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شماره

767
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر در 

گفت وگو با دانش نفت مطرح کرد:

رکورد تولید بی سابقه 
پتروشیمی تخت جمشید 

در وضعیت قرمز
در حال حاضر بیشترین حجم صادرات

 به کشورهای آسیایی است
14

صندوق بین المللی پول گزارش داد؛

رشد مثبت بخش نفت اقتصاد ایران
تحریم های نفتی در حال بی اثر شدن هستند ��

IMF: بخش نفتی ایران علی رغم افت شدید و چشمگیر در سال 2019 که منفی 38.9 درصد برآورد شده است، در سال 2020 همزمان  ��
با شیوع کرونا و در عین حال تحریم های نفتی، رشد 3.1 درصدی را ثبت و در سال جاری میالدی رشد 4.1 درصدی را ثبت خواهد کرد

از سوی وزير نفت و همسو با حمايت از ساخت داخل ابالغ شد؛

ممنوعيت خريد ۷0 قلم کاالی 
صنعت نفت دارای مشابه داخلی

مديرعامل شرکت پايانه های نفتی ايران تشريح کرد؛ 

پايانه جاسک؛ ضامن استمرار 
صادرات نفت خام

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

3۵00 کیلومتر از لوله های 
طرح 28 مخزن را شرکت های 
ایرانی می سازند

در دومین جلسه کارگروه تخصصی توانمندسازی جامعه محلی در ماهشهر بیان شد:

توسعه پایدار منطقه و توانمندسازی همه 
جانبه مردم این مناطق، محور فعالیت های 

هلدینگ خلیج فارس در مسئولیت 
اجتماعی است

نخستين کليد 
طاليی برای 
نفت ايران
سیدمهدی حسینی

تضعيف اقتصاد 
ايران بخشی از 

پرونده آمريکا برای 
مهار چين 

مجید شاکری
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

از سوی وزیر نفت و همسو با حمایت از ساخت داخل ابالغ شد؛

ممنوعیت خرید 70 قلم کاالی صنعت نفت 
دارای مشابه داخلی

وزیر نفــت در ابالغیه ای خرید ۷۰ 
قلم کاال و تجهیــزات مصرفی خارجی 
مــورد نیاز وزارت نفت را که دارای تولید 
مشابه داخلی هستند همسو با حمایت از 

ساخت داخل کاالها ممنوع کرد.
در متــن ابالغیه بیــژن زنگنه به 
وزارت  مدیران عامل شرکت های اصلی 
نفــت، معاونــان وزیر نفــت، مدیران و 
رؤســای واحدهــای ســتادی، اعضای 
مناقصات  معامــالت/  کمیســیون های 
شرکت های اصلی و فرعی تابعه، رئیس 
بازنشستگی،  صندوق های  رئیسه  هیئت 
پس انــداز و رفاه کارکنــان صنعت نفت 
و مدیــران عامــل شــرکت های تابع و 
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس 
و مدیران عامل شــرکت های تابعه آمده 

است:
»دراجــرای منویات مقــام معظم 
رهبــری )مدظله العالــی( در حمایت از 
ایرانی و قانون »حداکثر استفاده  کاالی 
از تــوان تولیــدی و خدماتی کشــور و 
حمایــت از کاالی ایرانی« پیرو ابالغیه 

شــماره  ۳۵۱-۲/۲۰ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ 
در خصــوص ممنوعیــت خرید کاالی 
خارجــی دارای تولیــد مشــابه داخلی، 
بدین وســیله فهرســت تکمیلی ۷۰ قلم 
کاال و تجهیزات مصرفــی وزارت نفت 
جهــت اعمال ممنوعیــت خرید کاالی 
خارجی توسط شرکت های اصلی، تابعه و 
)به صورت  آنها  قرارداد  پیمانکاران طرف 
مستقیم و غیرمســتقیم( ابالغ می شود.
ضروری است مدیران همه شرکت های 
ایجاد ســازوکارهای  با  تابعــه  اصلی و 
مناسب کنترلی و نظارتی، برای حصول 
اطمینان از تأمین کاالهای یادشــده بر 
اساس ابالغیه شماره ۵۴۷-۲/۲۰ تاریخ 
۲۹/۸/۱۳۹۹ از طریق فهرست بلند منابع 
 )AVL( واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت
بر حســن اجرای این ابالغیــه نظارت 
الزم را به عمل آورند.معاونت مهندســی 
و پژوهــش و فناوری موظف اســت با 
همکاری دست اندرکاران ذی ربط، نسبت 
به تداوم فرآیند به روزرســانی فهرســت 

یادشده، اقدام الزم معمول نمایند.«

یادداشت

نخستین کلید طالیی برای نفت ایران
سیدمهدی حسینی

کارشناس ارشد حوزه انرژی
درصورت رفع تحریم ها ایران مشــکلی از نظر 
فنی برای بازگشت به بازار ندارد اما ممکن است موانعی 
از ســوی غول های نفتی وجود داشته باشد که باید 
مدیریت شود، هرچند آسان نیست اما بازگشت ایران 
امری شدنی است و می توانیم منتظر تحقق آن باشیم. 
ظرفیت تولید اسمی نفت ایران حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ 

هزار بشکه است یعنی ایران می تواند تا این میزان نفت تولید کند، حدود ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار بشکه نیز ظرفیت تولید میعانات داریم که جزو تولیدات نفتی ما به 
حساب می آید البته بخشی از آن در داخل کشور مصرف و بخشی دیگر صادر 

می شود.
ایران چه میزان نفت صادر می کند؟

ایران به لحاظ ظرفیت اسمی حدود ۴.۸ میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت و 
میعانات دارد و از این میزان حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه را در داخل کشور 
پاالیش و مصــرف می کنیم، اگر این میزان را از تولید کل کم کنیم، صادرات 
۲.۵ میلیون بشــکه که دولت اعالم کرده عددی بسیار نزدیک به واقعیت است 
و ما پتانســیل صادرات این میزان را داریم و حتی ممکن است این عدد کمی 

بیش از این نیز باشد.
اولین کلید طالیی برای نفت ایران

با توجه به اینکه به دلیل شــرایط تحریمی مجبور شدیم میزان تولید را 
کاهش دهیم اکنون در قــدم اول باید میزان تولید افزایش یابد که ممکن بود 
برای این موضوع با مشــکالت جدی روبرو شویم اما خوشبختانه تا آنجایی که 
اطالع دارم همکاران ما در این حوزه بســیار خوب عمل کردند و چاه های نفت 
را مســدود نکردند و این مساله موجب می شود زمانی که بخواهند این چاه ها 
را باز کنند، گرفتار تعمیرات چاه نخواهند شد. با این وجود باید در برخی چاه ها 
تعمیرات صورت گیرد اما به دلیل اینکه سعی شده جریان کمی از چاه ها وجود 
داشــته باشد، چاه ها زنده هستند و نیازی نیســت که عملیات زیادی روی آن 
ها انجام شــود. در واقع به دلیل عملکرد مثبت همکاران ما مقدار جریان نفت 
شیرهای سرچاهی کنترل شده بنابراین مشکل چندانی از نظر فنی وجود ندارد 
و تنها در برخی چاه ها باید عملیات تعمیرات انجام شود. مشکل اساسی در این 
حوزه وجود ندارد خصوصا اینکه در کشــور بعد از جریان توسعه های نفتی که 
ایجاد کردیم، سرویس کمپانی ها بسیار رشد کردند و اکنون شرکت های متعدد 
حفاری، خدمات حفر چاه و به طور کلی ســرویس های خدماتی مختلفی داریم 
که مشغول به فعالیت هستند، بنابراین فکر نمی کنم که با مشکل فنی درازمدتی 

روبرو باشیم تا بخواهیم به ظرفیت تولید سابق بازگردیم.
روزهای خوش در انتظار بازار نفت

اکنون بازار نفت وضعیت امیدوارکننده دارد چراکه هرچند تقاضای جهانی 
از زمان شیوع کرونا بسیار افت کرد اما اکنون شاهدیم که با شروع واکسیناسیون 
خصوصا در کشورهای صنعتی و مصرف کننده بزرگ این امیدواری وجود دارد که 
اقتصادهای کوچک شده دنیا در کشورهای مهم صنعتی مثل آمریکا، اروپا و چین 
توسعه یابد. اگر به آمار نگاه کنید می بینید که عمدتا رشدهای اقتصادی کشورها 
منفی بوده حتی رشد اقتصاد جهانی نیز منفی بوده است اما اکنون همه پیش بینی 
ها گویای این است که مسیر صعودی در پیش است و رشد اقتصادی جهان به 
اعداد قبل از کرونا خواهد رسید حتی اعداد خوش بینانه تری نیز پیش بینی شده 
است که می تواند اوضاع را سر و سامان دهد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ می توان 
فکر کرد که اقتصادهای مختلفی گشایش و تقاضا برای مصرف انرژی افزایش 
می یابد و این یک رابطه متقابل برای نفت اســت؛ یعنی اگر چهار درصد رشد 
اقتصادی محقق شود دو درصد آن برای نفت بوده است. در سال گذشته کاهش 
شدید قیمت ها و تقاضا موجب شد که کشورها به دنبال ذخیره سازی باشند که 
این مساله معموال به قیمت و تقاضا نفت فشار می آورد چراکه همیشه این خطر 
وجود دارد که این ذخیره ها به بازار عرضه شوند، گفت: این موضوع ممکن است 
مشکالتی را در بازار نفت ایجاد کند که نیازمند تدبیر اوپک و اوپک پالس است.

ورود ایران چه چالش هایی را به دنبال دارد؟
در مجموع اگر فرض کنیم که اکنون میزان صادرات نفت ایران نیم میلیون 
بشکه است و در صورت رفع تحریم ها دو میلیون بشکه دیگر به آن اضافه کنیم، 
ســهم ایران در برابر مصرف جهانی که حدود ۹۰ میلیون بشکه است، حدود دو 
درصد می شود که وارد بازار می کند. بنابراین من فکر نمی کنم که این میزان 
بازار را تا حد زیادی تکان دهد البته برخی کشــورها ممکن است با ورود ایران 
مشــکل داشته باشــند اما با مدیریتی که اوپک خواهد کرد این مساله برطرف 
خواهد شــد. نقاط مثبت دیگری که می توان به آن اشاره کرد وجود بازارهای 
ســنتی ایران است؛ در برخی بازار ها به صورت سنتی از نفت ایران استفاده می 
کردند و اگر اکنون نفت دیگری جایگزین شده به اجبار است و آن ها به لحاظ 

مسائل فنی و تکنیکی چندان رضایتی ندارند.
مشتریان منتظر نفت ایران هستند

در خصوص مسائل مطرح شده در این خصوص که ممکن است به دلیل 
تغییر تجهیزات پاالیشگاه ها در کشورهایی که در گذشته خریدار نفت ایران بودند 
اکنون دیگر خواهان نفت ما نباشند چراکه این موضوع برای آن ها هزینه هایی 
برای تغییر روند کار پاالیشــگاه هایشان دارد، بایستی گفت: نفت ایران به دلیل 
اینکه نفت خوبی به لحاظ سبک بودن و شیرین بودن است در تمام پاالیشگاه 
ها قابل مصرف است البته قطعا این کشورها هزینه هایی را انجام دادند تا بتوانند 
نفت سنگین تر از ایران را جایگزین کنند اما همان پاالیشگاه نفت ایران را بسیار 
راحت تر می تواند مصرف کند و مشــکلی وجود نخواهد داشت. به اعتقاد من 
این مساله که نفت ایران به پاالیشگاه ها بازگردد یک نقطه مثبت است و قطعا 

خریداران از این مساله استقبال خواهند کرد.
واکنش غول های نفتی چه خواهد بود

باید یک مدیریت خاص در داخــل اوپک و اوپک پالس آغاز کنیم و تا 
حدودی کار ما در داخل اوپک ســخت خواهد بــود. باتوجه به اینکه اوپکی ها 
ســهمیه بندی انجام دادند و ما از آن معاف شدیم ممکن است به این موضوع 
توجه کنند، عده ای همچون عربســتان و یا خــارج از اوپک بازارهای ایران را 
کســب کردند و اکنون مجبور هستند که این بازار ها را به ایران بازگردانند، به 
طور مثال عربستان و عراق و روسیه نفت چین را تامین می کنند و طبیعی است 
که از ورود ما خوشــحال نشوند. اینگونه نیست که بازار به راحتی بدست آید اما 
اینکه گمان شود نشدنی است فکر درستی نیست، هنر مدیریت ایران در داخل 
اوپک و خارج اوپک و درک درســت از شرایط بازار و انجام اقدامات متناسب با 
شرایط می تواند شرایط خوبی را برای کشور رقم بزند و در کل باید گفت امری 

سخت اما شدنی است.

مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب:
۳500 کيلومتر از لوله های طرح 28 مخزن را شرکت های ايرانی می سازند

نفت خیز  مناطق  ملی  مدیرعامل شرکت 
جنوب گفت: ۳۵۰۰ کیلومتر از لوله های مورد 
نیــاز طرح ۲۸ مخزن را شــرکت های بزرگ 

ایرانی می سازند.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد 
محمدی اعالم کــرد که برای اجرای طرح 
توســعه ۲۸ مخزن افزون بر ۵۰۰۰ کیلومتر 
انــواع لوله نیاز اســت که تاکنــون ۳۵۰۰ 
کیلومتــر از آن در برنامه تولید ســازندگان 
داخلی قرار گرفته و قرارداد ســاخت ۱۰۰۰ 
کیلومتر لوله قطعی شده است.وی افزود: در 
توانمند  ارزیابی شرکت های  این زمینه طی 
لوله  ســازی  شــرکت های  تاکنون  داخلی، 
ایران،  اســفراین، گروه ملی صنعتی فوالد 
لوله ســازی اهواز و لوله  ســازی ساوه برای 
ساخت لوله های مورد نیاز این طرح ملی در 
نظر گرفته شده اند.مدیرعامل شرکت مناطق 
نفتخیز جنوب ادامه داد: در طرح توسعه ۲۸ 
مخزن، حجــم زیادی از کاالهای مورد نیاز 
متعلق به لوله های درون چاهی و روسطحی 
اختصاص یافته و از این نظر زمینه مناسبی 
برای افزایش تولید شــرکت های لوله سازی 
است.محمدی  شــده  فراهم  فوالدسازی  و 
گفــت: لوله های روســطحی و درون چاهی 
مورد این طرح در دو بخش لوله  های بدون 
درز و لوله هــای درزدار تقســیم بندی می -

شــود و ویژگی های لوله ها به شرکت های 
داخلی ارائه شده است تا در قالب همکاری 
مطلــوب آنها را بســازند و نیازهای صنعت 
نفت را پاســخ دهند.وی با اشاره به اولویت 
این شــرکت برای حمایت  از ساخت داخل، 
تصریح کــرد: مناطق نفت خیــز جنوب در 
ســال های اخیر توان خــود را برای ارتقای 
دانش فنی و سطح کیفی سازندگان داخلی 
به کار بســته و در ســالی که به نام »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شده 
است، این رویه بیش از پیش تقویت خواهد 

شد.
افزایش ۷ برابری تزریق گاز در مناطق 

نفت خیز جنوب
بر این اســاس،  شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب از افزایــش هفت برابری 
تزریق گاز بــه مخازن نفتی این شــرکت 
نســبت به اســفندماه پارســال خبر داد.به 
گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنــوب، غالمرضا نورانی، 
سرپرســت مدیریــت تولید این شــرکت، 
افزایش هفت برابری افزایش تزریق گاز در 
این بازه زمانی کوتاه را نشان دهنده آمادگی 
بخش های عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب 
بــرای تقویت تولید صیانتــی، حفظ محیط 
زیســت و جلوگیری از ســوزاندن گازهای 
میدان های  در  دانســت.هم اکنون  همــراه 

نفتی کرنج، پارســی، پرنج، مارون، کوپال، 
هفتکل و آغاجــاری، عملیات تزریق گاز با 
هدف تثبیت فشار مخزن و افزایش ضریب 
بازیافت استخراج نفت انجام و گاز مورد نیاز 
تزریق به مخــازن نفتی از محل جمع آوری 
گازهــای همــراه، گازهای آغــار و داالن، 
شرکت ملی گاز ایران و میدان پارس جنوبی 
تأمین می شــود.همه ساله با توجه به کمبود 
گاز در زمستان و افزایش مصارف خانگی و 
صنعتی، تزریق گاز به مخازن نفتی کاهش 
می یابد که بــا افزایش تزریق در فصل های 

گرم جبران می شود. 
افزایش ۷ برابری تزریق گاز در مناطق 

نفت خیز جنوب
 درهمیــن حال، شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب از افزایــش هفت برابری 
تزریق گاز بــه مخازن نفتی این شــرکت 
نسبت به اسفندماه پارسال خبر داد.  غالمرضا 
نورانی، سرپرست مدیریت تولید این شرکت، 
افزایش هفت برابری افزایش تزریق گاز در 
این بازه زمانی کوتاه را نشان دهنده آمادگی 
بخش های عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب 

تقویت تولیــد صیانتی، حفظ محیط برای 
زیســت و جلوگیری از ســوزاندن گازهای 
میدان های  در  دانســت.هم اکنون  همــراه 
نفتی کرنج، پارســی، پرنج، مارون، کوپال، 
هفتکل و آغاجــاری، عملیات تزریق گاز با 
هدف تثبیت فشار مخزن و افزایش ضریب 
بازیافت استخراج نفت انجام و گاز مورد نیاز 
تزریق به مخــازن نفتی از محل جمع آوری 
گازهــای همــراه، گازهای آغــار و داالن، 
شرکت ملی گاز ایران و میدان پارس جنوبی 
تأمین می شــود.همه ساله با توجه به کمبود 
گاز در زمستان و افزایش مصارف خانگی و 
صنعتی، تزریق گاز به مخازن نفتی کاهش 
می یابد که بــا افزایش تزریق در فصل های 

گرم جبران می شود. 

برای اجرای طرح توسعه 
28 مخزن افزون بر ۵000 

کیلومتر انواع لوله نیاز 
است که تاکنون 3۵00 

کیلومتر از آن در برنامه 
تولید سازندگان داخلی 

قرار گرفته و قرارداد 
ساخت 1000 کیلومتر لوله 

قطعی شده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

اخبار نفت 

بازگشت پرقدرت نفت ایران 
امینی

کارشناس ارشد حوزه انرژی
صادرات نفــت ایران همزمان با مذاکرات وین برای احیای 
توافق برجام ۲۰۱۵ که به صادرات بیشــتر نفــت ایران به بازار 
جهانی منتهی می شــود، افزایــش پیدا کرده کــه طبق گفته 
کارشناســان این موضوع موجب نگرانی غول های نفتی شــده 
است. آخرین نظرســنجی رویترز بیانگر این است که تولید نفت 
اوپــک در آوریل تحــت تاثیر عرضه باالتر از ســوی ایران که 
محدودیت عرضه داوطلبانه ســایر اعضــای این گروه را جبران 
کرد، افزایش یافت به طوری که تولید نفت اوپک که متشــکل 
از ۱۳ کشــور عضو اســت، در آوریل به ۲۵.۱۷ میلیون بشــکه 
در روز رســید که ۱۰۰ هزار بشــکه در روز در مقایسه با مارس 
افزایش داشــت. تولید نفت اوپک از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه به 
اســتثنای فوریه افزایش داشته اســت.در این بین صادرات نفت 
ایران افزایش پیدا کرده اســت؛ نفت ایران در آوریل ۲.۵ میلیون 
بشــکه در روز برآورد شــد که ۲۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به 
مارس افزایش داشــت و بزرگترین افزایش تولید ماهانه در میان 
اعضــای اوپک بود. افزایش اندکی هم در تولید الجزایر، نیجریه 
و آنگوال وجود داشت. عربستان ســعودی تولیدش را ثابت نگه 
داشــت و برای ســومین ماه به وعده خود برای کاهش بیشــتر 
تولیــد عمل کرد. تولید امارات متحــده عربی و کویت هم ثابت 
بــود. لیبی و ونزوئال کاهش تولید قابل توجهی داشــتند. از نظر 
فنــی صنعت نفت این آمادگی را دارد که پس از رفع تحریم ها با 
قدرت وارد بازار شــود و اقدامات زیرساختی در این حوزه انجام 
شــده است و مشکلی از نظر زیرساخت در این حوزه وجود ندارد. 
با توجه به اینکــه در زمان تحریم ایران، غول های نفتی در این 
فرصت  بازارهای جدیدی بدســت آوردند لذا قطعا تالش خود را 
برای حفظ آن بازارها خواهند کرد و این موضوع موجب می شود 
که یک سیســتم رقابتی نیز به وجــود آید البته اوپک برای عدم 
افزایش ســهمیه و کاهش قیمت هــا برنامه هایی را مدنظر دارد 
ولی واقعیت این اســت زمانی که ایران بتواند نفت بیشــتری به 
فروش برساند، رقبا کارشکنی هایی را برای کاهش قیمت انجام 
خواهند داد. قطعا استراتژی صنعت نفت ایران در بخش باالدست 
توسعه میادین مشترک نفتی است و یکی از مهمترین اهداف از 
سال ها پیش این بوده که بتوانیم از تمام میادین مشترک حداکثر 
بهره برداری را داشته باشیم چراکه اگر نتوانیم در میادین مشترک 
خود را به روز کنیم، قطعا شــرکای ما ســهم بیشتری از میادین 
برداشــت خواهند کرد. اگر موانع برداشــته شود، قطعا مشتریان 
نفت ایران به ویژه چین مسیر راحت تری را برای خرید نفت ایران 
طی خواهد کرد و در واقع این مســاله یــک بازی برد برد برای 
ایران و مشتریان آن است.از نظر من بعید است که ایران با توجه 
به وضعیت تاسیســات موجود بتواند بیش از ۲.۵ میلیون بشــکه 
صادرات داشــته باشد اما برای این میزان مشکلی وجود نخواهد 

داشت و قطعا آینده نفت ایران روشن است.

بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه از 
مناطق عملیاتی فالت قاره

معاون اقتصادی و هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
در بازدید از مناطق عملیاتی شــرکت نفت فــالت قاره ایران، گفت: 
پیگیری مشــکالت کارکنان عملیاتی و اعتبــارات الزم برای اجرای 
طرح های بازسازی و توسعه ای در دستور کار سازمان برنامه و بودجه 

قرار دارد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره 
ایران، سیدحمید پورمحمدی به همراه جمعی از مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه کشور در سفری یک روزه به پایانه شناور فرآورشی 
)FPSO( کوروش و ســکوی نفتی سلمان که روز پنجشنبه )نهم، 
اردیبهشــت ماه( انجام شــد، ضمن آشــنایی با روند فعالیت های 
کارکنان شرکت نفت فالت قاره ابراز امیدواری کرد با پیگیری های 
انجام شده مشــکالت کارکنان صنعت نفت دریایی ایران برطرف 
شود.علیرضا سلمان زاده، مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران 
نیز در این بازدید گزارش کاملی از اقدام ها و فعالیت های انجام شده 
از سوی کارکنان این شرکت در بهره برداری و استخراج نفت و گاز 
خلیج فارس ارائه کرد.این گروه در این سفر یک روزه ضمن بازدید 
از منطقه عملیاتی کیش و ارائه توضیحات الزم پیرامون روند کار در 
این منطقه، به الوان رفتند و در نشستی با بهروز علی آبادی، رئیس 
منطقــه الوان درباره مهم ترین مشــکالت و چالش های کارکنان 
مناطق عملیاتی بحث و بررســی شد.سکوی بهره برداری سلمان، 
مقصــد بعدی این گروه بود که طی آن شــهرام شــریفی، معاون 
سکوی ســلمان گزارش کاملی درباره روند فعالیت ها، مشکالت و 
چالش های کارکنان اقماری ارائه داد.پورمحمدی در پایان این سفر 
ضمن تمجید از تالش های کارکنان صنعت نفت دریایی ایران در 
ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت برای کشــور، پیگیری مشکالت 
کارکنان عملیاتی و اعتبارات الزم در اجرای طرح های بازسازی و 
توســعه ای را در برنامه های آن سازمان قرار داد.معاون اقتصادی و 
هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه همچنین ابراز امیدواری کرد 
روند اصالح و واقعی شــدن بودجه اختصاص یافته به این شرکت 
ادامه داشــته باشد.ســلمان زاده نیز از نگاه ویژه سازمان برنامه و 
بودجه در اصالح بودجه تخصیص یافته به این شــرکت قدردانی 

کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تاکید کرد: 

رفع موانع و پشتیبانی از تولید پایدار گاز 
در پارس جنوبی پیگیری می شود

مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز 
پارس گفت: تحقــق تولید ایمن و پایدار 
گاز از پارس جنوبی مستلزم رفع موانع و 
پشتیبانی از تولید است که امسال به طور 

جدی پیگیری می شود.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت نفــت و گاز پــارس، محمد 
مشکین فام با اشــاره به نام گذاری سال 
پشــتیبانی ها  »تولید،  عنــوان  با   ۱۴۰۰
و مانع زدایی هــا« اظهار کــرد: همچون 
گذشــته تالش می کنیم با رفــع موانع 
و انجــام پشــتیبانی های مؤثــر، تولید 
حداکثــری، ایمن و پایــدار گاز از پارس 
جنوبی را در سال ۱۴۰۰ نیز محقق کنیم.

وی با بیان اینکه پشــتیبانی و رفع موانع 
از ملزومات تولید ایمــن و پایدار گاز در 
پارس جنوبی است، افزود: برای استمرار 
تولید ایمــن و پایدار، باید از بخش تولید 
به طور جدی پشتیبانی و حمایت و موانعی 
که بر سر راه تولید وجود دارد نیز برداشته 
شود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
با بیان اینکه به عنوان یکی از شرکت های 
تولیدی پیشــران در اقتصاد کشور، سهم 
بیــش از ۷۰ درصدی از تولید گاز غنی و 
تأمین خــوراک به منظور تولید ۴۰ درصد 
بنزین کشــور را به عهده داریم، تصریح 
کرد: پارس جنوبی از مهم ترین قطب های 
تولیدی کشور و این شرکت متولی توسعه 
و عملیــات بهره بــرداری از این میدان 
است، درنتیجه به طور فزاینده و جدی تر 
این شــعار هم در بخش تقویت تولید و 
هم در بخش پشتیبانی و شناسایی موانع 
دنبال می شــود تا با عملکردی مناسب، 
نیاز کشــور به تولید پارس جنوبی به ویژه 
در فصل زمستان تأمین شود.مشکین فام 
با بیــان اینکه اقدام های مهمی در زمینه 
رفــع موانع و پشــتیبانی از تولید ایمن و 
حداکثــری گاز در پــارس جنوبی انجام 
شده اســت، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
برنامه هــا و پیشــنهادهای الزم در این 
زمینه به وزارت نفت اعالم شده که این 
موارد در حال رســیدگی هســتند.وی به 
نشست های مســتمر با مدیریت تولید و 
عملیات این شرکت اشاره کرد و گفت: در 
نشست های هفتگی، تنگناها و مشکالت 
پیش روی عملیات تولید اعالم و متناسب 
با این مشکالت، برنامه ریزی و برای رفع 
آنها اقدام می شود.مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز پارس رفع مشــکل اقامت کارکنان 
ســکوهای دریایی بــا به کارگیری بارج 
انتخاب پیمانکاران  پشــتیبانی ســی پد، 
به منظور تأمین قطعات یدکی و تعمیرات 

برطرف  و  ژنراتورهای ســکوها  دیــزل 
کردن مشــکالت مالــی را از اقدام های 
انجام شــده در زمینه رفــع موانع تولید  
برشــمرد و اظهار کرد: افزون بر پیگیری 
روزانه موارد، در صورتی که موانعی بر سر 
راه تولید قرار داشته باشد، تالش می کنیم 
این موانع را با توجه به شرایطی که کشور 
درگیر آن اســت از جمله شــیوع کرونا، 
اوضاع تحریمی و تورم موجود، رفع کنیم.

نخســتین ردیــف شیرین ســازی 
پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تحویل 

گروه راه انداز می شود
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
گفت: نخســتین ردیف شیرین سازی فاز 
۱۴ پــارس جنوبی، نیمه تیرماه امســال 
می شــود.محمد  راه انداز  گــروه  تحویل 
مشــکین فام با اشــاره بــه فعالیت های 
پارس   ۱۴ فــاز  پاالیشــگاه  پیمانکاران 
جنوبی در جبهه های کاری مختلف بخش 
خشکی این طرح اظهار کرد: طبق برنامه 
تعیین شده، نخستین ردیف شیرین سازی 
پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی اواسط 
تیرمــاه امســال تحویل گــروه راه انداز 
می شود و در ادامه، فعالیت های راه اندازی 
به منظور آماده ســازی واحدهای مختلف 
این ردیف تا ورود گاز در نخستین ردیف 
پاالیشــی فاز ۱۴ ادامه خواهد یافت.وی 
با اشاره به برگزاری مستمر نشست های 
هفتگــی در ســتاد مرکــزی و ســایت 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به منظور 
پیگیری کاالهای باقیمانده و رسیدگی به 
افزود: خوشبختانه  پیمانکاران،  مشکالت 
بــا پیگیری های انجام شــده، واحدهای 

جانبی فاز ۱۴ پارس جنوبی، اکنون آماده 
راه اندازی هســتند و در بخش فرآیندی 
 Reception( ورودی  واحدهــای  نیــز 
facility(، طبــق تعهــد پیمانــکاران تا 
خردادمــاه امســال آمــاده دریافت گاز 
می شوند.مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
پارس یکــی از چالش هــای موجود در 
ادامه فعالیت های اجرایی پاالیشــگاه فاز 
۱۴ را شــکل گیری موج چهارم کرونا در 
کشور دانســت و گفت: متأسفانه پس از 
تعطیالت سال نو و تشدید شیوع ویروس 
کووید-۱۹ در شــهرهای مختلف کشور، 
برخی افراد شــاغل در پاالیشــگاه طرح 
به این ویروس مبتال شــدند که با وجود 
تهمیدات اتخاذشــده، رونــد بیماری در 
پاالیشگاه نســبت به اسفندماه سال ۹۹ 
افزایش یافته است.مشــکین فام شــیوع 
کرونــا بر زمان تحویل نخســتین ردیف 
عملیاتــی پاالیشــگاه فــاز ۱۴ به گروه 
راه انــداز را تأثیرگــذار دانســت و اظهار 
کرد: با توجه به اعالم پیشین، مقرر شده 
بود این ردیف تا پایان خردادماه امســال 
تحویل گــروه راه انداز شــود که به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا در کشــورهای 
اروپایــی و تعطیلی کارخانه ســازندگان، 
دریافــت کاالهــای مورد نیاز بــا تأخیر 
روبه رو و برنامه تحویل این ردیف به گروه 
راه انداز، به اواســط تیرماه امسال موکول 
شد.وی با بیان اینکه با تدابیر اعالم شده 
از ســوی واحد بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست )اچ اس ئی( و پیگیری های مجری 
و پیمانکاران طــرح، اقدام های کنترلی و 
انجام آزمون های روزانه پایش ســالمت 

کارکنان به طور جدی در دستور کار قرار 
دارد، افزود: با توجه به اقدام های در حال 
انجام، انتظار داریم روند شــیوع کرونا و 
ابتالی کارکنان اجرایی پاالیشگاه فاز ۱۴ 
پارس جنوبی کنترل شــود یا به حداقل 

ممکن برسد.
آغاز تعمیرات اساســی ساالنه ۳۱ 

سکوی گازی پارس جنوبی
در همیــن حال، رئیــس تعمیرات 
مدیریــت تولید و عملیات شــرکت نفت 
و گاز پــارس از آغاز تعمیرات اساســی 
ساالنه ۳۱ ســکوی گازی پارس جنوبی 
خبــر داد. هادی فخرزاده بــا بیان اینکه 
امسال برای نخستین بار تعمیرات اساسی 
در ۳۱ ســکوی با راهبری مدیریت تولید 
و عملیــات اجرا می شــود، گفت: طبق 
برنامه ریزی ها، تعمیرات اساسی این تعداد 
ســکو طی ۱۵۷ روز اجرا می شود.وی با 
اساســی سکوهای  تعمیرات  اینکه  بیان 
SPD۲۰ و SPD۲۱ که ۲۸ فروردین ماه 
آغاز شــده بود ۱۱ اردیبهشــت ماه پایان 
یافت، تصریح کرد: این دو ســکو پس از 
پایان تعمیرات اساســی عملیاتی شده اند.

به گفته رئیس تعمیــرات مدیریت تولید 
و عملیات شــرکت نفــت و گاز پارس، 
به جــز ســکوهایی با دســتور کارهای 
از جمله تعمیر شــیرهای بسیار  سنگین 
بــزرگ که زمان تعمیــرات آنها بیش از 
۲۰ روز بــه طول می انجامــد، تعمیرات 
اساســی برای هر سکوی بدون سرنشین 
)Unmanned(  به طــور میانگین در بازه 
زمانی هفت روز پایــان می یابد.فخرزاده 
بازه زمانی تعمیرات  به کاهش چشمگیر 

جنوبی  پارس  گازی  ســکوهای  اساسی 
اشاره کرد و افزود: اکنون میانگین روزانه 
تعمیرات اساســی ۳۱ ســکوی گازی به 
۷.۵ روز کاری کاهــش یافتــه، در حالی 
که پیش از این، تعمیرات ســاالنه حدود 
یک سوم از این تعداد ســکو در بازه ۱۵ 
روزه انجام می شــد.وی با بیــان اینکه 
ســکوهای پارس جنوبــی در دو ناحیه 
یک و دو تقســیم بندی شده اند، یادآوری 
کرد: پیش از این تعمیر و نگهداری همه 
ســکوهای با راهبری مدیریــت تولید و 
عملیات از سوی یک پیمانکار اجرا می شد 
که با توجه به افزایش تعداد ســکوهای 
در حال بهره بــرداری، به منظور مدیریت 
همه جانبه این ســکوها، پارسال پیمانکار 
جدیدی برای ناحیه دوم انتخاب شــد که 
هم اکنون فعالیت های تعمیراتی سکوهای 
ناحیه دو از ســوی این پیمانکار پیگیری 
تولید  مدیریت  تعمیرات  می شــود.رئیس 
و عملیات شــرکت نفــت و گاز پارس با 
بار  پارســال برای نخستین  اینکه  اشاره 
در مواجهــه با ویــروس کرونا، تعمیرات 
اساسی سکوهای دریایی بر اساس اجرای 
شیوه نامه های اعالم شده از سوی وزارت 
نفت به صورت مطلوب پایان یافت، گفت: 
تالش می کنیم تعمیرات اساســی امسال 
نیــز با رعایــت دســتورعمل های ابالغ 
شــده و با کاهش تعداد و حفظ سالمت 
نفــرات اجرایی، به صــورت ایمن پایان 
شیوه نامه  براســاس  افزود:  یابد.فخرزاده 
وزارت نفــت در زمینــه برون ســپاری 
تعمیرات اساســی روی سیستم های دوار 
از جملــه الکتروموتورها، پمپ ها و دیزل 
ژنراتورهای ســکوهای پــارس جنوبی، 
این مناقصه در بخش تعمیرات  پیمانکار 
اساسی دیزل ژنراتورها نیز مشخص شد 
و هم اکنون تأمین قطعات یدکی و انجام 
تعمیرات اساسی دیزل ژنراتورهای سکوها 
در دســتور کار قرار دارد.وی عمده ترین 
بخش تعمیرات اساسی سکوها را مربوط 
به سیستم های ثابت عنوان کرد و گفت: 
 RBI بر اســاس سیســتم های مکانیزه
در بخش بازرســی فنــی و CMMS در 
بخش نگهداری و تعمیرات، در تعمیرات 
اساســی مواردی چون خوردگی، رنگ و 
شست وشــوی مخازن، انواع شــیرهای 
کوچک و بزرگ شــامل شیرهای ایمنی 
)PSV( و شیرهای کنترلی سکو، پمپ ها، 
لوله ها، تعویض پیچ و مهره های فلنج ها، 
سیســتم های ESD و F&G و همچنین 
الکتروموتورها  شــامل  دوار  تجهیــزات 

کنترل و بازرسی می شود.

عبور از مرزهای توليد در 10 سال گذشته
پتروشيمی اميرکبير سال 1400 را با رکوردشکنی آغاز کرد

پتروشیمی امیرکبیر فروردین ۱۴۰۰ را 
با ثبت بهترین رکورد تولید انواع محصوالت 
هیدروکربنی و پلیمری، نســبت به ۱۰ سال 

گذشته آغاز کرد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل 
از پتروشــیمی امیرکبیــر، ایــن مجتمع 
تولیــدی در فروردین مــاه ۱۴۰۰ با تولید 
انواع محصوالت  از ۱۴۰ هزارتــن  بیش 
هیدروکربنی،  ضمن تحقق ۱۰۲ درصدی 
از مــرز مجموع  برنامه تولید، توانســت 
تولیدات هیدروکربنی امیرکبیر نســبت به 
مدت مشابه در ۱۰ سال گذشته عبور کند.

همچنیــن این مجتمع تولیدی توانســت 
در تولید محصــوالت پلیمری نیز رکورد 
خیره کننده ای را ثبت کند و با میزان تولید 
حدود ۶۴ هزارتن انواع پلی اتیلن و تحقق 
۱۱۷ درصدی برنامه، آمار مشابه ۱۰ سال 
گذشــته را پشت ســر بگذارد.پتروشیمی 
امیرکبیــر در ســال ۱۳۹۹ نــه تنهــا با 

تمرکز بر خوراک، تولید و بازرگانی 
به موفقیت های متعدد و بی نظیری دست 
پیدا کرد، بلکه تالش کرد با انجام اورهال 
در اســفند ۹۹ و رفــع گلوگاه های تولید 
مقدمات اســتمرار و جهش تولید در سال 

۱۴۰۰ را نیز فراهم کند.

این مجتمع تولیدی در 
فروردین ماه 1400 با تولید 
بیش از 140 هزارتن انواع 
محصوالت هیدروکربنی،  
ضمن تحقق 102 درصدی 

برنامه تولید، توانست 
از مرز مجموع تولیدات 

هیدروکربنی امیرکبیر نسبت 
به مدت مشابه در 10 سال 

گذشته عبور کند
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پاالیش و 
پخش

اخبار پااليش

در فروردین ماه 1400 محقق شد؛
صرفه جویی 10 میلیون لیتری بنزین

 در منطقه چالوس
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس از صرفه جویی ۱۰ 

میلیون لیتری بنزین طی فروردین ماه امسال در این منطقه خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چالوس، تورج امانی در این باره گفت: در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۶ میلیون 
و ۱۳۸ هزار و ۲۷۸ کیلوگرم گاز طبیع فشرده )سی ان جی( در سطح جایگاه های 
ســی ان جی منطقه چالوس مصرف شــد که صرفه جویی ۱۰ میلیون لیتری در 
مصرف بنزین را به همراه داشــت.وی افزود: طی بررسی های انجام شده، مقدار 
مصرف این فرآورده در فروردین امسال  نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۷۰ 
درصد افزایش یافته اســت.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چالوس اظهار کرد: جایگاه های عرضه ســی ان جی منطقه با بیش از ۲۰۰ نازل 
فعال در شــرایط ایمن و استاندارد آماده سوخت رسانی به خودروها هستند و بر 
اســاس آخرین آمار، نزدیک به ۱۰۰ درصــد جایگاه های این منطقه، موفق به 
دریافت گواهینامه استاندارد در سال ۹۸ شدند.امانی اشاره کرد: آمارها حاکی از 
آن است که در زمان قبل از اجرای مدیریت مصرف سوخت، تعداد خودروهایی 
که روزانه از جایگاه های ســی ان جی منطقه سوخت گیری می کردند، به صورت 
تقریبــی ۱۵ هزار خودرو بود که پــس از اجرای این طرح، این عدد به ۲۷ هزار 
خودرو رسید و با توجه به ظرفیت کمپرسورهای جایگاه های عرضه سی ان جی، 
قابلیت سوخت رســانی به ۵۰ هزار خودرو در روز وجود دارد.وی گفت: سه مرکز 
آزمون تبدیل ناوگان سی ان جی مجاز در سطح منطقه در شهرهای محمودآباد، 
سرخرود و چالوس آماده خدمت رسانی برای گازسوز کردن خودروها هستند که 
با افتتاح دو کارگاه جدید در شهر محمودآباد و نوشهر، شمار کارگاه های تبدیل 

ناوگان غرب استان به پنج مرکز رسیده است.
رشد 31 درصدی مصرف سی ان جی

 در استان اردبیل
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه اردبیــل گفت: در 
فروردین ماه امسال مصرف سی ان جی استان نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۱.۴ 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل، ســیدحجت مدنی مصرف این ســوخت پــاک را در این یک 
مــاه بیش از ۱۹ میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: جایگزینی ســی ان جی، 
صرفه جویی در مصرف بنزین در سطح اســتان را به همراه داشته است.وی با 
اشــاره به مزیت های افزایش سهم گاز طبیعی فشرده در سبد سوخت خودروها 
از جمله کاهش آالیندگی، کاهش هزینه تعمیر خودرو، تضمین پایداری تأمین 
ســوخت و اقتصادی بودن آن، اظهار کرد: امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب و 
برنامه ریزی های دقیق، گام های مثبتی در زمینه افزایش سهم سی ان جی در سبد 

سوخت خودروها برداشته شود.
400 خودرو عمومی در زاهدان رایگان گازسوز 

شد
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان گفت: با اجرای 
طرح گازســوز کردن رایگان خودروهای عمومی که از بهمن ماه پارسال در منطقه 
زاهدان آغاز شــده، تاکنون ۴۰۰ دستگاه خودرو عمومی در زاهدان گازسوز شده 

است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه زاهدان، ابراهیم پوریزدانی اجرای طرح گازسوزکردن خودروهای عمومی 
را فرصتی بسیار خوب برای مالکان خودروها عنوان کرد که می توانند با مراجعه 
به مراکز مجاز، به صورت رایگان خودروهای خود را گازســوز کنند.وی اجرای 
ایــن طرح را از جملــه اقدام های موثر دولت به منظور کاهــش آلودگی هوا و 
برخورداری ناوگان حمل ونقل عمومی از ســوخت پاک برشــمرد.مدیر شرکت 
ملــی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان افــزود: هم اکنون دو مرکز ارائه 
خدمات و نصب تجهیزات ســی ان جی زیر نظر اتحادیه سوخت های جایگزین 
کشور در زاهدان فعال و آماده ارائه خدمات به متقاضیان است.پوریزدانی با اعالم 
ایــن خبر که به زودی تعداد جایگاه های عرضه ســی ان جی در منطقه افزایش 
می یابد، گفت: فرآیند ساخت جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( 
در منطقه در حال پیگیری است و به زودی شاهد افزایش تعداد این جایگاه ها در 
زاهدان و دیگر شهرهای استان خواهیم بود.همه خدمات مورد نیاز خودروهای 
دوگانه ســوز از جمله نصب تجهیزات، آزمایش تست مخزن، تعمیرات و معاینه 
فنی ســی ان جی با کیفیت باال و استانداردهای بی المللی در مراکز ارائه خدمات 

سوخت های جایگزین انجام می شود.
فروش بیش از 17 میلیون لیتر سوخت مرزی در 

منطقه زاهدان
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان گفت: سال ۹۹ 
بیش از ۱۷ میلیون لیتر نفت گاز به صورت فروش مرزی در پایانه ها و بازارچه های 

مرزی منطقه زاهدان توزیع شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه زاهدان، ابراهیم پوریزدانی در این باره گفت: به منظور تسهیل در صادرات 
فرآورده های نفتی، کاهش قاچاق ســوخت و تأمین ســوخت ناوگان ترانزیتی، 
پارســال ۱۷ میلیون و ۲۹۳ هزار لیتر نفــت گاز از طریق بازارچه ها و پایانه های 
مرزی منطقه زاهدان در نواحی زاهدان، زابل و سراوان فروخته شده است.وی با 
اشــاره به اینکه فروش سوخت مرزی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، با کاهش 
۳۹ درصدی روبه رو بوده اســت، عرضه سوخت مرزنشینان در بورس، کاهش 
ترددهای مرزی به دلیل ویروس کرونا و فروش ســوخت در قالب طرح رزاق را 
از جمله دالیل این کاهش برشمرد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه زاهدان با اشاره به برخی طرح های حمایتی دولت از مرزنشینان از جمله 
طرح رزاق گفت: توزیع سوخت با نرخ صادرات مرزی در قالب طرح رزاق با هدف 
تأمین معیشت مرزنشینان، کمک به صادرات و پیشگیری از قاچاق سوخت، از 
ماه های پایانی سال ۹۹ در سیستان و بلوچستان آغاز شده است.پوریزدانی مقدار 
ســوخت توزیع شده میان مرزنشینان از طریق طرح رزاق در سال ۹۹ را بیش از 
۲ میلیون لیتر اعالم و تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شــده، سوخت مورد 
نظر توســط متولیان این طرح، از مبادی پاالیشگاهی تأمین و حمل و با قیمت 

صادرات مرزی، بین مرزنشینان توزیع شده است.

نشست کارگروه تعدیل حق الزحمه جایگاهداران
 عرضه سوخت برگزار شد

مدیر بازرگانی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی از برگزاری چهارمین 
نشســت کارگــروه تعدیــل حق الزحمه 
جایگاهداران عرضه ســوخت کشور خبر 

داد.

به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
مجید مجیــدی راد از برگزاری چهارمین 
نشســت کارگــروه تعدیــل حق الزحمه 
جایگاهداران عرضه ســوخت کشور خبر 

داد و گفت: این نشست براساس ابالغیه 
هیئت وزیران و در راســتای بررســی و 
تعیین حق الزحمه جایگاهداران در ســال 
۱۴۰۰ برگزار شــد.وی افزود: نمایندگان 
معاونــت برنامه ریــزی نفت، ســازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
رئیــس و نایــب رئیس هیئــت مدیره 
کانــون انجمن های صنفــی کارفرمایی 
جایگاه های اختصاصی ســوخت کشور، 
رئیــس هیئــت مدیــره و نماینــدگان 

عرضه  و  فــروش  اماکن  انجمن هــای 
انجمن  نمایندگان  نفتــی،  فرآورده های 
صنفــی کارفرمایی مجتمع های خدماتی 
رفاهــی بین راهــی کشــور و همچنین 
نمایندگان مدیریت ها و اداره های ستادی 
شرکت در این نشســت حضور داشتند.

مدیــر بازرگانی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرد که در این 
ارائه  نشست درباره هزینه های تمام شده 
خدمات عرضه سوخت در جایگاه ها برای 
تعیین نرخ حق الزحمه سال ۱۴۰۰، بحث 

و تبادل نظر شد.

در نشست هيئت دولت انجام شد؛
تمديد مصوبه تأمين مازوت کارخانه های سيمان فاقد دسترسی به شبکه گاز

نزديک به ۶ هزار خودرو در خراسان رضوی رايگان گازسوز شد

مصوبــه موضوع تأمین ســوخت 
مازوت برای کارخان های ســیمان فاقد 
دسترســی به شــبکه گاز سراسری در 

نشست امروز هیئت دولت تمدید شد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
هیئت  دفتر  اطالع رســانی  پایــگاه  از 
دولــت، در نشســت روز چهارشــنبه، 
اردیبهشــت ماه هیئــت وزیــران   ۱۵
که به ریاســت دکتر حســن روحانی، 
پیشنهاد  با  شد،  برگزار  رئیس جمهوری 
وزارتخانه های نفــت و صنعت، معدن 
و تجــارت به منظور تمدید تصویب نامه 
مربوط به تأمین ســوخت مازوت برای 
فاقد دسترســی  کارخانجات ســیمان 
به شبکه گاز سراســری برای اجرا در 
موافقــت  و ۱۴۰۰  ســال های ۱۳۹۹ 
لیتر  شد.مطابق این مصوبه، قیمت هر 
نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان 
کــه به شــبکه سراســری گاز اتصال 

ندارند و آن دسته از کارخانه های 
ســیمان که به دلیــل کمبــود گاز در 
ماه های سرد مجبور به استفاده از نفت 
کوره می شوند، با تشخیص وزارت نفت 
معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت 

و معدن تعیین می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: ۵ هزار 
و ۹۰۰ دستگاه خودرو عمومی در یک سال 
اخیر در اســتان خراســان رضوی به طور 

رایگان گازسوز شد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
علی اصغر  رضــوی،  خراســان  منطقــه 
اصغری در این باره گفــت: مالکان هزار 
و ۵۰۰ دســتگاه خــودرو دیگــر نیز در 
خراسان رضوی در نوبت اقدام فنی برای 
گازسوز کردن خودروهای خود قرار دارند.

وی افــزود: تعــداد ۵۰ کارگاه تخصصی 
دارای مجوزهــای فنی الزم در اســتان، 
عملیات دوگانه ســوز کــردن خودروهای 
متقاضیان را به عهده دارند.مدیر شــرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراســان رضوی تأکید کــرد: ۱۱ کارگاه 
از مجموع کارگاه های یادشــده، عملیات 
فنی خــود را برای خودروهــای عمومی 
به طــور رایگان انجــام می دهند.اصغری 
ادامــه داد: وزارت نفت و شــرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی به همین منظور 
با تولیدکننــدگان مخــازن و کیت ویژه 
موتورهای گازسوز، قرارداد منعقد کرده اند 
و هزینه گازسوز کردن موتور خودروهای 
عمومــی به عهده وزارت نفت و شــرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی اســت.وی 
افزود: واحدهای تولید مخازن و کیت ویژه 
موتورهای گازســوز نیز در قالب قرارداد با 
کارگاه های مجاز این حوزه و بر اســاس 
درخواست  آنها، ادوات الزم گازسوز کردن 

خودروها را به طور مســتقیم در اختیار این 
ملی  می دهند.مدیر شرکت  قرار  کارگاه ها 
نفتی منطقه خراسان  فرآورده های  پخش 
رضوی گفت: متقاضیــان باید با مراجعه 
به »ســامانه اطالعات جامع خودروهای 

GCR. دوگانه ســوز کشــور« به آدرس
NIOPDC.IR نســبت بــه ثبت نام اقدام 
کنند.اصغری ادامه داد: این متقاضیان پس 
از طی روند ثبت نام در ســامانه یادشــده، 
می توانند برای گازسوز کردن خودرو خود 
در زمان مناســب به نزدیک ترین کارگاه 
منتخبشان مراجعه کنند.وی رشد و توسعه 
صنعت ســی ان جی - به عنوان ســوخت 
ملی کشــور - را معیاری برای ســنجش 
رشد و توسعه اقتصادی و زیست محیطی 
توصیف و بیان کرد: بر این اساس، اهتمام 
هرچه بیشــتر نســبت به ترویج و رونق  
پاک  به عنوان سوخت  مصرف سی ان جی 
خودروها در سطح شــهرها و روستاهای 
کشــور، اقدامی مهم و مؤثر برای کاهش 
آلودگی هوا و تثبیت هوای پاک تنفســی 
برای همگان است.شایان ذکر است، ۱۳۵ 
جایگاه ســی ان جی در منطقه خراســان 
رضوی، روزانه یــک میلیون و ۷۰۰ هزار 
مترمکعب گاز طبیعی فشــرده را در سطح 
این منطقــه ۴ میلیون و ۹۷۰ هزار نفری 

تأمین و عرضه می کنند.

در این نشست درباره 

هزینه های تمام شده 

ارائه خدمات عرضه 

سوخت در جایگاه ها 

برای تعیین نرخ 

حق الزحمه سال 1400، 

بحث و تبادل نظر شد

مطابق این مصوبه، قیمت 
هر لیتر نفت کوره مصرفی 

کارخانه های سیمان که 
به شبکه سراسری گاز 

اتصال ندارند و آن دسته 
از کارخانه های سیمان که 

به دلیل کمبود گاز در ماه های 
سرد مجبور به استفاده از نفت 

کوره می شوند، با تشخیص 
وزارت نفت معادل قیمت گاز 
مصرفی بخش صنعت و معدن 

تعیین می شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تشریح کرد؛ 
پایانه جاسک؛ ضامن استمرار صادرات نفت خام

مدیرعامل شــرکت پایانه های نفتی ایران با اشــاره به اهمیت پایانه 
صادراتی جاسک و موقعیت راهبردی سواحل مکران گفت: فعالیت این پایانه، 
ضامن اســتمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایــی از پایانه های صادراتی و 

سرانجام توسعه پایدار و اشتغال زایی خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی نفت ایران، عباس 
اســدروز اظهار کرد: پایانه نفتی جاسک از بزرگ ترین و مهم ترین طرح ها 
در جنوب شرق کشور است که بهره برداری آن بی شک سبب رونق در این 
منطقه می شــود، با بهره برداری از این پایانه، افزون بر زمینه ســازی برای 
رونق صنایع پایین دســت در سواحل مکران، ایران می تواند برای نخستین  
بــار از دریای عمان نفت صادر کند.وی امنیــت اقتصادی برای خریداران 
نفت ایران، کاهش مسیر نفتکش ها، کاهش زمان تقاضا تا عرضه نفت خام 
و میعانات گازی، کاهش هزینه های حمل ونقل و بیمه، زمینه ســازی برای 
ساخت صنایع پایین دست در منطقه مکران و در نهایت کاهش وابستگی به 
گلوگاه تنگه هرمز را از مزیت های ایجاد پایانه جاسک خواند.اسدروز افزود: 
این پایانه شامل بخش هایی مانند سامانه های اندازه گیری یا میترینگ نفت 
خام، خطوط لوله زیردریایی و گوی شناور است که فاز نخست آن در دستور 
کار راه اندازی قرار دارد.بر اساس این گزارش، طرح انتقال نفت خام گوره به 
جاسک، طرحی ملی و راهبردی است که با حمایت دولت و راهبری شرکت 
ملی نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام 
در روز، ذخیره ســازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین 
استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی 

آن و توسعه پایدار و اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا می شود.
توربین گازی تلمبه خانه نفت گوره بازسازی شد

سرپرست مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آالت فرآیندی 
از بازسازی و تعمیر اساسی یکی از توربین های گازی تلمبه خانه گوره خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
همایون داودی فیل آبادی اعالم کرد که این توربین گازی تلمبه خانه گوره 
از نوع ورکســپور است که بازســازی و مونتاژ آن بدون استفاده از دانش 
فنی کارخانه سازنده و با بهره گیری از توانمندی و تجربه متخصصان این 
مدیریت در کارگاه مرکزی اهواز انجام شــد.وی افــزود: این نوع توربین  
شامل مولد گاز داغ و توربین نیروست و هرکدام شامل دو بخش بدنه ها و 
روتورهاست که عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی این بخش ها و مونتاژ 
نهایی توربین با استفاده از قطعات یدکی ساخت شرکت های توانمند داخلی، 
امکانــات موجود کارگاهی و تجربــه و دانش فنی کارکنان، با کیفیت باال 
محقق شد.سرپرســت مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آالت 
فرآیندی گفت: در این تعمیرات کمپرســور هوا، کمپرسور توربین و پوسته 
میانی، توربین نیرو، روتور مولد گاز داغ مطابق استانداردهای فنی بازسازی و 
مونتاژ شد.داودی فیل آبادی یادآور شد: توربین های گازی ورکسپور، از جمله 
توربین هایی هستند که از چند دهه پیش در تلمبه خانه نفت گوره فعال اند 
و تعمیرات اساسی آنها به طور دوره ای از سوی این مدیریت انجام می شود.

همزمان با سالروز درگذشت حسین کاظم پور اربیلی؛

وزیر نفت: هنوز به دنبال مشورت
 با »کاظم پور« هستم

وزیر نفت در صفحه شخصی خود در توئیتر به مناسبت سالروز قمری 
درگذشت مرحوم حســین کاظم پور اردبیلی نوشت: هنوز این فقدان را باور 

نکرده و در گرفتاری هایم به دنبال مشورت با کاظم پور هستم .
بیژن زنگنه در نخســتین پیام در حســاب کاربری شخصی خود در 
توئیتر که پس از مســدود شدن حســاب کاربری پیشین فعال شده است، 

نوشت:
»با اینکه یک ســال از درگذشــت برادر و همکار عزیزمان،  حسین 
کاظم پور اردبیلی گذشته و مرگ یکی از مهم ترین واقعیت های انکارناپذیر 
زندگــی اســت، ولی ناخــودآگاه، هنوز این فقــدان را باور نکــرده و در 
گرفتاری هایم به دنبال مشــورت با کاظم پور هستم. انگار تکه ای از وجودم 
را از دســت داده ام و از این بابت احساس کمبود یاور و نقطه اتکای مهمی 
در فعالیت های حرفه ای در بازار جهانی نفت می کنم. او انســانی شریف و 
متدین و واقعاً عاشــق ایران بود. روانش در آرامش ابدی و مشمول غفران 

و رحمت الهی باد.«
به همت پژوهشگاه صنعت نفت؛

طرح الگوسازی یکپارچه دارایی های میدان 
آب تیمور اجرا می شود

محققان پژوهشگاه صنعت نفت طرح الگوسازی یکپارچه دارایی های 
نفتی در میدان آب تیمور را برای نخستین بار در کشور اجرا می کنند.

به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، عزت اهلل 
کاظم زاده، رئیس پردیس باالدســتی این مجموعه، با بیان اینکه این 
طرح با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان کارفرما 
و پژوهشکده ازدیاد برداشــت از مخازن نفت و گاز  پژوهشگاه نفت 
انجام می شود، افزود: الگوسازی یکپارچه دارایی های هیدروکربوری، 
رویکردی اســت که در دهه اخیر به یک استاندارد تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه منظور از مدل سازی یکپارچه، اتصال مدل های 
مخزن، چاه ها، خطوط لوله روســطحی اســت، ادامه داد: اتصال این 
مدل ها به یکدیگر امکان اجرای هم زمان آنها و بهینه سازی بر مبنای 
یک تابع هدف بــا لحاظ کردن محدودیت هــای تولیدی را ممکن 
می ســازد. در این رویکرد امکان لحاظ کردن برهم کنش فشاری بین 
مخزن، چاه، خطوط لوله ســطحی و تأسیسات روسطحی وجود دارد.
رئیس پردیس باالدستی پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به کاربردهای 
استفاده از رویکرد الگوسازی یکپارچه دارایی ها گفت: تهیه طرح کالن 
توسعه ناحیه ای )MMDP(، تهیه طرح توسعه واقع بینانه، بهینه سازی 
تولید و تزریق، شناســایی گلوگاه های تولید، بهینه سازی زمان نصب 
پمپ ها و کمپرسورها و مسیریابی خطوط لوله روسطحی از مهم ترین 

کاربردهای این رویکرد است.

در جدیدترین سناریوهای غربی پیش بینی شد؛

بهبود پرشتاب صادرات نفت ایران در ماه های آینده
به  واشنگتن  ژئوپلیتیکی  تحلیلگران 
میزان فزاینده ای انتظــار دارند آمریکا و 
ایران تا پایان ماه میالدی جاری به توافقی 
برســند که به رفع تحریمهــا علیه نفت، 
پتروشیمی، کشــتیرانی و سایر بخشهای 
کلیدی تا ســه ماهه ســوم سال ۲۰۲۱ 

منتهی می شود.
این تحلیلگران پیش بینی می کنند 
خریداران نفت اروپایی و آســیایی زمانی 
که توافــق برجام اعالم شــود، مذاکره 
برای خریــد از ایران را آغاز خواهند کرد 
اما احتماال منتظر رفــع کامل تحریمها 
از ســوی دولت بایــدن می شــوند تا 
خریدشان را شروع کنند.تحلیلگران پیش 
بینی کردند ایران مــی تواند تولید نفت 
را تا ســال میالدی آینده به حدود ۳.۹ 
میلیون بشــکه در روز که سطح پیش از 
تحریمها بود، برگرداند. طبق جدیدترین 
نظرســنجی اوپک پالس »اس اند پی 
گلوبال پالتس«، ایــران در مارس ۲.۳ 
میلیون بشــکه در روز نفــت تولید کرد.
مذاکرات غیرمســتقیم میــان آمریکا و 
ایران که اوایل آوریل در وین آغاز شــد، 
چشــم انداز رســیدن به چارچوبی برای 
بازگشــت دوباره به توافق ۲۰۱۵ برجام 
را به وجود آورده اســت. فرناندو فرریررا، 
گروه  ژئوپلیتیکی  ریسک  سرویس  مدیر 
راپیدان انرژی در این باره گفت: پیشرفت 
در وین آهســته اما مســتمر بوده است. 
ما انعطاف پذیری دو طــرف مذاکره را 
مشاهده کردیم چرا که بایدن تمایل دارد 
ســریع حرکت کند و تهران می داند که 

بعضی تحریمها باقی خواهند ماند.
گاه شمار پرشتاب رفع تحریمها و 

صادرات ایران
اش ســینگ، مدیر تحلیل عرضه 
و تولیــد »اس اند پــی گلوبال پالتس 
آنالیتیکس« در این باره گفت: انتظار می 
رود توافقی تا پایان ماه مه آماده شود که 
شــامل معافیت از تحریمها برای فروش 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز نفت باشــد و 
پــس از آن معافیت کامل از تحریمهای 
نفتی تا پایان ســپتامبر اعالم می شود. 
این گاه شــمار در مقایســه با دورنمایی 
که ماه گذشته از توافق احتمالی در اوت 
و رفع تحریمها تا پایان ســال ارائه شد، 
پیدا کرده است.پالتس  بیشتری  سرعت 
آنالیتیکــس پیش بینی می کند صادرات 

نفت خام و میعانات ایران تا ژانویه سال 
۲۰۲۲ به ۱.۵ میلیون بشــکه در روز می 
رســد که باالتر از ۸۲۵ هزار بشــکه در 
روز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ و ۴۲۰ 
هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال 
۲۰۲۰ خواهد بود.گــروه راپیدان انرژی 
احتمال توافق تا اواســط یا اواخر ماه مه 
و دو تا سه ماه زمان برای اجرایی شدن 
آن را ۸۰ درصد پیــش بینی می کند و 
انتظار دارد عمده صادرات نفت ایران در 
سه ماهه سوم ســال ۲۰۲۱ احیا شده و 
به ظرفیت تولید ۳.۵ میلیون بشــکه در 
روز تا پایان ســال نزدیک شــود.فرریرا 
انتظــار دارد خریداران نفــت اروپایی و 
آســیایی مذاکرات برای تحویل محموله 
های ایــران را بمحض این که نقشــه 
راه توافق در مــاه میالدی جاری اعالم 
شــود، آغاز کنند اما تا زمانی که آمریکا 
رسما به تحریمها علیه ایران پایان دهد، 
خویشــتن دار می مانند. وی پیش بینی 
کرد صــادرات نفت ایران تــا زمانی که 
آمریکا بــه برجام برگــردد، یک تا ۱.۵ 
میلیون بشــکه در روز خواهد ماند. وی 
گفت: انتظار نداریم مانع غیرقابل عبوری 
برای رســیدن به توافق مشاهده کنیم.
هنری روم، تحلیلگر ارشــد گروه اوراسیا 
پیش بینی کرد تحریمهای نفتی تا زمانی 
که ایران به طور کامل تعهدات برجامی 
را ازســرنگیرد، به طور کامل لغو نخواهد 

شــد و دستکم دو ماه زمان خواهد برد تا 
ایران پس از توافق به تعهداتش برگردد. 
وی بــرآورد کرد ایران قــادر خواهد بود 
صادراتش را به میزان ۷۰۰ هزار بشــکه 
در روز افزایــش دهــد وبخشــی از ۷۰ 
میلیون بشکه ذخایر شناور خود را در سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ یا سه ماهه اول 
سال ۲۰۲۱ صادر کند. ایران سپس تا سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ یا سه ماهه اول 
ســال ۲۰۲۳ به تولید ۳.۸ میلیون بشکه 
در روز نفت بازخواهد گشــت.روم اظهار 
کرد: تحت سناریوی سریعتری که در آن 
آمریکا و ایران رســما تا ژوییه به برجام 

برمــی گردند، ایران مــی تواند افزایش 
تولیــد را آغاز کند و ســه ماهه زودتر از 
زمان برآورد شــده در سناریوی مقدماتی 
به ســطح تولید پیش از تحریمها برمی 

گردد.
واکنش کنگره آمریکا و اوپک پالس

تحلیلگــران انتظار ندارند تا زمانی 
که دموکراتها پشــت تالشــهای بایدن 
متحــد مانده اند، کنگــره آمریکا با لغو 
تحریمهــا مخالفــت کند.چشــم انداز 
افزایش تولید ایران در شــرایطی پیش 
روی بازار قرار گرفته که رشــد تقاضای 
جهانی برای نفت به دلیل محدودیتهای 

سفرهای بین المللی و شتاب گرفتن 
گذار به سوی انرژی پاک، ضعیف مانده 
اســت.هنری روم گفت: تــا زمانی که 
نکرده  پیدا  بهبود چشــمگیری  مصرف 
است اوپک پالس همچنان باید بازار را 
مدیریت کند. خارج از اوپک، بازگشــت 
کامل نفت ایران بــه بازارها، اوضاع را 
بــرای تولیدکنندگان بــه منظور جذب 
ســرمایه گذاری برای حفظ و توســعه 
تولید دشــوارتر خواهــد کرد.نمایندگان 
اوپــک پالس می گوینــد آنها به دقت 
به نظــارت مذاکرات برجام و پیش بینی 
هــای تولید ایران نشســته اند. اما فعال 
نیازی نمی بینند این گروه برنامه هایش 
برای تسهیل تدریجی محدودیت عرضه 
در ماههــای آینــده را تغییــر دهد زیرا 
بازار افزایش اخیر صــادرات نفت ایران 
را بدون این که تاثیری بر رشــد قیمتها 
داشــته باشــد، جذب کرده است.تحت 
توافق کاهش تولید اوپک پالس، ایران 
به همراه ونزوئال و لیبی از مشارکت در 
کاهش تولید معاف شــده اســت. طبق 
بــرآورد پالتس، تولید ایــران از ابتدای 
ســال میالدی جاری ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز افزایش پیدا کرده است.بر اساس 
گزارش پالتس، شــاهزاده عبدالعزیز بن 
ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
پس از نشست اول آوریل اوپک پالس 
به خبرنــگاران گفت: اگــر ایران حجم 
نفتی کــه تحلیلگران مــی گویند دارد 
را صــادر کند، بازار ایــن حجم را جذب 
می کنــد و در واقع تاثیری روی قیمتها 

نخواهد داشت.

اختصاص 5.2 هزار ميليارد ريال اعتبار برای بازسازی دکل های ملی حفاری
شرکت ملی حفاری ایران ۵ هزار و ۲۰۰ 
اعتبار برای بازسازی و روزآمدی  میلیارد ریال 
دکل ها و تجهیزات کاربردی صنعت حفاری در 
بخش های عملیاتی، خدمات فنی و تخصصی و 

لجستیکی خود اختصاص داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ایران، شــهرام شمی پور، مدیر  ملی حفاری 
بازســازی و ارتقای دســتگاه ها و تجهیزات 
حفاری و خدمات جنبی این شــرکت گفت: 
با توجه به ضــرورت و اهمیت روزآمدکردن 
و ارتقای توان تجهیزات و ماشــین آالت، با 
تخصیص این اعتبار و هماهنگی با مدیریت 
امور مهندســی مناقصه ها برگــزار و قرارداد 
بازســازی بیش از ۲۲۰ تجهیــز مربوط به 
دکل های حفــاری، خدمات فنــی، ترابری، 
خدمــات ویژه، ابــزار در گــردش و ایمنی، 
بهداشــت و محیط زیســت امضا می شود.
وی افزود: این تجهیزات شــامل پمپ های 
ســیال، دســتگاه های دراورکس، انواع ابزار 
نمودارگیــری، پمپ تراک های ســیمان زنی 
و اســیدزنی، کامیون هــای کشــنده، کرن، 
دســتگاه های  لوله گذاری،  پاوریونیت هــای 
مولد هوای تنفســی، انواع ژنراتور، آچار هوا، 
با  مقابله  سیســتم  فوران گیر،  مجموعه های 
گاز هیدروژن ســولفوره، مخازن پوشش دار 
ذخیره اسید، بونکرهای حمل سیمان و دیگر 
ارتقای  بازسازی و  ماشین آالت اســت.مدیر 
دســتگاه ها و تجهیزات حفــاری و خدمات 

جنبی شــرکت ملی حفاری ایران با اشاره به 
نقش اساســی بازســازی و تعمیرات اساسی 
ناوگان حفاری و خدمات جانبی توضیح داد: 
این موضوع برای ارائــه خدمات مطلوب به 
شــرکت های متقاضی، کاهش ساعت توقف 
ناشــی از نقــض فنــی ادوات و همچنین 

شتاب بخشــی به تحقق برنامه های سه ساله 
بازسازی بسیار ضروری و اثرگذار خواهد بود.
شمی پور اظهار کرد: پارسال نیز این مدیریت 
هماننــد دیگر مجموعه ها همســو با اهداف 
شرکت نسبت به حضور مســتمر و مؤثر در 
افزایــش تولید از مخــازن هیدروکربوری و 

مشارکت در توسعه پروژه های میدان محور از 
طریق بازسازی و نوسازی ناوگان دستگاه های 
حفاری خدمات فنی، خدمــات ویژه و دیگر 
بخش های پشــتیبانی برنامه ریزی بلندمدت 
داشته اســت.وی گفت: این مدیریت پارسال 
بــا بهره گیــری از توانمندی هــا و امکانات 

داخل شــرکت و شناسایی و استفاده از توان 
بخش خصوصی بازسازی، نوسازی و ارتقای 
دستگاه ها و تجهیزات حفاری را انجام داد و 
به مسئولیت خود را در ارائه خدمات مطلوب 
به کارفرماها، افزایش عمر مفید و صیانت از 
اموال و برگرداندن دوباره دستگاه ها به چرخه 
عملیات عمل کرد و سبب صرفه جویی مالی 
و جلوگیری از خروج ارز از کشــور شد.مدیر 
بازســازی و ارتقای دســتگاه ها و تجهیزات 
حفاری و خدمات جنبی شرکت ملی حفاری 
ایران به ایمن ســازی پنج دستگاه حفاری و 
۱۷ تجهیز مربوط به دستگاه های حفاری در 
رنگ آمیزی  و  سندبالست  قراردادهای  قالب 
و سازندگی و جوشکاری با به کارگیری بیش 
از ۳۵ هزار نفر ســاعت اشــاره کرد و گفت: 
تعمیرات اساســی یک دســتگاه ســویول، 
مجموعه باالبرنده، کرون بالک، موتورهای 
اصلی، ۱۸ دســتگاه الک لرزان، دو دستگاه 
تانکــر یک دســتگاه ایر هوســت از دیگر 
اقدام های این مدیریت است.شمی پور اظهار 
کرد: پشتیبانی از دستگاه های حفاری فعال با 
تأمین و ارســال بیش از ۱۰ هزار قلم کاال و 
تجهیزات بــه موقعیت های عملیاتی و دیگر 
مدیریت هــا به منظور بازســازی و تعمیرات 
فوری تجهیزات و جلوگیری از توقف عملیات 
حفــاری و امضای قراردادهای بازســازی از 
دیگر اقدام ها و فعالیت هــای این بخش در 

بازه زمانی یادشده به شمار می آیند.

تحلیلگران ژئوپلیتیکی 
واشنگتن به میزان فزاینده 
ای انتظار دارند آمریکا و 
ایران تا پایان ماه میالدی 
جاری به توافقی برسند که 
به رفع تحریمها علیه نفت، 
پتروشیمی، کشتیرانی و 
سایر بخشهای کلیدی تا 

سه ماهه سوم سال 2021 
منتهی می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

در دیدار وزیر نفت و وزیر برق عراق؛

راه حل  دریافت مطالبات گازی 
ایران از عراق بررسی شد

وزیر نفت و وزیر برق عراق راه حل های دریافت مطالبات گازی 
ایران از بغداد را بررسی کردند.

بیژن زنگنه در دیدار با ماجد مهدی حنتوش در ســاختمان 
مرکــزی وزارت نفت اظهار کرد: رابطه بســیار قوی بین ملت و 
دولت ایران با عراق وجود دارد، امیدوارم سفر شما به توسعه روابط 
دو طــرف و وزارتخانه های نفت ایران و برق عراق که بنیان های 
خوبی برای آن گذاشته شده است، بینجامد.وی با اشاره به اینکه 
دو قرارداد مهم در زمینه صادرات گاز ایران به عراق در سال های 
گذشــته با وزارت برق این کشــور امضا شده است، تصریح کرد: 
تاکنون ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است.
وزیر نفت گفت: البته پرداخت  پول گاز با مشــکالتی روبه روست 
که امیدواریم به زودی بتوانیم به راه حلی در این زمینه برسیم.وزیر 
برق عراق هم در این دیدار اظهار کرد: رابطه ایران و عراق خوب 
و ممتاز است و تالش می کنیم روابط را روز به روز توسعه دهیم.

وی  با اشاره به قرارداد صادرات گاز بین دو کشور برای راه اندازی 
نیروگاه های برق عراق، گفت: تالشــمان این است راه حلی برای 

مشکل پرداخت ها پیدا شود و پول گاز را به ایران برسانیم.
تاکید شرکت ملی گاز ایران بر توسعه همکاری ها با عراق

حســن منتظرتربتی، معاون وزیر نفــت در امور گاز هم در 
این دیــدار گفت: امیدواریم جریان صدور گاز کشــور عراق، هر 
روز بهتر و بیشــتر از قبل برقرار باشــد و بتوانیم سهم خود را در 
تأمین نیازمندی های این کشــور توسعه دهیم.وی در واکنش به 
درخواســت وزیر برق عراق مبنی بر صادرات بیشتر گاز طبیعی از 
ایران به این کشــور تاکید کرد که شرکت ملی گاز ایران تقاضای 
وزیــر برق جمهوری عراق را با دید مثبت پیگیری می کند و البته 
انتظــار دارد که وزارت بــرق عراق پایبندی بیشــتری در انجام 
تعهدات قراردادی بــه ویژه در زمینه پرداخت بهای گاز صادراتی 

داشته باشد.

تجليل از نيروهای کارگری پااليشگاه گاز ايالم

به دنبال اجرای پروژه طرح تفکيک فازی؛
توليد محصوالت پااليشگاه فجر جم افزايش يافت

شــرکت پاالیــش گاز ایــالم بــه مناســبت هفتــه 
کار و کارگــر از  نیروهــای کارگــری ایــن واحــد 

ــرد. ــی ک ــل و قدردان ــدی تجلی تولی
ــل از شــرکت  ــه نق ــت ب ــش نف ــزارش دان ــه گ ب
پاالیــش گاز ایــالم، روح اهلل نوریــان، مدیرعامــل ایــن 
شــرکت در بازدیــد شــکراهلل شــیرخانی، مدیــرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان از پاالیشــگاه گاز 
ــری  ــروی کارگ ــر نی ــش از ۵۳۳ نف ــت: بی ــالم، گف ای
ــت در  ــرارداد موق ــر ق ــکاری و ۱۵۸ نف در حــوزه پیمان
ــای  ــا نگاه ه ــه ب ــتند ک ــال هس ــگاه فع ــن پاالیش ای
ــای  ــان اقدام ه ــکالت آن ــع مش ــرای رف ــی ب حمایت
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــده اس ــته ای ش شایس
طــرح طبقه بنــدی مشــاغل کارکنــان پیمانــکاری 
شــامل  پیمانــکاری  شــرکت های  در  شــاغل 
ــا  ــرارداد ب ــروژه ای طــرف ق پیمان هــای مســتمر غیرپ
شــرکت پاالیــش گاز ایــالم از پارســال اجرایــی شــده 
ــا هــدف برقــراری  اســت، اظهــار کــرد: ایــن طــرح ب
ــا  ــردن پرداخت ه ــت ک ــد و یکنواخ ــت، نظام من عدال
ــان  ــرای تمامــی کارکن ــا ارزش مشــاغل ب متناســب ب
مشــمول در صنعــت نفــت از ســوی وزارت نفــت 
ــش گاز  ــرکت پاالی ــت.مدیرعامل ش ــده اس ــالغ ش اب
ــه  ــه هم ــر ب ــه کار و کارگ ــک هفت ــا تبری ــالم ب ای
ــگاه گاز  ــران پاالیش ــژه کارگ ــتان به وی ــران اس کارگ
ــم  ــالم ه ــش گاز ای ــرکت پاالی ــزود: در ش ــالم، اف ای
ــدای  ــان در ابت ــه کارکن ــی ک ــه وظایف ــه ب ــا توج ب
ــف  ــن وظای ــاق ای ــد و انطب ــده دار بوده ان ــال عه امس
بــا عناویــن شــغلی طــرح و بــا رعایــت شــرایط احــراز 
پیش بینی شــده در شناســنامه های شــغلی، اجرایــی 
ــه  ــرای هم ــرح ب ــن ط ــت: ای ــت.نوریان گف ــده اس ش

کارکنــان شــاغل در پیمان هــای مســتمر غیرپــروژه ای 
پاالیشــگاه از ابتــدای ســال ۹۹ اجرایــی شــده اســت و 
ضوابــط جدیــد پرداخــت حقــوق و دســتمزد کارکنــان 
در  غیرپــروژه ای  مســتمر  پیمان هــای  پیمانــکاری 

صنعــت نفــت در پاالیشــگاه گاز ایــالم اجــرا و بیــش 
ــن طــرح شــدند.وی  ــن مشــمول اجــرای ای از ۴۵۰ ت
ــرای  ــر اســاس طــرح وزارت نفــت ب تصریــح کــرد: ب
ــر  ــزون ب ــکاری اف ــان پیمان ــت کارکن ــود معیش بهب

اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل، طــرح بیمــه 
ــدای ســال ۹۹ اجــرا شــده کــه در آن  ــی از ابت تکمیل
ــت ۲۰  ــل پرداخ ــه قاب ــق بیم ــان از ح ــهم کارکن س
درصــد و ســهم شــرکت ۸۰ درصــد اســت.مدیرعامل 

ــرد  ــدواری ک ــار امی ــالم اظه ــش گاز ای شــرکت پاالی
کــه اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل و بیمــه 
تکمیلــی، ســبب افزایــش انگیــزه کارکنــان و کمــک 
بــه رونــق و شــکوفایی صنعــت نفــت و گاز کشــور و 
دســتیابی بــه اهــداف عالــی شــرکت شــود.در همیــن 
ــاون، کار و  ــرکل تع ــیرخانی، مدی ــکراهلل ش ــال،  ش ح
ــعار  ــرد: ش ــار ک ــالم اظه ــتان ای ــی اس ــاه اجتماع رف
ــگاه ارزشــمند  ــد، اقتصــاد و جای ــت تولی امســال اهمی
ــزود:  ــت.وی اف ــرده اس ــکار ک ــری را آش کار و کارگ
ــت از  ــرو حمای ــور در گ ــاد کش ــعه اقتص ــد و توس رش
ــت و  ــد اس ــه تولی ــاالن عرص ــوان فع ــران به عن کارگ
ــدی،  ــای تولی ــق واحده ــر در رون ــر کارگ ــش قش نق
ــی بهــره وری تأثیرگــذار  شــکوفایی اقتصــادی و پویای
ــاه اجتماعــی اســتان  ــاون، کار و رف اســت.مدیرکل تع
ایــالم اظهــار کــرد: کارگــران بــرای تحقــق منویــات 
مقــام معظــم رهبــری کمــر همــت بســته اند و حتــی 
ــا فعالیت هــای اقتصــادی را  ــون کــه شــیوع کرون اکن
ــد  ــازه نداده ان ــران اج ــرار داده، کارگ ــر ق ــت تأثی تح
ــود،  ــود ش ــار کمب ــف و کشــور دچ ــد متوق ــرخ تولی چ
ــر  ــن قش ــای ای ــت تالش ه ــز اهمی ــوع نی ــن موض ای
بــزرگ و ایثارگــری آنــان را بیــش از پیــش بــه 
نمایــش گذاشــته است.شــیرخانی تصریــح کــرد: 
نقــش و جایــگاه کارگــران در توســعه پایــدار، نقشــی 
ــران  ــت از کارگ ــت و حمای ــر اس ــازنده و انکارناپذی س
ــد  ــه تولی ــتیبانی از مقول ــق پش ــش، از مصادی زحمتک
و اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.وی اظهــار کــرد: 
ــق  ــران موف ــالم از مدی ــگاه گاز ای ــل پاالیش مدیرعام
در عرصــه تولیــد بــوده و بــه جامعــه کارگــری توجــه 

ــتودنی اســت. ــه س ــته ک ــژه ای داش وی

مدیرعامـــل شـــرکت پاالیـــش گاز فجـــر جـــم گفـــت: بـــا اجـــرای 
ـــات گازی  ـــتحصال گاز، میعان ـــدار اس ـــش مق ـــازی، افزای ـــک ف ـــروژه تفکی پ
و ال پی جـــی به عنـــوان ســـه محصـــول اصلـــی ایـــن شـــرکت را شـــاهد 

هســـتیم.
ـــران،  ـــی گاز ای ـــرکت مل ـــل از ش ـــه نق ـــت ب ـــش نف ـــزارش دان ـــه گ ب
عبدالصمـــد نجفـــی گفـــت: ایـــن مجموعـــه در ســـه مـــاه پایانـــی ســـال 
ــته  ــد داشـ ــد افزایـــش تولیـ ــی ۶۵ درصـ ــد ال پی جـ ــا در تولیـ ۱۳۹۹ تنهـ
ــدار افزایـــش گاز  و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در همیـــن مـــدت، مقـ
طبیعـــی ۱۸ درصـــد و میعانـــات گازی نیـــز ۴۰ درصـــد بـــوده اســـت.وی 
ـــن  ـــازی در ای ـــک ف ـــرح تفکی ـــروژه ط ـــرای پ ـــت اج ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ب
ـــا  ـــر ب ـــال های اخی ـــم در س ـــر ج ـــگاه فج ـــرد: در پاالیش ـــار ک ـــرکت اظه ش
ـــارس  ـــی از پ ـــوراک دریافت ـــا خ ـــگان ب ـــار گاز کن ـــالف فش ـــه اخت ـــه ب توج
جنوبـــی و نـــار و اختـــالط ایـــن جریان هـــا در ورودی، ضـــرورت داشـــت 
ـــم  ـــر ج ـــش گاز فج ـــرکت پاالی ـــود.مدیرعامل ش ـــرا ش ـــرح اج ـــن ط ـــه ای ک
ـــع  ـــتر گاز مای ـــتحصال بیش ـــگان، اس ـــوزه کن ـــری گاز از ح ـــت حداکث دریاف
و میعانـــات گازی از خـــوراک ورودی و کاهـــش انتشـــار آالیندگـــی بـــه 
محیـــط زیســـت را از اهـــداف مهـــم اجـــرای طـــرح تفکیـــک فـــازی در 
ـــا  ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــان اب ـــت.نجفی در پای ـــه دانس ـــن مجموع ای
ــتیبانی ها،  ــد؛ پشـ ــام »تولیـ ــه نـ ــال ۱۴۰۰ بـ ــذاری سـ ــه نام گـ ــه بـ توجـ
ــد در  ــه تولیـ ــی بـ ــک مهمـ ــرح کمـ ــن طـ ــرای ایـ ــا«، اجـ مانع زدایی هـ

شـــرکت پاالیـــش گاز فجـــر جـــم باشـــد.
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پرتوشیمی

اخبار

نسل سوم کاتالیست های OXIصنعت پتروشیمی 
داخلی سازی شد

استفاده از نانوکاتالیست های یک شرکت دانش بنیان افزون بر رفع 
نیاز از خارج کشور سبب بهبود کیفیت محصوالت پتروشیمی شده است.

سعید شجاعی زاده، مدیرعامل شرکت نانو پارس اسپادانا در گفتگو 
با خبرنــگار نیپنا، اظهارکرد: نانوکاتالیســت ها از نظر کارکرد در مجتمع 
های پتروشیمی همان عملکرد کاتالیســت های قبلی را انجام می دهند 
امــا در زمــان کمتر و با ســرعت باالتر و در همچنیــن کارایی فرآیند 
با این نانوکاتالیســت ها نیز افزایش یافته اســت.وی با بیان این که این 
شــرکت محصوالت نانویی مختلفی نظیر نانوکاتالیست هیدروژناسیون، 
نانوکاتالیست  گوگردزدا، نانوکاتالیست  اکسی کلراسیون و پودر آلومینای 
نانوســاختار را تولید و عرضه می کند، این شــرکت دانش فنی تولید این 
محصــوالت را دارا بوده و تمام زنجیــره تولید از مواد اولیه تا دانش فنی 
را به صورت بومی در اختیار داشــته و هیچ وابســتگی به خارج ندارد و 
خوشــبختانه تاکنون به ۵ مجتمع پتروشیمی اروند، غدیر، آبادان، کارون 
و شیمی بافت کاتالیست های تولیدی خود را تحویل داده ایم.مدیرعامل 
این شــرکت دانش بنیان افزود: تاکنون ۳ نوع کاتالیست به پتروشیمی 
اروند و همچنین دو کاتالیســت به پتروشیمی آبادان، پتروشیمی غدیر و 
شیمی بافت هر کدام یک کاتالیست تحویل شده است . وی تصریح کرد: 
کاتالیست نسل چهارم  OXI را نیز با دانش فنی ایرانی ارتقا دادیم و این در 
حالی است که نسل ۲ در حال استفاده است و نسل ۳ را نیز داخلی سازی 
کرده بودیم.شجاعی زاده افزود: کاتالیست مورد استفاده یکی از واحدهای 
پتروشــیمی آبادان، نانوکاتالیست تولیدی این شرکت است که جایگزین 
کاتالیســتی شده که پیش از این از آمریکا و اروپا وارد می شد.وی با بیان 
این که کاتالیســت های هیدروژن زدا در صنایع نفت و پتروشیمی جهت 
تبدیل مواد با کاربرد کمتر به مواد باارزش تر مورد اســتفاده قرار می گیرند 
گفت: با توجه به نیاز صنایع و با هدف اســتقالل در تولید کاتالیست ها، 
انواع مختلف این محصول پرکاربرد بررســی شده و با روش های جدید 
و مهندســی معکوس ســنتز و پس از آزمایش های دقیق به صنایع ارائه 
می شــوند.به گزارش نیپنا، این شــرکت دانش بنیان از سال ۸۶ فعالیت 
خود را با تولید نانوذرات و بررســی کاربردهای آن آغاز کرده، این شرکت 
با اســتفاده از روش جدید SHOJ موفق به تولید نانوذرات اکسیدی شده 
 اســت.یکی از نانوذرات پرکاربرد و باارزش تولیدی این شرکت، نانوذرات 
آلومینا است که به ســبب دارا بودن مورفولوژی و ساختار مطلوب، برای 
 SHOJ ساخت کاتالیست ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از روش
در تولید نانوذرات آلومینا موجب شده است تا بتوان با کنترل پارامترهای 
فرآیند مذکور به مورفولوژی مناســب دســت یافت، یکی از کاربردهای 

نانوآلومینا تولید کاتالیست های هیدروژن زدا است.
خط لوله جدید گاز صنایع پتروشیمی ماهشهر 

در آستانه بهره برداری است

خط لوله جدید انتقال گاز منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی پس از 
تکمیل عملیات توپک رانی، براســاس برنامه  نیمه دوم اردیبهشــت ماه به 

بهره برداری می رسد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، در دو مرحله عملیات توپک رانی روی خط لوله جدید ۳۶ اینچ 
گاز ورودی به صنایع پتروشیمی منطقه از سوی منطقه یک عملیات انتقال 
و توزیع گاز با همکاری امور بهره برداری و دیگر واحدهای عملیاتی مرتبط 
این سازمان انجام شد.این خط برای تأمین گاز طبیعی مورد استفاده صنایع 
پتروشیمی در منطقه ویژه و شهرهای اطراف در منطقه ماهشهر احداث 
شده است و براساس برنامه ریزی انجام شده عملیات بهره برداری از این 
خط در نیمه دوم اردیبهشت ماه خواهد بود.این خط به طول ۶۳ کیلومتر، 
گاز مورد نیاز پتروشیمی ها را از منطقه دره عباس تا منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی انتقال می دهد.عملیات توپک رانی )پیگرانی( برای پاکسازی 
درون لوله از براده های حاصل از عملیات جوشکاری خط، زنگ زدگی های 

احتمالی و دیگر مواد زائد انجام شده است.

پایان انحصار خارجی ها 
در تأمین کاتالیست های صنعت پتروشیمی

دبیرکل انجمن صنفی و کارفرمایی 
صنعــت پتروشــیمی از عــزم صنعت 
و  پژوهش  شــرکت  به ویژه  پتروشیمی 
فناوری پتروشــیمی برای بومی ســازی 
انحصار  پایــان  هدف  با  کاتالیســت ها 

خارجی ها خبر داد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، احمد 
همکاری  و  آمادگــی  از  مهدوی ابهری 
جدی شرکت های پتروشیمی با شرکت 
به منظور  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش 
نیاز  مورد  کاتالیســت های  بومی سازی 
ایــن صنعت خبر داد و گفــت: به دنبال 
تولید تمامی کاتالیســت های مورد نیاز 
صنعــت و حتی صــادرات هســتیم و 

امیدوارم با همکاری شــرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی و پژوهشــگران 
آینده  این شــرکت در  و کارشناســان 
نزدیــک، از واردات کاتالیســت بی نیاز 
شویم.وی افزود: کاتالیست ها در صنعت 
پتروشــیمی نقش مؤثر و مهمی دارند 
و اگر کاتالیســت ها نباشــند در حقیقت 
صنعت پتروشیمی نمی تواند حرکت کند 
و اکنون در ســال »تولید، پشتیبانی ها 
پتروشــیمی  مانع زدایی هــا« صنعت  و 
ایران با تکیــه بر توان داخلی همگام با 
افزایش ظرفیت تولید با شتابی مطلوب 
در مســیر توســعه قرار گرفته اســت.

دبیــرکل انجمن صنفــی و کارفرمایی 
صنعت پتروشــیمی با تأکیــد بر اینکه 

شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
و R&Dهــای تمامــی پتروشــیمی ها 
در تالش هســتند کاتالیســت ها را در 
داخل کشــور بومی ســازی کنند، ادامه 
داد: خوشــبختانه در ایــن زمینــه به 
موفقیت هایی هم رســیده ایم و هر سال 
بسیاری از کاتالیســت های گوناگون را 
در داخل کشــور با کیفیت بسیار خوب 
همچنین  می کنیم،  تولید  و  بومی سازی 
باید توجه داشت که محصول کاتالیست 
تولیدی محصول مرغوبی است.مهدوی 
با تأکید بر اینکه تا دو سال پیش محتاج 
شــرکت های خارجی مانند شرکت بازل 
بودیم، گفت: اکنون صنایع پایین دستی 
در  را  متنوعی  پتروشــیمی محصوالت 

بخش هــای مختلف به ویژه محصوالت 
پلیمری تولیــد و روانه بازارهای داخلی 
و خارجی می کنند و این حاصل اعتماد 
شــرکت های باالدســت پتروشیمی به 
کاتالیست های ایرانی است.وی ادامه داد: 
دانش فنی موجود در کشــور در بهترین 
شرایط قرار دارد و در صنعت پتروشیمی 
بدون کاتالیست دچار مشکل می شویم، 
بنابراین برای تحقیق و توســعه در این 
زمینه باید بیش از گذشــته همســو با 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و 
شرکت های دیگر بخش خصوص فعال 
در این حوزه تالش کنیم و این موضوع 
نویدبخش پیشــرفت و توســعه است.
دبیــرکل انجمن صنفــی و کارفرمایی 

همکاری  دربــاره  پتروشــیمی  صنعت 
و اســتقبال شــرکت های پتروشیمی از 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 
اظهار کرد: هر دو طرف از این همکاری 
اســتقبال می کننند و شــرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی نیز رابطه خوبی 
با واحدهای پتروشــیمی دارد. شــرکت 
پژوهــش و فناوری پتروشــیمی مورد 
حمایت شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و شــرکت های پتروشــیمی است تا به 
نتایج خوبی برسند و ما از واردات بی نیاز 
شویم.مهدوی تصریح کرد: برای فاصله 
گرفتن از خام فروشــی، باید به صنعت 
پتروشیمی نگاهی ویژه داشت و بخش 

خصوصی آماده همکاری است.

سبد محصوالت پتروشيمی با اجرای طرح های پيشران متنوع می شود
صنایع  توســعه  دفتــر  سرپرســت 
پایین دستی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: با هدف تکمیل زنجیره ارزش مجموعه ای 
از طرح های پیشران با تمرکز بر توسعه صنایع 
تکمیلی تعریف شده است که بیشتر محصوالت 

تولیدی این طرح ها جدید خواهد بود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، محمد متقی با تأکید 
بر نقش مهم صنایع پایین دســتی پتروشیمی 
در تأمیــن نیازهای بعضی از واحدهای بزرگ 
صنعتی کشور اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش 
و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از پیامدهای مهمی 
است که از طریق تأمین خوراک ظرفیت های 
خالی نصب شده و توسعه محصوالت جدید در 
بخش صنایع تکمیلی حاصل خواهد شد.وی 
ادامه داد: رشد و توسعه صنایع تکمیلی سبب 
ایجاد رونق در اقتصاد، اشتغال، توسعه صنعتی 
و توســعه منطقه ای در کشــور خواهد شد و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از تحقق 
طرح های جهش دوم و ســوم با هدف تداوم 
توســعه هوشــمند صنعت و تکمیل زنجیره 

ارزش، کاهش مقدار واردات و تنوع بخشــی 
سبد محصوالت و حمایت صنایع پایین دستی 
طرح های پیشــران را در دستور کار خود دارد.
سرپرســت دفتر توســعه صنایع پایین دستی 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه 
صنعت پتروشــیمی ایران در ســال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« با همکاری وزارت 
صمت و نیز بخش خصوصی می تواند مســیر 
توسعه متوازن کشور را هموار کند، گفت: تأمین 
نیاز داخلی از ســوی مجتمع های پتروشیمی 
به عنوان اولویت اصلی همواره مورد توجه است 
و کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تأمین بازار 
با پایش مستمر خود، نظارت مطلوبی بر روند 
تولید و عرضه محصوالت مختلف پتروشیمی 
برای رفع نیاز صنایع پایین دســتی دارد.متقی 
تصریح کرد: همکاری میان همه ارکان صنعت 
سبب شکوفایی و نیز تحقق برنامه ریزی های 
انجام شده در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی 
خواهد شــد و بدون تردید نقش هلدینگ ها و 
بخش خصوصی در این روند اثربخش است. 
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تحلیل
گفتمان

جهانگیری:

بر اوضاع فروش نفت مسلط تر شده ایم
بیان  با  رئیس جمهــوری  اول  معاون 
اینکه تالش کرده ایم تحریم را خنثی کنیم، 
گفــت: فروش نفت بســیار کاهش یافت، 
اما اکنون شــرایط بهتر است و بر اوضاع 
مسلط تر شده ایم و امکان افزایش صادرات 
نفت تا ۲.۵ میلیون بشــکه را پس از رفع 

تحریم داریم.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
ایرنا، اســحاق جهانگیری بــا حضور در 
به تشریح  شــبکه مجازی کالب هاوس، 
اقدام های دولــت در مواجهه با تحریم و 
آثار آن پرداخت و گفت: معتقدم در جنگ 
اقتصادی آمریکا، در ۲۰۰ ســال گذشــته 
این حجم تحریم و پیگیــری و اصرار بر 
اجــرای آن بی ســابقه بوده اســت. تمام 
ســفارتخانه های آمریــکا موظف به رصد 
معامــالت شــده بودند و بر صفر شــدن 
فروش نفــت ایران، فلج کردن سیســتم 
حمل ونقــل دریایی و شناســایی تمامی 
گلوگاه ها اصرار داشــتند.وی ادامه داد: به 
حدی جسور شــده بودند که در هرجایی 
نفتکش ما را شناســایی می کردند، انفجار 
ایجاد می کردند. حــدود ۲۰۰ نفتکش ما 
را دچار ســانحه کردنــد. گاهی از طریق 
خودشــان و گاهی از طریــق نیابتی هایی 
اول  اسرائیل و ســعودی.معاون  همچون 
اعتراف  بــه  اشــاره  با  رئیس جمهــوری 
فشــار  برای شکســت  آمریکا  مقام های 
حداکثری، اضافه کرد: بســیاری از سران 
کشــورها در دیدار بــا رئیس جمهوری در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
گفته بودند ترامپ گفته است سه ماه صبر 
کنید هیچ چیــزی از این نظــام و ایران 
باقی نمی ماند. با این شــرایط، ایران ماند 
و ســرافراز ایســتادگی کرد.جهانگیری با 
اینکه همین االن بیشترین دستاورد  بیان 
را نســبت به دولت های پیشین داشته ایم، 
گفت: برداشــت از ذخایر مشترک با قطر 
پیــش از ایــن دولت به نفــع قطر پیش 

می رفت، غارت اموال کشــور فقط گرفتن 
وام و پرداخــت نکردن آن نیســت. امروز 
ما بیــش از ۶۰۰ میلیــون مترمکعب گاز 
یعنی بیش از قطر از پارس جنوبی برداشت 
می کنیم.وی افزود: کارهای بزرگی انجام 
شــد. بزرگ ترین انتقال آب در استان های 
غرب کشور اجرا و حجم ذخایر پتروشیمی 
و فوالد افزوده شــد. بزرگ ترین کمک به 
حقوق بگیران ثابت، بازنشستگان انجام شد 
و امیدواریــم در این دور مذاکرات، تحریم 

برداشته و مشکالت مردم برطرف شود.
کاهش شدید منابع ارزی

اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
بــه کاهش شــدید منابــع ارزی از ۱۰۰ 
میلیارد دالر به ۵ میلیارد دالر به واســطه 
فشــار تحریم ها ادامه داد: در هر ســال 
تالش شــد میزان تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاهش یابد و حتی تصمیم داشتیم 
در آخر ســال ۹۹ این ارز حذف شود، اما 
مجلس ناگهان این مسئله را رسانه ای کرد 
و سبب شــد کاالها انبار شوند.جهانگیری 
درباره ارز ۴۲۰۰ تومانــی توضیح داد: بر 
اساس تصمیم ســران قوای سه گانه، قرار 
شــد نرخ ۴۲۰۰ تومن ثابت بماند، اما در 
پایــان تصمیم گیری بــه رئیس جمهوری 
پیشــنهاد کردند برای اینکه در جامعه این 
خبر مطرح شــود، آقای جهانگیری اعالم 
کند و این کار انجام شد. نرخ ثابت ۴۲۰۰ 
تصریح  قواست.وی  تومان، مصوبه سران 
کــرد: من تالش کردم کــه ۴۲۰۰ تومن 
ثابت نباشد و همراه با تورم تغییر کند، اما 
اکنون مهم تر این است که از زندگی مردم 
حفاظت کنیم. دولت ایران یارانه های پیدا 
و پنهان زیادی دارد. بیش از یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار میلیارد تومــان یارانه پنهان 
و بیش از ۳۰۰ هــزار میلیارد تومن یارانه 
آشکار پرداخت می کنیم. تنها بیش از ۵۰ 
هــزار میلیارد تومان یارانــه نان پرداخت 
می کنیم.معاون اول رئیس جمهوری گفت: 

اخبار

رئیس جمهوری:
اتکای بودجه 99 به نفت 8 درصد بوده است

رئیس جمهوری ســال ۹۹ را یکی از سخت ترین سال ها در تاریخ 
ایران دانست و گفت: در این ســال اتکای بودجه به نفت هشت درصد 

بود که بی سابقه است.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، دکتر حســن روحانی روز چهارشــنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه در 
نشست هیئت دولت، با اشاره به انجام مذاکرات احیای برجام در وین، 
گفــت: امروز مردم ثمره صبر و مقاومــت خود را در وین می بینند و از 
نظر من به عنوان رئیس دولت، تحریم شکســته شده و اگر همه متحد 
باشیم، سیاه کاری و دغل بازی نشود و گزارش ها درست به مردم برسد، 
به زودی تحریم برداشته خواهد شد.وی افزود: آمریکا و طرف های ما در 
مذاکرات راهی جز این ندارند که به قانون برگردند و به تعهدهای خود 
کامل عمل کنند، امروز همه دنیا در این زمینه یکصداست و می گویند 
که راهی جز اجرای کامل برجام و بازگشــت به تعهدها و قانون وجود 
ندارد و این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است.رئیس جمهوری 
تصریح کرد: ســال ۹۹ از سخت ترین سال های تاریخ ایران بود، برای 
اینکه بدانید چقدر ســخت بود، اتکای مــا به نفت و میعانات گازی در 
بودجــه ۲ درصد و به نفت و فرآورده های نفتی ۶ درصد بوده اســت. 
یعنی اگر همه اینها را هم حســاب کنیــم، ۸ درصد تکیه بودجه ما به 
نفت بوده که در تاریخ بی ســابقه است.روحانی گفت: آنهایی که دولت 
را نقد می کنند که اگر نقد درســت باشد بسیار هم خوب است و از آنها 
متشــکریم، به این نکات هم توجه کنند که اتکای دولت در بودجه به 
نفت و میعانات فقط ۲ درصد بوده و این در تاریخ بســیار مسئله مهمی 
اســت و می خواستیم به دســتور مقام معظم رهبری در این باره عمل 
کنیم.وی گفت: قولی که به مردم دادیم این اســت که در این ماه های 
پایانی دولت، همچنان اهدافمان را دنبال می کنیم. هدف ما این است 
که تحریم را برداریم، کرونا را مهار کنیم،  معیشت مردم بهتر شود و تا 

آنجایی که می توانیم طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم.
در نشست هیئت دولت بررسی شد؛

گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 
وزارت نفت در سال 99

عملکــرد وزارتخانه های نفــت، نیرو، راه و شهرســازی، جهاد 
کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ســال ۹۹ براساس گزارش 

سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هیئت دولت بررسی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، در نشســت عصر یکشنبه )۱۲ اردیبهشت ماه( هیئت دولت 
که به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، سازمان 
برنامه و بودجه کشــور گزارشــی از عملکردهای بودجه سال ۱۳۹۹ 
و اقتصاد کشــور به هیئت وزیران ارائه داد.براســاس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، سال گذشته ۹۲ هزار میلیارد تومان اعتبارهای 
عمرانی تخصیص یافته و با هدف کاهش آثار کرونا بر معیشــت قشور 
ضعیف، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به قشــور مختلف جامعه 
پرداخت شده اســت.باوجود پیش بینی های منفی از رشد اقتصادی در 
ســال ۱۳۹۹، محاسبات نشان می دهد رشــد اقتصادی کشور در این 
مدت مثبت بوده اســت.در ایــن گزارش همچنین عملکرد پارســال 
وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، 

معدن و تجارت بررسی شد.
توتال فرانسه برنامه ای برای بازگشت به ایران 

ندارد
شــرکت نفتی توتال فرانســه اعالم کرد:  فعــال برنامه ای برای 

بازگشت به ایران ندارد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از رویترز، ژان پیر ســبرایر، مدیر 
مالی شرکت نفتی توتال فرانسه گفت: با توجه به روشن نبودن تکلیف 
لغو تحریم ها علیه ایران این شــرکت فعال برنامه ای برای بازگشت به 
کشــورمان ندارد.چند روز پیش کشورهای حاضر در مذاکرات وین به 
همراه طرف ایرانی اعالم کردنــد که به تالش های خود برای احیای 
توافق هســته ای و بازگرداندن تهران و واشــنگتن به ســمت اجرای 
تعهدات خود سرعت خواهند بخشید.شرکت نفتی توتال فرانسه پس از 
اجرا شــدن برجام در سال ۲۰۱۹ توانست به ایران بازگشته و به برخی 
پروژه های نفتی و گازی در ایران ورود کرد از جمله به طرح  توســعه 
یکی از فازهای میدان گازی پارس جنوبی اشــاره کرد  بالفاصله پس 
از خروج آمریکا از برجام و در حالی که توتال قول ســرمایه گذاری چند 
میلیارد دالری را در ایران داده بود معلوم شد که فقط ۱۰۰ میلیون دالر 

سرمایه گذاری کرده و از ایران خارج شد. 

مدير پروژه  حفاری ۶+8 حلقه چاه اکتشافی در شرکت ملی حفاری ايران: 

دکل حفاری فوق سنگين ۶0 در موقعيت چاه شماره – 2 تنگو 
در منطقه هنديجان عملياتی شد 

ــه  ــاری 6+۸ حلق ــروژه  حف ــر پ مدی
چــاه اکتشــافی در شــرکت ملــی حفــاری 
دســتگاه  شــدن  عملیاتــی  از  ایــران 
ــگ(  ــوپر ری ــنگین )س ــوق س ــاری ف حف
ــماره – ۲  ــاه ش ــت چ ــح در موقعی 6۰ فت
ــتان  ــان در اس ــه هندیج ــو در منطق تنگ

ــد .  ــی ش ــتان عملیات خوزس
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــراهلل  ــران نص ــاری ای ــی حف ــرکت مل ش
)هشــتم  چهارشــنبه  روز  عباســی 
ــار  ــاره اظه ــن ب اردیبهشــت ۱۴۰۰( در ای
کــرد:  ایــن دســتگاه حفــاری کــه ۳ 
عملیاتــی  تــوان  بخــار  اســب  هــزار 
ــی  ــدان نفت ــص از می ــس از ترخی دارد پ
آزادگان جنوبــی،  در موقعیــت جدیــد 

اســتقرار یافــت. 
وی افــزود: چــاه شــماره – ۲ تنگــو 
در قالــب پــروژه ۸ حلقــه چــاه اکتشــافی 
ــت  ــی نف ــت اکتشــاف شــرکت مل مدیری
ــزار  ــار ه ــش از چه ــق بی ــران در عم ای

متــر حفــر و تکمیــل مــی شــود. 
عباســی در زمینــه پیشــرفت پــروژه 
ــروژه ۸  ــون از پ هــای  ۸+۶ گفــت: تاکن
حلقــه حفــاری ۴ حلقــه بــه اتمــام رســیده 

ــا اســتفاده از  ــه چــاه ب ــاری دو حلق و حف
دســتگاه هــای ۳۲ و ۶۰ در دســت اجــرا 
ــز ۳  ــه نی ــروژه ۶ حلق ــد و از پ ــی باش م
ــه  ــک حلق ــاری ی ــل و حف ــه تکمی حلق
چــاه بــا بــه کارگیــری دســتگاه حفــاری 
ســنگین  ۳۱ فتــح در مراحــل پایــان کار 

اســت. 
ــاری ۸+۶  ــای حف ــروژه  ه ــر پ مدی
ــی  ــرکت مل ــافی در ش ــاه اکتش ــه چ حلق
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــاری ای حف
ــا در  ــروژه ه ــن پ ــی ای ــات اجرای عملی
ســال ۱۳۹۷ کلیــد خــورد و پیــش ببینــی 
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــود ت ــی ش م
اتمــام برســد، اظهــار کــرد: حفــاری 
چــاه هــای مــورد نظــر در ایــن دو 
پــروژه در مناطــق نفتخیــز اســتان هــای 
خوزســتان، فــارس، بوشــهر و کهگیلویــه 

ــت. ــز اس ــد متمرک ــر احم و بوی
ــاری  ــتگاه حف ــح داد: دس وی توضی
ــا برخــورداری از متخصصــان  ــح ب ۶۰ فت
کارآزمــوده و مجــرب، تــا کنــون حفــاری 
ــی و  ــعه ای، توصیف ــاه توس ــه چ ۱۸ حلق
اکتشــافی بــه متــراز افــزون بــر ۷۷ هــزار 

ــه دارد. ــر را درکارنام و ۶۰۰ مت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

جهانگیری:

بر اوضاع فروش نفت مسلط تر شده ایم
من درباره بنزین پیشــنهاد داشــتم که به 
جای تخصیص بنزیــن به خودرو، به افراد 
اختصاص یابد تا به نفع افراد مرفه نشــود. 
بیــش از ۴۸ درصد جمعیت هیچ خودرویی 

ندارند.
پول های نفتی که برنگشت

به پرونده هایــی مانند  جهانگیــری 
فروش نفت به بابک زنجانی، فروش نفت 
به ستاد کل نیروی مسلح و نیروی انتظامی 
و برنگشــتن پول آن در دولت احمدی نژاد 
اشــاره کرد و گفت: امروز شرکت نفت ما 
یکی از بزرگ ترین بدهکاران دولتی است.

وی ادامه داد: من بر خالف نظر برخی در 
دولت ماندم تا امثال بابک زنجانی دیگری 
ایجاد نشــود. بدون مصوبه شــورای عالی 
امنیت ملی یک میلیارد دالر پول به بانک 
بابک زنجانی در مالزی واریز شده بود. ۱.۷ 
میلیــارد دالر نفت به وی داده شــد. نفت 
را می گرفته و پــول آن را بر نمی گردانده، 
او نفــت می دادند.معاون اول  بــه  دوباره 
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکه تالش 
کرده ایم تحریــم را خنثی کنیم، ادامه داد: 
فروش نفت بسیار کاهش یافت، اما اکنون 
شــرایط بهتر اســت و بر اوضاع مسلط تر 
شــده ایم و امکان افزایش صادرات نفت تا 
۲.۵ میلیون بشــکه را پس از رفع تحریم 
پیچیدگی  کرد:  یادآوری  داریم.جهانگیری 
فــروش نفت و گرفتن پول و تبدیل آن به 
کاال بسیار سخت است. اینکه درآمد ۱۰۰ 
میلیارد دالری به ۵ میلیارد دالر رســیده، 
توجیه نیست. در بودجه امسال کشور تنها 
۱۲ هزار دالر درآمد نفتی پیش بینی شــده 

است.
بیش از ۱۰۰ الیحه دولت در مجلس 

مانده است
وی افزود: بیش از ۱۰۰ الیحه دولت 
در مجلــس مانده و مجلــس به مجلس 
طرح ها تبدیل شــده است. الیحه در نظام 
قانون گذاری اصل اســت، هشــت الیحه 

دولت کــه با وجود گذشــت زمان زیادی 
ارســال شــده، حتی اعالم وصول نشده 
اســت. این خالف قانون اساســی است. 
مجلس حق نــدارد الیحه را اعالم وصول 
نکند.معاون اول رئیس جمهوری گفت: اگر 
بخواهیم ابعاد بودجــه ۱۴۰۰ را بر زندگی 
مردم تشریح کنیم چند ساعت زمان الزم 
دارد. کــدام مجلســی رأی می دهد که ۲ 
درصد نــرخ ارز نباید کمتــر کاهش یابد؟ 
ایــن فقط متوجه مجلس نیســت، مجمع 
تشخیص مصلحت هم این گونه است، چند 
مصوبه در این مجمع مانده اســت و هیچ 

پاسخی هم نمی دهند.
برای اصالح هیچ راهی غیر از انتخابات 

نداریم
تأکید کــرد: مذاکرات  جهانگیــری 
ویــن و رفع تحریــم را مهم ترین موضوع 
ملی امروز کشــور بدانیم و مسئول مذاکره 
در برابــر ۶ قدرت دنیــا را تضعیف نکنیم. 
انتخابات را با رقابت شرافتمدانه و مشارکت 
مؤثر رونق ببخشــیم، نه با تقدس زدایی از 
چهره هــای خدمتگزار کشــور و به درک 
مردم و رشــد فکری آنها بیش از القائات 
سیاســی و مخرب باور داشــته باشیم.وی 
اظهار کرد: برای اصالح هیچ راهی غیر از 
انتخابات نداریم. البته درک می کنم شــاید 
مردم نســبت به اثربخشــی رأی و قدرت 
واقعی دولت دچار تردید شــده باشند، اما 
به عنوان یک خادم ملــت عرض می کنم 
که رئیس دولت می تواند مؤثر باشــد؛ یک 
وقت می گوید که تحریم کاغذ پاره اســت، 
یک وقت هم رئیس دولــت می گوید باید 
تحریم را حل کنیم، پذیرفته می شــود و از 
آن برجام بیــرون می آید.در جریان حضور 
شب گذشــته جهانگیری در کالب هاوس، 
انرژی  علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان 
اتمــی و محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
امور ارتباطات و فناوری نیز در این نشست 

مجازی حضور داشتند.

لوله های درون چاهی نفت مناطق مرکزی بهينه سازی شد
لوله های  اتصاالت  ساخت  و  طراحی 
مغــزی درون چاهی به همت مهندســان 
و متخصصان اداره حفاری شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، با فناوری پیشرفته و 

طرح نوآورانه تهیه و بهینه سازی شد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، افشار 
حفاری  اداره  رئیس  عارفی ســیگارودی، 
این شرکت گفت: این مهم با هدف آماده  
به کار کردن لوله های تولیدی درون چاهی 
و شتاب بخشــی به تکمیــل زودهنگام 
چاه ها و کاربست بهینه از اقالم موجود در 
انبارها با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
در مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران تهیه شد و با موفقیت مورد آزمایش 
و اســتفاده قرار گرفت.وی با اشــاره به 
اهمیت و حساســیت اتصاالت لوله های 
مغزی تولید به ویژه در چاه های پرفشــار 
افزود: پیــش از این، تکنولوژی طراحی و 
درون چاهی  لوله های  اتصاالت  ســاخت 
در انحصــار چند شــرکت خارجی قرار 
داشــت و عملیات رزوه زنی این اتصاالت 
نیز در داخل کشــور به صورت تجربی و 
مهندســی معکوس انجام می شــد که با 
کمک این طــرح خالقانه و ابداعی روی 
رزوه پین لوله های مغــزی ۱.۲ ۴ اینچ، 
امکان بومی ســازی طراحی و ســاخت 
انواع اتصاالت جدید و پیشرفته متناسب 
با شــرایط کاری چاه های کشور فراهم 
شــد.رئیس اداره حفاری شــرکت نفت 

مناطــق مرکزی ایران ضمــن قدردانی 
از کارگروه فنی این شــرکت و شــرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب اظهار کرد: 
در این روش با اســتفاده از محاســبات 
مهندسی پیشرفته و نرم افزارهای طراحی 

اتصاالت  رزوه زنی  بروز،  شبیه ســازی  و 
در کارگاه مرکزی شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب روی دستگاه های خودکار 
گفت:  شد.عارفی سیگارودی  اجرا   CNC
با انجام طرح نوآورانــه پیش گفته تعداد 

یک هزار لوله مغــزی ۱.۲ ۴ اینچ برای 
بهسازی و نوســازی به کارگاه مرکزی 
اهواز ارســال شــد.وی دربــاره صرفه 
اقتصادی این طرح و کمک آن به چرخه 
تولید از چاه ها گفت: با عملیاتی شدن این 

طرح، افزون بر امکان تکمیل زودهنگام 
چهار حلقه چاه نفتی، بیش از یک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار یورو در هزینه های حفاری 
و تکمیل این چاه ها صرفه جویی حاصل 

شد.

اخباربین امللل

بحران کرونا در هند مازاد عرضه را
 در پی خواهد داشت

موسسه نروژی ریســتاد انرژی پیش بینی کرد که بحران ویروس 
کرونا در هند ممکن است سبب مازاد عرضه جهانی نفت شود.

بــه گزارش خبرگــزاری رویترز از بنگلور، بزرگ ترین موسســه 
مشــاوره انرژی نروژ پیش بینی کرد که شــدت گرفتن موارد ابتال به 
ویروس کرونا در هند ممکن اســت سبب کاهش تقاضای جهانی نفت 
و مازاد قابل توجه عرضه آن شود.موسســه ریســتاد انرژی پیش بینی 
کــرد که بحران کرونا در هنــد - از بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت 
جهان - تقاضای مایعات نفتی را در ماه آوریل ۵۷۵ هزار بشکه در روز 
و در ماه مه ۹۱۵ هزار بشکه در روز کاهش می دهد و توازن نسبی بازار 
جهانی نفت را بر هم می زند.افزایــش تدریجی فعالیت های اقتصادی 
ســبب شد مصرف سوخت هند در ماه مارس برای نخستین بار در سه 
ماه گذشــته افزایش یابد و به باالترین مقدار از دســامبر ۲۰۱۹ برسد.
تحلیلگــران معتقدند که افزایش موارد ابتال به کرونا در هند، ســبب 
ایجاد محدودیت های جدید حرکتی در سراســر این کشــور می شود و 
در نتیجه تقاضای سوخت آســیب خواهد دید.بر اساس برآورد ریستاد 
انرژی، قرنطینه های محلی یکباره و ســختگیرانه چند روز گذشته در 
هند ســبب می شــود تقاضای هند در ماه آوریل نسبت به ماه مارس 

۲۰۲۱، ۱۳ درصد کاهش یابد.
قیمت نفت برنت به 80 دالر می رسد

بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد قیمت نفت خام برنت 
در 6 ماه آینده به ۸۰ دالر برای هر بشکه می رسد.

بـه گـزارش خبرگزاری رویتـرز، بانک آمریکایی گلدمن سـاکس 
بـرآورد کـرد کـه در ۶ مـاه آینـده قیمت شـاخص نفت خـام برنت به 
۸۰ دالر بـرای هـر بشـکه و قیمـت شـاخص دبلیوتی آی بـه ۷۷ دالر 
بـرای هـر بشـکه برسـد.این بانک با اشـاره به تسـریع واکسیناسـیون 
در اروپـا و در پـی آن افزایـش مسـافرت ها، اعـالم کرد: انتظـار داریم 
تقاضـای نفـت در ۶ مـاه آینـده به طـور بی سـابقه ای و بـه مقـدار ۵ 
میلیـون و ۲۰۰ هـزار بشـکه در روز افزایش یابد.گلدمن سـاکس ادامه 
داد: کاهـش محدودیـت  سـفرهای بین المللـی در ماه مه سـبب بهبود 
تقاضـای جهانـی سـوخت جـت بـه مقـدار یـک میلیـون و ۵۰۰ هزار 

بشـکه در روز خواهد شـد. 
پاالیشگاه نفت کربال سپتامبر 2022 به 

بهره برداری می رسد
وزیـر نفـت عـراق اعالم کـرد کـه پاالیشـگاه نفـت کربال از 

سـپتامبر ۲۰۲۲ فعالیـت خـود را آغـاز می کنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از دوبی، احسـان عبدالجبار 
اعـالم کـرد که پروژه سـاخت پاالیشـگاه نفت کربال در سـپتامبر 
۲۰۲۲ بـه بهره بـرداری می رسـد.خبرگزاری دولتی عـراق به نقل 
از وزیـر نفـت ایـن کشـور اظهـار کـرد کـه بـا تکمیـل سـاخت 
ایـن پاالیشـگاه، نیـاز بغداد بـه واردات ۹۰ درصـد از فرآورده های 
نفتـی برطـرف می شـود. عـراق همچنیـن قصـد دارد تولیـد نفت 
و گاز خـود را به طـور قابـل توجهـی افزایـش دهد.عبدالجبـار ماه 
گذشـته اعـالم کـرده بـود کـه عـراق قصـد دارد ظرفیـت تولیـد 
نفـت خـود را تا سـال ۲۰۲۹ به ۸ میلیون بشـکه در روز برسـاند. 
مقـدار تولیـد کنونـی نفـت عـراق ۴ میلیـون و ۸۰۰ هزار بشـکه 
در روز اسـت.وی همچنیـن گفتـه بـود عراق قصـد دارد تولید گاز 
خـود را تـا سـال ۲۰۲۵ بـه ۴ تـا ۵ میلیـارد فوت مکعـب برسـاند. 
 ایـن رقـم اکنـون یـک میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون فـوت مکعـب

 است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

مدیر برنامه ریزی سازمان :

 چابک سازی برنامه استراتژیک سازمان است 
دکتر طاهره جعفری گفت : توجه 
بــه عملیاتی بودن ســازمان و چابک 

سازی در دستور کار است . 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفــت ، دکتــر طاهره جعفــری مدیر 
برنامه ریزی این مجموعه با اشــاره به 
چابک ســازی سازمانی  گفت : ارتقا و 

تغییرات مدیریتی ،کوچک سازی ستاد 
و اســتراتژی چابک سازی در سازمان 
بهداشــت ودرمــان صنعــت نفت از 
گذشته در دستور کار بود که با حضور 
مدیرعامل جدید بیش از گذشته مورد 

توجه قرار گرفت.
دکتر جعفری ادامه داد: در جهت 
 Bench تعیین میزان موفقیت از روش

mark سمت های ادغام یافته و سمت 
هایی که متناســب با عملیات سازمان 
بازطراحی شده را انتخاب کرده که به 
معنای انتصاب افراد با نقش های تغییر 

یافته می باشد.
وی افزود : مدیرعامل ســازمان 
توجه ویژه به عملیات ســازمان دارد و  
بدنبال  افزایش بهره وری و نیز استفاده 

از همفکری و خرد جمعی برای تبیین 
راهکار مناسب در ارائه خدمات به ویژه 

در مناطق عملیاتی است.
مدیر برنامه ریزی سازمان تصریح 
کرد : سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفــت با توجه به نــوع فعالیت خود در 
حوزه بهداشت و درمان و اینکه متولی 
ســالمت خانواده بــزرگ صنعت نفت 

اســت به دنبال ارائه خدمات با کیفیت 
می باشد.

دکتر جعفــری اظهار کرد : نقش 
اصلی ســازمان افزایــش بهره وری و 
کیفیت درمان در بیمارستان ها و مراکز 
سازمان  صنعتی  و  درمانی  بهداشــتی 
است و تاکید ویژه ما در حوزه سالمت 

محور و پیشگیرانه می باشد.

انجام واکسيناسيون 1018 نفر از کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز 

ارائه مشاوره تلفنی برای بيماران کرونايی توسط مرکز بهداشت روان صنعت نفت گچساران 

مادران و نوزادان دربيمارستان نفت تهران از گزند کرونا در امان هستند 

دکتر سید حسن موسوی گفت : ۶۲  
درصد کارکنان بهداشت و درمان صنعت 
نفت اهواز دوز اول واکســن کووید و ۲۲ 
درصد ایشان دوز دوم واکسن را دریافت 

کرده اند. 
 بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
، دکتر ســید حسن موسوی با بیان اینکه 
واکسیناسیون کارکنان بهداشت و درمان 
صنعــت نفت اهواز با پیگیری رئیس این 
مرکز  و  با هماهنگی با ریاست دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از اسفند 
ماه ۹۹ آغاز شــد ، گفت : واکسیناسیون 
کارکنان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
اهــواز از نهم اســفند مــاه ۹۹ با الویت 
کارکنانی که بیشــترین درگیــری را با 

بیماری کرونا داشــته انــد از جمله کادر 
درمانی شــاغل در بخش های ICU  ۱و 
۲ کوویــد ، بخش های عمومی کووید و 
اورژانس تنفسی آغاز شد و تاکنون تعداد  
۱۰۱۸  نفــر از کارکنان )۶۲ &( یک دوز 
از واکسن کووید۱۹ را دریافت نموده که 
از ایــن تعداد ۳۹۵ نفــر )۲۲&( دوز دوم 
واکســن را نیز دریافت کرده اند و بیش 

از دو هفته از تزریق دوز دوم می گذرد.
وی گفــت : بــا توجه بــه اهمیت 
واکسیناســیون در مقابل این ویروس و 
لزوم دقت در کاهــش خطرات احتمالی 
هنگام تزریق و عــوارض پس از تزریق 
شــامل عوارض زودرس و دیررس آن ، 
فرآیندی دقیق طراحی و به اجرا گذاشته 
شــد. این فرآیند با توجه به پروتکلهای 

بیــن المللــی، دســتورالعملهای وزارت 
بهداشت و مالحظات موجود در راهنمای 

استفاده از واکسنها طراحی گردید.
وی تصریــح کرد : در بــدو ورود، 
پــس از تب ســنجی ، فــرم غربالگری 
خاص واکســن مورد نظر تحویل هر فرد 
میگردید. پس از تکمیل، فرم مزبور توسط 
کارشناسان مستقر بررسی و چنانچه فرد 
محدودیتی برای تزریق واکسن نداشت ، 
کارت واکسیناسون صادر و تحویل ایشان 
میگردید وتزریق واکســن انجام می شد. 
پس از انجام واکسیناســیون افراد بمدت 
۲۰ تا ۳۰ دقیقه ) با توجه به نوع واکسن 
( در سالن تحت نظر مستقر شده  و پس 
از این مدت کارت تکمیل شــده واکسن 
، شــامل مشــخصات ســجلی فرد، نام 

واکسن، شماره سریال ویال تزریق شده 
و . . . کارت به فرد تحویل داده می شد. 
چنانچه بر اساس فرم غربالگری تکمیل 
واکسن  تزریق  محدودیتی جهت  شــده 
مشــاهده می شد ، فرد به پزشک مستقر 
در محــل واکسیناســیون  معرفی و بر 
اساس نظر پزشک مبنی بر تزریق یا عدم 
تزریق واکسن عمل می شد. در مواردی 
که نیاز به مشــاوره های تخصصی باشد 
به صــورت تلفنی از متخصصین مربوطه 

توسط پزشک کسب تکلیف می گردید.
وی تاکید کرد : برای اطالع بیشتر 
واکسن  راهنمای مشــخصات  همکاران 
نیز در محل واکسیناســیون موجود بوده 
و در صــورت نیاز در اختیار افراد قرار می 

گرفت.

معاون بهداشــت و طــب صنعتی 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز گفت 
: واکسن هایی که تاکنون جهت کارکنان 
این بهداشــت و درمان تزریق شــده ، 
اسپوتنیک V ، آسترازنکا و سینوفارم بوده 
اســت.وی همچنین از تزریق دوز اول و 
دوم واکســن برای ۳۲ نفر بیمار دیالیزی 

نیز خبر داد.
وی در پایان از تالش های مدیریت 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز جهت 
تامین و تخصیص واکسن و همچنین از 
همکاران شــاغل در معاونت  بهداشت و 
طــب صنعتی که با زحمــات بی دریغ و 
شــبانه روزی خود تالش کردند پروسه 
ی انجام واکسیناســیون به نحو احسن و 
دقیق انجام شود ، تشکر و قدردانی کرد .

مسئول مرکز مشــاوره و بهداشت 
روان صنعــت نفت گچســاران از ارائه 
مشــاوره تلفنی برای بیمــاران کرونایی 

توسط این مرکز خبر داد. 
مناســبت  به  فاطمی  زهرا  ســیده 
فرارســیدن ۲۸ آوریل مصادف با هشتم 
اردیبهشــت مــاه روز روان شناســی و 
مشاوره و ســالروز تاسیس این سازمان،  
در گفتگــو با خبرنــگار پایــگاه روابط 
عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
مرکز سالمت  کارکنان  گفت:  گچساران 
روان بهداشت و درمان صنعت نفت هم 
به صورت تلفنی و هم با حضور مســتمر 
در بخش های کرونایی بیمارستان نفت 
مشــاوره بالینی در زمینه های اختالالت 
اضطرابی، اســترس، خود مراقبتی و آرام 

سازی به بیماران ارائه می دهند.
خدمات جدید مرکز مشاوره 

وی در ادامه گفت: صدای مشــاور 
مرکز ســالمت روان بهداشت و درمان و 
صنعت نفت گچســاران با شماره تماس 
۲۱۰۰۰ از اواخر سال گذشته راه اندازی 
و از ســاعت ۷ونیم صبح تــا ۱۴ آماده 

پاسخگوئی به مردم می باشد.
فاطمــی اظهار داشــت: راهنمایی 
و مشــاوره در زمینه فــردی، خانوادگی، 
ازدواج، فرزند پروری، تحصیلی، آموزشی 
و روانشــناختی از جمله خدمات صدای 

مشاور است.
وی عنوان کرد: بیشترین تماس با 
صدای مشاور مربوط به بیماران کرونایی 
کــه در قرنطینه خانگی قــرار دارند می 

باشد.
مسئول مرکز مشــاوره و بهداشت 
نفت گچســاران همچنین  روان صنعت 
گفت: با توجه به شــیوع بیماری کرونا و 

لغو کالس های حضوری شــرکت بهره 
بــرداری نفت و گاز گچســاران اقدام به 
بارگــزاری پمفلتهــای آموزشــی حوزه 
مشــاوره و بهداشت روان بر روی سایت 
الکترونیکی خود جهت دسترسی آسان تر 

کارکنان خود نموده است.
فاطمی پایش کودکان دارای چاقی 
شکمی با همکاری واحد بهداشت خانواده 
و تغذیــه بیمارســتان نفــت را از دیگر 
اقدامات جدید مرکز مشــاوره و بهداشت 
روان صنعت نفت گچساران عنوان کرد.

وی ضمــن تشــکر از تیــم مرکز 
مشــاوره و بهداشــت روان صنعت نفت 
گچســاران ادامه داد: ایــن مرکز با تیم 
مشــاوره ای ۶ نفره متشکل از روانشناس 
بالینــی، مشــاور راهنمایــی و مشــاور 
آموزشی و تحصیلی و پزشک متخصص 
اعصاب و روان، از طریق شــماره تلفن 

شــهری ۳۲۲۲۰۶۰۴، شرکتی ۲۴۶۰۰ و 
۲۱۰۰۰ از روزهای شنبه تا چهارشنبه به 
پرسش های جمعیت تحت پوشش درباره 
مســایلی که این روزها بــا آن مواجه اند 

پاسخ می دهد.
کاهش ۵۲ درصدی مراجعات

مسئول مرکز مشــاوره و بهداشت 
روان صنعت نفت گچساران در ادامه بیان 
کرد: دو هزار و ۴۰۰ مورد خدمات مختلف 
توســط مرکز مشاوره و ســالمت روان 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
به خانواده های نفت و گاز گچساران در 

سال گذشته ارائه شده است.
 وی بــا اعالم اینکــه از این تعداد 
یکهــزار و ۱۲۰ مــورد روانشناســی و 
مشــاوره، ۶۹۳ مــورد کاردرمانی و ۵۸۷ 
مورد گفتــار درمانی بوده اســت، افزود: 
بیشــترین فراوانــی مراجعات در ســال 

گذشته به ترتیب در ماههای مرداد، مهر 
و تیر صورت گرفته است.

فاطمی در ادامه یادآور شد: با شیوع 
ویروس کرونا و ســرعت و نحوه انتشار 
آن آمــار مراجعات حضوری به این مرکز 
نســبت به ســال ۹۸ حــدود ۵۲ درصد 
کاهش و در مقابل مشاوره تلفنی افزایش 

داشته است.
فاطمــی تصریــح کــرد: در مرکز 
مشــاوره و ســالمت روان بهداشــت و 
درمان صنعت نفت گچســاران خدماتی 
از جمله مشــاوره خانواده ، زوج درمانی ، 
خانواده درمانی، مشاوره تحصیلی، مشاوره 
کــودکان، نوجوانان و جوانــان، ازدواج، 
زندگی،  مهارت های  شــغلی،  مشــاوره 
روان درمانی، روان ســنجی، گفتاردرمانی، 
توانبخشــی و بازتوانی جسمی و حرکتی 

ارائه می شود.

با تالش کادر مامایی و پرســتاری 
بخش زنــان وزایمان بیمارســتان نفت 
تهــران و رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشتی، در یکســال گذشته، مادران و 
نوزادان در بیمارستان نفت تهران از گزند 

کرونا در امان ماندند. 
  به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت ودرمان صنعــت نفت تهران،  
بهــار باالنی سرپرســتار بخــش زنان 
و زایمــان  بیمارســتان نفــت تهــران  
درگزارشی به مناسبت روز  ماما ،با اعالم 
این مطلب افزود:  براســاس  تست های 
»PCR »انجام شــده و گــزارش های 
موجود، در مدت شیوع کرونا، هیچ مادرو 
نوزادی  دراین بیمارستان به  کرونا مبتال 
نشدند و خوشبختانه جواب همه  تست ها  

منفی بوده است.
 وی با اشــاره به وجــود امکانات 
وتجهیزات بروز و وجود فضای مناســب 
محیطــی  و به کارگیــری  ۱۴ مامای با 
تجربه دربخش زنان و زایمان  که اغلب 
بیش از ۱۵سال تجربه کاری دارند گفت: 
امکانــات و برنامه های مراقبت از مادر و 

نوزاد در بخش زنان و زایمان بیمارستان  
نفت تهران، رضایت مراجعین این بخش 
را جلب کرده اســت بــه نحوی که می 
توان گفــت: عالوه برامکانــات زایمان 
بدون درد، زایمانی ایمن از ابتال به کرونا 
امکانپذیر  تهران  نفت  نیزدربیمارســتان 

است.
 وی بــا تاکیــد بروجــود بخــش 
مراقبتهــای ویــژه  نــوزادان وحضــور 
پزشکان متخصص زنان ونوزادان وکادر 
درمانــی متعهد، توصیه کــرد:  جمعیت 
تحت پوشش، بیمارستان صنعت  نفت را 
برای زایمان در اولویت قرار دهند تا خطر 

کمتری متوجه مادرو نوزاد شود.
 وی افزود: درمواردی پس از اینکه  
زایمان فرد در بیمارستان های دیگرانجام 
می شود و مادر یا نوزاد دچار عارضه می 
شــوند، برای رفع عارضه  به  بیمارستان 
صنعت  نفت مراجعه می کنند که بعضی 
اوقات موجب تاخیر دردرمان و اثربخشی 

کمتر می شود .
 باالنــی گفت: با توجه به شــرایط  
جســمی و روحی زن درهنــگام زایمان، 

شــغل  مامایــی  از جمله شــغل هایی 
است که در شــرایط عادی هم استرس 
باالیی  دارد و یک ماما باید هم اطالعات  
پزشــکی مربوط به فیزیولــوژی مادر را 
داشته باشــد وهم  بتواند از نظرروحی و 
جســمی وتکنیک های  مختلف ،به مادر 
کمک کند  تا بتواند نوزاد ســالمی را به 

دنیا بیاورد.
  بــه گفتــه وی،  اپیدمی کرونا  از 

طرفی استرس شغلی ماما را افزایش داده 
اســت و از سوی دیگر سالمتی وی را با 

چالش مواجه کرده است.
وی افزود: باتوجه به وظایف ماما ها 
برای مشاوره زنان ومراقبت های دوران  
بارداری اززنان باردار بســتری در بخش 
کرونا تاکنون ۵ نفــر از کارکنان  بخش  
زنان و زایمان، به کرونا مبتال شدند  که 
نشان دهنده  تالش کارشناسان مامایی 

در کنار پرستاران و پزشکان  بیمارستان 
نفت تهران در دوره کرونا است.

باالنی گفــت: در ایام کرونا ، بیش 
از پیش تالش شــده است بخش مادران 
از دیگــر بخش ها جدا شــود و از درهم 
آمیختگی دورباشــند و فضای خصوصی 

برای مادران  فراهم شود.
اجــرای  کــرد:  تصریــح  وی   
دســتورالعمل هــای مربوط بــه کرونا، 
موجب نشــده اســت که  اقداماتی چون  
تماس پوســتی نوزاد ومادر نادیده گرفته 
شــود. بلکه غیراز مادران بدحال که نیاز 
بــه مراقبت ویژه در “ICU”   دارند  مادر 
و کودک  از یکدیگر جدا نمی شوند و هر 

دو در یک اتاق هستند. 
 همچنین آموزش های شــیردهی 
و مراقبــت از نوزاد و نکات بهداشــتی 
کرونا بــه مادران  در حال حاضر،آموزش 
داده می شــود که نقــش بخش مامایی  
بیمارســتان  در  اجرای  این برنامه ها و 
پیشبرد اهداف تعیین شده برای رضایت و 
سالمت مادران ونوزادان درفرایند زایمان 

موثر است. 

اخبار

واکسیناسیون بیش از90 درصد کارکنان 
بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان 

رییس بیمارســتان نفت آبادان گفت تاکنــون بیش از 6۰۰ نفر از 
کارکنان شاغل در این مرکز بر اساس پروتکل ها واکسینه شده اند. 

دکتر نســرین کهن رییس بیمارســتان نفت آبادان از ایمن 
ســازی بیش از ۹۰درصد کارکنان شاغل در این مرکز درمانی خبر 
داد  و گفت : تقریبا تمام پزشــکان، پرســتاران، کارکنان خدماتی 
و ســایر مشــاغل رده اول ارتباط با مراجعین، واکسینه شده اند و 
تعدادی از این گروه ها نیز نوبت دوم خود را نیز دریافت کرده اند. 
وی بــا اشــاره به انصراف برخــی از همــکاران  از دریافت 
واکســن  افزود : روند واکسیناسیون برای بیماران خاص بر اساس 
دستورالعمل های وزارت بهداشت صورت می گیرد که تاکنون به 
۲۲ نفــر از بیماران دیالیزی و ۸ نفر از بیماران آنکولوژی واکســن 

تزریق شده است. 
رییس بیمارســتان نفت آبادان تصریح کرد : برای گروههای 
سنی جمعیتی نیز بر اساس دستور مرکز بهداشت شهرستان تعداد۵ 
پایگاه واکسیناسیون شهری در نظر گرفته شده است، که جمعیت 
تحت پوشــش به آنجا بایســتی مراجعه نمایند. همــکاران واحد 

حراست نیز نظارت دقیق بر اجرای روند کار داشته اند.
رییس بیمارستان نفت آبادان در ادامه به افزایش موارد مبتال، 
اشــاره کرد و گفت : در درمان بیماران کرونایی با توجه به افزایش 
بیماران و همچنین برای اختصاص تخت های بیشتری به بیماران 
نیازمنــد مراقبت های ویــژه، در بیمارانی که حال عمومی بهتری 
داشــتند، ما از روش درمان سرپایی اســتفاده کردیم، بدین ترتیب 
که بیماران بر اساس وضعیت بالینی داروی های تزریقی مورد نیاز 
خود را در درمانگاه اورژانس تنفســی بیمارســتان زیر نظر پزشک 
متخصص داخلی با تشکیل پرونده بستری سرپایی، روزانه درمان 
دارویی و مراقبت های الزم درمانی خود را دریافت می کنند و  در 

منزل درمان خود را بصورت قرنطینه ادامه درمان می دهند.
وی تصریح کرد:  این موضوع عالو بر رضایت خاطر بیماران 
و کاهش نگرانی خانواده ها  باعث شد  بیمارستان نیز تخت های 
بســتری را جهت بیماران بدحال تــر و نیازمند مراقبت های ویژه 

اختصاص دهد.
دکتر کهن اظهار داشــت :  برای پیگیــری از روند رضایت 
بیماران برای دریافت درمان ســرپایی، بر اســاس دستور رییس 
بهداشــت ودرمان، روابط عمومی نظرســنجی تلفنی از تک تک 
بیماران انجام داد، که همگی بســیار راضی بوده و از ارائه خدمات 
در بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان کمال رضایت خود را اعالم 

داشتند.
اختصاص یکدستگاه آمبوالنس مجهزبه امکانات ICU به بیمارستان 

نفت آبادان 
یک دستگاه آمبوالنس بسیار مجهز )تیپB ( پس از پیگیری  
و درخواســت های متعدد،پس از مصوبه جلســه مدیران مناطق 
جنوب، با عنایات دکتر بهرام دهقان عضو هیئت مدیره و موافقت 
دکتر سید مهدی هاشمی مدیر عامل سازمان، به ناوگان لجستیک 

و حمل و نقل بیماران در منطقه آبادان پیوست. 
در حاشیه این مراســم دکتر نصراله حسونی بحرینی گفت : 
این دستگاه آمبوالنس بســیار مجهز برای اعزام بیماران به اهواز 
و همچنین حــوادث مناطق عملیاتی صنعتی مورد اســتفاده قرار 
خواهــد گرفت ،تمام امکانات موجود در بخش ICU )مراقبت های 
ویــژه( مانند ونتیالتور احیای تنفســی )  DCSHOCK(، )احیای 
قلبی(،دســتگاههای کنترل عالیم حیاتی و تزریق داروهای ویژه 
بیماران بدحال، ۴ عدد کپســول اکسیژن ۱۰کیلوگرمی ، یک عدد 
کپسول اکســیژن ۵ کیلو گرمی، یک عدد کپسول کوچک سیار و 
ست احیا، تعداد ۱۰ عدد کانال تزریق هوای خنک در کابین بیمار 

و دیگر تجهیزات در این آمبوالنس وجود دارد. 
وی اظهار داشت : وجود چنین امکاناتی ضمن افزایش سطح 
رضایتمنــدی خدمات گیرنــدگان، موجب ایجاد آســودگی خاطر 
خدمتگزاران شــاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان برای 

ارائه خدمات بهتر می شود.

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft
نشانی اينترنتی:

www.daneshenaft.ir 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

تضعیف اقتصاد ایران بخشی از پرونده آمریکا برای مهار چین 
مجید شاکری

 کارشناس اقتصادی
از  آمریــکا  اســتغنای 
شــطرنج  فارس،  خلیج  نفت 
و  ایران  صدســاله  معامالت 
غــرب را بهم ریخــت و با 
ایران  نقش  رفتن  دســت  از 
جهانی،  تولیــد  زنجیــره  در 
اثرپذیر  آمریــکا  تحریم های 
از  ایران بخشی  شد. تضعیف 

پرونده آمریکا برای مهار چین است. قابل انکار نیست 
که از ســال ۲۰۱۱ تا االن کشور ایران در یک شرایط 
ویژه قرار گرفته اســت، به طوری که در اکثر سال ها 
رشــد اقتصادی منفی بوده اســت. تشــکیل سرمایه 
ثابت منفی شــده، همچنین در سال ۹۸ استهالک از 
تشــکیل سرمایه ثابت بیشتر شده و ذخیره سرمایه رو 
به کاهش بوده اســت. این شرایط آنقدر ویژه بوده که 
مشابه آن شــاید در ســال آخر جنگ رخ داده باشد. 
رخ دادن تورم هــای ماهانه باال در طول ســال های 
گذشــته )هر چند که نمی توانیم بگوییم وارد ابرتورم 
شده ایم( همه شاهدی بر وقوع شرایط ویژه و بحرانی 
در اقتصاد کشور است که باید از جنبه ای جدید به آن 
نگاه کرد. یک سوال اساسی این است که چرا ما دچار 
این شرایط بحرانی اقتصادی شدیم؟ پاسخ اول به این 
ســوال می تواند این باشد که دلیل این اتفاقات اعمال 
تحریم هاســت، یعنی چون ما تحریم شــده ایم پس 
اقتصادمان دچار بحران شــده اســت. بله قطعا، اتفاقا 
نقطه تمایز این بحران از زمان اعمال تحریم سیسادا 
به بعد است. نقطه عطفی که در آن یک عامل برونزا 

توانست بر فروش نفت ایران اثر بگذارد.
 از دست رفتن نقش ایران در زنجیره تولید جهانی 

باعث اثرپذیری از تحریم شده است
حال بنده سعی می کنم سوال را دقیق تر بپرسم. 
اساسا چه اتفاقی افتاده است که کشور ایران که پیش 
از ســال ۲۰۱۱ هم تحریم بوده است، امکان اعمال 
رژیم جدیدی از تحریم ها بر آن ممکن شــده است؟ 
برخالف باور عمومی که معتقد اســت، تحریم باعث 
شــده است که ایران نقش خودش را در زنجیره تولید 
جهانی از دســت بدهد، به نظر بنــده موضوع کامال 
معکوس اســت. یعنی از دســت رفتن نقش ایران در 
زنجیره تولید جهانی باعث شــده اســت که ایران به 
راحتی تحریم بشــود. حال سوال این است که نقش 
پیشــین ایران در زنجیره تولید جهانی چه بوده است؟ 
به نظر بنده نقش کشور ایران در یکصد سال گذشته 
بدیــن صورت بوده اســت که تامین نفــت یا امنیت 
جریان انتقال نفــت از خلیج فارس را ضمانت بکند و 
ما به ازای آن از طرف غربی ها توسعه را دریافت کند. 
ایــن معامله مبنی بر ضمانــت تامین امنیت صادرات 
نفت در ازای دریافت توسعه در برهه های زمانی ای در 
سقف خودش و در برهه هایی هم در کف خودش کار 
می کرده اســت. یعنی در برهه هایی ما مستقیما نفت 
به آمریکا صادر می کردیم و توسعه به معنای دانش و 
تکنولوژی و سرمایه گذاری و تجهیزات را از این کشور 
دریافــت می کردیم و گاهی اوقات هم ایران صرفا به 
صورت ســلبی یا ایجابی در تامین امنیت جریان نفت 
از خلیج فارس به غرب نقش داشته است و ما به ازای 
آن بقای خود را دریافت می کرد، یعنی تجارت عادی 
ایــران از طرق مختلف مثل یوتِرن یا پروکســی های 

غرب مثل ژاپن ادامه داشت.
استغنای آمریکا از نفت خلیج فارس، شطرنج 
معامالت صد ساله ایران و غرب را بهم ریخت

از ســال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۱ به بعد اساسا یک 
امر برونزا بدون ارتباط بــا اینکه رفتار ایران در قبال 
منافع آمریکا چیست و چه کسی رئیس جمهور ایران 
اســت باعث شده که زیرســاخت معامله بین ایران و 
غرب از بین برود. توجه داشــته باشید که زیرساخت 
این معامله حتی در تندترین برخوردهای ایدئولوژیک 
بین ایران و آمریکا در دهه ۶۰ شمســی برقرار باقی 
می ماند و در نهایت منجر می شد آمریکایی ها در اوج 
فشــار به ایران در نهایت طرحــی را برای توازن این 
معاملــه روی میز بگذارند. اما کدام عامل برونزا باعث 
شــد که این معامله پیشــین بین ایران و غربی ها که 
یکصد ســال برقرار بود از بین برود؟ به نظر بنده این 
عامل مربوط به اســتغنای آمریکا از نفت خلیج فارس 
اســت. ذات این حقیقت که در سال ۲۰۲۱ صادرات 
نفت عربســتان به آمریکا صفر شده است قابل انکار 
نیســت و در حال حاضر آن اِلمانی که منافع آمریکا و 
ایران را همســو میکرد دیگر وجود ندارد. آمریکایی ها 
که در گذشــته کنترِل تنــش در منطقه خلیج فارس 
برایشان بســیار مهم بود، حاال در مدل جدید نه تنها 
کنترل تنش در منطقه آنقدرها هم برایشــان اهمیت 
ندارد، بلکه مشروط بر اینکه حدود تنش توسط آمریکا 
قابل کنترل باشــد از این تنش استقبال هم می کند، 

زیرا بازنده ایجاد تنش در مســیرهای حمل انرژی از 
خلیج فارس دیگر آمریکا نیســت، بلکه رقبای اصلی 

آمریکا به خصوص چین است.
مروری کوتاه بر تاریخچه تامین مالی توسعه در ایران

ویران شدن زیرســاخت معامله ایران با غرب از 
جهات مختلفی، اتفاق جدیدی اســت و موضوع فراتر 
از این است که چه کســی رئیس جمهور ایران باشد 
و چه ســاختار حکمرانی در ایران وجود داشته باشد. 
بــه صورت تاریخــی ایــران دو محدودیت جدی در 
مسیر توسعه داشته اســت که مهم ترین آن موضوع 
دسترسی ایران به ذخایر بین المللی است. ما گزارشات 
بســیار دقیقی داریم که چرا ایلخانان می کوشیدند که 
به جای طال و نقره، اســکناس را جایگزین کنند که 
البته شکست خوردند. ما گزارشــات دقیقی را درباره 
رفتار ارزی ایران در دوران صفویه در دسترس داریم. 
در گزارشات پیشین مورخان خارجی به صورت مکرر 
مشــاهده شده است که مشــکل ایران برای توسعه، 
نداشــتِن پول به معنای دسترســی به ارزهای جهان 
رواست. چرا این مشکل در گذشته وجود داشته است؟ 
زیرا ما کشــوری بودیم که اساسا نسبت معادن طال و 
نقره مان به جمعیت عدد کوچکی بوده است و کشوری 
بودیم که شرق آن به صورت خالص صادرکننده بوده 
و غرب آن به صورت خالص واردکننده بوده اســت. 
لذا شــما می بینید که بحث هایی که در دوران صفویه 
در زمان شــاه عباس اول و دوم درباره مدیریت ارزی 
مطرح بوده اســت خیلی به بحث های امروز ما شبیه 
اســت. یعنی مثــال در آن دوران کســانی بودند که 
می گفتند باید یک نظــام تخصیص ارز با یک قیمت 
مشــخص وجود داشته باشــد و گروهی دیگر معتقد 
بودند که اجازه دهید بازار آزاد باشــد و ما نمی توانیم 
با این شیوه جلوی خروج سرمایه را بگیریم و مسائلی 
از این دســت. این بحث ها و جدل ها نشان دهنده نبود 
ذخایر ارزی در آن دوران اســت نه چیز دیگری. یعنی 
مــا می توانیم بگوییم که مشــکل تامین ذخایر ارزی 
همواره یکی از مشــکالت اصلی ایران از گذشته های 
دور تا به امروز بوده اســت. به بیــان دیگر ما امکان 
تامین مالی توسعه را به دلیل عدم دسترسی به ذخایر 
بین المللــی از یک حدی باالتر نداشــتیم. حاال بنده 
نمی خواهم وارد این موضوع شــوم که تنها راه تامین 
مالی توسعه، دسترسی به ذخایر بین المللی است یا نه، 

زیرا بحث مجزایی را می طلبد.
ظهور نفت و دالر جهان روا تا حدودی مشکل تامین 

مالی توسعه برای ایران را حل کرد
ظهــور نفت و ظهــور دالر به عنــوان یک ارز 
جهان روا در منعطف شدن این قید توسعه )محدودیت 
ارزی( در ایران بســیار موثر بود. اگــر ما امروز علیه 
جهان روایی دالر بحث می کنیم، به دلیل این اســت 

که به این ارز دسترســی نداریم، وگرنه اگر دسترسی 
داشــتیم ایران قطعا یکی از برنده هــای جهان روایی 
دالر می بود. اما ما در ســال ۲۰۱۱ برای اولین بار از 
زمانی که نفت سهم قابل توجهی در درآمدهای ارزی 
کشور پیدا کرده بود، با پدیده ای مواجه شدیم و دیدیم 
که یک امر برونــزا می تواند به طور قابل مالحظه ای 
بر کمیت و کیفیت میزان دسترســی ما به دالر تاثیر 
بگــذارد. ببینید اگر بنده بحث می کنــم که در ۷۶۰ 
سال گذشته ایران با مشکل دسترسی به ذخایر ارزی 
مواجهه بوده اســت، این مشــکل نه تنها برای ایران 
بلکه برای ســایر کشورهای همسایه نیز وجود داشته 
اســت. اما امروز ما در وضعیتی هستیم که تنها کشوِر 
ما در دسترسی به ارز جهان روا دچار مشکل شده است 
درحالی که همســایگان ما همچنان دسترســی خود 
را دارند. لذا شــما می بینید که ایــن اتفاق یک پدیده 
جدید است. این یک سوال تمدنی است و خیلی سطِح 
بحث باالتر از موضوع دعواهای روحانی و احمدی نژاد 
اســت. این وضعیتی اســت که ما در تاریخ تا به حال 
آن را تجربــه نکرده ایم. به بیان دیگر اگر ما همچنان 
نقش پیشین را در اقتصاد دنیا می داشتیم، اساسا برای 
آمریکا ممکن نبود که بــدون هزینه های قابل توجه 
برای خودش و سایر بخش های زنجیره تولید جهانی 
بتوانــد ایران را از بازار نفت دنیــا خارج کند. در واقع 
تاکید میکنم که از دست رفتن نقش منجر به وضعیت 

موجود ما شد نه برعکس.
آیا تغییر رفتار ایران در قبال آمریکا، سیاست های 

تحریمی این کشور را تغییر می دهد؟
یــک پله جلوتر برویم. حــال اگر بخواهیم یک 
نظام واکنشــی طراحی کنیم که خودمــان را از این 
وضعیت خــارج کنیم، باید فهرســتی از اتفاقاتی که 
بر رفتار آمریکا با ایران موثر اســت را لیســت کنیم. 
جالــب اینکه به نظر بنده در این لیســت رفتار ایران 
بــا آمریکا جزء ۴-۵ عامل تاثیرگــذار بر رفتار آمریکا 
بر ایران نیســت. یعنی آنچه بــر رفتار آمریکا با ایران 
اثرگذار است عوامل دیگری را شامل می شود که تازه 
در اولویت  مثال ششــم موضوع رفتار ایران با آمریکا 
نیز بر رفتار آمریکا با ایران اثرگذار می شــود. در دور 
اول تحریم ها، اگر چه پرونده ایران بخشــی از پرونده 
سیاست خارجی دیگر هم بود، اما هدف امریکا اساسا 
تغییر رفتــار ایران در موضوعات مشــخص از جمله 
فاصله ایران از نقطه گریز هســته ای بود. ولی امروز 
در دور دوم تحریم ها به خصوص از ســال ۹۸ به بعد 
اساسا شرایط تغییر کرده است و پرونده ایران نه فقط 
پرونده بین ایــران و آمریکا، بلکــه بخش مهمی از 
پرونده آمریکا-چین، بخش مهمی از پرونده آمریکا-
روســیه و بخش مهمی از پرونده آمریکا-هند است. 
از طرفی ما هم به دلیل نداشــتن نقــش در زنجیره 

تولید عمال ابزار مناسبی برای تغییر رفتار طرف مقابل 
)آمریــکا( نداریم. به بیان دیگر حتــی اگر ما به طور 
کامل تغییر رفتار نســبت به آمریکا داشته باشیم این 
موضــوع تاثیر قابل توجهی بر تغییــر رفتار آمریکا با 
ایران نخواهد داشت. تاکید می کنم هر نوع تغییر رفتار 
سیاسی ایران اعم از اینکه مذاکره کنیم یا نه، موشک 
بزنیم یا نه، تاثیر ۱۰۰ درصدی بر رفتار آمریکا ندارد. 
البته بنده نمی خواهم بگویم بی تاثیر هســتند ولی این 
موضوعات دیگر مهم ترین بخش های پرونده ایران و 
آمریکا را شامل نمی شود، بلکه اساسا بخش های مهم 
پرونده ایران و آمریکا مربوط به پرونده های آمریکا با 
کشــورهای دیگر مثل چین و روسیه است. به عنوان 
مثال در حال حاضر هیچ اولویتی برای آمریکا مهمتر 
از مسئله مهار چین نیست. این موضوع بارها در اسناد 
امنیت ملی آمریکا تکرار شــده است. امروز بعد جنگ 
تجاری آمریکا و چین و شکســتی که آمریکا خورد و 
بعد از شیوع کرونا، ما وارد مرحله جدیدی شده ایم که 
موضوعی مهمتر از مهار چین برای آمریکا وجود ندارد 
و کشــور ایران بخشی از پرونده آمریکا با چین است، 
زیرا چندین مسئله اصلی در مهار چین اساسا به ایران 

مرتبط است.
تضعیف ایران بخشی از پرونده آمریکا برای مهار 

چین است
یکــی از جدی ترین مســائل مرتبط بــا ایران، 
کاهش تســهیم صادرات نفت به چین اســت. یعنی 
آمریکا به دنبال این اســت که تــا حد ممکن از تنوع 
مبــادی صادرات نفت به چین کاســته شــود. بله ما 
مشــاهده کردیم که بعد از حذف ایــران از بازار چین 
که تحت تاثیر تحریم ها صورت پذیرفت، روسیه جای 
ایران را گرفت و توانســت خیلی بیشتر از سهم سنتی 
خود که ۱۰ درصد بود بــه چین نفت صادر کند. این 
موضــوع از دید چینی ها یک تهدید جدی محســوب 
می شود و آمریکایی ها از این موضوع استقبال می کنند 
هر چند که روس ها صادرکننده نفت به چین باشــند. 
تاکید می کنم که هیچ وقت در هیچ روزی در شرایط 
عادی صادرات نفت ایران به چین بیش از ۷۸۶ هزار 
بشــکه نبوده است اما همین میزان، نقشی را در تنوع 
مبادی و کنترل ریسک مبادی ایفا می کند که در رفتار 
عربســتان با چین و در رفتار روسیه با چین اثر جدی 
می گذارد. تازه این موضوع جدای از این حقیقت است 
که ایران یک گزینــه جدی برای حل موضوع انتقال 
نفت عراق به چین اســت. در واقع موضوع تضعیف و 
مهار ایران توســط آمریکا بخشی از پرونده مهار چین 
اســت فارغ از اینکه ایران چه اقدامی داشته باشد. از 
طرفی دیگر بخش مهمی از موضوع بی ثبات ســازی 
غرب چین و ظهور داعش در افغانستان اساسا به این 
برمی گردد که ســاختار امنیتی در شرق ایران تضعیف 

شــود. همین حاال یکی از رئوس اصلی اینکه داعش 
در افغانستان شــکل نمی گیرد، ایران است که کسی 
نمی توانــد این موضوع را انکار کند. بنابراین کشــور 
ایــران، بدون اینکــه خیلی به رفتار ایــران با آمریکا 
ارتباط داشته باشد، بخشــی از پرونده آمریکا و چین 

است.
تحریم های نفتی آمریکا بر واردات نفت به چین 

اعمال شده است
لذا به دالیلی که عــرض کردم ما در وضعیتی 
هســتیم که نقش قبلی را در زنجیره تولید جهانی از 
دست داده ایم و مسائلی نیز با ایران پیوند خورده که 
نمی توانیم به طور مستقیم در تغییر آنها نقش داشته 
باشــیم. ضمنا برجام هم نمی توانــد نقطه اتکایی در 
مســائل حداقلی خود باشد، زیرا تا مادامی که فاصله 
زمانی بازاعمال مجــدد تحریم های آمریکا از فاصله 
زمانی بازگشــت ایران به نقطه گریز هسته ای کمتر 
باشد، همیشــه این تهدید وجود دارد که آمریکا زیر 
میز بازی بزند و دیدیم که این اتفاق رقم خورد. البته 
بنده این موضوع را رد نمی کنم و ممکن است برجام 
بر رفتار آمریکا با ایران تاثیر داشــته و اولویت تاثیر 
رفتــار ایران با آمریکا را در بین اولویت های باالتری 
قرار دهــد، اما باز هم به دلیــل تناقضات ذاتی این 
سیاست با سایر وقایع به نظر نمی رسد که این توافق 
نیز بلندمدت باشــد. پس اینکه فکر کنید تغییر رفتار 
ما در حوزه سیاســی و امنیتــی و نظامی می تواند در 
رفتار طرف آمریکایی تاثیرگذار باشــد بنده به شــما 
می گویم که آنچنان تاثیری ندارد. یعنی شــما فرض 
کنید که کشور در حالت خودکفایی مطلق قرار دارد، 
به طوریکه اعمال تحریم هــای نفتی بر ایران هیچ 
تاثیری بر اقتصاد ایران نداشــته باشد. با این فرض 
باز هم نباید انتظار داشــته باشیم که آمریکا دست از 
تحریم بــردارد، زیرا ایاالت متحده به دالیلی غیر از 
موضوع پایداری و ناپایداری اقتصاد ایران، تحریم ها 
را اعمال کرده است و به دنبال کاهش تسهیم چین 
از واردات نفت از کشــورهای مختلف است. افرادی 
که از نزدیک مســئله تحریم ها را دنبال می کنند به 
ایــن موضوع اذعان کرده اند که از ســال ۹۸ به بعد 
دیگر تحریم های نفتــی آمریکا، نه بر صادرات نفت 
ایــران بلکه بــر واردات نفت ایران به چین اســت. 
یعنی گویا آمریکا واردات نفت توسط چین را تحریم 
کرده است. نه تنها پرونده چین، بلکه پرونده آمریکا 
و روسیه نیز در ارتباط مســتقیم با ایران است. بنده 
در این باره تنها به اظهارات آقای صالحی اشــاره ای 
می کنم و وارد جزئیات نمی شــوم. اگر یادتان باشــد 
ایشــان در مجموعه مســتند حرف قطعی گفتند که 
کمربند امنیتی آمریکا حول روســیه، َسَگک آن روی 

ایران بسته می شود.
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Oil

1st Gas Sweetening Train of 
South Pars Phase 14 Refinery 

Online by July
The CEO of Pars Oil and Gas Company said the 
first gas sweeteners of phase 14 of South Pars gas 
field will be handed over to the start-up group in 
July.According to Pars Oil and Gas Company, 
Mohammad Meshkinfam, underlining the activi-
ties of the contractors of South Pars Phase 14 
Refinery in different land fronts of the project, 
said: “According to the plan, the first train of gas 
sweetening of Phase 14 will be handed over to the 
commissioning groups by July and then the com-
missioning activities will continue in order to pre-
pare the different units of this train.””Fortunately, 
the ancillary units of Phase 14 of South Pars are 
now ready to be launched. Also, the reception fa-
cilities, according to the contractors’ commitment, 
will be ready to receive gas by June,” he said.

Tehran, Ashgabat Discuss En-
hanced Oil Ties

Strategies for expanding oil cooperation be-
tween Iran and Turkmenistan were discussed at 
a meeting between the CEO of the Caspian Oil 
Company and the Ambassador of Turkmenistan to 
Iran.Ali Osuli, the CEO of the Caspian Oil Com-
pany, outlining the activities and missions of the 
Company, referring to the history of Iran-Turk-
menistan relations as two neighboring countries 
with deep ethnic ties and common land and sea 
border.He underlined the capabilities and achieve-
ments gained in the deep waters of the Caspian 
Sea.He stated that the formation of the South 
Caspian Study Consortium, compartmentalization 
and prioritization of structures and prioritization 
of exploration drilling operations in blocs 6.2 and 
8.1 and the oil cooperation agreement with the 
Republic of Azerbaijan in the Alborz bloc were 
part of the important actions and measures taken 
by the Caspian Oil Company.While appreciating 
the meeting, Turkmen Ambassador to Iran Ahmed 
Gurbanov spoke about the golden age of relations 
between the two countries and stressed the need 
for cooperation in the field of oil and gas projects.
In his address, he welcomed the expansion of 
cooperation, especially in the technical and engi-
neering sectors, and noted the role of the embassy 
as a bridge of communication based on providing 
logical and executive proposals to companies 
operating in Turkmenistan.
Iran, Iraq Discuss Gas Debt Ar-

rears in Tehran Meeting
Senior government ministers from Iran and Iraq 
held a meeting in Tehran to discuss arrears on 
a multi-billion dollar debt Iraq owes to Iran for 
imports of natural gas in recent years.
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh and 
Iraqi Electricity Minister Majid Mahdi Hantoush 
met on Saturday to work out a solution on the 
issue.“Some 27 billion cubic meters of gas has 
been exported to Iraq up to now ... but the pay-
ment is facing problems and we hope we could 
reach a solution on the issue,” said Mr. Zangeneh 
during the meeting.The meeting came as Iraq is 
pressing for a restoration of reduced gas supplies 
from Iran months after the National Iranian Gas 
Company reduced the flow to Iraq over arrears on 
previous payments.Iraq’s electricity ministry is 
looking for restoration of gas supplies from Iran 
that were lost over arrears.Iraq is seeking to have 
the supplies restored as it needs them desperately 
to increase electricity generation in the run up to 
a hot summer in the Arab country where demand 
for power is expected to soar to record levels.
Electricity Minister Hantoush said that Iraq 
was doing its best to settle the payments amid 
unconfirmed reports suggesting that Baghdad has 
obtained special waivers from the United States 
on sanctions that bar Iran from receiving the pay-
ments.

Gas Transmission Record Smashed
Being in charge of running 
more than 37,000 kilometers of 
pipeline and 86 gas compressor 
stations, Iran’s gas transmis-
sion industry ranks the first in 
Asia and the Middle East, and 
the fourth globally behind the 
US, Russia and Canada. The 
most important task assigned 
to the Iranian Gas Transmis-
sion Company (IGTC) is to 
purchase natural gas, ethane, 
liquefied petroleum gas (LPG) 
and gas liquids from domestic 
and foreign suppliers and sell 
them to domestic custom-
ers and export terminals and 
conduct swap process.
The following is the text of 
“Iran Petroleum” interview 
with Mehdi Jamshidi-Dana, 
the CEO of IGTC.
Given the existence of 10 gas 
transmission zones in Iran, 
could you tell us the current 
capacity of IGTC gas transmis-
sion? How much gas did IGCT 
deliver to end users during the 
first 10 months of the current 
calendar year?
The company has capacity to 
transmit more than 280 bcm/y 
of gas. In the current calendar 
year, 212 bcm of gas was 
transmitted during the first 
10 months of the year, up 5% 
year-on-year.
How much is the maximum 
gas transferred in a single day? 
When was it?
On February 21, 851.4 mcm/d 
of sweet gas was fed into 
trunklines, which set a record 
even 7% higher year-on-year.
What about intelligent pigging 
and leak detection in the cur-
rent calendar year?
Pigging was carried out 
on 8,372km of Iran Gas 
Trunkline-3 (IGAT-3), IGAT-4 
and IGAT-7. Through this 
operation, 1,596km of pipeline 
was inspected while 3,751km 
has undergone cleaning 
pigging. Leak detention was 
planned for 37,434km in the 
current calendar year. Until 
March 6, more than 35,778km 
underwent leak detection, i.e. 
nearly 95% of the target.
What measures have been 
undertaken at compressor 
stations, and what technical 
modifications were made to 
guarantee sustainable gas sup-
ply in winter?
The planned maintenance work 
was done at gas compres-
sor stations and on pipelines 
despite the coronavirus 
pandemic. To that effect, 64 
turbines and 45 gas compres-
sors were repaired. Further-
more, 33 plans were envisaged 
with regard to pipeline repairs, 
coating and intelligent pigging, 
30 of which has been com-
pleted while 3 are under way. 
These operations are under 
way in the gas transmission 
districts 3, 2 and 9, IGAT-2, 
Rey-Semnan and IGAT-1. 
Intelligent pigging was also 
done on parts of IGAT-3 and 
on full IGAT-4. The second 
line of Tehran also underwent 
pigging. Meanwhile, overhaul 

resulting from intelligent pig-
ging of IGAT-4 and IGAT-7 
was carried out. Reparation on 
IGAT-3, Tehran’s 4th and 5th 
pipelines were also done. Re-
garding replacement of coating 
on IGAT-1 and IGAT-2, a 
total of 90km was handled in 
Sarkhoun-Rafsanjan, Qeshm-
Bandar Abbas and Sarakhs-
Neka pipelines.
What are the plans envisaged 
for next calendar year (starting 
on 21 March 2021)?
In the maintenance of gas 
compressor installations, 80 
turbines and 60 gas compres-
sors would be overhauled. 
Regarding maintenance of 
pipelines, a total of 1,100 
cases of reparation on IGAT-4, 
134 cases on IGAT-7, 818 
cases on IGAT-3, 1,452 km of 
intelligent pigging, 123km of 
coating replacement (including 
42km for Sarkhoun and 24 km 
for IGAT-2) would be done. 
Meantime, 8 pipeline safety 
projects would be carried out 
in District 9.
Could you tell us about out-
sourcing at IGTC?
Q&M outsourcing is on the 
IGTC agenda with an approach 
of physical assets management 
and compliant with governing 
documents including the bylaw 
on outsourcing Petroleum 
Ministry activities and in line 
with corporate strategies. In 
this regard, by devising a risk 
assessment model, all installa-
tions at gas compressor stations 
and pipeline production centers 
have been studied and low-risk 
installations and pipelines with 
shortage of manpower have 
been subject to outsourcing. A 
10-year outsourcing roadshow 
has been devised, which is 
to be updated next calendar 
year. The installations at the 
Safa Shahr-4 gas compressor 
station were outsourced in 
2019, yielding effective results. 
Furthermore, outsourcing 
Semnan’s installations would 
get under way in coming 
months and while outsourcing 
is planned for five BOT instal-
lations, including Kuhdasht, 
Deilam, Bid-Boland, Ahvaz 
and Hosseinieh.
How is the process of 
outsourcing and selection of 
companies?
A major risk with outsourc-
ing is the lack of outsource 

companies or refusal of 
qualified companies to bid 
for outsourcing. Therefore, a 
general assessment was needed 
on the interest and capability 
of private companies, as well 
as market potential. Direct 
relationship between the 
outsourcer and the outsource 
companies and potential 
outsource companies must be 
constantly maintained. A data-
bank created for that purpose 
should be regularly updated to 
record the specifications and 
track record of companies. 
About 29 companies attended 
outsourcing meetings. No 
quality assessment was carried 
out, but based on the general 
assessment and on the strength 
of documents presented to 
that effect; at least 10 qualified 
companies are ready to act as 
outsource companies in the 
operation of gas compressor 
stations.
What has IGTC done with 
regard to self-sufficiency in the 
manufacturing of necessary 
equipment? What are its future 
plans?
Regarding self-sufficiency 
activities, more than 710 items 
of commodity, equipment and 
parts have thus far been domes-
tically manufactured. Of this, 
403 items pertain to valve me-
chanics, 196 in electricity and 
instrumentation and 109 items 
are associated with processing. 
As far as filters are concerned, 
more than IRR 200 billion has 
been annually saved. In the 
industrial oil production, more 
than IRR 212 billion has been 
saved annually. In 2019 only, 
domestically-made equipment 
worth IRR 40 billion was used. 
Future self-sufficiency plans 
envisaged by IGTC include 
drawing up a self-sufficiency 
roadmap, five-year self-suffi-
ciency planning, sharing know-
how and technology achieved 
from all zones and subsidiaries, 
setting up specialized work-
ing groups on electricity and 
instrumentation, mechanics, 
processing and pipelines, 
identifying challenges and 
obstacles.
How is cooperation with 
knowledge-based and techno-
logical companies followed up 
on at IGTC?
In research and technology, 
more than 53 research projects 

worth IRR 103 billion have 
been carried out in partnership 
with universities and knowl-
edge-based centers, while 26 
research projects worth IRR 
349 billion are under way. 
Cooperation with academic 
centers and knowledge-based 
companies is followed up 
on by the R&D Division of 
IGTC. Meantime, academic 
centers and knowledge-based 
companies are identified 
through specialized technomar-
kets held annually by National 
Iranian Gas Company (NIGC), 
as well as R&D Demand and 
Supply System software. All 
research proposals that have 
been assessed based on IGTC 
needs, and approved by the 
IGTC Research Council have 
directly been instrumental 
in overcoming challenges 
and problems, significantly 
reduced costs and saved large 
amounts of hard currency. For 
instance, an IRR 240 billion 
major research project under 
way involves implementing 
a system to monitor Siemens 
turbines. Implementing this 
project would save IRR 32 
billion in annual costs of rotary 
machinery maintenance for 
each turbocompressor unit.
What measures have IGTC 
taken to protect the environ-
ment and guarantee the safety 
of pipelines and installations?
The safety of gas trunklines is 
associated with the pipe-
line integrity management 
system (PIMS). This approach 
considers 21 common threats 
to gas trunklines in devising 
preventive measures, regular 
monitoring strategies. Some 
of these threats are corrosion, 
third party, and infringement 
of boundaries, security threats, 
natural disasters, stress corro-
sion cracking, and construc-
tion problems at pipelines. 
Some of the most important 
measures adopted against 
these threats are demarca-
tion, patrolling, corrosion 
management, controlling 
maintenance, examining pipe 
coating, making gas pipe-
lines resilient, class and route 
modifications, intelligent and 
cleaning pigging – all aimed 
at pipeline risk management 
and reducing consequences. 
To that effect, supervising the 
performance of contractors is a 

key element in IGTC activities 
within the HSE framework. 
Such supervision existed both 
at the time of drafting contract 
documents and during activity 
of contractors. Regarding the 
environment, by managing 
carbon emissions and reduc-
ing environmental pollutant 
emissions through preventive 
maintenance of equipment, 
greenhouse gas emissions are 
managed. Creating or modify-
ing industrial and human waste 
systems, managing energy 
resources and optimizing con-
sumption, and creating green 
space based on obligations 
are among the most important 
measures for protecting the 
environment. Recently, in the 
management of waste from 
origin and using zero waste 
index (ZWI) and determining 
emission coefficients, very 
effective measures have been 
taken, which would yield in 
the near future with positive 
economic and environmental 
results.
Anything else you would like 
to add?
Gas transmission is the begin-
ning of outsourcing. Systemic 
attitude and the experience 
of implementation of Article 
44 of the Constitution require 
us not to step into darkness 
through a high-risk route. 
However, one forgotten risk 
in similar experiences is the 
assessment of outsourcing 
potential and openness of the 
private sector to partnership. 
In order to assess these risks, 
identify potentialities and raise 
awareness of future strategic 
partners, companies special-
izing in the four sectors of 
operating compressor stations, 
operating pipelines, overhaul 
of rotary machinery and intel-
ligent pigging were invited to 
identify themselves. Qualified 
companies were identified and 
separate meetings were held 
with the company managers. 
During the meetings, the labor 
market perspective, invest-
ment opportunities, contents 
of agreements and methods 
of assessment in tender bids 
were explained. The views 
of experienced contractors 
were applied with a view to 
minimizing partnership risks. 
Exemplary synergy was ob-
served in this project. Valuable 
experience was exchanged 
between the two parties. Three 
stakeholders are involved: 
IGTC, contractors and the 
industry. By creating transpar-
ent communications and public 
information, any ground for 
benefitting from leaked infor-
mation was removed and the 
experience of other industries 
including power plants was 
received. Dynamism and 
competition picked up speed 
between potential outsource 
companies, whose final result 
would be upgrading the capa-
bility of these companies.
By Mahnaz Mohammad-Qoli
Courtesy of Iran Petroleum

News
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تحلیل
گفتمان

صندوق بین المللی پول گزارش داد؛

رشد مثبت بخش نفت اقتصاد ایران
تحريم های نفتی در حال بی اثر شدن هستند

صندوق بیــن المللی پــول IMF در 
بخشــی از یکی از گزارش چشــم انداز 
اقتصادی منطقه ای خود که به بررسی منطقه 
غرب آسیا و آسیای میانه پرداخته است، از 
رشد بخش نفتی و غیر نفتی ایران در سال 
۲۰۲۰ یعنی ســال شیوع کرونا و همچنین 

سال پیش رو یعنی سال ۲۰۲۱ خبر داد.
 رشد مثبت بخش نفتی اقتصاد ایران در 

سال کرونا
بر اساس این گزارش، بخش نفتی 
ایران علی رغم افت شدید و چشمگیر در 
سال ۲۰۱۹ که منفی ۳۸.۹ درصد برآورد 
شده است، در سال ۲۰۲۰ همزمان با شیوع 
کرونــا و در عین حال تحریم های نفتی، 
رشد ۳.۱ درصدی را ثبت و در سال جاری 
میالدی رشد ۴.۱ درصدی را ثبت خواهد 
کرد. این امر نشان می دهد که تحریم های 
نفتی در حال از دســت دادن کارکرد خود 

هستند.
رشد بخش نفتی و غیرنفتی ایران

این  برآوردهای  اساس  بر  همچنین 
نهاد بین المللی، بخش غیرنفتی ایران پس 
از ثبت رشــد ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۱۹ 
در سال ۲۰۲۰ نیز رشــد ۱.۳ درصدی را 
ثبت کرده اســت.بر اســاس برآوردهای 
IMF، رشد بخش غیر نفتی ایران در سال 
جاری میالدی به ۲.۳ درصد تولید ناخالص 

داخلی خواهد رسید.
 افزایش تولید نفت ایران

صندوق بین المللی پول اعالم کرد، 
تولید نفت خام از ۲.۱۹ میلیون بشــکه در 
روز در سال ۲۰۱۹ به روزانه ۲.۲۳ میلیون 
بشکه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
همچنین تولید نفت ایران با افزایش ۲۰۰ 
هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به روزانه 

۲.۳۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تولید نفت خام ایران

در همین راســتا، گزارش سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک، 

طی ماه های ژانویه، فوریه و مارس یعنی 
سه ماه نخست ســال ۲۰۱۲ از افزایش 
شدید تولید نفت ایران خبر می دهد.این 
سازمان در جدیدترین گزارش خود به نقل 
از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران 
در ماه مارس ۲۰۲۱ برابر با فروردین ماه 
۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار بشــکه 
در روز رســیده که نسبت به ماه پیش از 
آن ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش یافته 
است.بر اساس این گزارش، ایران در ماه 
فوریه برابر با اسفند ۹۹ روزانه دو میلیون 
و ۱۶۷ هزار بشکه نفت تولید کرده است 
که این رقم در ماه پیش از آن یعنی ژانویه 
۲۰۲۰ )بهمن ۹۹( حدود ۲ میلیون و ۹۸ 

هزار بشــکه در روز بوده است.همچنین 
بر اســاس گزارش اوپک، ایران به طور 
متوسط در سال۲۰۲۰ روزانه یک میلیون 
و ۹۸۵ هزار بشکه نفت تولید کرده است.

 صادرات نفت ایران هم بیشتر شد
صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۹ 
بالغ بر ۴۹۰ هزار بشکه در روز بوده در سال 
۲۰۲۰ به روزانه ۶۴۰ هزار بشــکه افزایش 
یافته است.این رقم در سال ۲۰۲۱ به روزانه 

۷۷۰ هزار بشکه خواهد رسید.
صادرات نفت خام ایران

در مورد صادرات نفــت ایران نیز، 
چندین ماه اســت که رسانه های غربی 
از ورود آرام آرام صــادرات نفت ایران به 

می دهند.رویترز  خبــر  جهانی  بازارهای 
طی گزارشی در اسفند ماه به نقل منابع 
صنعتــی و آمارهای ریفینیتیو نوشــت، 
ایران طی ۱۴ ماه گذشــته، حدود ۱۷.۸ 
میلیــون تن )۳۰۶ هزار بشــکه در روز( 
نفت خام به چین منتقــل کرده که این 
حجم در ماه ژانویــه و فوریه رکورد زده 
است.این خبرگزاری چند هفته بعد دوباره 
طی گزارشــی نوشت در ۱۹ روز نخست 
ماه مارس، ۶۵۰ هزار بشکه در روز نفت 
ایران در چین تخلیه شــده که بیشتر در 
استان شــاندانگ، قطب پاالیشگاه های 
مستقل چین صورت گرفته است.این رقم 
در ماه ژانویه ۷۹۷ هزار بشــکه روز در ماه فوریه ۴۹۰ هزار بشــکه در روز و 

بوده است.
 تولید و صادرات گاز

بر اساس این گزارش، تولید گاز ایران 
که در ســال ۲۰۱۹ معــادل ۳.۹۷ میلیون 
بشکه در روز نفت بوده است در سال ۲۰۲۰ 
به معادل  ۳.۹۸ میلیون بشکه در روز نفت 
افزایش یافته است.این رقم در سال جاری 
میالدی به معادل ۳.۹۹ میلیون بشــکه در 
روز افزایش خواهد یافت.اما میزان صادرات 
گاز ایران در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ در رقم معادل ۲۴۰ هزار بشــکه در 

روز نفت ثابت باقی مانده است.
 قیمت سر به سر برای نفت ایران

قیمت سر به سر نفت، معرف قیمتی 
است که نفت خام برای پوشش هزینه ها 
و مخارج بودجه باید داشته باشد.بر اساس 
این گزارش، قیمت سر به سر نفت ایران 
برای تامین هزینه ها و مخارج بودجه در 
سال ۲۰۱۹، برابر با ۱۹۷.۸ دالر به ازای 
هر بشکه نفت بوده که این رقم در سال 
۲۰۲۰ به ۳۰۴.۳ دالر به ازای هر بشکه 
افزایش یافته اســت.اما برآورد صندوق 
نشــان می دهد این رقم در سال ۲۰۲۱ 
به ۲۴۲.۸ دالر در هر بشکه کاهش یابد.

در نشست مشترک مديرعامل نفت خزر و سفير ترکمنستان؛
راهکارهای گسترش همکاری های نفتی ايران و ترکمنستان بررسی شد

راهکارهــای گســترش همکاری های 
نفتی ایــران و ترکمنســتان در نشســت 
مشترک مدیرعامل شرکت نفت خزر و سفیر 

ترکمنستان در ایران بررسی شد.
نفت  مدیرعامل شرکت  اصولی،  علی 
خزر در این دیدار با اشــاره بــه تاریخچه 
مناســبات ایران و ترکمنستان به عنوان دو 
کشور همســایه با ارتباطات عمیق قومیتی 
و گستره مرزی مشترک در خشکی و دریا، 
فعالیت ها و مأموریت های شرکت نفت خزر 
را معرفی و به توانمندی ها و دســتاوردهای 
کسب شــده در آب های عمیق خزر اشــاره 
کرد.وی تشکیل کنسرسیوم مطالعاتی خزر 
جنوبی، بلوک بندی و اولویت بندی ساختارها 
و اولویت بخشی به عملیات حفاری اکتشافی 
در بلوک های ۶.۲ و ۸.۱ و توافق همکاری 
نفتی با جمهوری آذربایجان در بلوک البرز 

را بخشــی از اقدام هــا و فعالیت های مهم 
شــرکت نفت خزر برشــمرد و با اشاره به 
استقرار تأسیســات کشتی سازی در شمال 
ایران و تجربه ساخت سکوهای ایران خزر، 
ســکوی نیمه شــناور ایــران  امیرکبیــر و 
شناورهای چندمنظوره کاسپین، اظهار کرد: 
ظرفیت های ایــران در این بخش، ظرفیت 
بالقــوه ای بــرای ارائه خدمــات در حوزه 
همکاری های مشــترک دو کشور به شمار 
می رود.احمد قربانف، ســفیر ترکمنستان در 
ایران نیز ضمن قدردانــی از برگزاری این 
نشست، به تشریح دوران طالیی مناسبات 
بیــن دو کشــور پرداخت و بــر ضرورت 
همکاری هــای دوجانبه در زمینه طرح های 
نفــت و گاز تأکید کرد.وی در صحبت های 
خود از گســترش همکاری هــا به ویژه در 
بخش های فنی و مهندســی اســتقبال و 

به نقش ســفارت به عنوان پل ارتباطی بر 
ارائه پیشنهادهای منطقی و اجرایی  مبنای 
به شــرکت های فعال در ترکمنستان اشاره 

کرد.ســفیر ترکمنستان در ایران با اشاره به 
همکاری هــای ایــران و آذربایجان، اظهار 
امیدواری کرد که کشــور ترکمنســتان نیز 

بتوانــد از خدمات و دانش فنــی ایران در 
آب هــای عمیق دریای خزر اســتفاده کند 
و نشســت کمیســیون اقتصادی با حضور 
شرکت های فنی و تخصصی دوطرف هرچه 
ســریع تر تشکیل شــود.قربانف با اشاره به 
دستاوردهای شرکت نفت خزر در آب های 
عمیق خــزر و بهره مندی این شــرکت از 
حضور متخصصان و کارشنان خبره و فنی 
افزود: ظرفیت های زیادی برای گســترش 
همکاری های ترکمنستان و ایران در بخش 
انرژی در دریای خزر وجود دارد که می تواند 
به توســعه اقتصادی دو کشور کمک کند.
بر اساس اعالم شــرکت نفت خزر، در این 
همکاری های  گســترش  راه های  نشست، 
مشــترک بین دو کشور و پیشــنهادهای 
مرتبط بــا این موضوع مطــرح و بحث و 

تبادل نظر شد.

اخبار

پیام وزیر نفت برای درگذشت محمدهادی 
نژادحسینیان

وزیر نفت در پیامی درگذشت سید محمدهادی نژادحسینیان 
را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفت.

متن پیام بیژن زنگنه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
جناب آقای سید محمدهادی نژادحسینیان همکار قدیمی 
صنعت نفت و خدمت گزار صدیق جمهوری اسالمی ایران، پس 
از ســال ها بیماری به لقاءاهلل پیوســت. این ضایعه را به همسر 
گرامی، فرزندان محترم، خانواده و دیگر وابســتگان و دوستان 
ایشان تسلیت عرض می کنم.ایشان ســال ها به عنوان معاون 
وزیر نفت صادقانه به صنعت نفت کشور خدمت کردند و عالوه 
بر آن مدت ها نیز به عنوان وزیر، مســئولیت وزارتخانه های راه 
و ترابری و صنایع ســنگین و عالوه بر آن سفارت و نمایندگی 
جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملل متحــد را به عهده 
داشتند.از خداوند متعال، مسئلت دارد که او را با اجداد طاهرینش 
محشور و به همســر، فرزندان و خانواده محترم ایشان، صبر و 

اجر عطا فرماید.
بازسازی قطعات توربین سوالر در نفت و 

گاز آغاجاری
 رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری، از تعویض تیغه های متحرک توربین سوالر با تکیه 

بر دانش و توان کارشناسان تعمیرات این شرکت خبر داد.      
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، محســن دهبانپور گفت: با توجه به فرسایش تیغه های 
ردیف نخســت کمپرسور این توربین، مهندسان این شرکت در 
آزمایش هایــی تیغه ها را از نظر آنالیز جنس و اندازه گیری زاویه 
حمله هوای داغ  ارزیابی کردند.وی با اشاره به اهمیت عملکرد 
توربین ها به عنــوان مهم ترین تجهیزات فرآیندی افزود: پس از 
بررسی دقیق، کارشناسان متوجه شدند تیغه مرحله دوم توربین، 
هــم از نظر آنالیز و هم از نظر فنی با تیغه مرحله نخســت آن 
مشابه اســت که بر همین اساس در  عملیاتی تیغه های مرحله 
دوم به جای تیغه های مرحله نخســت جاگــذاری و پین کوبی 
شــد.رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری ادامه داد: از پارســال تاکنــون همکاران ما در 
بخش تعمیرات موفق به راه اندازی ۶ دســتگاه توربین سوالر با 
اســتفاده از همین ایده و دانش داخلی شــدند و امسال نیز یک 
دســتگاه توربین دیگر به صورت کارشناسی و با دقت باال تعمیر 
و اســتفاده شد.دهبانپور با قدردانی از تالش متخصصان داخلی 
شرکت و مشارکت خوب دیگر اداره ها اظهار کرد: سود و صرفه 
اقتصادی حاصل از این عملیات بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد 

شده است.
از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت اعالم شد؛

دومین فراخوان انتخاب و توسعه مدیران 
عمومی در صنعت نفت

مرکز توســعه مدیریت صنعت نفــت به منظور اجرای طرح 
»انتخاب و توسعه مدیر عمومی در صنعت نفت« فراخوان داد.

مرکز توســعه مدیریت صنعت نفــت در زمینه اجرای ابالغیه 
مورخ ۱۲ مردادماه سال ۹۴ وزیر نفت، با هدف شناسایی، ارزیابی و 
تربیت و معرفی نســلی نو از مدیران و اعطای گواهینامه صالحیت 
حرفه ای به آنان، از همه شــاغالن واجد شــرایط برای ثبت نام در 
دومیــن فراخوان طرح »انتخاب و توســعه مدیر عمومی در صنعت 
نفت« دعوت کرده است.بر اساس این گزارش، ثبت نام از تاریخ ۱۳ 
PORTAL. اردیبهشت ماه لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه
NIOC.IR امکان پذیر اســت و متقاضیان و عالقه مندان می توانند 
برای مرور شرایط ثبت نام اعم از سن، سابقه کار و مدرک تحصیلی 
و...، متن فراخوان و به منظور آگاهی از نحوه ثبت نام، دســتورعمل 
راهنمای ثبت نام را مطالعه و به منظور کســب اطالعات بیشــتر به 
ســایت مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت و پورتال سامانه جامع 
فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران مراجعه کنند.
27 پروژه مهندسی و ساختمان در دستور 

کار نفت مرکزی
۲۷ پروژه با هدف حفظ، نگهداشــت و افزایش تولید نفت 

و گاز در دستور کار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، پیمان ایمانی، مدیر مهندســی و ساختمان این 
شــرکت گفت: این پروژه ها در میدان های با سرپرســتی این 
شــرکت در مناطق مختلف کشور اجرایی خواهد شد.وی افزود: 
از این تعداد ۱۴ پروژه شــامل نصب تســهیالت ســرچاهی و 
خطوط لوله جریانی، هشــت پروژه بــا محوریت احداث مراکز 
بهره بــرداری، خطوط لولــه انتقال و برق رســانی چاه ها و پنج 
پروژه در زمینه احداث موقعیت چاه هاست که با سرمایه گذاری 
افزون بر ۴ هزار میلیارد ریال و ۲۵ میلیون یورو با اســتفاده از 
توانمندی های داخلی وارد فاز عملیاتی می شــود.مدیر مهندسی 
و ســاختمان شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره زمان 
بهره برداری از این پروژه ها گفت: بر اســاس پیش بینی ها، این 
پروژه ها تا پایان امسال به پایان می رسد و بهره برداری می شود.
ایمانی درباره عملکرد مدیریت مهندســی و ساختمان در سال 
گذشــته گفت: در این مدت احداث موقعیت، نصب تسهیالت 
ســرچاهی و خطوط لوله جریانی هشت حلقه چاه تولید نفت و 

گاز اجرا و عملیاتی شد.

IMF : بخش نفتی ایران 
علی رغم افت شدید و 

چشمگیر در سال 2019 که 
منفی 38.9 درصد برآورد 
شده است، در سال 2020 

همزمان با شیوع کرونا و در 
عین حال تحریم های نفتی، 
رشد 3.1 درصدی را ثبت و 
در سال جاری میالدی رشد 
4.1 درصدی را ثبت خواهد 

کرد
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تحلیل
گفتمان

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر در گفت وگو با دانش نفت مطرح کرد:

رکورد تولید بی سابقه پتروشیمی تخت جمشید در وضعیت قرمز
در حال حاضر بیشترین حجم صادرات به کشورهای آسیایی است

گلناز پرتوی مهر
مجتمع پتروشیمی تخت جمشید )TJPC( شامل 
 )SBR( یک واحد تولید االستومر استایرن بوتادین رابر
به روش پلیمریزاســیون امولسیونی ســرد با ظرفیت 
 GOODYEAR ۳۵ هزار تن در ســال با تکنولوژی
و یــک واحد تولیــد پلی بوتادین رابــر )PBR ۱(  به 
روش پلیمریزاســیون محلولی با کاتالیست زیگلر-ناتا 
BF- بــا ظرفیت ۱۸ هزار تن درســال بــا تکنولوژی
GOODRICH  می باشد ویک خط جدید به ظرفیت 
۳۵ ۰۰۰ تن در ســال که تمام محاسبلت مهندسی آن 
در ایران انجام شــده میباشد؛ که در زمینی به مساحت 

۱۶ هکتار در ســایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 
واقع شــده است. عملیات اجرایی احداث مجتمع از آذر 
ماه ســال ۱۳۹۱ آغاز گردیده که در نیمه اول ســال 

۱۳۹۳ به بهره برداری رسیده است.
به گزارش خبرنگار دانش نفت، خوراک مورد نیاز 
پتروشیمی تخت جمشید که شامل منومر ۱و۳ بوتا دین 
و استایرن می باشد به ترتیب از پتروشیمی امیرکبیر از 
طریق خط لوله و پتروشــیمی های پارس، جم وشازند 
به وســیله کامیون تامین می گــردد. همچنین عمده  
یوتیلیتی )ســرویس های جانبی( مــورد نیاز این طرح 
شامل بخار، آب خنک کننده و Chiller Water توسط 

واحدهای احداثی در داخل شــرکت تأمین می گردد و 
سایر ســرویس های جانبی از قبیل برق، آب RO از 

پتروشیمی فجر تأمین می گردد.
شــرکت پتروشیمی تخت جمشــید با نگاه ویژه 
به مالحظات زیســت محیطی در زمینه کاهش تولید 
آالینده های هوا، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی 
بر اساس استانداردهای روز طراحی شده و از یک واحد 
تصفیه پساب بومی بســیار پیشرفته با سرمایه گذاری 

بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برخوردار است.
سید اسماعیل موسوی، مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشــیمی تخت جمشــید ماهشــهر در گفت وگو با 
خبرنگار دانش نفت با اشــاره به فعالیت این شــرکت 
 SBR و PBR اظهار کرد: این شــرکت تولیــد کننده
به منظــور تامین نیاز داخل اســت اغلب مشــتریان 
محصوالت این شــرکت کشورهای آسیایی و اروپایی 
هســتند اما در حال حاضر بیشترین حجم صادرات به 

کشورهای آسیایی است.
وی بیــان کــرد: خوشــبختانه این شــرکت با 
وجود عوامل دســت و پاگیری همانند شــیوع بیماری 
فراگیرکرونا به ویژه در اســتان عزیز خوزســتان که تا 
مــدت ها در وضعیت قرمز قرار گرفته بود و به موجب 
آن تعدادی از همکاران شــرکت که بعضآ از مسئوالن 
و روســای واحدها بودند به این ویروس مبتال شدند، 
توانســت در نیمه دوم ســال ۹۹ یک بار رکورد تولید 
را شکســته و به رکورد تولید ۷هزار و ۳۲ تن دســت 
پیدا کند.موسوی گفت: مجددا در فروردین سال ۱۴۰۰ 
رکورد تولید در این شرکت شکسته شد و به ۷هزار و ۴۱ 
تن رسید که باالترین رکورد تولید از آغاز بهره برداری 
این شــرکت تاکنون محسوب می شود و به نوعی در 
آن  باالتریــن رکورد تولید SBR بــه ۳ هزار و ۶۰۰ 
تن رســید، در حالی که تا به حال واحد  SBR رکورد 
این میزان تولید را درسال شاهد نبوده است.مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی تخت جمشــید ماهشهر افزود: در 
  SBR حال حاضر در زمینه خوراک مورد نیاز واحد های
باید از مرکز عســلویه تامین خوراک داشــته باشیم و 
از طرفی  برای دو خطPBR مجبور هســتیم، خوراک 
مورد نیاز را عالوه بر ماهشــهر و عسلویه از شهرهای 
اراک یا تبریز تهیه کنیــم زیرا مقدار تامین خوراک از 
امیر کبیر کافی نبوده و در نتیجه در محاســبات اولیه 
مجتمع ، قرار بود واحد BD را راه اندازی احداث شــده 
تا برش c۴را از ایالم تامین و جداســازی آن در داخل 
مجتمع انجام شــودکه این مهم در دست اقدام است 
بــه طوری که مصوبه هیات مدیــره آن صادر و طرح 
توجیه اقتصادی آن نیز تهیه شده است وکم کم برای 

محاسبات مهندسی و جزییات آن آماده می شویم .
وی عنــوان کــرد: باتوجه به شــیوع کرونا این 
شــرکت نیز همانند سایر شــرکتها  با افزایش هزینه 
صادرات مواجه بوده اســت زیــرا به دنبال همه گیری 
کرونا فــروش محصــول بســیاری از کارخانجات و 
واحد های صنعتی کاهش یافته و بعنوان مثال شرکتی 
مانند ما که به عنوان تولید کننده مواد خام الســتیک 
اســت، با اعمال محدودیتها و کاهش مسافرت ها صد 
درصد به عنوان تولید کننده مواد اولیه الستیک ماشین 
با مشکل مواجه می شود به همین دلیل اگر محدودیت 
ها از میان برداشــته شود، وضعیت بازار داخل و خارج 
بهبود و امکان صادرات بیشتر نیز فراهم خواهد گردید 
و وضعیت درآمدی شــرکت بهبــود خواهدیافت.وی 
افزود: متاســفانه همه گیری کرونا بیشترین تاثیر را بر 
قسمت حمل و نقل بر جای گذاشته است به طوری که 
بیشترین محصوالت تولیدی این شرکت نیز در حوزه 
حمل و نقل است. امیدواریم که با تاثیر گذاری واکسن 
کرونا تقاضای بازار جهانی بهبود یابد و از لحاظ قیمت 
فروش با از میان برداشته شدن تحریم ها آینده بهتری 

را برای فروش محصوالت شرکت شاهد باشیم.
نیســتانی، مدیر فروش شرکت پتروشیمی تخت 
جمشــید ماهشــهر در ادامه این گفت وگو اظهار کرد: 
این شــرکت دو محصول اصلی مورد نیاز صنعت تایر 
را تولیــد می کند که نخســتین محصــول کایوچوی 
مصنوعی SBR۱۷۱۲ و دیگری PBR ۱۲۲۰ اســت. 
در ارتباط با رفع نیاز داخل، SBR توسط این شرکت و 
پتروشیمی بندر امام و PBR عالوه برتخت جمشید در 

پتروشیمی شــازند تولید می شود و مازاد آن نیز صادر 
می شود.

وی در ارتباط با ظرفیت تولید این شرکت عنوان 
کرد: در ارتباط با SBR می توان گفت، ســال گذشته 
باالتر از ظرفیت اســمی تولید شده است به طوری که 
بــه میزان ۳۵هزار و ۵۳۲ تــن  SBR  و میزان تولید 

PBR نیز ۳۴هزار و ۶۴۴ تن بوده است.
مدیر فروش شرکت پتروشــیمی تخت جمشید 
ماهشــهر افــزود: در ارتبــاط با SBR، صــد درصد 
نیاز داخل توســط شرکت پتروشــیمی تخت جمشید 
 PBR ماهشــهر تامین شــده اســت و در ارتبــاط با
پنجــاه درصــد بــازار را در اختیار داریــم.آذری پور، 
مدیرمالی این شــرکت گفت: درحال حاضر شــرکت، 
در بــازار پایــه فرابورس قــرار دارد و فــروش ریالی 
شــرکت در ســال ۱۳۹۸ .۷ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال 
 و در ســال ۱۳۹۹، ۱۷هــزار و ۸۷۰ میلیــارد ریــال 
بوده اســت.وی افزود: سود خالص شــرکت در سال 
۱۳۹۸ را یک هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال  و سود خالص 
سال ۱۳۹۹را ۶هزار و ۳۵هزار میلیارد ریال عنوان کرد. 
آذری پور، روند سودآوری این شرکت را مثبت ارزیابی 
کرد و خاطرنشــان کرد: اقدامات الزم در این شرکت 
برای پذیرش در بازار باالتر انجام شــده است و منتظر 

تایید نهایی کمیته پذیرش هستیم.
وی گفت: درصورتی که ســرمایه گذاران به بازار 
ســرمایه اطمینان حاصل پیدا کنند و نقدشــوندگی به 
بازار بازگردد، به نظر می رســد، می توان رشد قیمتی 

سهم این شرکت را شاهد باشیم.
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بین امللل

اخبار

سقوط بی سابقه سهم اوپک از واردات نفت 
هند

داده هـــای تجـــاری نشـــان داد کـــه ســـهم اوپـــک از 
ـــر  ـــال اخی ـــدار در ۲۰ س ـــن مق ـــه کمتری ـــد ب ـــت هن واردات نف

رســـیده اســـت.
ـــی  ـــای صنعت ـــرز، داده ه ـــزاری رویت ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ــک از واردات  ــهم اوپـ ــه سـ ــد کـ ــان دادنـ ــاری نشـ و تجـ
نفـــت هنـــد در ســـال مالـــی منتهـــی بـــه مـــارس ۲۰۲۱ 
ـــیده  ـــته رس ـــال گذش ـــل ۲۰ س ـــدار در حداق ـــن مق ـــه کمتری ب
ــاد  ــومین اقتصـ ــت سـ ــوع واردات نفـ ــرا مجمـ ــت، زیـ اسـ
ـــید. ـــر رس ـــال اخی ـــدار در ۶ س ـــن مق ـــه کمتری ـــیا ب ـــزرگ آس ب

ـــومین  ـــت س ـــوع واردات نف ـــا، مجم ـــن داده ه ـــاس ای ـــر اس ب
واردکننـــده بـــزرگ نفـــت جهـــان در ســـال مالـــی ۲۰۲۰-

ـــه  ـــبت ب ـــود نس ـــی می ش ـــارس منته ـــاه م ـــه م ـــه ب ۲۰۲۱ ک
پارســـال ۱۱.۸ درصـــد کاهـــش یافتـــه و بـــه ۳ میلیـــون و 
ـــال  ـــن س ـــت.هند در ای ـــیده اس ـــکه در روز رس ـــزار بش ۹۷۰ ه
ـــرد  ـــداری ک ـــادا خری ـــکا و کان ـــتری از آمری ـــت بیش ـــی نف مال
ـــه  ـــش داد و ب ـــود را کاه ـــت خ ـــک از واردات نف ـــهم اوپ و س
۲ میلیـــون و ۸۶۰ هـــزار بشـــکه در روز یعنـــی ۷۲ درصـــد 
ـــم  ـــن رق ـــد بود.ای ـــش از آن ۸۰ درص ـــم پی ـــن رق ـــاند. ای رس
پایین تریـــن مقـــدار واردات نفـــت هنـــد از اوپـــک از ســـال 
ـــن  ـــش از آن داده ای در ای ـــه پی ـــود ک ـــی ۲۰۰۲-۲۰۰۱ ب مال
ـــم  ـــد ه ـــوخت هن ـــاالنه س ـــت.تقاضای س ـــود نیس ـــاره موج ب
در ایـــن ســـال مالـــی بـــرای نخســـتین بـــار در ۲۳ ســـال 
ـــی  ـــال مال ـــدار از س ـــن مق ـــه کمتری ـــت و ب ـــش یاف ـــر کاه اخی

ــید. ۲۰۱۷-۲۰۱۶ رسـ
تمایل عراق برای خرید سهم اکسون موبیل 

در میدان نفتی قرنه غربی 
وزیـــر نفـــت عـــراق اعـــالم کـــرد کـــه ایـــن کشـــور 
ـــه  ـــی قرن ـــدان نفت ـــل در می ـــون موبی ـــهم اکس ـــد دارد س قص

غربـــی-۱ را بخـــرد.
ـــار  ـــان عبدالجب ـــرز، احس ـــزاری رویت ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ــرکت  ــهم شـ ــد دارد سـ ــراق قصـ ــه عـ ــرد کـ ــالم کـ اعـ
ـــی- ـــه غرب ـــی قرن ـــدان نفت ـــل در می ـــون موبی ـــی اکس آمریکای

۱ را از شـــرکت نفـــت دولتـــی بصـــره بخـــرد.وی در کنفرانســـی 
ـــون در  ـــی مجن ـــزرگ نفت ـــدان ب ـــه می ـــاره ب ـــا اش ـــری ب خب
جنـــوب ایـــن کشـــور گفـــت: ماننـــد آنچـــه بـــرای میـــدان 
نفتـــی مجنـــون رخ اد، وزارت نفـــت در حـــال مذاکـــره بـــا 
شـــرکت نفـــت بصـــره بـــرای بـــه دســـت آوردن مالکیـــت 
ـــن  ـــت ای ـــی-۱ و هدای ـــه غرب ـــل در قرن ـــون موبی ـــهم اکس س
ـــه  ـــود ک ـــرده ب ـــالم ک ـــته اع ـــاه گذش ـــت.عراق م ـــروژه اس پ
اکســـون موبیـــل قصـــد دارد ســـهم ۳۲.۷ درصـــدی خـــود 
ـــن  ـــت ای ـــد و وزارت نف ـــی-۱ را بفروش ـــه غرب ـــدان قرن از می
کشـــور مذاکراتـــی را بـــرای خریـــد احتمالـــی آن بـــا ایـــن 
ـــراق  ـــت ع ـــت.وزیر نف ـــرده اس ـــاز ک ـــی آغ ـــرکت آمریکای ش
همچنیـــن اظهـــار کـــرد: انتظـــار مـــی رود هزینـــه توســـعه 
ــون دالر  ــارد و ۱۰۰ میلیـ ــه ۲ میلیـ ــدان گازی منصوریـ میـ
ـــه  ـــده مناقص ـــته برن ـــاه گذش ـــن م ـــینوپک چی ـــرکت س باشد.ش
ــی  ــرکت دولتـ ــکاری شـ ــا همـ ــدان بـ ــن میـ ــعه ایـ توسـ
ـــراق  ـــرد: ع ـــار ک ـــد.عبدالجبار اظه ـــراق ش ـــد ع ـــت میدلن نف
ـــد دارد  ـــد گاز قص ـــش تولی ـــرح افزای ـــی از ط ـــوان بخش به عن
ـــره  ـــرکت گاز بص ـــارد دالر در ش ـــده ۳ میلی ـــال آین ـــج س در پن
ســـرمایه گذاری کنـــد تـــا ظرفیـــت تولیـــدش را ۴۰ درصـــد 
ـــوت  ـــون ف ـــارد و ۴۰۰ میلی ـــک میلی ـــه ی ـــد و ب ـــش ده افزای

مکعـــب در روز برســـاند.
پارلمان اروپا خواستار توقف پروژه نورد 

استریم-2 شد
پارلمـــان اروپـــا خواســـتار توقـــف پـــروژه خـــط لولـــه 

گازی نورداســـتریم-۲ روســـیه شـــد.
ـــار  ـــا ب ـــان اروپ ـــس، پارلم ـــزاری پلت ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ــتار توقـــف پـــروژه خـــط لولـــه انتقـــال گاز  دیگـــر خواسـ
نـــورد اســـتریم ۲ شـــد. ایـــن ســـومین بـــاری اســـت کـــه 
ــالدی و  ــته میـ ــال گذشـ ــاه اوت سـ ــان از مـ ــن پارلمـ ایـ
ـــف  ـــتمدار مخال ـــی، سیاس ـــی ناوالن ـــمومیت الکس ـــس از مس پ
روســـیه، چنیـــن اقدامـــی می کنـــد.در قطعنامـــه ای کـــه در 
ــق،  ــا ۵۶۹ رأی موافـ ــت ماه( بـ ــم اردیبهشـ ــل )نهـ ۲۹ آوریـ
۶۷ رأی مخالـــف و ۴۶ رأی ممتنـــع تصویـــب شـــد، ایـــن 
پارلمـــان از اتحادیـــه اروپـــا خواســـت وابســـتگی خـــود را 
بـــه انـــرژی روســـیه کاهـــش دهد.ایـــن قطعنامـــه جدیـــد، 
مشـــورتی و غیرالـــزام آور اســـت و بـــا توجـــه بـــه رفتـــار 
ـــای  ـــر نیروه ـــی اخی ـــی نظام ـــی، و لشکرکش ـــا ناوالن ـــکو ب مس
روســـیه در نزدیکـــی مـــرز اوکرایـــن و حملـــه ســـال ۲۰۱۴ 
ــلحه در جمهـــوری چـــک تصویـــب  ــار اسـ ــه یـــک انبـ بـ
شـــد.این قطعنامـــه از نهادهـــای اتحادیـــه اروپـــا و همـــه 
ـــورد  ـــه ن ـــط لول ـــل خ ـــد از تکمی ـــو می خواه ـــورهای عض کش
ــم  ــرکل، صدراعظـ ــگال مـ ــری کنند.آنـ ــتریم-۲ جلوگیـ اسـ
ــی و  ــده ناوالنـ ــود پرونـ ــا وجـ ــا بـ ــا و بارهـ ــان بارهـ آلمـ
لشکرکشـــی ارتـــش روســـیه، از پـــروژه نـــورد اســـتریم-۲  
حمایـــت کـــرده اســـت.وی در اوایـــل مـــاه جـــاری گفتـــه 
ــری  ــنامه »بازنگـ ــق بخشـ ــا از طریـ ــه اروپـ ــود: اتحادیـ بـ
 گاز« موضـــع مشـــترکی دربـــاره ایـــن پـــروژه اتخـــاذ 

کرده است.

سه عامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در ماه جاری کدامند؟

بهبود قیمت نفت و سود شرکت های بزرگ نفتی 
تهیه و تنظیم: پریسا بطنی

نفت ســبب شــد  قیمت  بهبــود 
شرکت های بزرگ نفتی در سه  ماه نخست 
امســال به مسیر ســوددهی بازگردند. بر 
این اساس، شــرکت های بزرگ نفتی در 
روزهــای اخیر در گزارش عملکرد ســه 
ماهه خود اعــالم کردند که در پی بهبود 
قیمت نفت در ماه های اخیر، در ســه ماه 
نخست امسال سود برده اند و زیان ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا را جبران کرده اند.
شرکت های بی پی انگلیس، اکسون 
موبیل آمریکا، توتال فرانسه، ایمپریال اویل 
کانادا و ماراتن اویل آمریکا در گزارش های 
ســه ماه نخســت خود اعالم کردند که 
افزایش قیمــت نفت در ماه هــای اخیر 
سبب بهبود تجارت و سود این شرکت ها 
شــده اســت.توتال اعالم کرد که درآمد 
این شــرکت در ســه ماه نخست امسال 
نزدیــک به پیــش از همه گیری ویروس 
کرونا بوده اســت، زیــرا افزایش قیمت 
نفت و گاز ســبب رونق تجارت و افزایش 
تولید برق شــد.توتال در گــزارش خود، 
درآمد خالص ماه هــای ژانویه تا مارس را 
۳ میلیارد دالر اعــالم کرد که ۶۹ درصد 
نســبت به پارسال و ۹ درصد باالتر از سه 
ماه نخســت  ۲۰۱۹ است.گزارش سه ماه 
نخست امســال اکسون موبیل هم نشان 
داد کاهش هزینه های این شرکت کمک 
کرده است زیان تاریخی پارسال و نیاز به 
جریان نقدی زیــاد برای کاهش بدهی را 
تغییر دهد.درآمد خالص اکسون موبیل در 
سه ماه نخست امســال ۲ میلیارد و ۷۳۰ 
میلیون دالر یا ۶۴ سنت به ازای هر سهم 
بود، این در حالی اســت که این شــرکت 
پارســال ۶۱۰ میلیون دالر یا ۱۴ ســنت 
برای هر ســهم ضرر کرد.شرکت امپریال 
اویــل کانادا هم در گزارشــی اعالم کرد 
که افزایش قیمــت نفت و بهبود پاالیش 
و حاشیه سود فرآورده های شیمیایی سبب 
شده است این شرکت در سه ماه نخست 
امسال سود کند.امپریال اعالم کرد که در 
سه ماه منتهی به ۳۱ مارس، ۳۹۲ میلیون 
دالر کانادا )۳۱۹ میلیون و ۳۲۰ هزار دالر( 
معادل ۵۳ ســنت به ازای هر سهم سود 
کسب کرده است، در حالی که در سه ماه 
پیــش از آن یک میلیارد و ۱۵۰ هزار دالر 
کانادا یا ۱ دالر و ۵۶ سنت کانادا برای هر 
سهم ضرر کرده بود.ماراتن اویل به عنوان 
آخرین تولیدکننده نفت آمریکا سود سهام 
سه ماهه خود را افزایش داد، زیرا واکسن 
کرونا و افزایش تقاضای سفر سبب افزایش 
قیمت نفت شد.این شرکت سود سهام خود 
را با ۳۳ درصد افزایش، چهار ســنت برای 
هر ســهم اعالم کرد و مبلغ ۵۰۰ میلیون 
دالر بدهی خود را بازپرداخت کرد. ســود 
شــرکت بریتیش پترولیوم هم در سه  ماه 
نخست امسال در پی افزایش قیمت نفت 
و درآمد بیشتر از تجارت گاز طبیعی بیش 
از ســه برابر پارسال شده و به ۲ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون دالر رســیده که فراتر از حد 
انتظار بوده است.

سه عامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در ماه 
جاری کدامند؟

در همین حــال، قیمت نفت برنت 
و وســت تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر 
خوش بینی بــه دورنمای تقاضا، آوریل را 
با رشد ماهانه به پایان رساندند اما بحران 
کووید ۱۹ در هند در روزهای اخیر بازار را 
در هراس فروبرده است. قیمتهای نفت در 
معامالت جمعه تحت تاثیر نگرانیها نسبت 
به وضعیت بحرانی هند، بزرگترین کاهش 
قیمت روزانه در بیش از سه هفته گذشته 
را ثبت کردند اما نفت برنت هشت درصد 
و  وست تگزاس اینترمدیت آمریکا شش 
درصد رشد ماهانه در آوریل داشتند.بهای 
نفت برنت در آخرین روز معامالت قرارداد 
ژوئن، با یک دالر و ۳۱ سنت معادل ۱.۹ 
درصد کاهش، در ۶۷ دالر و ۲۵ سنت در 
هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ژوئن 
با یک دالر و ۴۳ سنت معادل ۲.۲ درصد 
کاهــش، در ۶۳ دالر و ۵۸ ســنت در هر 
بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته 
۱.۷ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۲.۳ 
درصد رشد هفتگی ثبت کردند.عاملی که 
هفته گذشته از رشد قیمتها و سهام انرژی 
حمایت کرد، نهایی شــدن تصمیم اوپک 
پالس برای آغــاز افزایش تدریجی تولید 
از اول ماه مه بود. کمیته فنی مشــترک 
اوپک پالس پیش بینی خوش بینانه ای از 
تقاضا برای نفت داشت و این موضوع بازار 
را دلگرم کرد.در این بین، نشســت کمیته 
بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته 
برگزار شد و همان طور که انتظار می رفت 
تغییری در سیاست پولی صورت نگرفت. 
اما تهدید نگران کننده ای که پیش روی 
بازار قرار گرفت، موج مرگبار شیوع ویروس 
کرونا در هند، ژاپن، برزیل و نقاط دیگر بود 
که می تواند مسیر احیای تقاضا برای نفت 
را به کلی تغییــر دهد.پایگاه خبری اویل 

پرایس به بررسی سناریوهایی پرداخته که 
می توانند مســیر قیمت نفت در ماه مه را 

مشخص کنند.
اوپک و پیش بینی تقاضای قوی برای 

نفت
کمیتــه نظارتی مشــترک وزیران 
اوپک پالس با لغو نشست روز چهارشنبه 
وزیران گروه اوپک پالس و پیشبرد برنامه 
افزایش تولید موافقت کرد. نشست بعدی 
وزیران اوپک پالس برای اول ژوئن )۱۱ 
خرداد( برنامه ریزی شده است. این گروه 
قرار اســت در مدت ســه ماه از ماه مه تا 
ژوئیه حدود دو میلیون بشــکه در روز به 
تولیدش اضافه کند. در نشســت دوشنبه 
گذشــته کمیته فنی اوپــک پالس پیش 
بینی شد مصرف نفت جهان امسال شش 
میلیون بشکه در روز بهبود پیدا  می کند با 
این حال موج شــیوع کووید ۱۹ در هند و 
برزیل روند بهبود تقاضا را تهدید  می کند. 
طبق پیش بینی این کارشناســان، اشباع 
ذخایر نفت که در طول فروپاشی تقاضا در 
اوج بحران پاندمی در ســال گذشته ایجاد 
شده بودند تا پایان سه ماهه جاری ناپدید 
اوپک پالس  فنی  خواهد شد.کارشناسان 
برآورد کردند ذخایر جهانی نفت امســال 
با نرخ ۱.۲ میلیون بشــکه در روز کاهش 
پیدا  می کند. این روند ســریعتر از کاهش 
۸۰۰ هزار بشکه در روز است که یک ماه 
قبل پیش بینی شــده بود. در نتیجه مازاد 
ذخایر در کشورهای توسعه یافته به هشت 
میلیون بشــکه تا پایان ســه ماهه جاری 
نزول خواهــد کرد.این خوش بینی عمدتا 
بر مبنای وضعیت آمریــکا بوده که روند 
احیای تقاضا در آن از ســایر نقاط جهان 
پیشی گرفته است. برنارد لونی، مدیرعامل 
شــرکت BP در تلویزیون بلومبرگ اظهار 
کرد: تقاضای چین برای نفت به ســطح 
پیــش از پاندمی صعود کرده و آمریکا نیز 
تقریبا به وضعیت عادی برگشته و برنامه 
های واکسیناسیون اکنون در اروپا در حال 
انجام اســت.آیا تایید ایــن موضع در روز 

چهارشنبه برای تحرک بخشیدن به یک 
دور دیگر صعود قیمتها کافی خواهد بود؟ 
جواب این سوال احتماال منفی است. ادوارد 
مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در 
این باره گفت: اگرچه تصمیم اوپک پالس 
برای عدم برگزاری نشست وزیران گروه 
نشــان می دهد که این گروه از وضعیت 
فعلی بازار راضی اســت اما میزان زیادی 
از این خوش بینی پیش از این در قیمتها 
انعکاس پیدا کرده است. آنچه نگران کننده 
است هشدار کمیته فنی نسبت به جهش 
شیوع کووید ۱۹ و تبعات آن بر روند احیای 
پیش بینی شــده تقاضا است. با این حال 
بازارهای نفت همچنان ممکن است رشد 
قیمت قابل مالحظه ای داشته باشند زیرا 
قیمتهای نفت پاییــن رکوردهای باالی 

اخیرشان مانده اند.
سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشــته 
اعالم کرد با وجود نشانه های بهبود رشد 
اقتصادی، به سیاست پولی تسهیلی ادامه 
می دهد. همان طور که پیش بینی می شد 
بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را بدون 
تغییر در رکورد پایین حفظ کرد.از نشست 
سیاست پولی قبلی بانک مرکزی آمریکا در 
مارس، شواهد رو به رشدی از مستحکمتر 
شدن روند رشد اقتصادی در ابتدای سال 
میالدی جاری وجود داشته است. تردیدی 
وجود ندارد که آمار اقتصادی آمریکا اکنون 
نتایج کامال چشمگیری را نشان می دهند. 
بازار کار آمریکا بهبود نیرومندی داشــته 
و ســفارش کاالهای بادوام افزایش قابل 
توجه سفارشــهای جدید را تایید کرد و بر 
شــتاب گرفتن روند رشد اقتصادی صحه 
گذاشت.کارشناســان بر ایــن باورند که 
کمیتــه بازار آزاد فــدرال احتیاط می کند 
تا با اجتناب از اغــراق بیش از حد درباره 
بهبود روند رشد اقتصادی، تصویر بیش از 
حد خوش بینانه ای را ترسیم نکند. با این 
حال رشــد اقتصادی به شکلی اوج گرفته 
که می تواند ضعف بــازار کار را برطرف 

کرده و حتی اندکی بــه تورم اضافه کند.
اقتصاددان ســابق  راینهارت،  وینســنت 
بانک مرکزی آمریکا که اکنون در سمت 
اقتصاددان ارشد شرکت ملون فعالیت می 
کند، اظهار کرد: ممکن است هنوز خیلی 
زود باشــد که بانک مرکزی آمریکا حتی 
به کاهش خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دالر 
اوراق قرضه فکر کند زیــرا نرخ تورم در 
رقم باالی شــش درصد و شاخص قیمت 
مخارج مصرف شــخصی در ۱.۴ درصد 
مانده اســت.اقتصاددانان گلدمن ساکس 
برآورد می کنند که بانک مرکزی تا نیمه 
دوم سال میالدی جاری از صحبت درباره 
تعدیل سیاســت پولی تســهیلی اجتناب 
خواهند کرد و تا اوایل ســال ۲۰۲۲ چنین 
اقدامی را آغاز نخواهد کرد.آنتا مارکوفسکا، 
اقتصاددان ارشد جفریز هشدار داد که رشد 
قوی اشــتغال ممکن اســت این زمان را 
جلو بیاندازد و حتی در ژوئن بحث تعدیل 

سیاست تسهیلی مطرح شود.
کووید ۱۹

پاندمی کووید ۱۹ همچنان بزرگترین 
عامل مبهــم تاثیرگذار بر دورنمای قیمت 
نفت در بلندمدت است. اوضاع در آمریکا، 
انگلیس و چین دلگرم کننده اســت و در 
اروپا که محدودیتهــای ویروس کرونا در 
بعضی از کشــورها کاهش پیدا کرده و در 
بعضی دیگر که بــرای انجام اقدام قاطع 
تردید دارند، یکســان نیست اما اوضاع در 
هند، برزیل و ژاپن نگــران کننده بوده و 
باعث شــده اوپک پالس پیش بینی کند 
موج جدید شــیوع بیماری ممکن اســت 
۳۵۰ هزار بشکه در روز از تقاضای جهانی 
برای نفت کم کند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، بــا این حال، ایــن خوش بینی 
وجود دارد که کشــورهای دیگر از تجربه 
وضعیت مشابه هند درس خواهند گرفت. 
دستکم ۹ کشــور شامل آمریکا، انگلیس، 
چین، اســترالیا، آلمان و پاکستان در میان 
کشــورهایی بوده اند که قــول داده اند با 
ارسال تجهیزات پزشکی ضروری، واکسن، 
اکســیژن و دارو به هند برای غلبه بر این 
بحران انســانی تراژیک کمک کنند. امید 
می رود که کشــورهای دیگر از وضعیت 
هند درس بگیرند و از تســهیل زودهنگام 

محدودیتها خودداری کنند.

15 ميليارد دالر سرمايه گذاری عراق برای کاهش وابستگی به ايران
عراق در تالش برای کاهش وابستگی 
به واردات انــرژی ایران، به دنبال انجام ۱۵ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری به همراه برخی از 
شــرکای انرژی خود به منظور افزایش تولید 

داخلی گاز است.
احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت 
عراق در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشــنبه 
که توسط شبکه قطری الجزیره پخش شد، 
اظهار کرد: ســرمایه گذاری در این پروژه ها 
به افزایــش تولید گاز به چهار میلیارد فوت 
مکعب در روز کمک خواهــد کرد و اجازه 
می دهد حداکثر ۱۶ گیــگاوات برق تولید 
شــود.این پروژه ها شامل برنامه توسعه سه 
میلیارد دالری برای شرکت گاز بصره است 
که اســماعیل در این کنفرانس مطبوعاتی 
به آن اشــاره کرد.به گفته وزیر نفت عراق، 
شــرکت گاز بصره که شــرکت های شل، 

میتسوبیشی و شــرکت دولتی  گاز جنوب 
عراق ســهامداران آن هستند، با هزینه سه 
میلیارد دالر تولیدش را از یک میلیارد فوت 
مکعــب در روز فعلی بــه ۱.۴ میلیارد فوت 
مکعب در روز تا سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد 
داد. برنامه نهایی برای شــرکت گاز بصره 
رســیدن به تولید ۲.۴ میلیارد فوت مکعب 
گاز در یک بازه زمانی نامشــخص اســت.
شرکت شــل ۴۴ درصد، شرکت گاز جنوب 
۵۱ درصد و میتسوبیشــی ۵ درصد سهم در 
گاز بصــره دارند که گاز همــراه نفت را در 
میادین جنوبی عراق اســتخراج کرده و به 

منظور تولید برق منتقل می کند.
مداخله آمریکا

عراق از ســوی آمریکا برای کاهش 
وابســتگی بــه گاز و برق ایــران تحت 
فشــار قرار گرفته است. این واردات برای 

جلوگیری از قطعی متــداول برق در این 
کشــور به خصوص در ایام تابســتان که 
دمای هوا به ۵۰ درجه می رسد، ضروری 
اســت. عراق از ســال ۲۰۱۸ معافیتهای 
آمریــکا را بــرای ادامــه واردات انرژی 
ایران دریافت کرده که همان سال هدف 
تحریمهای واشنگتن قرار گرفت.وزیر نفت 
عراق ۲۲ آوریل گفته بود عراق انتظار دارد 
تا ســال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ با سرعت گرفتن 
پروژه ها برای افزایش تولید داخلی گاز، از 
وابستگی به صادرات گاز ایران رها شود.

عراق عمدتا به گازی متکی اســت که به 
همراه نفت تولید می شــود اما تولید نفت 
این کشــور به دلیل مشــارکت در توافق 
کاهش تولید اوپک پالس محدود شده و 
در نتیجه توانایی این کشــور برای فراهم 
کردن خوراک برای تولید نیرو نیز کاهش 

پیدا کرده اســت. گازی کــه در میادین 
نفتی تولید می شــود، عمدتا می ســوزد و 
طبق اعالم بانک جهانــی، عراق دومین 
رکورددار مشــعل ســوزی در جهان پس 
از روسیه در سال ۲۰۲۰ بوده است.عراق 
به منظور افزایش تولیــد گاز، پروژه های 
مربوط به جمع آوری گاز در میادین نفتی 

را سرعت بخشیده است.
پروژه های توتال

وزارت نفت عراق امسال تفاهم نامه ای 
با توتال به منظور توســعه پروژه های جمع 
آوری گاز همراه نفت و نیروی خورشــیدی 
با هزینــه هفت میلیارد دالر امضا کرد. این 
پروژه های گازی در دو مرحله توســعه پیدا 
خواهند کرد و شــامل تولیــد ۶۰۰ میلیون 
فوت مکعب در روز می شــوند.وزارت نفت 
عراق همچنین در آوریل به شــرکت چینی 

دولتی ســینوپک قــراردادی را به منظور 
توســعه میدان گازی منصوریه در اســتان 
شرقی دیاله اعطا کرد که به گفته اسماعیل 
حدود ۲.۱ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. 
ســینوپک ۴۹ درصد در این پروژه ســهم 
دارد که شامل تولید اولیه ۵۰ میلیون فوت 
مکعــب گاز خواهد بود کــه نهایتا به ۳۰۰ 
میلیــون فوت مکعــب در روز افزایش پیدا 
می کند.بر اســاس گزارش پالتس، وزارت 
نفت عــراق همچنین ســرگرم مذاکره با 
شرکت های آمریکایی و سایر سرمایه گذاران 
به منظور توســعه میــدان گازی عکاظ در 
نزدیکی مرز با سوریه هستند. به گفته وزیر 
نفت عراق، مذاکرات فنی آهســته بوده اما 
این پروژه سرمایه گذاری سه میلیارد دالر را 
برای تولید ۳۰۰ میلیون فوت مکعب در روز 

در نظر گرفته است.

شرکت های بی پی انگلیس، 

اکسون موبیل آمریکا، توتال 

فرانسه، ایمپریال اویل کانادا 

و ماراتن اویل آمریکا در 

گزارش های سه ماه نخست خود 

اعالم کردند که افزایش قیمت 

نفت در ماه های اخیر سبب بهبود 

تجارت و سود این شرکت ها 

شده است
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در دومین جلسه کارگروه تخصصی توانمندسازی جامعه محلی در ماهشهر بیان شد:

توسعه پایدار منطقه و توانمندسازی همه جانبه مردم این مناطق، محور 
فعالیت های هلدینگ خلیج فارس در مسئولیت اجتماعی است

مدیر برند، مســئولیت اجتماعــی و روابط عمومی 
هلدینگ خلیج فارس از دســتور مساعد و مؤکد فرماندار 
ماهشــهر بــه ادارات و نهادها بــرای معرفی واحد های 
تولیدی جهت شــرکت در نمایشــگاه توانمندســازی و 
حمایت از شرکت های منطقه در تأمین نیازهای عمومی 
و تخصصی شــرکت های پتروشیمی ماهشهر خبر داد و 
تاکید کرد که پتروشیمی های منطقه بر این باورند که به 
صورت حداکثری کاالهــا و خدمات مورد نیاز خود را از 

بندر ماهشهر تامین کنند.
به گــزارش ســتاد خبــری اولیــن نمایشــگاه 
توانمندســازی و حمایت از شرکت های منطقه در تأمین 
نیازهای عمومی و تخصصی شــرکت های پتروشــیمی 
ماهشــهر، صبح امروز دومین جلسه کارگروه تخصصی 
توانمندسازی جامعه محلی با حضور مدیر برند، مسئولیت 
اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و مدیــران روابط عمومــی، بازرگانی، خدمات و 
خودکفایی شــرکت های تابع هلدینــگ در منطقه ویژه 
اقتصادی ماهشهر، در سالن همایش شرکت فجر انرژی 
خلیج فارس برگزار شد.جواد گلی در ابتدای این نشست 
اظهار داشــت: یکی از دغدغه هــای اصلی همه مدیران 
صنعت پتروشــیمی مســئولیت اجتماعی است؛ ما بسیار 
خوشحال هســتیم که در این دوره از مدیریت هلدینگ 
خلیــج فارس، مســئولیت اجتماعی ســاماندهی دوباره 
شــده و اقدامات آن موجب خرسندسازی در شهرستان 
بندرماهشهر شده است.وی با اشــاره به اینکه اقدامات 
انجام شــده در حوزه مســئولیت اجتماعی در شهرستان 
بندرماهشــهر و بندر امام به عنوان الگو برای عسلویه و 
دیگر مناطق در نظر گرفته شده، افزود: در دوره طوالنی 
فعالیت شــرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت نفت، 
موضوع مسئولیت اجتماعی به صورت فعلی دارای اسناد 
باالدســتی، برنامه، مطالعات راهبردی و سازمان اجرایی 
نبوده و موجب خوشــنودی اســت که این بخش اکنون 
پایه گذاری شــده و به صورت مســتقل، دارای مدیریت 

وظیفه ای و سند راهبردی شــده است.مدیر برند، روابط 
عمومی و مســئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس با 
تاکید بر اینکه مســئولیت اجتماعــی، دیگر در هلدینگ 
خلیــج فارس محدود به کارهای عام المنفعه و ســاده و 
کمک های مقطعی به نهادهای حمایت پذیر نیست، بیان 
کرد: اکنون توســعه پایدار منطقه و توانمندســازی همه 
جانبه مردم این مناطق، بخش اصلی اقدامات مسئولیت 
اجتماعی بوده و در این زمینه کمیته مسئولیت اجتماعی 
با حضور مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ خلیج 
فارس تشکیل شده اســت.وی گفت: اکنون برای ایجاد 
اشــتغال از مدل رایج نیاز جوانان به جذب در شرکت ها 
خارج شده و برای توانمندســازی کارگاه های تولیدی و 
حمایت آن ها برای ایجاد اشــتغال برای جوانان منطقه 

برنامه داریم و پتروشــیمی های منطقــه، باید علی رغم 
همه موانع و دشواری ها با خرید از منطقه نیازهای )کاال 
و خدمات( خود را از شهرستان بندرماهشهر تامین کنند.

گلی با اشــاره بــه اینکــه فرماندار شهرســتان 
بندرماهشــهر اقدامات ســازمان یافتــه هلدینگ خلیج 
فارس در ســطح منطقه را قابل تقدیــر می داند و طی 
نامــه ای، تمــام ادارات و نهادها را ملــزم به همکاری 
و معرفــی واحد های تولیدی برای حضور در نمایشــگاه 
کرده اســت، تصریح کرد: در نمایشگاه توانمندسازی و 
حمایت از شرکت های منطقه باید همه واحد های تولیدی 
شهرستان حضور داشته و هیچ واحدی از قلم نیافتد. همه 
مدیران از اکنون باید به سمت آماده سازی تفاهمنامه های 
خود با شــرکت های محلی بروند تا در روزهای برگزاری 

نمایشگاه این تفاهم نامه ها منعقد شوند.
وی عنوان کــرد: مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
تاکید بر اســتفاده کامل از خدمات شرکت ها و واحدهای 
مناطق همجــوار داشــته و موانع احتمالــی موجود در 
کمیســیون و آیین نامه معامالت شرکت های منطقه نیز 
بررسی و مرتفع خواهد شد.وی گفت: ما باید با شناسایی 
نیــاز خود بتوانیم آن را از ســطح شــرکت های منطقه 
شهرستان بندرماهشــهر تامین کنیم. مدیر برند، روابط 
عمومی و مســئولیت اجتماعی هلدینــگ خلیج فارس 
تصریح کرد: ما در کنار این نمایشــگاه ستاد خبری فعال 
خواهیم داشت تا همه رسانه های شهرستان بندرماهشهر 
اخبار این نمایشــگاه را پوشــش دهند؛ پیــش از آغاز 
نمایشــگاه نیز نشست خبری برای تشریح این نمایشگاه 

برگزار خواهد شــد، نمایشــگاه توانمندسازی و حمایت 
از شــرکت های منطقه فرصت خوبی برای رســانه های 
بندرماهشهر اســت تا این کارگاه های تولیدی را معرفی 
کنند.وی در پایان با اشــاره به اینکه در این نمایشــگاه 
سرپرســتی ۴ بانک اصلی کشور در اســتان خوزستان 
حضور دارند، خاطرنشــان کرد: امیدواریم تجربه بســیار 
خوب نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در بندرماهشهر 
تکرار شــده و ما بتوانیم بــا برگزاری این نمایشــگاه، 
کارگاه هــا و جوانــان بندرماهشــهری را توانمند کنیم؛ 
امیدواریم شرایط کرونایی نیز اجازه برگزاری مطلوب این 
نمایشگاه را به ما بدهد و پر واضح است، در صورتی که 
شرایط فراهم نشود مجبور هســتیم این نمایشگاه را با 

اندکی تاخیر برگزار کنیم.


