام به پاکســازی محیط زیســت و 
جمع آوری زباله در محور روســتاهای 

پیرامونی پاالیشگاه نمودند.
ــه  ــت بـ ــش نفـ ــزارش دانـ ــه گـ بـ
روابـــط عمومـــی شـــرکت  از  نقـــل 
ــژاد،  ــمی نـ ــهید هاشـ ــش گاز شـ پاالیـ
ــرکت در ایـــن  ــد HSE شـ رئیـــس واحـ
خصـــوص گفـــت: در جوامـــع امـــروز 
ـــامل  ـــی ش ـــماندهای خانگ ـــی از پس بخش
پالســـتیک، پاکـــت هـــای کاغـــذی، کیســـه 
ـــی  ـــط بیرون ـــه در محی ـــب زبال ـــا در قال ه
ـــن موضـــوع  ـــه ای ـــی شـــود ک رهاســـازی م
ـــده و  ـــت ش ـــط زیس ـــی محی ـــث آلودگ باع
تهدیـــدی بـــرای ســـالمتی انســـان هـــا 
ــان  ــادری اذعـ ــماعیل قـ ــید اسـ است.سـ
ـــگام  ـــراد هن ـــی از اف ـــفانه بعض ـــرد: متاس ک
حضـــور در طبیعـــت مثـــل جنـــگل هـــا، 
ـــگاری،  ـــهل ان ـــا س ـــع ب ـــتان و مرات کوهس
زبالـــه هـــای خـــود را رهـــا مـــی کننـــد 
ـــیب  ـــاز آس ـــه س ـــوع زمین ـــن موض ـــه ای ک
ــه محیـــط زیســـت و زمیـــن  جـــدی بـ
ـــازی  ـــگ س ـــا فرهن ـــد ب ـــردد و بای ـــی گ م
مـــردم را بـــه عـــدم رهاســـازی زیالـــه و 
ـــا  ـــل آنه ـــدا و تحوی ـــه از مب ـــک زبال تفکی

بـــه ســـازمان پســـماند تشـــویق کـــرد.
نجات امروز زمین نمادی از زندگی سبز و 

هدیه ای پاک به آیندگان است
ـــظ  ـــدف حف ـــا ه ـــرد: ب ـــد ک وی تاکی
ــتن  ــاک نگهداشـ ــت و پـ ــط زیسـ محیـ

زمیـــن از آلودگـــی در اقدامـــی نمادیـــن 
مســـیر روســـتای نوبنیـــاد تـــا گنبدلـــی 
در جـــاده ســـرخس بـــه مشـــهد توســـط 
ــواع  ــت از انـ ــط زیسـ ــتداران محیـ دوسـ

ــازی  ــده پاکسـ ــا شـ ــای رهـ ــه هـ زبالـ
گردیـــد تـــا از آلودگـــی هرچـــه بیشـــتر 
جلوگیـــری و پیشـــگیری شـــود.قادری 
بیـــان کـــرد: هفتـــه زمیـــن پـــاک هـــر 

ســـاله در تمـــام دنیـــا برگـــزار میگـــرد و 
ـــادآوري  ـــن ی ـــردم روي زمی ـــه م ـــه هم ب
مي شـــود کـــه نبایـــد ســـیاره خـــود 
ــد  ــد و بایـ ــوش کننـ ــن« را فرامـ »زمیـ

بـــه فکـــر حفـــظ آن باشـــند زیـــرا 
ـــی  ـــادی از زندگ ـــن نم ـــروز زمی ـــات ام نج
 ســـبز و هدیـــه ای پـــاک بـــه آینـــدگان 

است.



یکشنبه 12 اردیبهشت ماه  1400 
 شماره 766

7
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

افزایش 7 درصدی تولید پتروشیمی ها در 
فروردین 1۴00

مدیر کنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هفت 
درصدی تولید انواع محصول پتروشــیمی در نخستین ماه از سال 1۴00 

نسبت به مدت مشابه در سال 99 خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
ســیدجالل میرهاشــمی با اعالم این خبر اظهار کــرد: مجتمع های 
پتروشیمی فروردین ماه امســال عملکرد قابل قبولی را ثبت کردند و با 
توجه به تأمین پایدار خوراک، تولید انواع محصول پتروشیمی با افزایشی 
مطلوب  ادامه دارد.وی افزود: مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی در 
فروردین ماه امسال حدود ۵.۵ میلیون تن بود.مدیر کنترل تولید شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی با بیان اینکه امســال با توجه به ظرفیت های 
موجود و اقدام های در حال انجام، صنعت پتروشیمی ایران آمادگی دارد 
رشد تولید را محقق کند، گفت: همه شرایط و زیرساخت ها برای تحقق 
جهش تولید در صنعت پتروشــیمی ایران فراهم شده است و افزون بر 
راه اندازی و بهره برداری طرح های جدید، با اقدام های انجام شده امسال 
نیــز از ظرفیت های خالی تولید برخی از مجتمع های موجود اســتفاده 
خواهد شد.میرهاشــمی به رعایت کامل دستورعمل های بهداشتی در 
دوران شــیوع ویروس کرونا در مجتمع های پتروشیمی اشاره و تصریح 
کرد: واحدهای پتروشیمی همواره همکاری بسیار مطلوبی برای رعایت 
الزام های بهداشتی و تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش بهداشت و درمان 

داشته اند.
دفتر توسعه کسب وکار دانش بنیان شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

توسعه قراردادهای بومی سازی فناوری در 
پتروشیمی در دستور کار است

سرپرست دفتر توسعه کســب وکار دانش بنیان شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: توســعه قراردادهای بومی ســازی فناوری در صنعت 
پتروشــیمی و حمایت از شــرکت های دانش بنیان در اجرای طرح های 

پتروشیمی، از مهم ترین اهداف این مرکز است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
حســن قلی پور در نشست همکاری مشــترک پارک فناوری پردیس با 
مرکز توسعه کسب وکارهای دانش بنیان صنعت پتروشیمی که با هدف 
به کارگیری ظرفیت  شــرکت های عضو پارک فناوری پردیس در حوزه 
صنعت پتروشــیمی برگزار شد، گفت: توســعه قراردادهای بومی سازی 
فناوری در صنعت پتروشــیمی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
اجرای طرح های پتروشیمی، از مهم ترین اهداف راه اندازی مرکز توسعه 
کســب وکارهای دانش بنیان صنعت پتروشــیمی در آذرماه ۱3۹۹ بود.
وی همچنین شناســایی تقاضاهای شــرکت های دانش بنیان در زمینه 
طراحی و ســاخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشــیمی را از دیگر 
برنامه های مهم این مرکز برشمرد.سرپرســت دفتر توسعه کسب وکار 
دانش بنیان شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست ضمن تأکید 
بر اســتفاده از همه ظرفیت های شرکت های عضو پارک در همکاری با 
صنعت پتروشــیمی،  افزود: امکان تأسیس فن  بازار تخصصی صنعت 
پتروشیمی از ابزارهای شکل گیری زیســت  بوم اقتصاد دانش بنیان در 

صنعت پتروشیمی است.
بررسی امکان تأسیس فن  بازار تخصصی صنعت پتروشیمی

به گــزارش پارک فنــاوری پردیس، احمد عســگری، مدیرکل 
سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری پردیس نیز در این نشست با 
اشاره به جایگاه و مأموریت ملی پارک فناوری پردیس در توسعه اقتصاد 
دانش بنیان در صنعت نفت و زیرساخت های موجود، تصریح کرد: پارک 
فناوری پردیس با ایجاد زنجیره هم رســانی عرضه و تقاضای فناوری 
بــا حضور همه بازیگران زیســت بوم فناوری و نوآوری و پیاده ســازی 
جریان های فناوری و نــوآوری در این حوزه تجربه همکاری با صنعت 
نفــت را دارد.وی توضیح داد: هدف از این همــکاری ایجاد همکاری 
نزدیک میان شــرکت های دانش بنیان و مدیران و کارشناسان با مرکز 
توســعه کســب وکارهای دانش بنیان صنعت پتروشیمی است.مدیرکل 
سرمایه گذاری و بومی ســازی پارک فناوری پردیس، هم رسانی عرضه 
و تقاضــای فناوری با اســتفاده از توانمندی شــرکت های دانش بنیان 
سراسر کشور، پذیرش مسئولیت های حقوقی، مالی و اجرای پروژه های 
دانش بنیــان در ایــن صنعت و حمایت از شــرکت های دانش بنیان در 
تأمین ضمانت های مورد نیاز قراردادها و دریافت اســتانداردهای ملی 
و بین المللــی را از مــوارد دیگر حمایت های پارک در توســعه اقتصاد 

دانش بنیان در صنعت نفت معرفی کرد. 
پتروشیمی های ماهشهر 8 هزار بسته معیشتی به 

نیازمندان اهدا کردند
۸ هزار بســته معیشــتی از سوی شــورای راهبردی شرکت های 

پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به نیازمندان اهدا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی، در مراسمی 8 هزار بسته معیشــتی از سوی این سازمان 
به نهادهای حمایتی کمیته امداد امام )ره(، اداره بهزیســتی و سازمان 
حمایت از زندانیان تحویل شــد.این کمک ها به مناسبت سالروز میالد 
کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی )ع(، به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال 
از محل اعتبارات شــورای راهبردی شرکت های منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی خریداری شده است.سید امید شــهیدی نیا، رئیس شورای 
راهبردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این مراسم گفت: 
از آغاز همه گیری کرونا مجموعه اقدام هایی از سوی شورای راهبردی 
انجام شد که یکی از اهداف ما کمک به قشور آسیب پذیر بود و بر این 
اساس، تاکنون چهار مرحله بسته معیشــتی توزیع کرده ایم.وی افزود: 
در این چهار مرحله، تاکنون ۲6 هزار بســته اقالم مصرفی، خوراکی و 
بهداشــتی تأمین و میان نهادهای حمایتی شهرستان توزیع شده است.

توزیع این بســته ها از امروز با اعزام به روستاهای شهرستان آغاز شده 
است و در روزهای آینده در شهرها نیز توزیع می شود.

برگزاری نشست خبری دومین همایش چشم انداز اقتصاد صنایع پالستیک در ایران 1۴00؛

ظرفیت تولید صنایع پلیمر می تواند
 به 3 برابر افزایش یابد

عضو انجمــن پلیمر گفت: معتقدیم 
با بهبود قوانین، به کارگیری مشــوق ها و 
از بین رفتن موانع، بــه راحتی می توانیم 
به ظرفیت تولیــد 3 برابر ظرفیت کنونی 
دست یابیم. این 3 برابر شدن تولید تاثیر 
بســزایی در ارزآوری و اشتغال نیز خواهد 

داشت .
نشســت خبری دومیــن همایش 
چشــم انداز اقتصاد صنایع پالستیک در 
ایران ۱۴۰۰ با حضور برمک قنبرپور دبیر 
کل همایش، علیرضا میربلوک مشــاور 
علمی و اجرایی و فرزانه علیرضایی دبیر 
اجرایی همایش و با مشــارکت اصحاب 

رسانه به صورت آنالین برگزار شد.
برمک قنبرپــور عضو هیات مدیره 
انجمن ملی  و رئیس کمیسیون آموزش 
صنایع پلیمر ایران در ابتدای این نشست 
با اشــاره به برگــزاری دومین همایش 
اقتصاد صنایع پالســتیک در سال جاری 
گفت: با توجه به شــرایط کشور و برخی 
بحران های جهانی و داخلی، اهمیت علم 
اقتصاد برای فعاالن اقتصادی روز به روز 
پررنگ تر شده است. در سطوح حاکمیتی 
8 سال است که محور اصلی جهت دهی 
مســیر حوزه های مختلف جامعه، اقتصاد 
و تولید است که در نامگذاری های سال 
از ســوی مقام معظم رهبری نیز مبرهن 
ابزار برای  اســت.وی افزود: مهم ترین 
پیشرفت در مسیر توسعه، استفاده دقیق 
از علم اقتصاد است . فعاالن صنعت پلیمر 
معتقدند بزرگترین مزیت رقابتی کشــور 
ما در حوزه اقتصاد، صنایع پتروشــیمی 
و پلیمر اســت، چــرا که هــر چقدر از 
محصوالتی  و  گرفته  فاصله  خام فروشی 
با ارزش افزوده بیشتر چه در داخل و چه 
برای صادرات استفاده کنیم، در افزایش 
تولید ناخالص ملی و در نتیجه رشــد و 
توســعه و پیشرفت کشــور تاثیرگذارتر 

خواهیم بود.
ظرفیت تولید صنایع پلیمر می تواند به 3 

برابر افزایش یابد
همایــش چشــم انداز  دبیــر کل 
اقتصاد صنایع پالستیک در ایران ۱۴۰۰ 
خاطر نشــان کرد: صنایــع پلیمر ایران، 
اشــتغالزاترین صنایع کشــور با بیش از 
۷۵۰ هزار نفر نیروی انســانی هستند و 
نگاه اجمالی بــه تعداد صدور پروانه های 
تأســیس و بهره برداری از سوی وزارت 
گفت:  می دهد.قنبرپــور  نشــان  صمت 
ظرفیت تولید صنایع پلیمر ایران بیش از 
۲۰ میلیون تن است، اما امروز با ظرفیت 
تنها ۵ میلیــون تولید فعالیت می کند که 
بــا همین میــزان، ارزآوری بیش از ۱ ۵. 
میلیارد دالری و اشــتغالزایی ۷۵۰ هزار 
نفری برای کشــور را رقم زده اســت و 

معتقدیم با بهبــود قوانین و مقررات، به 
کارگیری مشوق ها و از بین رفتن موانع، 
به راحتی می توانیم به ظرفیت تولید بیش 
از 3 برابــر ظرفیت کنونی دســت یابیم. 
این 3 برابر شــدن تولید تاثیر بسزایی در 
ارزآوری و اشتغال نیز خواهد داشت .وی 
گفت: از مهم ترین سرفصل های فعالیت 
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، بهسازی 
منابع انســانی و افزایش دانش و مهارت 
و آموزش منابع انسانی و باال بردن توان 
رقابتی بنگاه هاست.  در همین راستا دوره 
های آموزشــی و همایــش های مرتبط 
برگزار می شــود که همایش اقتصاد در 
صنعت پلیمر نیز به همین منظور دو سال 

متوالی برگزار  شده است.
توسعه صنایع پلیمر منجر به توزیع 

ثروت منابع نفتی می شود
خانه  کل  دبیــر  میربلوک  علیرضا 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران 
و مشــاور و عضو کمیته علمی و اجرایی 
ایــن همایش نیز در ادمه خاطر نشــان 
کرد: صنایع پالستیک هم در کشورهایی 
با منابع نفتی و هم کشورهایی بدون این 
منابع، صنایعی اشــتغالزا و ثروت آفرین 
هســتند و این صنایع برای کشــور ما 
ادامه زنجیره خام فروشی است، اما برای 
کشــورهایی مثل آلمــان، ترکیه و ژاپن 
سرفصل جدیدی محسوب شده و برای 
آنهــا صنایعی عدالت محــور اقتصادی 
اســت، بــه عبارتــی در توزیــع ثروت 
در صنایــع کوچک و متوســط صنعت 
پالســتیک در رتبه اول یا دوم قرار دارد.
وی افــزود: قدمت صنایع پلیمر در ایران 
به ســال ۱336 برمی گردد و اولین پلیمر 
گرانولــی ایران مربوط به ســال ۱3۷۱ 
است و البته پیش از این ها در اوایل دهه 

۲۰ ما قطعه سازی در ایران داشتیم. رشد 
چنین صنعت ریشه داری نشان می دهد 
تداوم اجتماعــی و فرهنگی این صنعت 
نیز باالســت و امتحان خود را در کشور 

پس داده است.
همایش چشم انداز اقتصاد صنایع پلیمر 

در ایران 1۴00 برگزار می شود
فرزانه علیرضایی دبیر کل انجمن 
ملی صنایــع پلیمر ایران و دبیر اجرایی 
همایش نیز در ادامه این نشست به بیان 
اهــداف اصلی برگــزاری این همایش 
پرداخت و گفت: با توجه به مشــاهده 
برخی ســردرگمی ها در سرمایه گذاری 
و توســعه، و عــدم پیش بینی و تحلیل 
شرایط  آینده در میان واحدهای تولیدی 
و همچنین با وجود ظرفیت های باالی 
انجمن ملی با عضویت ۱۴ تشــکل که 
طیف گسترده ای از فعالیت ها در صنعت 
پلیمر را شامل می شود، تصمیم گرفتیم 
دیــد کلی و بــرآورد صحیحی از آینده 
این صنعت را در ابتدای هر ســال برای 
فعاالن ترسیم کنیم و به همین منظور 
سال ۹8 اولین دوره همایش اقتصاد در 
صنعت پلیمر برگزار و با استقبال باالیی 
همراه شد.وی افزود: در سال جاری نیز 
دومین دوره ایــن همایش در ۷ محور 
و ۲ قســمت ســخنرانی های عمومی 
و ســخنرانی های مرتبــط بــا صنایع 
باالدست و پایین دست برگزار می شود 
که از ظرفیــت صاحب نظران دولتی و 
و  اقتصاد  حوزه  متخصصین  خصوصی، 

پلیمر استفاده شده است.
 موانع توسعه صنعت پلیمر در ایران 

چیست؟
خبرنگاران  نشســت  این  ادامه  در 
ســواالت خود را مطــرح کردند.برمک 

قنبرپــور عضــو هیات مدیــره و رئیس 
کمیســیون آموزش انجمن ملی صنایع 
پلیمر ایران در پاســخ به سوالی مبنی بر 
و صادراتی صنایع  وارداتــی  درآمدهای 
پلیمر گفت: یکی از شاخصه های توسعه 
نگاه  پلیمرهاست،  یافتگی بحث مصرف 
جامعه حهانی به پلیمر به عنوان کاالیی 
در خدمت آســایش و بهداشــت جوامع 
جهانی اســت که مثال بارز آن در دوران 
شیوع کووید ۱۹ است که از بسته بندی 
لوازم شوینده و پزشکی از جمله ماسک 
و گان و ... مصنوعــات و محصــوالت 
پلیمری هســتند. در جوامع توسعه یافته 
بین 8۰ تــا ۱۲۰ کیلوگرم مصرف پلیمر 
اســت و این رقم برای ایران حدود 3۰ 
الی 3۵ گرم و بسیار پایین تر از میانگین 
جهانی اســت اما برخی تبلیغات گسترده 
مبنی بــر مصرف باالی پالســتیک در 
ایران به صورت غیرعلمی صورت گرفته 
انجمن  کل  دبیر  علیرضایی  است.فرزانه 
ملی صنایع پلیمر ایــران و دبیر اجرایی 
همایش نیز در پاســخ به سوالی به وجود 
سرمایه گذاری  فرصت های  مثل  مباحثی 
در همایش اشــاره کرد کــه حوزه های 
داخلی و جهانی را شــامل می شــود.در 
ادامــه علیرضا میربلــوک دبیر کل خانه 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران 
در پاســخ به پرسشی در خصوص موانع 
موجــود در صنعت پلیمر برای رســیدن 
به اهــداف افزایش تولید و توســعه ای 
گفت: مهــم ترین عامــل تاثیرگذار در 
ســرمایه گذاری تورم است.وی در ادامه 
گفت: از آنجایی که شخص سرمایه گذار 
می تواند با قرار دادن ســرمایه خود در 
بانک یا خرید ملک، سود بیشتری ایجاد 
کند، تمایل به ســرمایه گذاری در صنایع 

کاهــش پیدا می کند و این موضوع یکی 
از مهم ترین موانع توســعه در بسیاری از 
صنایع است. بر این اساس می توان گفت 
که بزرگترین تهدید صنایع پالستیک، در 
داخل این صنعت نیست و سرمایه گذاران 
به دلیل این کــه در بازارهای موازی به 
شدت ســود کســب می کنند، وارد این 
صنعت نمی شوند. این در حالی است که 
صنعت پالستیک به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه، بســیار سرمایه بر شده است.
در مورد این پرســش، برمــک قنبرپور 
عضو هیات مدیره و رئیس کمیســیون 
آموزش انجمــن ملی صنایع پلیمر ایران 
نیز اظهار کرد: تــورم یکی از مهم ترین 
موانع ســرمایه گذاری و توسعه است، اما 
موضوعاتــی مانند ثبات نرخ ارز و تعیین 
نرخ ارز بر مبنای سیستم عرضه و تقاضا 
که باید طی یک برنامه و مسیر مشخص 
محقق شود نیز بسیار در وضعیت توسعه 
ادامه داد: مانع  پلیمر موثرند.وی  صنعت 
دیگر موضوع ارتباط ما با جهان اســت 
که تقریبا در ســال های گذشــته قطع 
شده اســت و مساله ارتباط با جهان باید 
حل شــود؛ چرا که بسیاری از مواد اولیه 
مناسب برای صنعت پالستیک در کشور 
وجود ندارد و برای کســب دانش فنی و 
دستیابی به مواد اولیه با کیفیت، موضوع 
ارتباط با جهان باید جدی گرفته شــود.
قنبرپور در ادامه گفت: موضوع دیگر این 
اســت که قوانین و دستورالعمل هایی در 
کشــور بدون در نظرگرفتن دیدگاه های 
کارشناسی و یاری گرفتن از تشکل های 
بخش خصوصــی تدوین می شــود که 
مانعی جدی برای توســعه محسوب می 
شود.وی اظهار کرد: منابع انسانی، یکی 
دیگر از موانع موجود برای توسعه است. 
متاســفانه در کشور ما در سال های اخیر 
شــاهد آن بوده ایم که فارغ التحصیالن 
به  نیاز  کشــور،  دانشــگاه های  بهترین 
دوره های آموزشی جدی دارند تا بتوانند 
وارد کار شوند. این مساله هزینه هایی را 
به بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و 
توان رقابتی صنایع ما را با سایر کشورها 
کاهــش می دهد.عضــو هیــات مدیره 
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خاتمه 
نیز افزود: یکی دیگر از موانع موجود این 
است که موضوع تخصیص منابع مالی به 
صورت صحیح است. برای مثال می توان 
بــه بخش هایی  گفت که منابــع مالی 
تخصیص داده می شــود که توان ایجاد 
ارزش افــزوده را ندارنــد. از این رو باید 
ســازوکاری دقیق برای تخصیص منابع 
مالی ایجاد شود که در این راستا می توان 
از ظرفیت های تشکل ها به صورت جدی 

کمک گرفت.

با هدف بی نيازی از واردات محصوالت خارجی؛

سبد پلی اتيلن ترفتاالت ايران متنوع تر شد
توسـعه  و  تحقیـق  واحـد  رئیـس 
بـا  شـهیدتندگویان  پتروشـیمی  شـرکت 
واردات  کاهـش  و  متنوع سـازی  هـدف 
محصـوالت خارجـی از تولیـد چنـد گریـد 
پلی اتیلـن  زنجیـره  محصـوالت  جدیـد 
بـه  ایـران  گفـت:  و  داد  خبـر  ترفتـاالت 
جمـع کشـورهای فعـال در حـوزه پژوهش، 
ترفتـاالت  پلی اتیلـن  تولیـد  و  آزمایـش 

اسـت. پیوسـته  زیسـت تخریب پذیر 
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
شـهیدتندگویان،  پتروشـیمی  شـرکت  از 
تشـریح  در  شـیخ نژادمقدم  عبـداهلل 
مهم تریـن برنامه هـای متنوع سـازی سـبد 
تولیـد محصـوالت ایـن زنجیـره پلی اتیلن 
پتروشـیمی،گفت:  صنعـت  ترفتـاالت 
برنامه هـای  و  سیاسـت ها  بـه  توجـه  بـا 
ابالغـی شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج 

خاصـی  محصـوالت  هم اکنـون  فـارس، 
تولیـد  و  دانش فنـی  تکمیـل  مرحلـه  در 
گرفته انـد.وی  قـرار  صنعتـی  و  تجـاری 
 Bo گریـد فیلـم )فیلم هـای PET :افـزود
PET( بـرای مصـارف صنایـع بسـته بندی 
و صنایـع غذایـی و گریـد FH PET )گرید 
هزینه هـای  کاهـش  هـدف  بـا  بطـری( 
تولیـد از جملـه ایـن محصـوالت هسـتند.
رئیـس واحـد تحقیـق و توسـعه شـرکت 
پتروشـیمی شـهیدتندگویان دربـاره برنامه 
اصـالح و بهینه سـازی گریـد بطـری هـم 
توضیـح داد: بـا ایـن اقـدام تولیدکننـدگان 
طریـق  از  پتروشـیمی  تکمیلـی  صنایـع 
 ۲۰ تـا   ۱۵ )حـدود   Energy Saving
درصـد( و تسـریع در سـرعت خـط تولیـد 
کـردن  پیش گـرم  بـه  بی نیـازی  به دلیـل 
خواهـد  مؤثـر  گرانول هـا  مـدت  طوالنـی 

در  قبولـی  قابـل  صرفه جویـی  و  بـود 
مصرف سـوخت و انـرژی صنایـع تکمیلی 
مصرف کننـده  پتروشـیمی  پایین دسـتی  و 
شد.شـیخ نژادمقدم  خواهـد  گریـد  ایـن 
یکـی از اقدام هـای دیگـر را بهینه سـازی 
فرآینـد و بـاال بردن سـرعت ریسـندگی از 
طریـق کاهـش پارگـی نخ هـا بـرای گرید 
نسـاجی HB PET عنـوان کـرد و افـزود: 
افـزون بر ایـن، تولیـد گریدهـای جدیدی 
 Low Melt ،همچـون گریـد چادر مشـکی
بـرای تولید انـواع الیـاف نبافتـه در صنایع 
نسـاجی و بهداشـتی کـه فقـط سـه گریـد 
دسـتاوردهای  دیگـر  از  دارد،  بین المللـی 
ایـن شـرکت اسـت، بنابرایـن در 6 گریـد 
کرده ایـم.وی  کسـب  را  تولیـد  توانایـی 
 High Viscose دربـاره تولید گرید جدیـد
پلی اسـتر  نـخ  اصطـالح  بـه  کـه   PET

مهندسـی هـم گفته می شـود، اظهـار کرد: 
ایـن گریـد بـرای تولیـد نخ هـای صنعتـی 
بـا اسـتحکام بسـیار بـاال بـه کار مـی رود. 
گریدهـای  بـا  مهندسـی  پلی اسـتر  نـخ 
کـه  می شـود  تولیـد   ۱۰۵۰ و   ۹۵۰  ،8۵۰
هرکـدام در یـک محدوده اسـتحکام برای 
می شـوند.  اسـتفاده  پایین دسـتی  صنایـع 
مـوارد مصرف نـخ پلی اسـتر مهندسـی در 
نـخ تایـر، چادرهـای برزنتـی، پارچه هـای 
محکـم، تورهـای ماهیگیـری، طناب های 
بارگیـری کشـتی و نـوار نقاله اسـت.رئیس 
واحد تحقیق و توسـعه شـرکت پتروشیمی 
مراحـل  انجـام  از  شـهیدتندگویان 
آزمایشـگاهی و صنعتـی تولیـد گریدهـای 
جدیـدی همچـون C PET یـا کریسـتال 
به منظـور کاربـرد در ظـروف آون و  پـت 
ماکروویـو کـه سـه گریـد آن در مرحلـه 

کسـب دانش فنی اسـت، خبـر داد و افزود: 
افـزون بـر ایـن تولیـد PET G در مرحلـه 
مراحـل  آنکـه  ضمـن  اسـت،  پژوهشـی 
 AUV تولیـد  آزمایشـگاهی  و  پژوهشـی 
در  زیسـت تخریب پذیر   PET و   PET
حـال انجـام اسـت.به گفته شـیخ نژادمقدم، 
هـدف  بـا  تاکنـون  گذشـته  سـال  دو  در 
کاهـش  محصـوالت،  سـبد  متنوع سـازی 
افزایـش سـودآوری  ریسـک و هزینه هـا، 
از  بیـش  تولیـد  عملیـات  پایـداری  و 
 6 شـامل  جدیـد  گریـد  و  محصـول   ۱۰
ترفتـاالت،  پلی اتیلـن   Low Melt گریـد 
پلی اسـتر  نـخ  یـا   High Viscose PET
 AUV مشـکی،  چـادر  گریـد  مهندسـی، 
PET ،PET G و PET تخریب پذیـر و... 
مراحـل تولیـد تجاری و آزمایشـگاهی را با 

گذاشـته اند. سـر  پشـت  موفقیـت 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نفت مناطق 
مرکزی

از سوی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تشریح شد؛

طرح مطالعات جامع مخازن نفت مرکزی
مطالعه میدان های سرخون، سراجه و تنگ بیجار در قالب طرح مطالعات جامع مخازن این شرکت پایان یافته و مطالعه جامع میدان کنگان نیز رو به تکمیل است ��

پروژه های در حال اجرای میدان محور با مشارکت دانشگاه ها شامل همه فعالیت های مطالعاتی، آزمایشگاهی و ازدیاد برداشت است. در این بخش ۶ میدان در قالب سه پروژه در حال اجراست ��
مطالعات میدان های تنگ بیجار، باباقیر، بانکول و سمند به دانشگاه شهید چمران و میدان خشت به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران واگذار و اجرای آن آغاز شده است، مطالعات میدان  ��

دانان نیز به دانشگاه ایالم واگذار شده و در مرحله نهایی شرح کار فنی است

مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی 
ایــران گفــت: مطالعــه میدان هــای ســرخون، ســراجه 
جامــع  مطالعــات  قالــب طــرح  در  تنگ بیجــار  و 
مخــازن ایــن شــرکت پایــان یافتــه و مطالعــه جامــع 

ــت. ــل اس ــه تکمی ــز رو ب ــگان نی ــدان کن می
ــل از شــرکت  ــه نق ــت ب ــش نف ــزارش دان ــه گ ب
نفــت مناطــق مرکــزی ایــران، مهنــدس رامیــن 
ــع  ــات جام ــذاری مطالع ــه واگ ــاره ب ــا اش ــی ب حاتم
۹ میــدان ایــن شــرکت، گفــت: تاکنــون مطالعــه 
بــه  میدان هــای ســرخون، ســراجه و تنگ بیجــار 
ــز  ــا نی ــران و هم ــای دهل ــیده و میدان ه ــان رس پای
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــد.وی اف ــد ش ــی خواه ــال نهای امس
ــی از  ــرداری صیانت ــعه و بهره ب ــرد توس ــه راهب ابالغی
ــه  ــت، مطالع ــوی وزارت نف ــت و گاز از س ــازن نف مخ
و  میــدان کنــگان، خانگیــران، سروســتان  چهــار 
ــه  ــه مطالع ــذار شــده ک ــون واگ ــز تاکن ــعادت آباد نی س
میــدان کنــگان در حــال پایــان اســت و نتایــج آن مــاه 
ــت  ــی نف ــی شــرکت مل ــزی تلفیق ــه برنامه ری ــده ب آین
ایــران ارائــه خواهــد شــد. مطالعــات 6 میــدان شــامل 
شــانول، وراوی، نفت شــهر، تابنــاک، آغــار و داالن 
ــن  ــه و تعیی ــات مربوط ــام مناقص ــه انج ــز در مرحل نی
ــای  ــذاری پروژه ه ــاره واگ ــت.حاتمی درب ــاور اس مش
ــگاه های  ــارکت دانش ــا مش ــور ب ــات میدان مح مطالع
معتبــر کشــور نیــز تصریــح کــرد: پروژه هــای در 
ــارکت دانشــگاه ها  ــا مش ــرای میدان محــور ب ــال اج ح
شــامل همــه فعالیت هــای مطالعاتــی، آزمایشــگاهی و 
ــدان در  ــن بخــش 6 می ــاد برداشــت اســت. در ای ازدی
ــات  ــه مطالع ــال اجراســت ک ــروژه در ح ــب ســه پ قال
ــمند  ــول و س ــر، بانک ــار، باباقی ــای تنگ بیج میدان ه
ــه  ــت ب ــدان خش ــران و می ــهید چم ــگاه ش ــه دانش ب

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات تهران 
ــات  ــت، مطالع ــده اس ــاز ش ــرای آن آغ ــذار و اج واگ
میــدان دانــان نیــز بــه دانشــگاه ایــالم واگــذار شــده و 
در مرحلــه نهایــی شــرح کار فنــی اســت. بــر اســاس 

ایــن گــزارش، شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران 
مســئولیت تولیــد و توســعه 8۴ میــدان نفتــی و گازی را 
در ۱۱ اســتان ایــالم، بوشــهر، چهارمحــال و بختیــاری، 
خراســان رضــوی، خوزســتان، فــارس، قــم، کرمانشــاه، 

کهکیلویــه و بویراحمــد، لرســتان و هرمــزگان بــر 
عهــده دارد کــه تاکنــون ۱3 میــدان گازی و ۱3 میــدان 
ــوده و توســعه  ــد ب ــدار تولی ــی توســعه یافته و در م نفت
دیگــر میادیــن نیــز در برنامه هــای آتــی شــرکت 

قــرار دارد. ایــن شــرکت در ســال ۱3۹۹ موفــق شــده 
درمجمــوع 63 میلیــون بشــکه نفــت و میعانــات گازی 
و ۷۰ میلیــارد مترمکعــب گاز از میدان هــای تحــت 

ــد. ــد نمای پوشــش خــود تولی

ايجاد يک ميليون مترمربع فضای سبز در زاگرس جنوبی

در شرکت نفت مناطق مرکزی ايران محقق شد؛

طراحی و پياده سازی نرم افزار مديريت اطالعات فنی پيشرفته

شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی همســو با مســئولیت های اجتماعی و 
به منظور توسعه صنعت سبز و حفاظت از محیط 
زیســت، حدود یک میلیون و ۵۰ هزار مترمربع 

فضای سبز صنعتی ایجاد کرده است.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
ایــران، سیدابوالحســن  نفت مناطــق مرکزی 
محمدی، مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگــرس جنوبی هم زمان بــا روز زمین پاک 
گفت: با توجه به نقش مؤثر درخت و فضای سبز 
در پاکی هوا و باال رفتن روحیه کارکنان شــاغل 
به ویژه در مناطق عملیاتی، این شــرکت اقدام به 
کاشــت بیش از 3۷ هزار اصله درخت در مناطق 
عملیاتی کرده و در مجموع مساحت فضای سبز 

ایجادشده تاکنون به حدود یک میلیون و ۵۰ هزار 
مترمربع رسیده اســت.وی با اشاره به اینکه این 
شــرکت بیش از 3 میلیون و 8۰6 هزار مترمربع 
فضــای صنعتــی در اختیار دارد، افــزود: اکنون 
نسبت فضای ســبز موجود در زاگرس جنوبی به 
فضــای صنعتی به حدود ۲۷ درصد می رســد و 
این در حالی اســت که استاندارد سازمان محیط 
زیســت در این زمینه ۱۰ درصد است.مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
سرانه فضای ســبز جهانی را به ازای هر نفر ۲۰ 
تا ۲۵ مترمربع عنوان و اظهار کرد: سرانه فضای 
سبز زاگرس جنوبی ۱8۹ مترمربع به ازای هر نفر 
اســت که در پنج منطقه عملیاتی آغار و داالن، 
نار و کنگان، پارسیان، سرخون و گشوی جنوبی 

و سروســتان و ســعادت آباد احداث شده است.
محمدی با تأکید بر توجــه به تغییرات اقلیمی و 
وقوع خشکسالی در مناطق مختلف گفت: کاشت 
درختان ســازگار با شــرایط آب و هوایی مناطق 
عملیاتی با حداقل نیاز آبــی، انواع درختان مثمر 
و غیر مثمر و انواع گل و گیاه به فراخور شــرایط 
آب و هوایــی در مناطق پنجگانــه عملیاتی این 
شــرکت به روش آبیاری قطره ای ضروری است.

وی به مدیریت پســماندها در این شرکت اشاره 
کرد و افزود: مقدار پســماند عادی تولیدشده در 
این شرکت ماهانه حدود ۴۰ هزار کیلوگرم است 
که عملیــات انتقال و دفع پســماند با همکاری 
شهرداری شهرستان های مجاور مناطق عملیاتی 
انجام می شــود.مدیرعامل شــرکت بهره برداری 

نفت و گاز زاگرس جنوبی به پسماندهای صنعتی 
نیز اشــاره و اظهار کرد: این نوع پسماندها نیز به 
فراخور میزان تولیــد گاز، مایعات گازی و نفت، 
به طور موقت در حوضچه های پســاب جمع آوری 
می شــوند و براساس نوع پســماند به روش های 
استاندارد و مورد تأیید ســازمان حفاظت محیط 
زیست دفع می شوند.محمدی تصریح کرد: مقدار 
پساب های بهداشتی این شرکت نیز ماهانه حدود 
۱۵ هزار مترمکعب اســت که بیش از ۹۰ درصد 
آن به روش های بیولوژیکی تصفیه و برای آبیاری 
فضای سبز اســتفاده می شود.وی گفت: به تأیید 
ســازمان حفاظت محیط زیســت استان فارس، 
اقدام های داوطلبانه این شرکت در مناطق عملیاتی 
در زمینه احداث آبشــخور حیوانات و نگهبانی از 

مناطق قرق شده و جلوگیری از حضور شکارچیان 
در حوزه تأسیسات صنعتی سبب افزایش جمعیت 
شکار در برخی مناطق عملیاتی این شرکت شده 
است.مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی یادآور شــد: این شرکت پیش از 
این نیز موفق به دریافت تندیس سیمین صنعت 
سبز برای مناطق عملیاتی آغار و داالن و پارسیان 
شده بود.شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی با مرکزیت شــیراز یکی از شــرکت های 
تابع شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که 
پنج منطقــه عملیاتی نار و کنگان، آغار و داالن، 
پارسیان، ســرخون و گشوی جنوبی و سروستان 
و ســعادت آباد را در سه اســتان فارس، بوشهر و 

هرمزگان راهبری می کند.

نرم افزار مدیریت اطالعات فنی )TDMS( با 
هدف ایجاد بانــک اطالعاتی پویا با رویکرد ثبت 
و آرشیو اطالعات بخش باالدستی صنعت نفت و 

گاز طراحی و پیاده سازی شده است.
به گزارش دانش نفت بــه نقل از روابط 
عمومی شــرکت نفت مناطــق مرکزی ایران، 
مهندس شیروان شعبانی رئیس اداره مهندسی 
پتروفیزیک این شــرکت دربــاره قابلیت های 
نرم افزار مدیریت اطالعات  نرم افزار گفت:  این 
 TDMS )Technicalفنی با نــام اختصــاری
Data Management System(، بــا هدف 
ایجــاد بانک اطالعاتی پویا بــا رویکرد ثبت و 
آرشــیو اطالعات فنی بخش باالدستی صنایع 
نفت و گاز با اســتفاده از توان فنی و تخصصی 
شــرکت نفت مناطق مرکزی در این شــرکت 
پیاده سازی شده است.وی دراین باره گفت: این 
نرم افزار قابلیت ورود داده و جســتجوی سریع 

و پیشــرفته را داشته و نیز دارای انعطاف کافی 
جهت پردازش اطالعات بــوده و امکان تولید 
انواع گزارشــات و نمودارهــای فنی تحلیلی و 
مدیریتی را دارا می باشد. با استفاده از این نرم 
افــزار امکان ثبت کلیه اطالعات موجود اعم از 
عملیات ها، مطالعات و آزمایش های انجام شده 
بر روی چاه ها، میادین و تاسیسات مرتبط را در 
یک چرخه کاری)Work Flow( برای کاربران 
بر اساس سطوح دسترســی تعیین شده میسر 
می ســازد.وی افزود: ایــن نرم افزار در فاز اول 
اطالعــات تولید روزانه کلیه چاه های شــرکت 
نفت مناطق مرکزی ایــران را مدیریت نموده 
و هم اکنون بصورت بر خط در مناطق عملیاتی 
غرب و شــرق کشــور آماده بهره بــرداری و 
بارگذاری اطالعات است.رئیس اداره مهندسی 
پتروفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
در رابطــه با نیازهای صنعــت و مراحل اجرای 

طراحی و پیاده سازی این نرم افزار تصریح کرد: 
صنعــت نفت کشــور با قدمتی بیــش از ۱۰۰ 
ســال که مخازن نفت و گاز توسعه یافته نیمه 
دوم عمر خــود را می گذرانند، همواره با چالش 
هایی از حیث مدیریت داده مواجه بوده اســت. 
اطالعــات ذی قیمتی که با نزدیک شــدن به 
پایان عمر مخازن و کاهش فشــار و در پی آن 
تولید، ارزش و احســاس نیاز به آنها به منظور 
کارشناســی  تحلیل های  و  محاســبات  انجام 
و نیــز تصمیم ســازی های مدیریتی دو چندان 
می شــود.وی در خصوص ضرورت استفاده از 
این نرم افــزار عنوان کــرد: مدیریت و تحلیل 
داده های تولید و نیز بکارگیری این اطالعات در 
مدل های مخازن در راستای مدیریت یکپارچه، 
بهینــه و صیانتی از نیازهــای ضروری صنعت 
نفت است. براین اساس تالش گسترده ای در 
این خصوص در اداره مهندسی پتروفیزیک به 

عمل آمد تا این اطالعــات در محیطی کارا و 
امن مدیریت شود و از ابتدای مهر سال ۱3۹۱ 
با بکارگیری این نرم افزار با همکاری مدیریت 
امــور فنی، عملیــات پیاده ســازی و جانمایی 
اقــالم اطالعاتی تولید را آغــاز و از تاریخ یاد 
شــده به صورت روزانه کلیــه اطالعات تولید 
چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در 
این سامانه بارگذاری و بروزرسانی می شود.بر 
اســاس این گزارش، از جمله قابلیت های این 
نرم افزار می توان بــه مواردی همچون امکان 
تعریف سطوح ســاختار داده بدون محدودیت 
ســطح، دسترســی برای هر ســطح ساختار 
درختی نودهــای اطالعاتی پویا، دســته بندی 
تعریف  بدون محدودیت،  مکان های اطالعاتی 
پارامتر )فیلد( بــرای هر مکان اطالعاتی بدون 
انواع فهرســت و لیســت  محدودیت، تعریف 
های پایه جهت اســتفاده در تعاریف پارامترها، 

انــواع داده های یک مــکان اطالعاتی بدون 
بارگذاری  جهت  اطالعات  دریافت  محدودیت، 
با فرمت های DBF، SQL، TXT اشــاره کرد.
همچنین امکان آرشــیو الکترونیکی مستندات 
و پیوست های هر داده، آرشیو نمودن الگوهای 
 ،TDMS رقومــی مورد اســتفاده در سیســتم
تعریف انــواع مکان هــای اســتقرار و نصب 
تجهیزات بصــورت درختواره بدون محدودیت، 
نســبت دادن اطالعات تعریف شده در ساختار 
داده به مکان هــای اطالعاتی تعریف شــده، 
دریافت اطالعات موقعیت جغرافیایی داده ها از 
سیستم های )GIS( و بارگذاری آنها در سیستم، 
اطالعات جغرافیایــی GIS، ثبت وقایع نگاری 
و عملکردی بــرای هر مکان اطالعاتی و ثبت 
الگ شیت های بهره برداری و تولید هر میدان، 
چاه، تجهیز از دیگر قابلیت های آن به شــمار 

می رود. 

طرح جمع آوری گازهای همراه 
چشمه خوش کلید خورد

مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
از آغاز عملیــات اجرایی پروژه جمع آوری گازهای 
مشعل میدان نفتی چشــمه خوش در استان ایالم 

خبر داد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران، احمد رجبی گفت: این 
شرکت همسو با برنامه های کالن وزارت نفت و 
شــرکت ملی نفت ایران مبنی بر شتاب بخشــی 
در اجرایی کردن دســتورعمل های حفظ محیط 
زیست و کاهش آالینده های زیستی، جمع آوری 
گازهای مشــعل را هدف گذاری و عملیاتی کرده 
اســت. در همین زمینه این شــرکت جمع آوری 
گازهای مشعل میدان نفتی چشمه خوش را اواخر 
سال گذشته به یک شــرکت داخلی واگذار کرد 
که بر اســاس قرارداد 6۷ میلیون فوت مکعب در 
روز از گازهای انتقالی به مشــعل در مدت 6 ماه 
بهره برداری  زمان  درباره  جمع آوری می شود.وی 
این پروژه توضیح داد: طبــق برنامه زمان بندی 
و با توجه به آماده بودن کمپرســورها در کارخانه 
شــرکت پیمانکار، پیش بینی می شــود تا ابتدای 
مهرماه امســال، واحد جمع آوری و اســتحصال 
میعانات گازهای مشــعل چشمه خوش راه اندازی 
و وارد فاز تولید شــود و از محل فروش گازهای 
این میدان، حدود ۵ میلیون دالر در ســال ارزش 
افــزوده رقم بخورد.رجبی هــدف از اجرای این 
پروژه را بهره برداری مناســب از ســرمایه های 
ملی، اســتفاده از توانمندی های داخلی در زمینه 
ساخت تجهیزات کاربردی از جمله کمپرسورها، 
توســعه اقتصادی، حذف یا کاهــش حداکثری 
آالینده هــای زیســت محیطی دانســت که با 
تکمیل زنجیــره ارزش در فرآینــد نفت و گاز، 
ایجــاد فرصت های ســرمایه گذاری مولد، رونق 
کسب وکار و اشتغال زایی را در منطقه غرب کشور 
فراهم می آورد.میدان نفتی چشــمه خوش در ۵۲ 
کیلومتری شهرستان دهلران در استان ایالم واقع 

شده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مناطق 
نفتخيز جنوب

مناطق نفت خیز جنوب برای افزایش تولید نفت اعالم آمادگی کرد؛

بازگشت به تولید در سطحی فراتر از پیش از تحریم ها
مهندس احمد محمدی: مناطق نفت خیز جنوب با توان تولید روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت، توانایی تأمین 80 درصد نفت تولیدی کشور را دارد

ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــوب از آمادگــی  ــز جن مناطــق نفت خی
ایــن شــرکت بــرای افزایــش تولیــد 
ــدار  ــر از مق ــی فرات ــا رقم ــت ت نف
ــال  ــا در س ــش از تحریم ه ــد پی تولی

139۷ خبــر داد.   
نفــت  دانــش  گــزارش  بــه 
ــق  ــی مناط ــرکت  مل ــل از ش ــه نق ب
مهنــدس  جنــوب،  نفت خیــز 
ــق  ــا تحق ــت: ب ــدی گف ــد محم احم
در  طراحی شــده  برنامه هــای 
ــت  ــاد ظرفی ــر و ایج ــال اخی دو س
ــان و  ــالش کارکن ــا ت ــه ب ــد ک تولی
متخصصــان فنــی و عملیاتــی در 
ــرداری  ــرکت های بهره ب ــتاد و ش س
تابــع انجــام شــد، ایــن شــرکت 
در  تولیــد  بــه  برگشــت  آمــاده 
ســطحی فراتــر از مقــدار تولیــد 
ــال ۱3۹۷  ــا در س ــش از تحریم ه پی

ــت. ــده اس ش
ــذاری  ــه نام گ ــاره ب ــا اش وی ب
»تولیــد،  نــام  بــه  امســال 
پشــتیبانی ها،  مانع زدایی هــا« 
مناطــق  ملــی  شــرکت  افــزود: 
اســاس  بــر  جنــوب  نفت خیــز 
رســالت ذاتــی خــود و به منظــور 
ــا  تحقــق نامگــذاری ســال ۱۴۰۰، ب
منابــع  پیش بینــی  و  برنامه ریــزی 
ــد  ــه تولی ــق برنام ــرای تحق الزم ب
ــی  ــد افزایش ــه در آن رون ــال ک امس
مســتمر پیش بینــی شــده، تــوان 
تولیــد خــود را افزایــش داده و البتــه 
بزرگــی،  هــدف  چنیــن  تحقــق 
مســتلزم تأمیــن خدمــات، پشــتیبانی 

ــت. ــد اس ــع تولی ــع موان و رف
ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا  جنــوب  نفت خیــز  مناطــق 
نفت خیــز  مناطــق  اینکــه  بیــان 
جنــوب بــا تــوان تولیــد روزانــه 
ــت،  ــکه نف ــون بش ــش از 3 میلی بی
ــت  ــد نف ــن 8۰ درص ــی تأمی توانای
تولیــدی کشــور را دارد، اظهــار کــرد: 
برنامــه عملیاتــی افزایــش تولیــد 
در همــه بخش هــای عملیاتــی و 
کارون،  بهره بــردار  شــرکت  پنــج 
و  گچســاران  آغاجــاری،  مــارون، 
مسجدســلیمان ابــالغ شــده و در 
ــض  ــه مح ــت و ب ــام اس ــال انج ح
برطــرف شــدن تحریم هــا و فراهــم 
شــدن زمینــه افزایــش صــادرات 

محقــق  تولیــد  افزایــش  نفــت، 
. د می شــو

از  کــرد:  تصریــح  محمــدی 
افزایــش  برنامــه  تحقــق  ملزومــات 
برنامــه  به موقــع  انجــام  تولیــد، 
اقدام هــای  دکل الیــن ســال ۱۴۰۰، 

انگیزشــی روی چاه هــا، تعمیــر خطــوط 
طــرح  برنامه هــای  اجــرای  لولــه، 
نگهداشــت و افزایــش تولید کــه قابلیت 
ــش  ــد و افزای ــگام را دارن ــد زودهن تولی
نمکــی  نفــت  فرآورشــی  ظرفیــت 
نمک زدایی هــای  به کارگیــری  بــا 

اســت. پیش ســاخته 
ــش  ــان کاه ــت:  در زم وی گف
چاه هــا،  وضــع  تولیــد،  تکلیفــی 
مناطــق  تأسیســات  و  مخــازن 
نفت خیــز جنــوب مســتمر پایــش 
ضــروری  تمهیــدات  و  می شــود 
بــرای حفــظ و افزایــش ظرفیــت 
تولیــد اتخــاذ شــده اســت.مدیرعامل 
شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز 
همســو  کــرد:  تصریــح  جنــوب 
فعالیت هــای  اقدام هــا،  ایــن  بــا 
فنــی،  بازرســی  بــا  مرتبــط 

ایمن ســازی تأسیســات و رعایــت 
مقــررات بهداشــت، ایمنــی و محیــط 
به منظــور  )اچ اس ئــی(  زیســت 
ــن  ــرایطی ایم ــد در ش ــش تولی افزای

دارد. اســتمرار 
تاکیــد بــر تقــدم کارکنــان 
عملیاتــی در دریافــت واکســن کرونــا
 در همیــن حــال، مدیرعامــل 
نفت خیــز  مناطــق  ملــی  شــرکت 
جنــوب بــر تقــدم کارکنــان عملیاتــی 
واکسیناســیون  آغــاز  صــورت  در 
تأکیــد  نفــت  صنعــت  در  کرونــا 
نفــت  دانــش  گــزارش  کرد .    بــه 
ــق  ــی مناط ــرکت مل ــل از ش ــه نق ب
ــدی  ــد محم ــوب، احم ــز جن نفت خی
در نشســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــای 
قدردانــی  ضمــن  شــرکت،  ایــن 
شــبانه روزی  مجاهدت هــای  از 

در  نفــت  صنعــت  درمــان  کادر 
اهــواز، مسجدســلیمان، گچســاران 
از  بــا  کــرد:  اظهــار  آغاجــاری  و 
خودگذشــتگی و اقدام هــای موثــر 
حفاظــت  به منظــور  درمــان  کادر 
ــاد  ــا اعتم ــان و ب ــالمت کارکن از س
ــت  ــان صنع ــوزه  درم ــه ح ــل ب متقاب
ــز  ــق نفت خی ــطح مناط ــت در س نف
ــت و  ــت نف ــان صنع ــوب، کارکن جن
به ویــژه همــکاران عملیاتــی، در ایــن 
ــای  ــداف و برنامه ه ــه اه ــدت هم م
محقــق  شــرکت  ایــن  تولیــدی 
ــن  ــان ایم ــه جری ــده به گونه ای ک ش
ــان  ــور همچن ــرژی کش ــدار ان و پای
ــی  ــن قدردان ــت.وی ضم ــرار اس برق
بــرای  انجام شــده  تالش هــای  از 
مدیریــت و مهــار بیمــاری کووید-۱۹ 
در مناطــق نفت خیــز جنــوب کــه 

بــا مشــارکت همــه  همــکاران و 
اقدام هــای مؤثــر بهداشــت و درمــان 
ــون انجــام شــده  صنعــت نفــت تاکن
کامــل  رعایــت  خواســتار  اســت، 
توزیــع  بهداشــتی،  پروتکل هــای 
ــار  ــا انتش ــه ب ــالم مقابل ــب اق مناس
کاهــش   رعایــت  ویــروس،  ایــن 
اداره هــای  در  کاری   ســاعات 
فاصله گــذاری  حفــظ  ســتادی، 
و  ماســک  از  اســتفاده  اجتماعــی، 
از  پیشــگیری  بــرای  غربالگــری 
آلودگــی و حفــظ ســالمت کارکنــان، 
ویــروس  همه گیــری  پایــان  تــا 
نشســت  ایــن  شــد.در  کرونــا 
ویدیوکنفرانــس  به صــورت  کــه 
برگــزار شــد، مدیــران و رؤســای 
واحدهــای ســتادی و مدیــران عامــل 
و  تابــع  بهره بــردای  شــرکت های 

درمــان  و  بهداشــت  مدیــران 
شهرســتان های  در  نفــت  صنعــت 
اهــواز، مسجدســلیمان، گچســاران 
ــای  ــی از اقدام ه ــاری گزارش و آغاج
ــگیری از  ــه پیش ــده در زمین انجام ش

ــد.     ــه کردن ــا ارائ ــیوع کرون ش

برنامه عملیاتی افزایش تولید 
در همه بخش های عملیاتی و 
پنج شرکت بهره بردار کارون، 
مارون، آغاجاری، گچساران 
و مسجدسلیمان ابالغ شده 
و در حال انجام است و به 

محض برطرف شدن تحریم ها 
و فراهم شدن زمینه افزایش 
صادرات نفت، افزایش تولید 

محقق می شود

با تحقق برنامه های 
طراحی شده در دو سال اخیر 

و ایجاد ظرفیت تولید که با 
تالش کارکنان و متخصصان 
فنی و عملیاتی در ستاد و 

شرکت های بهره برداری تابع 
انجام شد، این شرکت آماده 
برگشت به تولید در سطحی 
فراتر از مقدار تولید پیش 
از تحریم ها در سال 1397 

شده است

حمايت مناطق نفت خيز جنوب
 از پژوهش های مسئوليت اجتماعی

صرفه جويی نفت خيز جنوب با مصرف بهينه مواد تعليق شکن

فناوری شرکت ملی مناطق  و   رئیس پژوهش 
نفت خیــز جنوب از اعالم اولویت هــا و آمادگی این 
شرکت برای حمایت از فعالیت های پژوهشی مرتبط 

با مسئولیت اجتماعی خبر داد.     
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، شــاهین  کرد در نشست 
بررسی مسئولیت  اجتماعی این شرکت گفت: این 
نشست با هدف هماهنگی بیشــتر بین اداره های 
پژوهش و فناوری، روابط عمومی و کمیته مسئولیت 
اجتماعــی )CSR( مبنــی بر لــزوم هدفمندی 
و اولویت بخشــی بــه مســئولیت های اجتماعی 
تشــکیل شده اســت و در این ارتباط، پژوهش و 
فناوری مناطق نفت خیز جنــوب برای حمایت از 
پروژه های دانشــجویی و فعالیت های پژوهشــی 
اعضــای هیئت علمی دانشــگاه ها و مراکز علمی 
در حوزه مســئولیت های اجتماعی در محورهایی 
مانند الگوها، روندها، بررسی چالش ها و زمینه های 
قانونــی و حقوقی و مطالعــه پیامدهای اجتماعی 
ناشــی از برنامه ریزی، اجرا و اقــدام در محدوده 

شهرها و روستاهای گســتره فعالیت این شرکت 
آمادگی کامــل دارد.وی اظهار کرد: بهره گیری از 
الگوهــا و ایده های نوین در اثربخشــی این حوزه 

ضروری  است و به این منظور تالش خود را برای 
جلب همکاری مراکز علمی و دانشــگاهی و ورود 

آنها به این عرصه به کار خواهیم بست.

با  نفت خیــز جنوب  مناطق  ملی   شــرکت 
بهینه ســازی مصرف مواد تعلیق شــکن، حدود 
۴۴0 میلیــارد ریال در هزینه های پارســال خود 

صرفه جویی کرد.     
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب، غالمرضا 
نورانی، سرپرســت مدیریت تولید این شرکت 
گفت: بهینه ســازی مصرف مواد تعلیق شکن و 
صرفه جویــی در هزینه  آن در دســتور کار این 
مدیریت قرار گرفت و از فروردین ماه ســال ۹8 
روالی مستمر برای کنترل و نظارت بر مصرف 
ایــن مواد برقرار شــد. در این زمینــه به دنبال 
اقدام های انجام شــده از ســوی شــرکت های 
بهره بــرداری نفت و گاز تابع، در طول ســال 
۹۹ در مجموع نســبت به سال ۹6 )سال مبنا(، 
حدود 6 هزار و 3۰۰ بشکه در مواد تعلیق شکن 
صرفه جویی شد.وی اظهار کرد: کنترل و نظارت 
بر مصرف مواد تعلیق شــکن افزون بر کاهش 
مستقیم هزینه های خرید این مواد، به طور غیر 
مستقیم بر کاهش دیگر هزینه های مرتبط نیز 
اثرگذار اســت که از جملــه می توان به کاهش 

آزمایشــگاهی  ارزیابی  و  انبارداری  هزینه های 
فرآیندی، حمل ونقل  هزینه های  دریافتی،  مواد 
و هزینه های انجام ثبت و ســفارش کاال اشاره 
شیمیایی  مواد  عمده ترین  کرد.تعلیق شــکن ها 

مصرفی در فرآورش نفت به شــمار می روند که 
در واحدهــای بهره بــرداری و نمکزدایی برای 
جداســازی آب و نمک، از نفت خام اســتفاده 

می شوند.
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بهداشت و 
درمان

اولویت ارائه اقدامات کنترلی و پیشگیرانه  و انجام تست 
سریع انتي ژن کووید 19 در کلیه مناطق عملیاتی 

طبق  چهارم  پیــک  مدیریت  برای 
دســتور العمل های ابالغی به مناطق در 
واکنش سریع  تیمهای  همکاری  خصوص 
مناطق با واحد HSE شرکت های نفتی در 
راستای پیشــگیری از انتشار ویروس با 
ارائه خدمات مراقبتــی و کنترلی و انجام 
“rapid test” در دســتور کار قرار گرفت، 
طی ماه گذشــته تست ســریع انتی ژن 
کووید19 با پاســخ دهی چند دقیقه ، در 
مناطق عملیاتی بخصوص سکو های نفتی 

در حال انجام است. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
، دکتــر پیمان فریدنیــا رییسHSE  و 
سالمت کار ســازمان بهداشت و درمان 
صنعــت نفت به تاکید ســازمان بر لزوم 
اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه گفت : 
مهمترین دغدغه در یکســال گذشــته 
کنتــرل های بهداشــتی جهت مدیریت 
بیمــاری کوویــد ۱۹ در مناطق تحت 
پوشش ، علی الخصوص مناطق عملیاتی 

بوده است .
وی افــزود : اقدامات پیشــگیرانه 
زیادی با همکاری HSE  و منابع انسانی 
شرکت ها انجام شده ، اما در هفته های 
اخیر اخبار و اطالعاتی دریافت شــده که 
از کاهش رعایت پروتکل های  نشــان 
بهداشــتی اســت؛ درحالی که مدیران و 
کارکنان باید پیشــگام در اجرائی دقیق  

دستور العمل ها باشند.
رییس HSE  و سالمت کار سازمان 
تصریح کرد : دستورالعمل های بهداشتی 
ابالغی  با کمک شــرکت های نفتی در 
حال اجرا است، شناســایی و جلوگیری 
از تــردد افراد با احتمــال ابتال به کووید 
علــی الخصوص در مناطــق عملیاتی و 
اقماری و همچنین  رصد مســتمر افراد 
دارای عالیم، شناســایی کارکنان دارای 
تمــاس نزدیک با افــراد مبتال در محل 
کار ، برنامه های آموزشی به کارکنان و 
از مشاغل مرتبط درجهت اجرای  برخی 
دستورالعمل های پیشگیرانه و غربالگری 

از جمله اقدامات بشمار میرود.
دکتر فریدنیا اظهار داشــت : برای 
پیشگیری و مبارزه با بیماری چاره ای جز 
رعایت اقدامات پیشگیرانه نیست،رعایت 
شیوه نامه های ابالغی در مراکز از جمله 
کاهش رفــت و آمد هــای غیر ضرور، 
تهویه مناسب در ادارات ،تاکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و خود اظهاری 

کارکنان  از جمله آنان اســت ، که باید 
مدیران و روسا شــرکت ها بر آن تاکید 
داشــته باشــند تا از روند افزایشی ابتال 

جلوگیری شود. 
وی تشــریح کــرد: متاســفانه در 
)پایان سال( در اســتان خوزستان روند 
افزایشی شیوع بیماری منجر به افزایش 
بستری بیماران در بیمارستان های اهواز، 
ماهشــهر و ابادان شــد و البته اقدامات 
بسیار خوبی از ســوی همکاران در این 

مراکز صورت گرفت .
کار  ســالمت  و    HSE رییــس 
سازمان بیان کرد : با استفاده از تجربیات 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز برای 
مدیریت پیک چهارم دستور العمل های 
ابالغی به مناطق در خصوص همکاری 
   HSE تیم واکنش ســریع مراکز  با واحد
شــرکت های نفتــی  ، ارائــه خدمات 
غربالگــری بــا “rapid test”  مناطق 
عملیاتی بخصــوص دکلهای حفاری در 
دســتور کار قرار گرفت، طی ماه گذشته 
تســت ملکولــی تشــخیصی کووید۱۹ 
PCR   برای اقدامات کنترلی محیط کار 

با حداکثر ظرفیت در حال انجام است. 
دکتر فریدنیــا در ادامه به اقدامات 
درمانی در مراکز ســازمان اشاره کرد و 
افزود : اقدامات به چند دســته تقســیم 
میشــود با توجــه به شــرایط بیمار، در 
صورتی که بیمــار بصورت خوداظهاری 
یا مراجعه حضوری بــه مراکز درمانی با 
عالئم خفیف باشــد اقدامات اولیه برای 
ایشــان انجــام و قرنطینــه خانگی به 
آن توصیه میشــود که توســط مراقبین 
ســالمت در روزهای بعد بصورت تلفنی 
رونــد بیماری رصد و ثبت میشــود ، در 
صورتــی که بیمــار با عالئم بیشــتری 
باشد با توجه به تجربه علمی بهداشت و 
درمان صنعت نفت اهواز ، بیمار در بخش 

اورژانس بســتری و داروی ضد ویروس 
بصورت تزریقی به وی تجویز میشــود 
که منجر به کاهــش میزان ویروس در 
بدن بیمار میشــود و همچنین این اقدام 
در کاهش موارد بستری با وضعیت وخیم 
موثر بوده است.دکتر فریدنیا تصریح کرد  
: خوشــبختانه در تامین دارو مشــکل و 
کمبود در ســطح بیمارستانهای سازمان 
نداریــم و برنامه تهیــه و نگهداری به 
میزان کافــی  به مراکــز درمانی برای 
ابالغ  بیمــاری  چهارم  پیــک  مدیریت 
شده اســت.رییس HSE  و سالمت کار 
ســازمان ادامه داد : اعمال جراحی غیر 
ضروری تا اطالع ثانوی متوقف شــده و 
تخت های بخش هــای دیگر برای ارائه 
خدمــات به بیماران کوویــد که نیازمند 
بســتری میباشــند با تمامی تجهیزات 
پزشکی بصورت آماده باش است ، البته 
در حال حاضر ضریب اشغال تخت های 
بســتری موجود در بخش کووید نزدیک 
به 8۰ درصد می باشــد و در حال حاضر  
نیاز به اضافه شــدن تخــت در بخش 
کووید در ســطح بیمارستانهای سازمان 

نداریم .
نشــان کرد  فریدنیا خاطر  دکتــر 
: جهــت دسترســی مناســب بیماران 
کلینیک متخصصین عفونی و داخلی در 
مراکز درمانی بصورت دو شــیفت صبح 
و عصر در حال ارائه خدمت هســتند تا 
ضمن شروع سریع فرآیند درمان ، از بار 
مراجعات غیر ضرور به مراکز بیمارستانی 

کاهش یابد.
 : داشــت  اظهار  فریدنیــا  دکتــر 
بیمارســتانی  مراکز  در  واکسیناســیون 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی  از اسفندماه شروع شده و اولویت 
تزریق واکســن با کارکنان بخش هایی 

بود که در تماس نزدیک با بیماران مبتال 
به کووید ۱۹ قرار داشــتند که نزدیک به 

۹۰ درصد واکسن دریافت کرده اند.
به زودی واکسیناسیون کرونا آغاز می 

شود
دکتر رضا شــهرامی مشاور اجرایی 
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت با اشــاره بــه اقدامات این 
ســازمان در خصوص مقابله بــا کرونا 
گفت : از زمان شروع اپیدمی کووید ۱۹ 
، بهداشت و درمان صنعت نفت از همان 
روزهای اول در کنار وزارت بهداشت ، با 
آمادگی کامل شروع به پذیرش بیماران 
کرونایی تحت پوشــش کــرد و با توجه 
به امکانات و دخیــره دارویی،تجهیزات 
و توانایی پرســنل به بســتری و درمان 

بیماران پرداخت.
وی افزود : در هیــچ زمان از نظر 
دارویی و تجهیزاتی کمبود نداشــتیم و 
حتی در پیشگیری ، آموزش و غربالگری 
نیز در مقایســه با کشــورهای صنعتی 

همگام بود.
دکتــر شــهرامی تصریــح کرد : 
آزمایشگاه تشخیصی مولکولی کووید نیز 
به ســرعت تجهیز شد و در مراکز اصلی 
این آزمایش با تجهیزات بروز و پاســخ 
دهی بســیار ســریع آغاز بکار کرد و در 
لیست معدود آزمایشگاه های مورد موثق 

وزارت بهداشت قرار گرفت.
مشــاور اجرایی مدیرعامل سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت با اشاره 
به اینکه تهیه واکسن برای سازمان بطور 
مجزا امکان پذیر نبود،اظهار داشــت : با 
اعالم ســازمان جهانی بهداشــت برای 
ســاخت و توزیع واکسن این سازمان بر 
آن شــد که تجهیزات نگهداری و توزیع 
واکســن را آماده کند که در کوتاه ترین 
زمان تجهیز شــد ، با توجه به مشکالت 

توزیع واکسن و تحویل به دولتها ، تهیه 
واکسن برای سازمان بطور مجزا امکان 

پذیر نشد.
آمادگی  اعالم  به  شــهرامی  دکتر 
وزارت نفــت برای همــکاری با وزارت 
بهداشــت در جهت تامین واکسن اشاره 
کــرد و  گفــت :  پــس از رایزنی های 
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت 
نفت ، ســهمیه ی اختصاص داده شده 
از طــرف وزارت بهداشــت ، درمــان و 
آموزش پزشــکی تقریبا تــا کنون کلیه 
کادر درمان اعم از پزشک و پرستاری و 
بخش پشتیبان بیمارستان و درمانگاه ها 

واکسینه شدند.
وی ادامه داد : از زمان اعالم دولت 
مبنی بــر مجوز خرید و ورود واکســن 
توسط بخش خصوصی ، سازمان تالش 
خــود  را برای انجام ایــن امر مضاعف 
کرد و البته بعلت مشــکالت موجود اعم 
از تشــدید همه گیری در هند و کشــور 
های اروپایی این امر با مشکالت زیادی 
همراه شد.دکتر شهرامی گفت : سازمان 
نســبت به تعهدی که در برابر پرســنل 
زحمتکش وزارت نفت و خانواده ایشــان 
بخصوص همــکاران ایثارگر  ، بیماران 
بازنشســتگان دارد در حال  پرخطــر و 
رایزنی با وزارت بهداشــت کشــورهای 
سازنده واکسن و شــرکت های واکسن 
ایرانــی بــرای تهیه ســهمیه مطابق با 

پروتکل های وزارت بهداشت است .
مشــاور اجرایی مدیرعامل سازمان 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت بیان 
کــرد : کمیته هــای اخــالق و توزیع 
واکسن نیز تشــکیل شده که در صورت 
اختصاص ســهمیه بســرعت و مصوب 
گروه ها واکســن برای گروهای پرخطر 
،  بازنشــتگان ، جانبازان و سایر پرسنل 

تزریق می شود.

واکسيناسيون کوويد 19 کليه پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و لرستان 

واکسينه شدن کليه کارکنان درمانی و غيردرمانی در آينده ای نزديک 

رییس بهداشت و درمان صنعت منطقه 
بــا هماهنگی دانشــگاه علوم   : اعالم کرد 
پزشکی اراک ، کلیه پرســنل مراکز درمانی 
سالمت خانواده و ســالمت کار صنعت نفت 

منطقه واکسینه شدند. 
به گزارش روابط عمومی بهداشت 
و درمــان صنعت صنعت نفت اســتان 
مرکزی و لرستان ، دکتر رحیم معصومی 

با اعالم این خبر گفت:  با توجه به شیوع 
بیماری کووید ۱۹ برنامه واکسیناســیون 
همکاران بــا هماهنگی هــای صورت 
گرفته با دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اواخر فروردین ماه سالجاری  از  مرکزی 
با تزریق واکســن کووید۱۹  با اولویت 
پزشــکان و پرستاران شــاغل در مراکز 
پلی کلینیــک تخصصی اراک، درمانگاه 

درمانگاه  و  )عــج(  ولیعصــر  حضــرت 
حضرت فاطمه )س( و مراکز ســالمت 
کار پاالیشــگاه امــام خمینــی )ره( و 
پتروشیمی شــازند آغاز شد.وی با اشاره 
به محدودیت تعداد دوز واکسن گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته از دانشــگاه 
علوم پزشکی عالوه بر تمامی همکاران 
پزشک و پرســتار، شاغلین در داروخانه، 

آزمایشگاه، تصویربرداری، مامایی، فیزیو 
تراپی، کلینیک های تخصصی و پذیرش 
و منشی های بخش در تاریخ یکم و دوم 
اردیبهشت ماه در محل غرفه ویژه تعیین 
شده جهت همکاران صنعت نفت، اولین 

دوز واکسن را دریافت کردند .
و درمان صنعت  بهداشــت  رییس 
نفت مرکزی و لرســتان ادامــه داد : با 

رایزنی و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی 
سایر پرسنل بهداشــت و درمان صنعت 
نفت منطقه از جمله کارکنان حراســت، 
خدمات و پشتیبانی، تاسیسات و تنظیفات 
و سایر کارکنان اعم از رسمی. قراردادی. 
پیمانکاری و پرکیــس که بیش از ۲۰۰ 
نفر هستند در مقابل ویروس کووید ۱۹ 

واکسینه شدند.

درمان صنعت  و  بهداشت  پرسنل  کلیه 
نفت ماهشــهر نوبت اول واکســن کرونا را 

دریافت کردند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت ودرمان صنعت نفت ماهشهر، 
دکتر افخم الســادات موســوی معاونت 
بیمارستان ضمن اعالم این خبر افزود:از 
اواخر بهمن ماه ۹۹ واکسیناســیون کادر 
درمان در بیمارســتان صنایع پتروشیمی 
با همکاری شــبکه ی بهداشت و درمان 

شهرستان شروع شد و طی چندین نوبت 
و با رعایت اولویت های اعالم شــده از 

سوی وزارت بهداشت انجام گرفت.
وی ادامــه داد: تاکنون 38۷ نفر از 
پرسنل نوبت اول واکسن را دریافت کرده 
کــه از بین آنها ۲۲۷ نفر  هر دو نوبت به 
آنها تزریق شــده است.شایان ذکر است 
واکسن های تزریق شده شامل واکسن 
اسپوتنیک وی ، کوواکسین و آسترازنکا 

بوده است.

دکتر موسوی در پایان گفت: ۲3۰ 
سهمیه ی واکسن نیز روز شنبه مورخ ۴ 
اردیبهشــت ماه به منظور پوشش تقریبا 
صد در صدی کلیه ی کارکنان شاغل در 
بهداشــت و درمان اعم از کادر درمانی و 
پشتیبانی در اختیار بیمارستان قرار خواهد 

گرفت.
افتتاح و راه اندازی ســومین بخش 
کرونا در بهداشــت و درمان صنعت نفت 

ماهشهر

بهداشت  رئیس  امیرپور  ناصر  دکتر 
و درمــان صنعت نفت ماهشــهر ضمن 
اعالم این خبــر گفت:  بدنبــال تداوم 
وضعیت قرمز در شهرستان بندرماهشهر 
و افزایش تعداد بیماران بدحال مبتال به 
کووید۱۹ ، ظرفیت بخشهای  کرونا ۱ و 
کرونا ۲  تکمیل شــد ، لذا بمنظور رفاه 
حال بیماران ، مدیریت تختهای بستری 
و ارائــه خدمــات درمانی مطلــوب تر ، 
بخش بســتری موقت بیماران در چهارم 

اردیبهشت ماه تجهیز و راه اندازی شد. 
وی ادامــه داد: در ایــن بخــش 
بیمارانی که نیاز به تزریق روزانه داروی 
کووید ۱۹ دارند ولی اندیکاسیون قطعی 
برای بستری ندارند با تشکیل پرونده ی 
بســتری موقت، پذیرش شده که پس از 
دریافــت داروی مورد نیــاز بطور موقت 
ترخیص می شــوند و روز بعد مجددا برا 
ی دریافــت دارو به بخــش مراجعه می 

نمایند

اخبار

به منظورمدیریت بحران موج چهارم کرونا انجام شد 
انتقال کلینیک های تخصصی بیمارستان مرکزی 

نفت تهران به درمانگاه ها 
ــات پزشــکی  ــه خدم ــا، ارای ــت بحــران کرون ــه منظــور مدیری ب
ــه  ــران ، ب ــت ته ــتان نف ــی بیمارس ــک تخصص ــش از 5۲ کلینی بی
چهاردرمانــگاه ســالمت خانــواده پاســداران، آزادی ، امــام حســین)ع( 

ــت.  ــال یاف ــر انتق و فج
ــان صنعــت  ــگاه اطــالع رســانی بهداشــت ودرم ــه گــزارش پای  ب
ــن  ــا درمــوج چهــارم ای ــان کرون ــداد مبتالی ــا افزایــش تع نفــت تهران،ب
بیمــاری ، بخــش هــای بیشــتری از بیمارســتان مرکــزی نفــت تهــران 
بــه  درمــان و بســتری مبتالیــان کوویــد۱۹ اختصــاص یافــت و  ارایــه 
ــگاه هــای تابعــه انتقــال  ــه درمان خدمــات کلینیــک هــای تخصصــی ب

یافــت.
  دکتــر ســرداری پــور معــاون بیمارســتان و دارو درمــان  بهداشــت 
ــه  ــال ب ــاالی ابت ــد برخطــر ب ــا تاکی ــان صنعــت نفــت تهــران ، ب و درم
کرونــا بــرای مراجعیــن  غیــر کرونایــی ،از بیمــاران  مبتــال بــه بیمــاری 
هــای مزمــن و تجدیــد نســخ ، درخواســت کــرد بــا هماهنگــی تلفنــی به 
بیمارســتان مرکــزی نفــت تهــران و درمانــگاه هــای تابعــه مراجعــه کنند.
 وی افــزود: غیــر از مــوارد اورژانس،افــراد قبــل ازحضــور در مراکــز 
ــق  ــا ازطری ــه ، حتم ــگاه هــای تابع ــم از بیمارســتان و درمان ــی اع درمان
ــک   ــور پزش ــی از حض ــت ده ــامانه نوب ــامانه  ۱۵۱۹ و س ــا س ــاس ب تم
در درمانــگاه مربوطــه ، اطــالع کســب کنندوســپس بــه مراکــز درمانــی 

مراجعــه کننــد.
   ســرداری پــور تاکیــد کــرد: براســاس تصمیمــات  کمیتــه بحــران 
کرونــا در بهداشــت ودرمــان صنعــت نفــت تهــران،  پزشــکان کلینیــک 
هــای تخصصــی داخلــی، آنکولــوژی، عفونــی، ریــه، نفرولــوژی ،جراحــی  
ــاران  ــه  بیم ــای الزم ب ــاوره ه ــه مش ــر ارای ــالوه ب ــب، ع ــی قل وداخل
کرونایــی  در کلینیــک بیمارســتان مرکــزی نفــت تهــران هــم حضــور 
دارنــد و بــه مراجعیــن بیمارســتان خدمــات ارایــه  مــی کننــد، بــا ایــن 
وجــود  توصیــه مــی شــود بــه منظــور حفــظ  ســالمتی  افــراد  از ابتــال 
بــه کرونــا بــرای حضــور در بیمارســتان نیــز از مرکــز تلفــن بیمارســتان  

اطالعــات الزم را کســب کننــد.
ــاب ،  ــی اعص ــی  داخل ــای تخصص ــک ه ــر، کلینی ــال حاض در ح
ارتوپــدی، قلــب، چشــم، اورولــوژی و غــدد بــه درمانــگاه هــای  ســالمت 

خانــواده در ســطح شــهر تهــران منتقــل شــده اســت.
ــا و  ــارم کرون ــوج  چه ــان  م ــس از پای ــزارش،  پ ــن گ ــه ای برپای
برگشــت اوضــاع بــه حالــت عــادی ، مجــددا  کلینیــک هــای  تخصصــی 

بیمارســتان مرکــزی نفــت بــه شــرایط  قبــل  بــر مــی گــردد. 
بیمار بخش تاالسمی و بخش دیالیز بیمارستان 

توحید جم واکسینه شدند 

ــه بــرای 1۶5  در بیمارســتان توحیــد جــم تــا کنــون در ۶ مرحل
ــر دوز اول واکســن  ــرای 1۸۸ نف ــد و ب ــر ۲ دوز واکســن کووی ــر ه نف
تزریــق شــده ، همچنیــن تزریــق بــرای 3۶ بیمــار بخــش تاالســمی 
و بخــش دیالیــز طبــق دســتورالعمل هــا در بیمارســتان انجــام شــده 

اســت . 
ــان صنعــت  ــگاه اطــالع رســانی بهداشــت و درم ــه گــزارش پای ب
نفــت بوشــهر، پورشــمس بــا اشــاره بــه اینکــه ایمــن ســازی یــک راهبرد 
ــی اســت گفــت : واکســن یکــی  ــرای کنتــرل بیماریهــای عفون ــه ب پای
از بزرگتریــن دســتاوردهای پزشــکی دنیــای معاصــر اســت کــه بــدن را 
امــاده مبــارزه بــا یــک عامــل بیمــاری زا مثــل ویــروس میکنــد. واکســن 
ــا در صــورت ورود  ــد ت ــه واکنــش میکن ــدن را وادار ب ــی ب سیســتم ایمن
مهاجــم بتوانــد آن را شناســایی و بــرای مبــارزه انتــی بــادی یــا پادتــن 

تولیــد کنــد.
ــتان  ــا در بیمارس ــن کرون ــق واکس ــوص تزری ــمس در خص پورش
ــاس  ــر اس ــکاران ب ــیون هم ــه واکسیناس ــت : برنام ــم گف ــد ج توحی
ــا تزریــق واکســن  دســتورالعمل هــا از مــورخ ۲۲ بهمــن ســال ۱3۹۹ ب

ــد. ــاز ش ــی اغ ــه تنفس ــش ایزول ــکاران بخ ــرای هم ــد ب کووی
وی افــزود:در بیمارســتان توحیــد جــم تــا کنــون در 6 مرحلــه بــرای 
۱6۵ نفــر دوز اول و دوز دوم تزریــق واکســن کوویــد انجــام  شــده و ۱88 

نفــر دوز اول واکســن را دریافــت کــرده انــد.
پورشــمس از واکسیناســیون بیمــاران خــاص در بیمارســتان توحیــد 
ــش  ــار بخ ــرای 36 بیم ــق ب ــن تزری ــت : همچنی ــر داد و گف ــم خب ج
تاالســمی و بخــش دیالیــز طبــق دســتورالعمل هــا در بیمارســتان انجــام 
شــده اســت کــه بقیــه همــکاران هــم در لیســت انجــام تزریــق در حــال 

تزریــق واکســن هســتند.



یکشنبه 12 اردیبهشت ماه  1400 
 شماره 766

11
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

 جزییات بهره مندی سهامداران نمادهای نوری، پارس، 
مبین و شگویا از بیمه نامه سهام با اوراق اختیار فروش تبعی 

اوراق اختیـار فروش تبعـی نمادهای 
نـوری، پـارس و مبین منتشـر  شـد و برای 
ایـن  سـهامداران  دسـترس  در  خریـد 

می گیـرد. قـرار  شـرکت ها 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت صنایع پتروشـیمی خلیـج فارس، 
سـهامداران ایـن نمادهـا بـرای اطمینـان 
از سـرمایه گذاری خـود در بـازار سـرمایه، 
می تواننـد ایـن اوراق را کـه حکـم بیمـه 
مـدت  بـه  درصـد   ۲۲ سـود  بـا  سـهام 
یکسـال دارد، خریـداری کننـد. مدیرعامل 
اقتصـاد  مدبـران  شـرکت سـرمایه گذاری 

درباره انتشـار این اوراق گفـت: این روزها 
صحبـت از روش هـای مختلـف حمایت از 
بـازار سـرمایه اسـت؛ یکـی از ابزارهایـی 
از  کـه در جهـان کاربـرد زیـادی دارد و 
سـال گذشـته در بازار سـرمایه ایـران هم 
تبعـی  فـروش  اختیـار  شـروع شـد،اوراق 
اسـت.جواد عشـقی نژاد تصریـح کـرد: بـا 
اسـتفاده از اوراق اختیـار فـروش تبعی که 
به بیمه سـهام معروف اسـت، سـهامداران 
حقیقـی می تواننـد بـه کمـک ایـن ابـزار 
نگرانـی خـود از پاییـن آمدن بیـش از حد 
قیمـت سـهام را کاهـش دهنـد. همچنین 

سـال  طـول  در  ابـزار  ایـن  بـا  می تـوان 
حداقـل سـودی را بـرای سـرمایه گذاری 
متصـور بـود.وی خاطـر نشـان کـرد: هـر 
سـرمایه گـذار می توانـد هر نمـادی که در 
پرتفـوی خـود دارد، چنانچـه ناشـر اقـدام 
کـرده  فـروش  تبعـی  اوراق  انتشـار  بـه 
مکانیزم هـای  همـان  از  باشد،سـهامدار 
عـادی خریـد سـهام خـود اقدام بـه خرید 
ایـن بیمـه نامه هـا کنـد و بـا داشـتن آن 
متناسـب بـا طـول مـدت یکسـاله ای کـه 
بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت بـه 
ایـن  طـول  در  سـهام  نگهـداری  شـرط 

کـه  را  سـودی  حداقـل  می توانـد  مـدت 
ناشـر در قـرارداد خود منتشـر کرده اسـت 
را مشـمول شـود.گفتنی اسـت، از امـروز 
هفتـم اردیبهشـت مـاه بـه شـرط آمادگی 
زیر سـاختی فنـاوری بـورس، اوراق اختیار 
مبیـن،  سـهم های  بـرای  تبعـی  فـروش 
پـارس و نـوری در تابلـو معامالتی بورس 
خلیـج  هلدینـگ  زیرمجموعه هـای  از 
فـارس امـروز منتشـر می شـود. همچنین 
معامالتـی  تابلـو  در  نمـاد شـگویا  بـرای 
اوراق  آینـده  روز  دو  از  نیـز  فرابـورس 

فـروش تبعـی منتشـر خواهـد شـد.

به همت شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس؛
نمايشگاه توانمندسازی و حمايت از شرکت های منطقه در تأمين نيازهای عمومی و 

تخصصی شرکت های پتروشيمی ماهشهر برگزار می شود
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، با 
هدف توانمندسازی مشاغل خانگی، کارگاه ها 
و صنایع خرد شهرســتان بندر ماهشــهر، 
نمایشــگاه توانمندسازی مشــاغل، برگزار 

می کند.
بــه گــزارش اولین ســتاد خبری 
نمایشــگاه توانمندســازی و حمایــت از 
شــرکت های منطقــه در تأمین نیازهای 
شــرکت های  تخصصــی  و  عمومــی 
پتروشیمی ماهشــهر، صبح امروز جلسه 
با  محلی  جامعه  توانمندســازی  کارگروه 
حضور دکتر ســید رضا مرویان حسینی 
مشاور مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج 
فارس و تعدادی از روسای روابط عمومی، 
بازرگانی و خودکفایی شــرکت های تابع 
هلدینــگ در منطقه در ســالن همایش 
شــرکت فجر انرژی خلیج فارس برگزار 
شد.مرویان حسینی در ابتدای این جلسه 
به تشریح دومین گزارش مطالعات حوزه 
مســئولیت اجتماعی در سطح شهرستان 
بندرماهشهر پرداخت و گفت: از ۵ پروژه 
خدمات محور که سال گذشته آغاز شدند 
3 پروژه توانمندســازی دانــش آموزان، 
کانون هــای تحکیم و تعالــی خانواده و 
خوبی  بسیار  پیشــرفت های  اشتغال زایی 
داشــته و باید تالش کنیم تــا دو پروژه 
در حوزه بهداشــت و درمان و ورزش را 
نیز به سرانجام برسانیم.مشاور مسئولیت 
اجتماعــی هلدینگ خلیج فارس در ادامه 
عنــوان کرد: در ســال ۱۴۰۰ نیز همانند 
ســال گذشــته ۵ طرح حمایتی خدمات 
محور با اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیارد ریال 
در جریــان خواهند بــود؛ این طرح ها در 
قالب توانمندسازی آموزشی دانش آموزان 
مســتعد، حمایت از کارآفرینی و اشتغال، 
حمایت از اســتقرار کانون های تخصصی 

تحکیــم و تعالی خانــواده، ارائه خدمات 
درمانی و ارائه خدمات ورزشی به نوجوانان 
و جوانــان مناطــق محروم شهرســتان 
بندرماهشــهر و بندر امام خواهند بود.در 
این جلسه نیز جزییات برگزاری نمایشگاه 
از شرکت های  و حمایت  توانمندســازی 
منطقــه در تامین نیازهــای مجتمع های 
پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر اعالم 
شــد.این نمایشــگاه قرار است ۲۷ تا ۲۹ 
اردیبهشــت ماه در صورت مساعد شدن 
شــرایط برای برگزاری و اخذ مجوزهای 
الزم از ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا، در 
مصلی نماز جمعه بندر ماهشهر از ساعت 
۱۷ الی ۲۲ میزبان بازدیدکنندگان باشــد.

نمایشــگاه توانمندســازی و حمایــت از 
شــرکت های منطقــه در تأمین نیازهای 
شــرکت های  تخصصــی  و  عمومــی 
پتروشیمی ماهشــهر به منظور شناسایی 
محصوالت و خدمات عمومی و تخصصی 
مــورد نیاز شــرکت های پتروشــیمی از 
واحدهــای تولیــدی در بندرماهشــهر، 
ایجــاد و راه اندازی مشــاغل مســتعد و 
اثر بخش متناســب با شــرایط منطقه و 
تقویت تشــکل های تولید کنندگان میان 
دســتی و پایین دســتی برگــزار خواهد 
شد.این نمایشگاه به همت شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس،شرکت های تابعه 
و تمامی شــرکت های پتروشیمی مستقر 
در منطقــه و بــا همــکاری فرمانداری 
شــهرداری  بندرماهشــهر،  شهرســتان 
بندرماهشهر، شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان خوزســتان، کمیته امــداد امام 
خمینی )ره(، سازمان بهزیستی شهرستان 
بندرماهشهر و ســازمان زندان ها و امور 
برگزار  بندر ماهشهر  تامینی شهرســتان 

خواهد شد.

اخبار

رژه خودروهای HSE شرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس به یاد مرحوم محمود شریفی کیا

ــر  ــای مدی ــه تالش ه ــرام ب ــت و ادای احت ــدف پاسداش ــا ه ب
ــرکت های  ــای HSE ش ــارس، رژه خودروه ــیمی پ ــد HSE پتروش فقی

ــد. ــزار ش ــارس برگ ــه پ ــیمی منطق پتروش
ــی  ــات غیرصنعت ــرکت عملی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــیمی منطق ــرکت های پتروش ــوزه HSE ش ــان ح ــازارگاد، کارکن پ
ــد کالم اهلل  ــک جل ــود ی ــا خ ــه ب ــن ک ــن رژه  نمادی ــارس، در ای پ
ــریفی کیا،  ــود ش ــوم محم ــس مرح ــاب عک ــاج گل و ق ــد ، ت مجی
ــا رســیدن  مدیــر فقیــد HSE پتروشــیمی پــارس همــراه داشــتند، ب
بــه محــل پتروشــیمی پــارس، بــا اهــداء کالم اهلل مجیــد و تــاج گل 
بــه مدیرعامــل، مدیــران و کارکنــان پتروشــیمی پــارس ایــن ضایعــه 
ــن مراســم مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی  ــد.در ای را تســلیت گفتن
پــارس ضمــن قدردانــي از ابــراز همــدردی همــکاران HSE، بــرای 
ــریح  ــا تش ــنی ب ــعود حس ــالمتی کرد.مس ــت و س ــا آرزوی صح آنه
ــیمی  ــد HSE پتروش ــر فقی ــی مدی ــای اخالق ــی خصوصیت ه برخی
پــارس، خاطــر نشــان کــرد: تعهــد، انضبــاط کاری و اخــالق مــداری 
از بارزتریــن خصوصیــات مرحــوم شــریفی کیا در حیــن کار بــود کــه 

ــت.  ــته اس ــا گذاش ــدگار از او برج ــی مان ــا نام ــن خصوصیت ه ای
سرپرست مدیریت طرح موزه های صنعت نفت 

منصوب شد
مشــاور وزیــر نفــت در حکمــی رضــا خلــج را به عنــوان 
سرپرســت مدیریــت طــرح موزه هــای صنعــت نفــت منصــوب کــرد.

در حکم کریم زمانی خطاب به خلج آمده است:
ــه موجــب  ــی، ب ــات ارزشــمند جنابعال ــه تعهــد و تجربی نظــر ب
ــوان سرپرســت مدیریــت طــرح  ــا حفــظ ســمت به عن ــن حکــم ب ای
موزه هــای صنعــت نفــت منصــوب می شــوید. از خداونــد قــادر متعــال 
ــم  ــه مســئلت می نمایم.کری ــور محول ــت شــما را در انجــام ام موفقی
ــر نعمت الهــی  ــه از خدمــات اکب ــی همچنیــن در پیامــی جداگان زمان
قدردانــی کــرد. در ایــن پیــام آمــده اســت؛ بدیــن وســیله از خدمــات 
و زحمــات ارزنــده جنابعالــی در ایجــاد و راه انــدازی مــوزه و مرکــز 
اســناد صنعــت نفــت تقدیــر و تشــکر نمــوده، توفیــق روزافــزون شــما 

را از خداونــد متعــال مســئلت دارم.
پیام تسلیت مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت 

برای درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت
ــت  ــی، درگذش ــت در پیام ــی وزارت نف ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــت. ــلیت گف ــوت را تس ــگاران پیشکس ــار از روزنامه ن ــیامک افش س

متن پیام کسری نوری به شرح زیر است:
بازگشت همه به سوی خداست

ــکار  ــاند هم ــی  رس ــی م ــه آگاه ــکاه ب ــدوه جان ــم و ان ــا غ ب
ــاد  ــده ی ــه مشــعل« زن ــا در »هفته نام ارزشــمند و ســخت کــوش م
افشــار چهــره در نقــاب خــاک کشــید و پــس از تحمــل درد و رنــج 
ناشــی از بیمــاری مخــوف ســرطان دیــده از جهــان فروبســت.زهی 
ــا  ــوی و پرفیــض کــه جان ه ــام معن ــن ای ــه در ای ــه ســعادت او ک ب
شــیفته و شــیدا دل بــه بیکــران عطوفــت یــار ســپرده از رحمــت و 
ــوی  ــه س ــبک بال ب ــت و س ــرار گرف ــد آرام و ق ــش بی  قرارن عظمت
معبــود پــر کشــید. ایــن ضایعــه دردنــاک را بــه دوســتان و همــکاران 
آن عزیــز از دســت رفتــه به ویــژه خانــواده ســوگوار مرحــوم تســلیت 
ــدگان و  ــرای بازمان ــکیبایی ب ــر و ش ــا صب ــق یکت ــه و از خال گفت

ــرای فقیــد ســعید مســئلت داریــم. رحمــت و مغفــرت ب
پایان زودهنگام تعمیر خط لوله نفت صادراتی 

مارون

ــارون از  ــت و گاز م ــرداری نف ــرکت بهره ب ــات ش ــر عملی مدی
پایــان موفقیــت آمیــز تعمیــرات روی 19 کیلومتــر خــط لولــه ۲۶ اینــچ 
نفــت ســبک صادراتــی )حدفاصــل مجتمع هــای صنعتــی شــماره 1 و 

3 مــارون( پیــش از موعــد مقــرر خبــر داد.
ــه نقــل از شــرکت ملــی مناطــق  ــه گــزارش دانــش نفــت ب ب
نفت خیــز جنــوب، منصــور ترکمان اســدی از پایــان زودهنــگام 
ــر  ــارون خب ــت و گاز م ــی نف ــه اصل ــوط لول ــی از خط ــرات یک تعمی
داد و گفــت: از ایــن خــط، نفــت ســبک صادراتــی بــه مبــادی مــورد 
ــوان خــط  ــز از آن به عن ــی نی ــل و تحــت شــرایط عملیات نظــر منتق
ــود.وی  ــتفاده می ش ــگاهی اس ــت پاالیش ــال نف ــرای انتق ــی ب کمک
ــوط  ــرات خط ــات و تعمی ــات عملی ــی از ادارات خدم ــن قدردان ضم
لولــه، اظهــار کــرد: تخلیــه نفــت، توپکرانــی، خاک بــرداری، 
برشــکاری، سندبالســت و نوارپیچــی از مهم تریــن اقدام هایــی 

ــه انجــام شــده اســت. ــن خــط لول ــه روی ای اســت ک

سهامداران این نمادها 
برای اطمینان از 

سرمایه گذاری خود در 
بازار سرمایه، می توانند 
این اوراق را که حکم 
بیمه سهام با سود 22 

درصد به مدت یکسال 
دارد، خریداری کنند
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Oil

7% Rise in Iran Petchem Out-
put in Farvardin

The director of production control at the 
National Petrochemical Company announced a 
7-percent increase in the production of various 
petrochemical products in the first month of 
the current Iranian calendar year which began 
on March 21.
According to the National Petrochemical 
Company, Seyed Jalal Mirhashemi an-
nounced: “Petrochemical complexes registered 
an acceptable performance in the month of 
Farvardin this year, and due to the stable 
feedstock supply, production of various petro-
chemical products continues with a favorable 
growth.”The total production of petrochemical 
complexes in the month was roughly 5.5 mil-
lion tons, he said.The NPC official stated that 
this year, considering the existing capacities 
and ongoing measures, the Iranian petrochemi-
cal industry is ready to achieve production 
growth, in addition to launching and commis-
sioning new projects. Given the measures tak-
en this year, the empty production capacities of 
some existing complexes will be activated.

Euro-5 Petrol Output of
 Persian Gulf Star Refinery 

Hits 47ml/d
The CEO of the Persian Gulf Star Oil Compa-
ny announced the daily production of roughly 
47 million liters of petrol whose quality 
exceeds the Euro-5 standard.
According to the Persian Gulf Star Oil Com-
pany, Mohammad Ali Dadvar considered the 
daily production of about 47 million liters of 
clean gasoline with a higher standard than 
the Euro-5 standard as the main sign of the 
refinery’s concern for environmental protec-
tion, and said: “Our main mission is to produce 
fuel to ensure security in the country’s energy 
mix, however, we always pay attention to envi-
ronmental requirements because sustainable 
development depends on attention to environ-
mental issues.”He also announced planting of 
a thousand tecomella trees in order to protect 
this endangered plant species, and added: 
“Persian Gulf Star Refinery, by implementing 
new systems in green space management, pro-
tection of soil resources, protection of water 
resources, management of energy consumption 
and attention to culture, has become a leading 
industry in environmental protection.”

Isfahan Refinery to turn into 
Petro-Refinery

The Deputy Minister of Economy and Com-
merce and member of the board of directors 
of Isfahan Oil Refining Company and Isfahan 
Petrochemical Company said the company has 
taken a fundamental step to become a petro-
refinery by having acquired about 42% of 
Isfahan Petrochemical Company’s shares.
According to Isfahan Refinery, Mehdi Sarami, 
stating that the Isfahan refinery provides 100% 
of the province’s petrochemical feedstock, 
said: “By converting the Isfahan Oil Refining 
Company into a petro-refinery and invest-
ing in downstream industries that depend on 
the refinery and feed themselves from this 
huge industrial complex, the needs of other 
industries will also be met.”He noted that 
today the developed countries of the world 
are moving towards establishment of petro-
refining units (integration of petrochemical and 
refinery units) and this trend shows its special 
importance, adding: “Enhanced profitability, 
reducing pollution, reducing feedstock costs 
and management Integration are some of the 
benefits of petro-refineries.”

Iran Terephthalate Portfolio to become
more Diversified 

Head of the Research 
and Development Unit 
of Shahid Tondgouyan 
Petrochemical Company 
announced production 
of several new grades of 
polyethylene terephthal-
ate chain products in the 
plant.
“Iran has joined the 
club of countries active 
in research, testing and 
production of biode-
gradable polyethylene 
terephthalate, said 
Abdullah Sheykhnejad 
Moghaddam, according 
to Shahid Tondgouyan 
Petrochemical Com-
pany.He outlined the 
company’s main plans 
for diversifying the pro-
duction portfolio of the 
polyethylene terephthal-
ate chain, saying: “With 
regard to the policies 
and plans instructed 
by the Persian Gulf 
Petrochemical Industries 

Company (PGPIC), 
certain items are be-
ing studies for com-

mercial and industrial 
production.”He said 
PET film grade (Bo PET 

films) for packaging and 
food industries and FH 
PET grade (bottle grade) 

with the aim of reduc-
ing production costs are 
among these items.

OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting highlights importance of 
ongoing rebalancing efforts

The 16th OPEC and non-
OPEC Ministerial Meet-
ing of the Declaration of 
Cooperation (DoC) took 
place via teleconference 
on Tuesday, 27 April 
2021, under the Chair-
manship of HRH Prince 
Abdul Aziz bin Salman, 
Saudi Arabia’s Minister of 
Energy, and Co-Chair HE 
Alexander Novak, Deputy 
Prime Minister of the Rus-
sian Federation.
The Meeting emphasized 
the ongoing positive 
contributions of the Dec-
laration of Cooperation in 
supporting a rebalancing 
of the global oil market 
in line with the historic 
decisions taken at the 10th 
(Extraordinary) OPEC 
and non-OPEC Ministe-
rial Meeting (ONOMM) 
on 12 April 2020 to 
adjust downwards overall 
crude oil production, and 
subsequent decisions.The 
Meeting highlighted the 
continuing recovery in the 
global economy, supported 
by unprecedented levels 
of monetary and fiscal 
support, while noting that 
the recovery is expected 
to pick up speed in the 
second half of the year. 
The Ministerial Meeting 

emphasized, however, that 
COVID-19 cases are rising 
in a number of countries, 
despite the ongoing vac-
cination campaigns, and 
that the resurgence could 
hamper the economic 
and oil demand recovery.
The Meeting reviewed the 
monthly report prepared 
by the Joint Ministerial 
Monitoring Committee 
(JMMC), including the 
crude oil production data 
for March 2021, and 
welcomed the positive 
performance of the Partici-
pating Countries. Overall 

conformity to the produc-
tion adjustments was 115% 
in March 2021, reinforcing 
the trend of high confor-
mity by the Participating 
Countries.The Meeting ex-
pressed its appreciation to 
the Participating Countries 
that performed beyond 
expectation in March 2021, 
with total overconformed 
volumes of 1.23 mb/d. 
However, some Participat-
ing Countries have yet to 
achieve the minimum ex-
pectation of 100% confor-
mity and to compensate for 
overproduced volumes.The 

Meeting further noted that 
DoC Participating Coun-
tries pledged to achieve 
full conformity and make 
up for previous adjust-
ment shortfalls during the 
extended compensation 
period, which runs through 
the end of September 2021, 
and stressed the impor-
tance of accelerating the 
market rebalancing efforts 
without delay. It reminded 
all Participating Countries 
to remain vigilant and 
flexible given the uncer-
tain market conditions.
The Meeting noted, with 

gratitude, the significant 
additional voluntary supply 
adjustment of 1 mb/d made 
by Saudi Arabia in April 
2021 and a gradual return 
of these volumes in May, 
June and July 2021, given 
the prevailing uncertain-
ties surrounding the pace 
of the oil demand recov-
ery.The Meeting observed 
the destocking trend 
of commercial OECD 
inventories, but noted that 
they increased by 14.4 mb 
in March 2021 and were 
77.4 mb above the 2015-
2019 average.Under the 
referred circumstances, 
the Ministerial Meeting 
decided on the continued 
implementation of the 
production adjustment de-
cision of the 15th OPEC 
and non-OPEC Ministeri-
al Meeting (in the months 
of June and July as per the 
attached table).It was de-
cided that the 30th JMMC 
Meeting and the 17th 
OPEC and non-OPEC 
Ministerial Meeting will 
take place on 1 June 2021.
The Meeting thanked the 
JMMC, Joint Technical 
Committee (JTC) and 
the OPEC Secretariat for 
their contributions to the 
meeting.

News



یکشنبه 12 اردیبهشت ماه  1400 
 شماره 766

13
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دیپلماسی آب و جنگ روایت ها؛

رویکرد دیروز ترکیه، سیاست امروز افغانستان
حجت میان آبادی-استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب 

دانشگاه تربیت مدرس
سیده زهرا قریشی-دانش آموخته کارشناسی ارشد 

مدیریت منابع دانشگاه تهران
تبعات حاصل از رویه ناصحیح مدیریت منابع آب ترکیه 
هم برای امنیت این کشــور و هم امنیت منطقه نگران کننده 
شده زیرا این اقدامات منجر به بروز تغییرات بنیادی در سطوح 
فراملی و فرو ملی این کشــور است و این مسائل در آینده نیز 

تشدید خواهد شد.
شــناخت تاریخ و تحلیل روایت های منبعث از آن برای 
سیاست گذاری مناسب در حوزه منابع آب، امری ضروری است 
زیرا برخی، سیاست را علم به روز شدن تاریخ می دانند و معتقد 
هستند ضروری  است سیاســت گذار فهمی تاریخی از مسائل 
گذشته داشته باشد و بتواند از این فهم در جهت شناخت وقایع 
پیِش رو بهره ببرد. سیاست گذاری صحیح در عرصه مناسبات 
آبی و مراودات هیدروپلیتیکی نیز از این رویه مستثنی نیست و 
مستلزم شناخت وقایع و رویدادهای گذشته و یادگیری از این 
درس آموخته های تاریخی است. با فراگیر شدن مکتب نوسازی 
و میل شدید کشورها و دولت ها برای نیل به توسعه، حرکت به 
ســمت توسعه یافتگی، بدون اطالع از ابعاد و تبعات آن، شتاب 
بسیار شدیدی در سیاست ها و چشم اندازهای دولت های مختلف 
گرفت. طی کردن فرایند توســعه برگرفته از مکتب نوسازی 
درمنطقه غرب آســیا با تصور رســیدن به مدرنیتۀ رخ داده در 
غرب، در ابعاد مختلف از جمله در مســائل آبی کشورهای این 
منطقــه، نموِد جدی پیدا کرد که شــاهد بارز آن الگوگیری از 
رویکردهای سازه محور غرب با هدف تسلط انسان بر طبیعت و 

نیل به توسعه یافتگی بود.
بررسی های تاریخی نشــان می دهد که شباهت  های 
بســیاری در فرآیندهای توسعه منابع آبی کشورهای ترکیه و 
افغانستان وجود دارد. در بازه های زمانی تقریباً مشابه، حاکمانی 
در این دو کشور روی کار آمدند )امان اهلل خان )۱۲۹۷-۱3۰۷ش( 
و ظاهرشاه )۱3۱۲-۱3۵۲ش( در افغانستان و آتاتورک )۱3۰۲-
۱3۱۷ش( در ترکیــه( که مترصد انجام اصالحات با تمرکز بر 
فعالیت های ملی گرایانه در کشورهای تحت حکومت خود بودند. 
در این میان مشخصه های جغرافیایی و اقلیمی منطقه، دو دولت 
مســتقر را مجاب کرد تا توسعه منابع آبی را به طور مشابهی 
برای دســتیابی به اهداف ملی گرایانه خود با شعار دستیابی به 
مدرنیته بکار گیرند و از آن برهه به بعد، دو کشور در صدد توسعه 
بیش از پیش منابع آبی خود و به طور خاص سدسازی برآمدند. 
علی رغم اشــتراکاتی متعدد، اما سیر تحوالت تاریخی، نتایج 
متفاوتی برای دو کشــور به ارمغان آورد. رخدادهای تاریخی، 
ترکیه را به کشوری به ظاهر پیش رو در توسعه سازه ای منابع آبی 
تبدیل نمود و افغانستان را در این ماراتن توسعه ای سازه محور یا 

به عبارت بهتر، سدسازی عقب انداخت.
در عصر کنونی شــواهد و قرائن مختلف نشان می دهد 
که افغانســتان عزم خود را برای پیش روی در این ماراتن جزم 
کرده است، عزمی که مبتنی بر گرته برداری از خط سیر ترکیه 
در توسعه  سازه ای با تمرکز بر آب های مشترک فرامرزی این 
کشور است. بر این اساس، بررسی سیر تحوالت توسعه منابع 
آبی در ترکیه می تواند نقشی روشنگرانه در جهت تبیین پایداری 
دســتیابی به اهداف توسعه در آینده سیاسی افغانستان و ذیل 
آن توسعه های مبتنی بر آب در این کشور داشته باشد. بر این 
اساس، در این نوشتار ابتدا، تحلیلی از تاریِخ روند دولت سازی و 
ملت سازی این دو کشور با استفاده از منابع آب ارائه می شود و 
آنگاه دکترین های رایج گذشته و حال در زمینه مدیریت منابع 
آب دو کشــور تحلیل خواهد شد. پی آمد این بحث، نگاهی به 
غرب گرایی رایج در گذشته و حال این دو کشور خواهد بود و در 
نهایت تبعات تبعیت از گفتمان  هیدروپلیتیکی ترکیه در عرصه 
مناسبات آبی برای افغانســتان و منطقه پیرامونی آن بررسی 
خواهد شد تا بخشی از ابعاد و تبعات این رویکرد سیاستگذاری از 
این گفتمان در افغانستان و مناطق پیرامونی آن مشخص گردد.

 دولت سازی و ملت سازی با استفاده از منابع آبی
تاریخ نشــان داده اســت که همواره یکی از مهم ترین 
اهداف ســاخت سازه های عظیم در طبیعت بویژه بر سر منابع 
مشترک، مســأله دولت سازی بوده اســت. در این میان قول 
ساخت ســد نیز جایگاه ویژه  ای در حلقه  های سیاسی دولت ها 
داشته و همیشه باعث افتخار دولتمردان بوده است. اهمیت این 
موضوع تا بدان جا است که سیاستمداران معتقد هستند »ساخت 

یک سد را قول دهید، یک انتخابات را برنده شوید«. 
احداث سد و سازه های بزرگ و متعدد آبی در ملت سازی 
نیز نقش به سزایی دارند. دولتمردان با ملی سازی منابع آب، آب 
را همچون ســرزمین، به مثابه منبعی داخلی قلمداد می  کنند و 
مشابه منابع داخلی با آن برخورد می  کنند. ملی  سازی منابع آبی 
مشترک، به  عنوان نمادی برای هویتِ ملی دولت  ها محسوب 
می  شود و دولت ها تالش دارند در لوای ملی سازی آب، دست 
به تهییج حس مالکانه مردم سرزمین خود نسبت به آن زده و 
با اســتفاده از چنین حسی، در جهت ملت سازی گام بردارند. از 
این منظر است که دولت  ها در بسیاری از موارد از کنترل منابع 
طبیعی مشــترک، به  عنوان ابزاری برای هویت سازی از دوره 
حکومتی خود و فرصت سازِی از آن ها، برای کسب مشروعیت 

و اقتدار بیشتر استفاده می کنند.
مصادیق متعددی از تالش های ترکیه برای اســتفاده از 
منابع آب با هدف دولت ســازی و ملت سازی وجود دارد. تنها 
برای چند نمونه، این کشــور در گذشته از تصویر سد آتاتورک 
بر روی اسکناس یک میلیون لیری خود استفاده می کرد تا به 
درک و احساس شهروندان  خود از مهار آب رودخانۀ بین المللی 
و مشــترک فرات شکل دهی کند. تالش برای نهادینه  سازی 
منابع آبی حوضه آبریز فرامرزی فرات به عنوان بخشی از دارایی 
مردم ترکیه و ملی سازی آن و در نهایت بدل کردن آن به امری 
ملت ساز، در ســخنرانی  های دولتمردان این کشور نیز مشهود 
بوده اســت. برای مثال، اظهار نظر تورگوت اوزال، هشتمین 
رئیس جمهور ترکیــه، در خصوص قرارداد موقت آبی ترکیه با 
سوریه مصداق بارزی از تالش برای به کارگیری منابع آبی به  
عنوان ابزاری جهت نیل به ملی  ســازی آب و آنگاه ملت سازی 
از قِبَل آن اســت. با وجود آن که حدود ۲۰ درصد از حوضه آبریز 
رودخانه فرات در کشور سوریه قرار دارد، اما تورگوت اوزال آب 
این رودخانه را متعلق به ترکیه می  دانست و در زمان تسهیم آب 

معتقد بود که »آب رودخانه فرات، ارزان فروخته شد«.
نهمین رئیس جمهور ترکیه، سلیمان دمیرل، نیز در مراسم 
افتتاحیه سد آتاتورک، ضمن اســتفاده از عبارت مالکانۀ »آِب 
کشــوِر ترکیه«، حس مالکیت نســبت به منابع آب فرامرزی 
موجود در این کشــور را یادآور شــد. چنین اظهاراتی در میان 
مدت مشروعیت و اقتدار دولت مردان ترکیه را افزایش می داد 
و حس وطن پرســتی کوتاه مدت را در میان جوامع تشــدید 
می نمود، اما شواهد متعدد بخوبی نشان دادند که این رویکردها 
و سیاســت ها در بلندمدت سبب ناپایداری شدید منطقه شد و 
برای »جامعه« و »محیط زیست« توسعه  پایدار از منظر سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و حتی امنیتی به همراه 
نداشت.مطالعه تطبیقی در مورد خط سیر سیاستگذاری توسعه 
مبتنی بر آب در افغانســتان نیز حکایت از روندی مشابه دارد. 
دولتمردان و ســران این کشور، به منظور هویت  سازی و ورای 
آن ملت  ســازی، بارها و بارها منابع آبی را محور سخنرانی  ها و 
فعالیت  های سیاســی و کارنامه دولت خود قرار داده  اند. اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانســتان، در موارد متعددی سعی کرده 
است تا با ایجاد دل بستگی و تشدید عواطف ملی نسبت به آب، 
ذهنیِت مالکانۀ »آب برای من اســت« را در میان مردم کشور 
خود ایجاد کند. برای نمونه، او در کنفرانس ســه روزه ملی آب 
تحت عنوان »آب و انکشاف پایدار« که در سال ۲۰۱۷ در کابل 
برگزار شــد این مسأله را بیان کرد که: »آب، آبروی ما است و 
حفظ آبرو، هدف ملی ما است«. وی همچنین در افتتاح فاز سوم 
بند کمال خان در سال ۲۰۱۷ اذعان داشت که »آِب ما سرمایه 

ما است و دیگر هدر نخواهد رفت«.
انگاره های ذهنی عینیت یافته در سخنرانی ها و بیانات 
دولت مــردان افغانســتان ماهیتی مشــابه انگاره های ذهنی 
دولتمردان ترکیه دارد و در صدد غیریت سازی از منابع آبی میان 
جوامع هم ریشه بوده و هست تا از این میان حس وطن دوستی 
را میان جوامع خود تشــدید نموده و با ملی سازِی موجودیتی 
مشــترک و فراملی بین جوامع پیرامونی، آب های مشــترک 
فرامرزی، دست به ملت سازی بزنند. زیرا تشدید عواطف ملی 
می تواند جوامع را از داشتن نگاه منفی به دولتمردان دور نماید 
و در نهایت ضریب ایدئولوژی و حس تحمل مشکالت مختلف 
را در جوامع تحت فشار باال برد. غافل از اینکه بطن و سرشت 
این اقدامات ظاهرگرایانه و متضاد با شاخص های توسعۀ پایدار، 
تبعات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی فراوانی در بلندمدت 
برای »جامعه« و »محیط پیرامونی سرزمین« به همراه خواهد 
داشــت و عاملی برای ایجاد تغییرات و دگرگونی های گسترده 

اجتماعی در منطقه خواهد بود.
 دکترین های مدیریت منابع آب فرامرزی

دکترین های مختلفی در مدیریــت منابع آب فرامرزی 
وجود دارد که یکی از آن ها دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق 
یا به دکترین هارمون مشــهور است. دکترین هارمون یکی از 
تئوری  های بــد آوازه در میان قوانین بین  المللی منابِع طبیعِی 

است. این دکترین در سال ۱8۹۵ و بر اساس دیدگاه دادستان 
کل وقت آمریکا، جودســون هارمون، در پاسخ به درخواست 
وزارت امور خارجه برای مشاوره در مورد اختالف ایاالت متحده 
با مکزیک بر ســر اســتفاده از آب رودخانه فرامرزی ریوگراند 
شکل گرفت. دکترین هارمون به اصل حاکمیت مطلق سرزمین 
بر آبراهه  های بین  المللی مشترک داخل مرزی هر کشور اشاره 
دارد و معتقد اســت آن قسمت از رودخانه  های فرامرزی که در 
محدوده سرزمینی هر کشور واقع شده است، بخشی از آب  های 
ملی و داخلی آن کشور است و به طبع، آن کشور می  تواند به هر 
روشی که بخواهد از آن استفاده کند. این دکترین به طور کامل 
برخالف عدالت و انصاف بوده و توسط بسیاری از کنوانسیون 

 ها و نهادهای بین المللی رد شده است.
علی رغــم این مســئله، اما نمود دکتریــن هارمون در 
اظهارات دولتمردان کشــور ترکیه در گذشــته کاماًل مشهود 
بوده اســت. برای نمونه، تورگوت اوزال در سال ۱۹88 اظهار 
کرد: »همان طــور که ما به اعراب نمی  گوییم با نفت خود چه 
کاری انجام دهند، هیچ پیشــنهادی هــم از آن ها در خصوص 
چگونگی استفاده از آب  هایمان نمی  پذیریم«. سلیمان دمیرل 
رئیس جمهور اسبق ترکیه نیز مدعی بود »آب مانند نفت و سایر 
منابع طبیعی بوده و همــه منابع طبیعی باید با رعایت حقوق 
طرفین به اشــتراک گذاشته شوند. یک بشکه آب معادل یک 
بشــکه نفت است. منابع آب متعلق به ترکیه است؛ منابع نفت 
متعلــق به آنها. ما نمی خواهیم که آنها منابع نفت  خود را با ما 
تقسیم کنند و آنها هم نمی توانند در منابع آبی ما سهیم باشند«. 
اگر چه مقدمه فرض ســخن دمیــرل مبتنی بر اصل معروف 
استفاده منصفانه از منابع طبیعی است اما در عمل نتیجه گیری 
مبتنی بر دکترین هارمون و اصل حاکمیت مطلق ســرزمینی 

صورت پذیرفته است.
رضا تکین، ســفیر ترکیــه در ایران نیز در ســخنرانی 
کنفرانس ملــی گرد و غبار )۱3۹6( در تهران اظهار داشــت: 
»امروز یک بطری آب از یک بشــکه نفت گران تر اســت و 
ملت ها تأکید دارند آب منبعی ملی و حق هر دولت است، حاال 
که آب از نفت هم گران تر است، پس چرا نفت را با هم شریک 

نمی شویم«.
اگر چه مدت  ها اســت که دکترین هارمون در عرصۀ 
حقوق بین  الملل و قوانین عرفی آب و محیط زیست منسوخ شده 
و دکترین  های دیگری جایگزین آن شده  اند اما استفاده از این 
دکترین در سیاست های آبی حال حاضر افغانستان مشهود است. 
اشرف غنی، سیزدهمین رئیس جمهور افغانستان، در اسفندماه 
سال ۱3۹۷ اظهار کرد: »ما برای مهار آب سرمایه گذاری می-
 کنیم زیرا هر قطره آب افغانستان از نفت همسایه  ها قیمتی  تر 
خواهد بود«. در سال ۲۰۲۱ نیز در افتتاحیه سد کمال خان اشرف 
غنی از تبادل آب مازاد از حقابه هیرمند با نفت ســخن گفت. 
شواهد نشان می دهد افغانستان همچون ترکیه و بدون درنظر 
گرفتن حقوق جوامع پایین دســت و همین طور ماهیتی به نام 
محیط زیست، با اتکا به اصول حاکم بر دکترین هارمون سعی 
در ملی سازی آب و از ِقَبل آن، جهت دهی به افکارعمومی برای 
ملت سازی است. اما باید دانســت که ایجاد فاصله و کدورت 
میان جوامِع مشترک یکی از تبعات به کارگیری دکترین هارمون 
است و شاهدی بر این مدعا، شکل گیری تفرقه در میان جوامع 
میان رودان به واســطه سدسازی های ترکیه و همچنین جوامع 
سیستان بزرگ به واسطه بحران کم آبی ناشی از سد سازی ها در 

باالدست منطقه سیستان بزرگ و خراسان بزرگ است.
 تمایل برای غرب گرایی و دشمن سازی نمادین

در برهــه ای تمایل برای غرب گرایی در ترکیه بســیار 
مشــهود بود و حال این نگرش در افغانستان رو به گسترش 
است. ترکیه تا پیش از این در تالش بود تا با تمرکز بر غرب 
و کشــورهایی غربی به اتحادیه اروپــا بپیوندد و نظر غرب را 
نسبت به خود جلب کند؛ اما تعلل اتحادیه اروپا برای پذیرش 
این کشــور، موجب تغییر رویکرد آن شد. این تغییر رویکرد، 
حاصل ورود دکترین عمق استراتژیِک احمد داود اوغلو، وزیر 
خارجه پیشین ترکیه است. دکترین عمق استراتژیک، رویکرد 

نوینی را در سیاســت خارجی این کشور ایجاد کرد به نحوی 
که مسئوالن و سیاســتمداران آن در تالش  هستند در قالب 
این دکترین، با حرکت از دیپلماسی سخت به سوی دیپلماسی 
نرم، تغییراتی را در سیاست خارجی این کشور ایجاد کنند. تغییر 
رویکردی که تأثیر محسوس و قابل توجهی بر سیاست  های 
آبی ترکیه نیز داشته است. اگر چه سیاست گذاران و حکمرانان 
این کشــور همچنان بر استراتژی ســاخت سازه های بزرگ 
آبی تأکید دارند؛ اما نحوه مواجهه آنها با این مســئله در قالب 
دکترین  های مختلف )در ابتدا دکترین هارمون و دیپلماســی 
سخت و در حال حاضر دکترین عمق استراتژیک و دیپلماسی 
نرم( متفاوت اســت و مبتنی بر همین تغییرات، اخیراً رویکرد 
مدیریت منابع آب ترکیه نیز تغییر کرده است.استفاده ترکیه از 
دکترین عمق استراتژیک در مسائل فرامرزی و بین المللی،بر 
تغییر دکترین این کشــور در خصوص سیاست های آبی آن 
نیــز اثرگذار بوده اســت. ترکیه ای که در گذشــته از »تبادل 
نفت با آب« ســخن می گفت حال در تالش است تا از مقوله 
اقدامات گســتردۀ ضدامنیتی هیدروپلیتیکی و سدسازی های 
متعدد خود در فضای بین الملل »امنیتی زدایی« کند. دکترین 
عمق اســتراتژیک، ترکیه را به این بینش رساند که به دلیل 
مطرود و منسوخ شدن دکترین هارمون و عدم وجود مقبولیت 
جهانی برای به رســمیت شناختن رویکردهای مبتنی بر آن، 
منش دیپلماسی آبی خود را تغییر دهد. براین اساس، سیاست-
مداران ترکیه با درک اهمیت دیپلماسی نرم و با تغییر موضع 
از دیپلماسی ســخت )که برخاسته از دکترین هارمون است( 
به  ســوی دیپلماسی نرم، اخیراً این چنین ادعا می کنند که آب 
حوضه آبریز دجله و فرات ابزار دســتیابی به اهداف سیاســی 
ترکیه نیست و مدعی هستند سازه  های ترکیه ای احداث شده 
جهت مهار حوضه  های آبریز در این کشــور، هیچ تهدیدی 
برای کشورهای پایین  دست حوضه  های آبریز مشترک ایجاد 
نخواهد کرد.ترکیه همچنین ذیل دکترین عمق استراتژیک از 
نگاه صرف به غرب صرف نظر کرده و سیاست این کشور بیش 
از پیش به ســوی شرق منعطف شده است زیرا سیاست گذاران 
ترکیه معتقد بودند این کشور نباید تنها به ایفای نقش در منطقه 
بالکان یا غرب آسیا قانع باشد و باید بر روی دیگر کشورها نیز 
ســرمایه  گذاری کند. برای نمونه، ترکیه حال در تالش است 
نقش، نفوذ و قدرت نرم خود را در برخی کشــورهای آسیای 
مرکزی و افغانستان گسترده  تر کند. بر این  اساس، این کشور در 
سال  های گذشته میزبان کنفرانس بین  المللی استانبول )نوامبر 
۲۰۱۱( در خصوص مسائل افغانستان بوده است و با برگزاری 
اجالس  هایی کوشــیده تا در جهت حل مســائل منطقه گام 
بردارد. این کشور تعداد بورس  های تحصیلی برای دانشجویان 
افغانستانی را افزایش داده، در حوزه رسانه سرمایه گذاری کرده 
و در حال ســرمایه  گذاری برای توســعه اقتصادی افغانستان 
است. ترکیه همچنین ابراز تمایل کرده که در ماه آوریل سال 
جاری میزبان نشست صلح افغانستان نیز باشد. در ذیل همین 
دکترین است که ترکیه همچنین تالش دارد در سدسازی ها، 
پروژه  های زیرســاختی و برنامه  های کالن آبی افغانستان نیز 
حضور پررنگی داشــته باشــد. از جمله این طرح  ها و پروژه -

های کالن می  توان به ســرمایه  گذاری و افتتاح فاز سوم سد 
کمال  خان و همچنین توســعه ظرفیت سد کجکی بر روی 
رودخانه هیرمند تا یک میلیارد مترمکعب اشاره کرد. به اذعان 
بســیاری از تحلیل گران در افغانستاِن عصر کنونی، همچون 
ادوار گذشتۀ ترکیه، غرب گرایی و سنت زدایی رایج شده است. 
گرایش دولتمردان افغانســتان به غرب و همین طور اقدامات 
سوگیرانه برخی رســانه های مقبول این کشور، گام هایی در 
راستای سوق ملت به سمت فرهنگ غربی است. این تالش 
تا حدی پررنگ است که بعضاً دیده می شود برخی از افراد در 
جامعه افغانســتان در مواجهه با کشورهای همسایه ای که در 
ادوار مختلفی دست یاری به سوی آنها دراز کرده  نگاهی منفی 
داشته باشند. این نمایش در مرزهای غربی افغانستان و مناطق 
دارای هویت مشترک با مردمان ایران، به  واسطه پررنگ سازی 
مسائل آبی حوضه های آبریز هریرود و هیرمند بسیار به چشم 

می خورد. به اذعان بسیاری از تحلیل گران تنها مسئله ای که 
می تواند ارتباط و پیوند مشــترک دو کشور ایران و افغانستان 
را خدشه دار نماید مســئله آب است. از این رو، پیامد اقدامات 
و سیاست های دولت مردان افغانستان در زمینه غیریت سازی 
بحث آب و پررنگ سازی مسائل آبی میان اجتماع سیستان و 
خراسان چیزی جز شکاف نخواهد بود. پیش بینی می شود در 
آینده، تجربه امروز ترکیه و تالش این کشور برای نزدیکی به 

کشورهای منطقه در افغانستان تکرار شود. .
 گفتمان سازی در عرصه مدیریت منابع آبی

ترکیه در صدد شکل دهی به یک گفتمان آبی مختص 
به خود و الگوســازی از اقدامات سازه ای خود با رویکردی نرم 
اســت. زیرا این کشور در زمان رأی گیری »کنوانسیون قوانین 
بهره  برداری غیرکشــتیرانی از آبراهه  های بین  المللی« در سال 
۱۹۹۷ در ســازمان ملل متحد، یکی از ســه کشوری بود که 
به این کنوانســیون رأی منفی داد. به نظر می  رسد ترکیه در 
سطح جهانی به دنبال یارگیری از میان کشورهای باالدستی 
مانند افغانستان اســت تا بتواند با ایجاد رویه و گفتمانی ویژه 
در خصوص بهره  بــرداری از آب  های مشــترک فرامرزی در 
جهان، الگوسازی نموده و همراهی این کشورها را در این راستا 
داشته و با جهانی  سازی این رویه بتواند با مصادیق کنوانسیون 
۱۹۹۷ سازمان ملل متحد مقابله نماید. بر این  اساس، پیش بینی 
می شود اقدامات و فعالیت  هایی ترکیه در حوزه هیدروپلیتیک 
و دیپلماســی آب بتواند در سایر کشورهای غیرهمسایه با این 
کشور از جمله افغانستان به شدت اثرگذار باشد و دولتمردان و 
سیاستگذاران افغانستان، با الگو قراردادن اقدامات ترکیه سعی در 
کپی برداری از آن اقدامات و سیاست ها داشته باشند. در حالی که 
این سیاست ها منجر به رشد پایدار در ترکیه و منطقه نمی شود 
و مشــکالت و چالش های آن بویژه مسائل زیست محیطی و 
اجتماعی و سیاسی دامن گیر ترکیه و چالش اصلی دولتمردان 
ترکیه در آینده  نه چندان دور خواهد شد.تبعات حاصل از رویه 
ناصحیح مدیریت منابع آب ترکیه هم برای امنیت این کشور 
و هم امنیت منطقه نگران کننده است. زیرا این اقدامات منجر 
به بروز تغییرات بنیادی در سطوح فراملی و فروملی این کشور 
شده است و این مسائل در آینده نیز تشدید خواهد شد. این چنین 
است که توجه به تاریخ تحوالت مسئله مدیریت منابع آب در 
ترکیه به مثابه الگویی نادرســت برای کپی برداری و هشداری 
برای پیش بینی تبعات اقدامات افغانســتان برای کشــورهای 
همسایه این کشور نیز هست. توجه به اقدامات تاریخی ترکیه 
از این حیث ارزشمند است که اجرای پروژه  های آبی فروملی در 
این کشور، چالش ها و مشکالت متعددی را از منظر اجتماعی و 
سیاسی برای مناطق کردنشین این کشور ایجاد کرده به نحوی 
که تغییر بافت جمعیتی در این مناطق را رقم زده اســت. برای 
نمونه ســاخت و آبگیری سد ایلیسو که یکی از طرح  های آبی 
اجرا شده در منطقه حصن کیف است باعث شده است تا بخش 
قابل توجهی از شهر تاریخی و تمدن ساز حصن  کیف با قدمتی 
یازده هزار ساله به طور کامل زیر آب رود و بسیاری از ارزش  ها 
باستانی و هنجارهای نهادینه شده از ِقَبل آن، در این منطقه نابود 
شــود. این درس آموخته می تواند برای دولت مردان افغانستان 
پندآموز باشــد. تالش دولت مردان افغانستان برای ملی  سازی 
منابع آبی مشترک در حوضه های آبریز مشترک این کشور با 
کشورهای همسایه بویژه ایران آشکار است. این در حالی است 
کــه این اقدامات، ارزش ها و فرصت های اقتصادی، اجتماعی، 
زیست  بومی و فرهنگی مشترک تاالب های بین المللی هامون 
را  تهدید می کنند.کشاورزی، باغداری، دامداری، ماهیگیری و 
شکار از جمله منابع اصلی امرارمعاش ساکنان منطقه سیستان 
بزرگ در گذشــته بوده  اند که کاهش آورد رودخانه و تغییرات 
زیست  محیطی ناشــی از آن، منجر به مختل نمودن مشاغل 
مذکور، مهاجرت اجباری ســاکنان یا روی آوردن بخشــی از 
ساکنین منطقه به قاچاق کاال، سوخت و مواد مخدر و همچنین 
بروز تغییرات بنیادی در ارزش ها، هنجارها و ســاختار منطقه 
سیســتان شده است. براین اساس، پیش بینی می شود رویکرد 
جاری و فرآیند سیاســِی ملی ســازی منابع آب افغانستان، در 
آینده تبعات جبران ناپذیری برای جوامع مشترک و ذی مدخِل 
اصلِی محیط زیســت )هامون( در پی داشته باشد.از آن جایی 
که غیریت سازی از هویت مشترک ایران و افغانستان تنها به  
واسطه پررنگ تر شدن مباحث مرتبط با مناسبات آبی بین دو 
کشور امکان پذیر است و معدود مسائلی که می تواند روابط خوب 
میان »جوامع محلی و ملی« ایران و افغانستان را که پیوندهای 
ناگسستنی بسیاری با هم در زمینه های تاریخ، زبان، فرهنگ، 
مذهب و قرابت های نژادی دارند تحت تأثیر قرار دهد مســئله 
آب های مشترک است، ضروری است سیاستمداران، خبرگان و 
نخبگان جامعه نسبت به اهداف پشت پرده پررنگ تر ساختن 
مناقشات مرتبط با آب از سد کمال خان آگاه باشند. زیرا تبعات 
سیاســت های آبی افغانستان، می تواند ایجاد گسست میان دو 
کشور ایران و افغانستان باشد و تبعات سدسازی آن در دگرگون 
نمودن وضعیت اجتماعی حوزه پایین دست اثرگذار خواهد بود. 
اتخاذ چنین سیاست هایی ممکن است برای حاکمان محبوبیتی 
موقت در پی داشته باشد، اما برای »جامعه« و »محیط زیست« 

پایداری به ارمغان نخواهند آورد.
منبع: موسسه مطالعات راهبردی شرق
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گزارش

گازرسانی به سیستان و بلوچستان؛ 
از ایده تا اجرا

مدیرعامل شـرکت گاز استان سیسـتان و بلوچستان 
گفـت: اکنون ۷۸ هزار مشـترک گاز طبیعی در این اسـتان 

دارد. وجود 
اسـتان مرزی سیسـتان و بلوچسـتان دومین استان 
پهناور کشـور اسـت؛ ۱۱.۴ درصد از مسـاحت کل کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده و نزدیـک بـه 3 میلیـون نفر 
ظرفیت هـای  بـودن  دارا  وجـود  بـا  امـا  دارد،  جمعیـت 
فـراوان صنعتـی و اقتصـادی سـال های طوالنـی از گاز 
طبیعـی بی بهـره بـود که سـبب صـرف هزینه هـای زیاد 
بـرای مـردم و واحدهـای تولیـدی و مشـکالت تأمیـن 
سـوخت بـرای نیروگاه هـا، صنایـع و واحدهـای صنعتـی 
و اقتصـادی می شـد تـا اینکـه دولت یازدهـم بزرگ ترین 
طـرح توسـعه گازرسـانی کشـور را اسـفند ۱3۹۵ بـا آغاز 
پـروژه گازرسـانی بـه زاهـدان کلیـد زد و گازرسـانی بـه 
ایـن شـهر به عنـوان آخریـن مرکـز اسـتان بـدون گاز، 
محرومیت زدایـی از آن را نویـد داد.هرچنـد اواخـر سـال 
۱38۴ بـود کـه شـرکت ملی گاز ایـران طـرح انتقال گاز 
بـه مناطـق شـرقی و جنـوب شـرقی کشـور را بـا عنوان 
خـط انتقـال گاز هفتـم سراسـری در دسـتور کار قـرار 
داد کـه ایـن خـط انتقـال گاز اهـداف چندگانـه ای مانند 
گازرسـانی بـه نیروگاه هـا، صنایـع پتروشـیمی، واحدهای 
صنعتـی و سـاخت خطـوط فرعی و شـبکه های شـهری 
بـرای مصارف خانگـی، تجاری و صنعتی در اسـتان های 
اسـتان  بـه  گازرسـانی  به ویـژه  در طـول مسـیر،  واقـع 
سیسـتان و بلوچسـتان را دنبـال می کرد.مرحلـه نخسـت 
ایـن طـرح بزرگ، حـد فاصل پـارس جنوبی تا ایرانشـهر 
اجـرا شـد، امـا مراحل بعـد به دالیـل مختلف مسـکوت 
مانـد تـا اینکه پیگیـری اجـرای آن در دولـت یازدهم در 
دسـتور کار وزارت نفـت و شـرکت ملـی گاز ایـران قـرار 
گرفت.سـرانجام ۱۰ اسـفندماه ۱3۹۵ پـروژه خـط لولـه 
انتقـال گاز ایرانشـهر- زاهـدان با حضور حسـن روحانی، 
رئیس جمهـوری بـه بهره برداری رسـید و شـعله های گاز 
در این شـهر روشـن شـد و زیرسـاخت های گازرسانی در 
دیگـر مناطق اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان هم توسـعه 
یافـت تـا جایـی کـه بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت در سـفر 
اخیـر خـود بـه ایـن اسـتان اعـالم کـرده گازرسـانی بـه 
منطقه سیسـتان )شـهرهای شـمالی اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان( بـه زودی تکمیـل می شـود.او کـه به تازگـی 
از طرح هـای گازرسـانی ایـن مناطـق بازدیـد کـرده از 
سـرمایه گذاری ۲۰ هـزار میلیارد تومانی برای گازرسـانی 
به سیسـتان و بلوچسـتان خبر داده و بر شتاب بخشـی در 

تکمیـل ایـن پروژه هـا تأکیـد کرده اسـت.
حسـن منتظرتربتـی، معاون وزیر نفـت در امور گاز 
هـم گفتـه اسـت که موضـوع گازرسـانی به سیسـتان و 
بلوچسـتان به دلیـل فاصله طوالنی آن از پـارس جنوبی 
ابتـدا بـا ناامیدی هـا و امـا و اگرهایی همراه بـود، با این 
حـال در دسـتور کار قـرار گرفـت و در مجمـوع به دلیل 
پهنـاوری، ۲ هـزار کیلومتـر خـط لولـه گاز طراحـی و 
برنامه ریـزی شـد که مقـدار زیادی اسـت؛ 3۰۰ کیلومتر 

آن تـا شـهر زاهـدان اجـرا شـده و ۷۷۰ کیلومتر خطوط 
لولـه در حـال اجراسـت و توسـعه در سـه محور شـمال 
)زاهـدان و زابـل(، جنـوب )ایرانشـهر و چابهار( و شـرق 
اسـتان )پالیـزان و میرجـاوه( برنامه ریـزی شـده اسـت 
و اجرایـی می شـود کـه گازرسـانی در محـور جنوبـی 
اسـتان به دلیـل رونـق صنعتـی کـه در سـواحل مکران 
سـویی  اسـت.از  راهبـردی  بسـیار  می کنـد  ایجـاد 
شتاب بخشـی در پیشـرفت گازرسـانی بـه ایـن اسـتان 
آن قـدر اهمیـت داشـت که دولـت دوازدهم اواخر سـال 
۱3۹۷ پنـج شـرکت گاز اسـتان های دیگـر را به عنـوان 
تعییـن  بلوچسـتان  و  سیسـتان  بـه  گازرسـانی  معیـن 
کرد.بـر ایـن اسـاس شـرکت گاز اسـتان های خراسـان 
رضـوی، سـمنان و همـدان در توسـعه گازرسـانی بـه 
شـهر زاهـدان بـا شـرکت گاز سیسـتان و بلوچسـتان 
همـکاری می کننـد؛ شـرکت گاز اسـتان گیـالن معیـن 
گازرسـانی بـه شـهر زابـل اسـت و شـرکت گاز اسـتان 
فـارس ایـن وظیفـه را بـرای گازرسـانی به شـهر خاش 
انجـام می دهد.هیئـت دولـت نیـز روز یکشـنبه، پنجـم 
طـرح  مناسـب  اثربخشـی  به منظـور  اردیبهشـت ماه 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  در  گازرسـانی  ضربتـی 
مبلـغ تسـهیالت اعطایـی قرض الحسـنه بـرای افزایـش 
اشـتراک پذیری گاز و انجـام لوله کشـی داخـل منـازل در 
شـهرهای دارای شـبکه گاز استان سیسـتان و بلوچستان 
را از ۵۰ میلیـون ریـال بـه ۱۰۰ میلیون ریـال به ازای هر 
خانـوار )با معرفی خانوارها از سـوی شـرکت گاز اسـتان( 
و تعداد تسـهیالت تا سـقف ۱۰۰ هزار فقـره افزایش داد.

تعداد مشترکان گاز سیستان و بلوچستان به ۷۸ هزار 
مشترک رسید

اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل  پنجابـی،  رضـا 
سیسـتان و بلوچسـتان در گفت وگـو بـا خبرنـگار شـانا 
اعـالم کـرد کـه تعـداد مشـترکان گاز در ایـن اسـتان تا 
پایـان فروردین مـاه به ۷8 هزار مشـترک رسـیده اسـت.

وی گفـت: در ایـن زمـان در شـهر زاهـدان حـدود هزار 
و 33۰ کیلومتـر شـبکه گذاری گاز اجـرا و اکنـون حـدود 
۹6 درصـد شـبکه های مـورد نیاز اجرایی شـده اسـت، از 
ایـن مقـدار شـبکه گذاری حـدود هـزار و ۲۱۰ کیلومتـر 
گازرسـانی شـده و می توان گفت ۹۱ درصد از شـبکه گاز 

در زاهـدان بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت.
55 هزار انشعاب در زاهدان نصب شده است

بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان، هم اکنـون بیـش از ۵۵ هـزار انشـعاب در 
زاهـدان نصـب شـده کـه حـدود ۹8 درصـد انشـعابات 
مـورد نیـاز این شـهر اسـت و تـا پایـان فروردین مـاه در 
زاهـدان 6۱ هـزار مشـترک گاز داشـتیم.پنجابی تصریـح 
کیلومتـر   ۲۰ بـرای  هـم  پیمان سـپاری  یـک  کـرد: 
باقی مانـده در زاهـدان داریـم که قرار اسـت تـا نیمه اول 
اردیبشـهت پیمانکار آن مشـخص شـود و می توان گفت 
پـروژه گازرسـانی بـا اجرای ایـن ۲۰ کیلومتر تـا ۲ ماه و 

نیـم آینـده تکمیـل می شـود.
بیش از هزار مشترک روستایی در سیستان و بلوچستان

وی بـا بیـان اینکـه اکنـون 3۰۰ کیلومتـر شـبکه 
روسـتایی اجـرا شـده کـه ۱۴۰ کیلومتر آن گازدار اسـت، 

افـزود: اکنـون بیـش از هـزار و ۱۰۰ مشـترک روسـتایی 
داریـم. از سـویی در شـهرهای دیگـر هـم اتفاق هـای 
خوبـی افتـاده اسـت و ما پـس از دی ماه ۹۹ چند روسـتا 
را در حوزه ایرانشـهر و بمپور گازرسـانی کردیم و مشـعل 
علی آبـاد،  اسـالم آباد،  روسـتای  پنـج  در  به تازگـی  گاز 
ملک آبـاد، خیرآبـاد و حسـین آباد از توابـع بمپـور روشـن 
شـده اسـت کـه مجمـوع روسـتاهای گازرسانی شـده در 
ایـن حـوزه بـه ۱۴ روسـتا رسـیده اسـت. یـک پیمـان 
و  ایرانشـهر  محورهـای  در  روسـتا   ۲6 بـه  گازرسـانی 
بمپـور هـم در حـال فعالیـت اسـت کـه افـزون بـر ایـن 
شـبکه  کیلومتـر   ۱۷۰ حـدود  پیمـان  و  روستاهاسـت 

روسـتایی هـم امضا شـده اسـت.
اجرای ۲30 کیلومتر شبکه گاز در زابل

و  سیسـتان  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
بلوچسـتان بـا اشـاره بـه گازرسـانی بـه حوزه سیسـتان 
گفـت: در زابل حدود ۲3۰ کیلومتر شـبکه اجرایی شـده 
و ایـن شـبکه ها اکنـون در مرحلـه آزمـون و تزریق گاز 
اسـت تـا ان شـاءاهلل خط انتقـال به شـهر زابل برسـد و 
بهره بـرداری شـود.پنجابی ادامـه داد: در حوزه سیسـتان 
چهـار شـهر ادیمـی، دوسـت محمد، محمدآبـاد و زهک 
را هـم داریـم کـه در ایـن شـهرها اکنون بیـش از ۱۱۰ 
کیلومتـر شـبکه گاز کار شـده اسـت و عملیـات اجرایی 
پیمانـکار آن در قالـب دو تیـم پیمانـکار مرحله نخسـت 
و مرحلـه دوم در شـهر زابـل و دو تیـم پیمانـکاری کـه 
در ادیمـی و دوسـت محمد و دیگـری در محمدآبـاد و 
زهـک مشـغول فعالیـت هسـتند.وی همچنیـن اظهـار 

کـرد: شـهرک صنعتـی ایرانشـهر هـم در شـهریورماه 
۹۹ گازرسـانی شـد و اتفـاق خـوب دیگـر اینکـه پروژه 
گازرسـانی مهـم و راهبـردی  بـه سـه محـور صنعتـی 
در حـوزه ایرانشـهر اسـت، محـور سـرزه، ابتـر و محـور 
جـاده بمپـور و کـوره داران در حـال اجراسـت کـه بـا 
دلیـل  ایـن  بـه  انجام شـده  اولویت بنـدی  بـه  توجـه 
کـه حجـم زیـادی از مصرف کننـدگان ایـن پـروژه در 
محـور کـوره داران مسـتقر هسـتند اولویـت گازرسـانی 
بـه کـوره داران داده شـد، عملیـات اجرایـی ایـن محور 
تکمیـل شـده و منتظـر هسـتیم دسـتگاه های حکومتی 
بـا مـا همـکاری کننـد و مسـیر بازگشـایی شـود، فقـط 
یـک قطعـه 6۰ متـری باقی مانده اسـت کـه مجوز این 
را بـه مـا بدهند تـا ما ارتبـاط را برقـرار کنیم.مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ادامـه داد: 
در مرحلـه نخسـت ۱8 کیلومتـر و در مرحلـه دوم ۱3 
کـه  می کنیـم  گازرسـانی  را  مسـیر  ایـن  از  کیلومتـر 
پیش بینـی مـا این اسـت کـه ان شـاءاهلل ظـرف ۱۰ روز 
آینـده ایـن اتفـاق بیفتـد و محور کـوره داران ایرانشـهر 
کـه بخـش زیـادی از کوره هـای آجرپزی و یک روسـتا 
در آنجـا هسـت از ایـن نعمـت الهـی بهره منـد شـوند.

تکمیل گازرسانی به حوزه ایرانشهر
پنجابـی تأکیـد کـرد: البتـه فعالیـت اجرایـی ما در 
ایرانشـهر تقریبـًا تکمیـل شـده و اکنـون فقـط  حـوزه 
در حـال توسـعه شـبکه هسـتیم و حـدود ۴3۰ کیلومتـر 
شـبکه گازرسـانی شـده اسـت و ۱۵ هـزار مشـترک در 
ایـن منطقـه داریـم. در ایـن حـوزه فعالیت مـا ترغیب و 
تشـویق عزیزانـی اسـت کـه در ایـن شهرسـتان ها )چـه 
صنایـع و چـه بخـش خانگـی(، مشـترک گاز شـوند.وی 
یـادآور شـد: امیـد داریـم بـا توجـه بـه ظرفیـت خوبـی 
کـه در حـوزه ایرانشـهر ایجاد شـده اسـت و مـا ظرفیتی 
و  همشـهری ها  داریـم،  مشـترک  هـزار   ۲8 از  بیـش 
مراجعـه  اشـتراک پذیری  بـرای  هم اسـتانی هایمان 
کننـد )خصوصـًا شـهرک صنعتـی بمپـور را کـه پارسـال 
گازرسـانی شـده اسـت( تا از گاز طبیعی بهره مند شـوند.

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در 
ادامـه گفـت: در شـهر خاش هـم عملیـات اجرایی حدود 
3۹۰ کیلومتـر شـبکه تکمیل شـده و شـبکه هـم آزمون 
شـده  و در حال مانیتورینگ اسـت، اکنـون منتظریم گاز 
از طریـق خـط انتقال ایرانشـهر به خاش برسـد و شـبکه 
را بهره بـرداری کنیـم کـه ان شـاءاهلل در نیمـه نخسـت 

امسـال ایـن اتفـاق می افتـد.
گاز در نیمه دوم امسال به چابهار می رسد

بـه  گازرسـانی  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  پنجابـی 
حـوزه جنوبـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، تصریـح 
کـرد: محـور جنوبـی هـم بـا فعالیت همـکاران شـرکت 
مهندسـی و توسـعه در حـال اجراسـت و در چهـار مرحله 
پیگیری می شـود، یعنی گازرسـانی از ایرانشـهر به سمت 
چابهـار در چهـار محـور در حـال اجراسـت و امیـد داریم 

گاز در نیمـه دوم امسـال بـه چابهـار برسـد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

اخبار

نشانه هایی مثبت در اقتصاد جهانی و صنعت 
نفت مشاهده می شود

دبیرکل اوپک اعالم کرد که نشانه های مثبتی در اقتصاد جهانی 
و چشم انداز صنعت نفت مشاهده می شود.

به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، پنجاه ویکمین نشست کمیته مشترک فنی 
اوپک و غیراوپک روز دوشنبه )ششم اردیبهشت ماه( )JTC( برای 
بررسی شرایط بازار نفت به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.محمد 
سانوســی بارکیندو، دبیرکل اوپک ضمن تشــکر از تالش مداوم 
اعضای این کمیته در بررســی تحوالت بــازار جهانی نفت و ارائه 
تجزیه و تحلیــل به موقع و قابل اعتماد برای تصمیم گیری، اظهار 
کرد که این کمیته نقش مهمــی در موفقیت توافق نامه همکاری 
تاریخی )DoC( داشــته است.وی با اشاره به بهبود چشم انداز بازار 
نفت گفت: نشانه های مثبتی در اقتصاد جهانی و چشم انداز صنعت 
ما مشــاهده می شود.دبیرکل اوپک همچنین تأکید کرد که عوامل 
زیادی نیاز به نظارت و هوشــیاری مداوم دارند.بارکیندو به نقل از 
لئو تولستوی، نویسنده روس گفت: همه انواع زندگی از نور و سایه 
تشکیل شده است و مهم ترین جنگجویان آن صبر و وقت هستند.

سعودی آرامکو یک درصد سهام 
خود را می فروشد

ولیعهد عربســتان اعالم کرد که ریــاض در حال مذاکره برای 
فروش یک درصد ســهام سعودی آرامکو به ســرمایه گذار خارجی 

است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز از دوبی، محمد بن ســلمان 
روز سه شــنبه )هفتم اردیبهشت ماه( در اظهاراتی تلویزیونی گفت: 
ریاض در حال مذاکره برای فروش یک درصد دیگر سهام شرکت 
نفت دولتی ســعودی آرامکو به یک سرمایه گذار خارجی است.وی 
افزود: آرامکو، بزرگ ترین شــرکت نفتی جهان که در سال ۲۰۱۹ 
در فهرست بورس عربستان قرار گرفته است، می تواند طی یک یا 
دو سال آینده سهام خود را به سرمایه گذاران بین المللی بفروشد.به 
گزارش شــانا، برخی منابع هفته گذشته اعالم کرده بودند: شرکت 
سعودی آرامکو که بر اســاس توافقی چند دهه ای با دولت ریاض 
دارایی های باالدستی نفت و گاز عربستان را در اختیار دارد، در حال 
بررسی فعالیت های باالدستی است و احتمال دارد سهام بعضی از 
میدان های نفتی غیر راهبردی خود را به ســرمایه گذاران خارجی 

بفروشد.

تقاضای هند برای مواد شیمیایی 
پایدار می ماند

تقاضای هند برای مواد شیمیایی باوجود تشدید شیوع ویروس 
کرونا همچنان پایدار است.

به گــزارش نیپنا به نقل از پایگاه خبری آی ســی آی اس، با 
توجه به تداوم فعالیت تولیدکنندگان شوینده های بهداشتی باوجود 
ازســرگیری محدودیت ها و قرنطینه ها برای مقابله با تشدید شیوع 
ویروس کوویــد-۱۹ )کرونا(، تقاضای هند برای مواد شــیمیایی 
روغنی همچنان پایــدار خواهد ماند.یک تولیــد کننده منطقه ای 
گفت: هند شرایط خوبی ندارد و دو هفته آینده بحرانی خواهد بود.

این تولیدکننده افزود: هم اکنون روزانه 3 میلیون نفر واکسیناسیون 
می شــوند، از آنجا که فعالیت این کارخانه ها ضرورت دارد، شرایط 
قرنطینه هــا بر فعالیت تولیدکنندگان اصلــی محصوالت مراقبتی 
مورد نیاز مردم در منازل تاثیری نخواهد داشت.تولیدکننده توضیح 
داد: از آنجا که بیشــتر فعالیت ها سه ماهه انجام می شود، بنابراین 
بازارها اندکی آرام هســتند.این تولیدکننده ادامه داد: پرسش های 
اندکی وجود دارد اما انتظارهای قیمتی پایین است، هند همیشه از 
نظر قیمت رقابتی است.قرنطینه ها در هند ممکن است بر مصرف 
و تقاضای روغن نخل تأثیر بگذارد و از نظر فنی نیز ممکن اســت 
بر مشتقات آن مانند اسیدهای چرب، الکل های چرب و گلیسیرین 
تأثیــر بگذارد.این تولیدکننده گفت: اما مــا منتظر خواهیم ماند و 
خواهیم دید.محصوالت اولئو شــیمیایی )مواد شــیمیایی روغنی( 
مانند اســیدهای چرب، الکل های چرب، گلیسیرین و صابون های 
رشــته ای کاربردهای گســترده ای در صنایع مختلــف مانند مواد 
غذایــی، دارویــی و محصوالت مراقبت از منازل شــخصی مانند 

صابون ها، شوینده ها و شامپوها دارند.
ریستاد انرژی: تقاضای نفت در 2026 به 

اوج خود می رسد
ریســتاد انرژی برآورد کرد که زمان اوج و افول تقاضای نفت، 

سال ۲0۲۶ خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بزرگ ترین مؤسســه مشــاوره 
انرژی مســتقل نروژ پیش بینی کرد که با فراگیر شــدن ســریع 
اســتفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان زمان فراز و نشیب 
تقاضای نفت دو ســال زودتر از برآورد پیشــین این مؤسسه و در 
سال ۲۰۲6 فرا می رسد.ریستاد انرژی اظهار کرد: تقاضای جهانی 
نفت در ســال ۲۰۲6 به اوج خود یعنــی ۱۰۱ میلیون و 6۰۰ هزار 
بشکه در روز می رسد.این مؤسســه در ماه نوامبر برآورد کرده بود 
تقاضای نفت در سال ۲۰۲8 به اوج خود یعنی ۱۰۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه در روز خواهد رسید.این مؤسسه مشاوره انرژی، پیش 
از همه گیری ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰، برآورد کرده بود 
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰3۰ به اوج خود یعنی ۱۰6 میلیون 
بشــکه در روز می رسد.ریستاد انرژی تصریح کرد: جدا از فراگیری 
سرسام آور خودروهای برقی، فرضیه موجود در همه سناریوها این 
است که تقاضای نفت یا کاهش می یابد یا جایگزین می شود، یا در 

طیف وسیعی از بخش ها بازیافت می شود.

بیانیه شانزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس

و  نفت  وزیران  شانزدهمین نشست 
انرژی کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس 
روز سه شــنبه، هفتم اردیبهشــت ماه در 
بیانیه ای بر اهمیــت ادامه تالش ها برای 

حفظ توازن بازار نفت تأکید کرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
دبیرخانه اوپک، شــانزدهمین نشســت 
انــرژی تولیدکنندگان  وزیران نفــت و 
عضو و غیرعضو ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( روز )سه شــنبه، 
هفتم اردیبهشت ماه( به ریاست عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
و همــکاری الکســاندر نــواک، معاون 
نخست وزیر روســیه به صورت کنفرانس 
تلفنی برگزار شــد و با انتشــار بیانیه ای 
به  کار خود پایان داد.در این نشســت بر 
 )DoC( تأثیر مثبــت توافقنامه همکاری
در حمایت از تــوازن دوباره بازار جهانی 
نفت تأکید شد. این نتایج با تصمیم های 
تاریخــی دهمین نشســت )فوق العاده( 
اوپــک و غیر اوپک )ONOMM( در ۱۲ 
آوریــل ۲۰۲۰ برای تعدیــل روند رو به 
کاهش تولید کل نفت خام و تصمیم های 
بعدی آن همسو بوده است.اعضا با تأکید 
بــر روند مداوم بهبــود اقتصاد جهانی با 
پشــتیبانی بی ســابقه حمایت های پولی 
و مالی یادآور شــدند کــه انتظار می رود 
ســرعت روند بهبود در نیمه دوم امسال 
افزایش یابد.با این حال، وزیران ائتالف 

اوپک پــالس تأکید کردند کــه موارد 
ابتال بــه ویروس کرونا، بــا وجود ادامه 
واکسیناســیون در تعدادی از کشــورها 
در حــال افزایش اســت و تجدید حیات 
ایــن ویروس می تواند بهبــود اقتصادی 
و تقاضــای نفت را مختــل کند.در این 
نشســت گزارش ماهانه تهیه شده توسط 
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیراوپــک )JMMC(، از جمله 
داده های مربــوط به تولید نفت خام این 
ائتــالف در مارس ۲۰۲۱ بررســی و از 

عملکرد مثبت کشــورهای شرکت کننده 
قدردانی شد. مجموع پایبندی این ائتالف 
به توافق کاهش تولید در مارس ۲۰۲۱، 
۱۱۵ درصد بود که این روند بیانگر ادامه 
شرکت کننده  کشورهای  باالی  پایبندی 
اســت. در ادامه از کشــورهایی که در 
مارس ۲۰۲۱ فراتر از انتظار عمل کردند 
و به مقدار یک میلیون و ۲3۰ هزار بشکه 
در روز فراتر از توافق تولید خود را کاهش 
دادند، قدردانی شــد. این در حالی است 
که بعضی از کشــورهای شــرکت کننده 

همچنان نتوانسته اند حداقل انتظار برای 
پایبندی ۱۰۰ درصدی را برآورده کنند و 
تولید بیش از سهمیه خود در این توافق 
را جبران کنند.در این نشســت اشــاره 
شد که کشورهای شــرکت کننده متعهد 
شده اند تا پایان مهلت جبران تخطی خود 
یعنی تا پایان ســپتامبر ۲۰۲۱ افزون بر 
پایبندی کامل به سهمیه تولید، تخطی از 
سهمیه خود را نیز جبران کنند، همچنین 
بر اهمیــت تســریع در تالش های این 
ائتالف برای بازگرداندن سریع تعادل به 

بــازار تأکید و به همه کشــورهای 
شرکت کننده یادآوری شــد که با توجه 
به شــرایط نامشــخص بازار هوشیارانه 
و با انعطاف برخــورد کنند.کاهش تولید 
داوطلبانــه عربســتان )به مقــدار یک 
میلیون بشکه در روز( در آوریل ۲۰۲۱ و 
بازگشت تدریجی این مقدار در ماه های 
مه، ژوئــن و ژوئیه ۲۰۲۱، بــا توجه به 
تردیدهای موجود در زمینه سرعت بهبود 
تقاضای نفــت از موارد اشاره شــده در 
شانزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس 
بود.در این نشســت با اشاره به کاهش 
تجاری کشــورهای  ذخیره ســازی های 
عضو ســازمان توســعه و همکاری های 
اقتصادی )OECD(  اعالم شــد که این 
ذخیره سازی ها در ماه مارس ۱۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته 
و همچنان ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار باالتر 
از میانگین ۲۰۱۹-۲۰۱۵ بوده اســت.با 
توجه به شــرایط اشاره شده، وزیران این 
ائتالف تصمیم گرفتند تســهیل کاهش 
تولید مشخص شده در پانزدهمین نشست 
وزیران اوپک و غیراوپک را )در ماه های 
ژوئن و ژوئیه و مطابق جدول ارائه شده( 
ادامه دهند.در پایان مقرر شــد سی امین 
نشست کمیته مشــترک وزارتی نظارت 
بر توافق کاهش عرضه نفت کشورهای 
عضــو و غیرعضو اوپــک )JMMC( و 
هفدهمین نشســت وزارتی اوپک پالس 
یکم ژوئــن ۲۰۲۱ )۱۱ خردادماه( برگزار 
شــود.اعضای این ائتالف از کمک های 
کمیتــه وزارتی نظارت بر توافق اوپک و 
غیر اوپک، کمیته مشــترک فنی اوپک 
پالس )JTC( و دبیرخانه اوپک قدردانی 

کردند.

افزايش بی سابقه توليد گاز آمريکا در 2022
تولیــد گاز طبیعی آمریکا در ســال 
۲0۲۲ به طور بی سابقه ای افزایش می یابد.

به گــزارش پایــگاه خبــری اویل 
پرایس، تحلیل  مؤسسه تحقیقاتی ریستاد 
انرژی نشــان داد تولید گاز طبیعی آمریکا 
در ســال ۲۰۲۲ افزایــش یافته و به رقم 
بی ســابقه ۹3 میلیــارد و 3۰۰ میلیــون 
فوت مکعب در روز می رسد. بر اساس این 
برآورد این روند افزایشــی همچنان ادامه 
می یابد و در ســال ۲۰۲۴ از ۱۰۰ میلیارد 
فوت مکعب در روز هم فراتر می رود.روند 
افزایشــی تولید گاز آمریکا سبب می شود 
حوزه های عمده گازی این کشــور توجه 
ســرمایه گذاران و بازارها را به سوی خود 
جلــب کنند. به این ترتیب، شــدت تولید 
دقیق  بررســی  سبب  کربن  دی اکســید 
کارآمــدی ســرمایه و تنگناهــای بالقوه 
ناشی از آن می شود.عرضه گاز آمریکا در 
ســال ۲۰۱۹ به رقم بی سابقه ۹۲ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز رســید، 
این در حالی است که همه گیری ویروس 
کرونا سبب شــد این رقم در سال ۲۰۲۰ 
کاهــش یابد و بــه ۹۰ میلیــارد و 8۰۰ 
میلیون فوت مکعب برسد.ریســتاد انرژی 
انتظــار دارد تولیــد گاز آمریکا در ســال 
۲۰۲۱ بیش از ایــن کاهش یابد و به 8۹ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز 
برسد، اما این روند با کاهش آثار ویروس 

کرونــا و افزایش فعالیــت در حوزه های 
بــزرگ گازی ایاالت متحده، به ســرعت 
تغییر خواهد کرد.تحلیلگران ریستاد انرژی 
معتقدند حوزه آپاالچیان از نظر مقدار تولید 
دی اکسیدکربن در ســال ۲۰۲۰ بهترین 
عملکرد را در ایاالت متحده داشــته است 

و با ســرمایه گذاری دوباره مقــدار تولید 
دی اکســید کربن این حوزه بیش از این 
نیز کاهش می یابد.بر اســاس این برآورد، 
افزایــش تولیــد گاز طبیعی  بیشــترین 
 آمریکا در میدان گازی هاینسویل خواهد

 بود.

قطرپترولیوم برای توسعه طرح های گازی 
10 میلیارد دالر اوراق قرضه می فروشد

توســعه  به منظــور  قطرپترولیــوم 
طرح هــای گازی خــود ۱۰ میلیارد دالر 

اوراق قرضه می فروشد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یک 

منبع اعالم کرد که شــرکت قطرپترولیوم 
قصد دارد در بهار امســال بــرای تأمین 
هزینــه طرح های توســعه ای صنعت گاز 
۱۰ میلیــارد دالر اوراق قرضه  بفروشــد.
این منبع که خواســت نامش فاش نشود، 
گفــت: قطرپترولیوم در حــال دعوت از 
بانک ها برای فراهم کردن نخستین اوراق 
قرضه این کشور به دالر است.این شرکت 
به دنبال فروش ۷ تــا ۱۰ میلیارد دالر از 
اوراق قرضه ۵ ساله، ۱۰ ساله و 3۰ ساله 
است، به این ترتیب، قطرپترولیوم امسال 
یکی از بزرگ ترین قراردادهای شرکتی را 
امضا می کند که از بزرگ ترین قراردادهای 
است.ســخنگوی  نوظهــور  بازارهــای 
قطرپترولیــوم از اظهارنظــر در این باره 
خودداری کرد.قطرپترولیوم ســال ۲۰۲۰، 
۲3 درصد گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( 
جهان را تأمین کرد.این منبع تصریح کرد: 
ســرمایه به دست آمده از عرضه این اوراق 
قرضه صرف توســعه میدان شمالی قطر 
)بخش قطــری میدان مشــترک گازی 
پارس جنوبی( می شــود، با این پروژه ۲۹ 
میلیارد دالری، قطر موقعیت خود به عنوان 
ال ان جی جهان  بزرگ ترین صادرکننــده 
را تثبیت می کند.قطر قصد دارد تا ســال 
۲۰۲۷ ظرفیت ساالنه تولید خود را بیش از 
۵۰ درصد افزایش دهد و به ۱۲6 میلیون 

تن برساند.

اعضا با تأکید بر روند 
مداوم بهبود اقتصاد 
جهانی با پشتیبانی 

بی سابقه حمایت های 
پولی و مالی یادآور 

شدند که انتظار می رود 
سرعت روند بهبود در 

نیمه دوم امسال افزایش 
یابد
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پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی 
اروند به مناسبت روز جهانی کارگر 

پیام تبریک مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس
 به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

مدیر عامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس:

 کارگران در چرخه اقتصاد 
کشور نقشی حیاتی دارند

َو أَن لَیــَس لإِِلنســاِن إاِّل ما 
َسعیٰ ]سوره نجم - آیه 3۹[

»و به درستی که برای انسان 
بهره ای جز ســعی و کوشــش او 

نیست.« 
یازدهم اردیبهشــت ماه؛ روز 
جهانی کار و کارگر، فرصت مغتنمی 
بــرای تبیین اهمیــت کار و تکریم 
کارگران صبور جامعه اســت که با 
اراده و عالقــه، در راه ســربلندی، 
خوداتکایی و پیشــرفت کشور، گام 

بر می دارند.
جامعه  نقــش  تردیــد  بــی 
کارگــری در به حرکــت درآوردن 
چــرخ های اقتصاد کشــور، فزونی 
تولید و حفظ استقالل و آزادی ایران 
اسالمی، نقش بی بدیلی است. علی 
رغم شــرایط خطیر کشور، تحریم 
های حداکثری اعمال شــده، تبعات 
ناشــی از بیماری کرونــا، حوادث 

غیر مترقبه و فشــارهای معیشتی؛ 
جامعه کارگری هم چون همیشــه 
با تخّصص، تعّهد و مجاهدت خود، 
چــرخ اقتصاد کشــور را به تحرک 
واداشــته و بــا نهایت تــوان خود 
کوشیده اند تا پیروز میدان های پیکار 

اقتصادی و صنعتی باشند. 
اینجانــب ایــن روز مهــم و 
برجســته را بــه جامعــه کارگری 
کشــور، به ویژه کارگران فعال در 
عرصه صنعت و به خصوص خانواده 
کارگــری و همــکاران ارجمنــدم 
اروند«  پتروشــیمی  »شــرکت  در 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم. 
با تــالش های  امید اســت 
فراگیــر و بهره منــدی صحیــح از 
بازوی  هنــر  و  نــو  اندیشــه های 
کارگران زحمتکش، شــاهد تحّقق 

آرمان های واالی انقالب باشیم.
»حسن نشان زاده مقدم«

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع 
هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث 
چرخش چرخه هــای زندگی جامعه و امتداد 

رگه های حیات در مجاری هستی است.
متن پیام بدین شرح است:

بنام خداوند کارآفرین خداوند روزی ده 
راستین

خدایی که بخششــگر و رهنماست به 
مهرش دل کارگر آشناست”

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع 
هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث 
چرخش چرخه هــای زندگی جامعه و امتداد 

رگه های حیات در مجاری هستی است.
فرهنــگ کار وکارگــر، عالی تریــن 
تصویر ســازندگی و تحول است که رسول 
اکرم)ص( در روند زندگی انسان ها بر دستان 
توانمندشــان بوســه زده و با این عمل، به 
اَْحَسِن الَوجه منزلتی شگرف به این قشر عزیز 
بخشیده اند. بدون شک کار و تالش کارگران 
عزیزاســت که چرخ های توسعه و پیشرفت 

یک کشور را به حرکت در می آورد.
کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن 
فــرازان یک ســرزمین هســتند. عظمت و 
ارزش کارگران بر هیچ کس پوشــیده نیست 
چرا که رشد هر کشــور به دست کارگران و 
مرهون تالش های آنان می باشد. افتخارات 
و رکوردهای شــرکت پتروشــیمی پارس در 
ســالهای اخیر نیز مهر تاییــدی بر تالش و 
ازخودگذشتگی کارگران خدوم این مجموعه 
می باشــد که بدون زحمات شبانه روزی این 

عزیزان این مهم میسر نمی گردید.
امیدوارم در این ســال کــه به فرموده 

مقام معظم رهبری ســال تولید؛ پشــتیبانی 
ها و مانع زدایی هاســت، تولید و حمایت از 
تولیدات  در اولویت قرار گیرد  و موانع  سر راه 
تولید برداشته شود .با توجه به توانمندی های 
داخلی و حمایت از کاالهــای داخلی  رونق 
و شــکوفایی اقتصادی بیش ازپیش صورت 
گیرد، همه باهــم بتوانیم بیش از گذشــته 
قدردان زحمات قشر زحمتکش جامعه باشیم.

راهبر و پیشبرد اهداف و سیاست های 
کالن شرکت در جهت ارتقای سطح کمی و 
کیفی و بهبود وضعیت سیستم خدمات رسانی 
جز با پشــتکار، خالقیت و نوآوری، عملکرد 
خوب و مطلوب شــما همــکاران زحمتکش 
در بخش های مختلف به دســت نمی آید. 
اینجانب ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت 
روز خجســته و مبارک کارگر، از زحمات بی 
دریغ و صادقانه ی شــما همــکاران ارجمند 
در راستای شــکوفایی روزافزون این شرکت 
به ویژه در این ایام خاص بیماری ، تشــکر و 

قدردانی می کنم.
 مسعود حسنی

مهندس مرعشی مدیرعامل 
شرکت پتروشــیمی آپادانا خلیج 
فارس ضمن گرامیداشت روز کار 
و کارگر نقش کارگران در چرخه 
اقتصاد کشــور را امری حیاتی و 

مهم برشمرد
به گــزارش روابط عمومی 
شرکت پتروشــیمی آپادانا خلیج 
مدیر  مرعشــی  مهندس  فارس 
عامل شــرکت پتروشیمی آپادانا 
خلیج فارس با اشــاره به حضور 
کارگــران در پیشــبرد چرخــه 
اقتصاد کشــور حضور این قشر 
زحمتکش را عامل اصلی و مهم 
بــرای حیات اقتصادی کشــور 
برشمرد . مدیر عامل آپادانا خلیج 
فارس با اشــاره به تحریم های 
ظالمانــه اقتصــادی و تاثیر آن 
بر اقتصاد و تولید و نیز شــیوع 
داشت:»در  اظهار  کرونا  ویروس 
این روزهای مبــارزه با ویروس 
کرونــا از یکطــرف و تحریــم 
از طرف  اقتصادی  های ظالمانه 
دیگر چشــم امید خانواده بزرگ 
صنعــت و تولیــدات صنعتی به 
پرتوان کارگران تالشگر  دستان 
و خستگی ناپذیر است. عزیزانی 
که شبانه روز همت می کنند تا 

صنعت و تولیــد همچنان پایدار 
بمانــد.« وی همدلی و  باقــی 
وحدت را رمز پیروزی و موفقیت 
دانسته و تصریح کرد:»همواره بر 
این باور بوده و هستیم که توفیق 
حاصل نمی شود مگر با همدلی 
و همراهــی همــه اعضای یک 
امروز  به  تا  مجموعه همچنانکه 
وحــدت ملی در تمامی زمینه ها 
خصوصًا در صنعــت و تولیدات 
را تبدیل  صنعتــی تحریم هــا 
به فرصت ســاخته و با تکیه بر 
دانــش داخلی گامهــای موثر و 
مفیدی برداشــته شــده است.« 
مدیر عامــل آپادانا خلیج فارس 
از  روز کارگر را روز گرامیداشت 

تالش و کوشش افرادی دانست 
که بــا عزمی راســخ و همتی 
بلنــد با روحیه ی سختکوشــی 
بــرای اعتالی صنعــت از هیچ 
کوششی دریغ نمی ورزند. ایشان 
، قدردانی از زحمات این قشــر 
را مهم واظهارداشت:»  پرتالش 
الزم است در اســتمرار حمایت 
از کار و کارگــران عزیــز همت 
گماشــته و قدردان زحمات آنان 
باشــیم . اینجانب ضمن تبریک 
تمامی کارگران  بــه  روز کارگر 
پتروشیمی  شــرکت  زحمتکش 
آپادانا خلیج فارس از تالش های 
ارزشــمند این قشر خدوم تقدیر 

می نمایم.«


