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مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

چهره صنعت پتروشیمی با متنوع سازی 
سبد محصوالت تغییر می کند

در تالش هستیم که در منطقه ماهشهر که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
ظرفیت صنعت پتروشیمی را به خود اختصاص داده است

 طرح های پایین دست پتروشیمی با استفاده از 
7خوراک های پایه خود صنعت اجرا شود

نارضایتی های پرسنل از کجا آب می خورد؟

حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان نفت در دستور کار
وزارت نفت در واکنش به اعتراض های اخیر کارکنان رسمی نفت درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰، اعالم کرد: محدودیت های پیش آمده، ناشی از تغییرهای اعمال شده از سوی مجلس در الیحه بودجه است و  ��

وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می داند و برای صیانت از حقوق آنان تالش ها و نامه نگاری های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در واکنش به اعتراض های اخیر کارکنان رسمی نفت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدهای شان در سال ۱۴۰۰، از تدوین و ارسال نامه ای مبنی بر درخواست حل سریع مشکالت این  ��
کارکنان خطاب به رؤسای جمهوری و مجلس خبر داد

جعفر ربيعی، مديرعامل گروه صنايع پتروشيمی خليج فارس: 

خليج فارس، انحصار تأمين سرمايه را شکست
گروه  صنايع  پتروشيمی خليج فارس در روزهای آينده اجرای 8 ميليارد دالر پروژه را آغاز می کند

مديرعامل گروه پتروپارس خبر داد:

سفارش 1۶5 ميليون يورويی پتروپارس به 
پيمانکاران و سازندگان داخلی

تاکنون 11۳ آگهی دعوت به مناقصه با ارزش برآوردی بيش از 1۶5 ميليون يورو برای سازندگان
 و تأمين کنندگان داخلی ارسال شده است که می تواند زمينه ساز ايجاد يا تثبيت بيش از 10 هزار شغل در کشور شود

مدير فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ايران خبر داد:

طرح توسعه ميادين باباگير و بانکول در غرب 
کشور در برنامه 1400 قرار گرفت

بومی سازی ۶0 قطعه کاربردی
 در برنامه امسال ملی حفاری

اين قطعات براساس اعالم نياز مديريت های عمليات حفاری، خدمات فنی
، خدمات ويژه، نگهداری و تعميرات، ابزار در گردش و  مديريت تدارکات
 و امور کاال در همکاری با مراکز علمی و پژوهشی و سازندگان و صنعتگران

 داخلی برای نخستين بار ساخت داخل می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری:

توان فروش نفت پس از برجام افزایش یافت
رئیس جمهوری گفت: پس از برجام 
توان رقم فروش نفت از ۹۰۰ هزار بشکه 
به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه رســید، 
همچنین هزینه انتقــال آب دریا به فالت 
مرکزی ایران که از صندوق توســعه ملی 
بوده، از محل فروش نفت در پســابرجام 

به دست آمده است.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
بعدازظهر سه شنبه  روحانی،  دکتر حسن 
)۲۱ اردیبهشــت ماه( در دیدار جمعی از 
اصحاب رسانه با اشاره به همکاری دولت 
با رســانه ها، گفت: تالش دولت بر این 
بوده است که رفتار و همکاری مناسبی 
با رسانه ها داشته باشــد، به گونه ای که 
بــه ابزار رســانه راحت تر دسترســی و 
برای بیان حقایق آزادی کامل داشــته 
باشــند و داده های الزم در اختیارشــان 
قرار گیرد.وی با اشــاره به دستاوردهای 
مهــم و تاریخــی دولــت در مذاکرات 
برجام و برداشــته شــدن قطعنامه های 
شــورای امنیت و خارج شــدن از ذیل 
بند هفتم منشور ســازمان ملل متحد و 
پایان دادن بــه پرونده مطالعات ادعایی 
)PMD(، افــزود: علــت اینکــه مردم 
واقعیت های دولــت یازدهم و دوازدهم 

را در ایــن زمینه ها نمی داننــد به دلیل 
ســیاه نمایی هایی اســت که رسانه های 
قدرتمند در خارج از کشــور و برخی در 
با  داده اند.رئیس جمهوری  انجــام  داخل 
بیــان اینکه همه وظیفــه داریم در حد 
توان واقعیت ها را بــه مردم بیان کنیم، 
تصریح کرد: پس از برجام توان فروش 

نفت از ۹۰۰ هزار بشــکه به ۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار بشــکه افزایش یافت و اعتبار 
تمام طرح هایی که سال ۹۹ در روزهای 
پنجشنبه به افتتاح  رسید، بیش از ۱۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که در ســایه 
برجام به دســت آمده اســت، همچنین 
هزینــه انتقال آب دریا به فالت مرکزی 

ایران که از صندوق توســعه ملی بوده، 
از محل فروش نفــت که پس از برجام 
حاصل شــد، به دست آمده است.روحانی 
با بیــان اینکه توافق هســته ای برجام 
صددرصد به نفع کشور بود، عنوان کرد: 
البته ممکن اســت به همه آنچه مدنظر 
داشتیم نرسیده باشیم، اما بی شک بیش 

از ۸۰ درصد انتظارها برآورده شده است، 
به گونه ای که پس از برجام و در سال ۹۵ 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم 
و تورم در مواردی تک رقمی شد و محال 
است که این دســتاورد بزرگ در تاریخ 
مستور بماند.وی گفت: ترامپ این توافق 
را زیر پا گذاشــت و باعث شد فشارهای 
زیادی به کشور تحمیل شود و تأسف آور 
این اســت که عده ای به جــای اینکه 
بگویند آمریکا و ترامــپ جنایت کردند 
به دولــت تهمت می زنند کــه ناکارآمد 
بــوده اســت.رئیس جمهوری ادامه داد: 
همان طور که در جنگ هشت ساله تنها 
بودیم در جنگ اقتصادی ۳.۵ ســاله هم 
تنها بودیم و هیچ کس حاضر نبود حتی 
یک کشــتی نفت از ایــران بخرد، اما با 
این حال دولت توانســت معیشت مردم 
را تأمین کند و حاضر نشــدیم کاالهای 
اساسی را کوپنی کنیم.روحانی افزود: از 
۳.۵ ســال اخیر بیش از چهار سال قبل 
که در آن شــاهد دســتاوردهای بزرگی 
بودیم راضی هســتم، زیرا در این مدت 
شاهد مقاومت و ایستادگی مردم در کنار 
مقام معظــم رهبری و دولــت در برابر 
جنگ اقتصادی دشــمن بودیم و این در 

تاریخ بی نظیر است.

گفتمان

اتکای حداکثری به توان داخل در منطقه 
کیش فالت قاره

رئیس منطقه عملیاتی کیش شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: 
پارسال اقدام های مهم و موثری در این منطقه، به ویژه در پایانه شناور 
فرآورشــی کوروش )FPSO CYRUS( انجام شــد که افزون بر بهبود 

شرایط، صرفه جویی های ارزی و ریالی قابل مالحظه ای در پی داشت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
شهسوار ارغش اظهار کرد: این اقدام ها موارد مختلفی اعم از ساخت 
داخل کردن قطعات حســاس مورد نیاز تــا تعمیر، نصب و راه اندازی 
توربین، طراحی و برنامه نویســی نرم افزار و ... را شامل می شود.وی 
یکــی از اقدام های ارزشــمند این منطقه عملیاتی را ســاخت داخل 
Filter Separator کمپرسورهای هوای عرشه پایانه شناور فرآورشی 
کوروش دانست و افزود: با توجه به تأکید مدیریت شرکت بر ساخت و 
بومی سازی قطعات مورد نیاز تأسیسات، ساخت فیلترهای کارتریجی 
تفکیک کننده روغن کمپرســورهای هوای عرشــه )TCM( پس از 
یک سال تبادل نظر میان کارشناسان پایانه شناور فرآورشی کوروش 
و شــرکت پیمانکار داخلی با انجام آزمون هــای میدانی پایان یافت.
رئیس منطقه عملیاتی کیش شــرکت نفت فــالت قاره ایران اظهار 
کرد: مشــکالت ناشــی از تأمین قطعات یدکی و مصرفی تجهیزات 
حیاتــی، همواره از دغدغه های اصلی تولید به شــمار می آید. در این 
میان کمپرســورهای هوای عرشــه با توجه به نقش کلیدی خود در 
تولید، جزو اولویت های اصلی تعمیر و نگهداشــت به شمار می آید و 
فارغ از هزینه های گزاف تأمین کاال از منابع اصلی، نبود دسترســی 
مناســب به سازندگان و تأمین کنندگان معتبر، دشواری های زیادی را 
در پی داشته اســت. برای نمونه کل موجودی فیلترهای کارتریجی 
کمپرســورهای هوا در انبار پایانه فرآورشی کوروش سه ست بود که 
پیش از فرآیند تحویل گیری و در طول بازه یک ســاله استفاده شده 
بود.وی افزود: هزینه خرید یک ست فیلتر تفکیک کننده روغن بدون 
احتســاب هزینه های حمل ونقل از نروژ حدود ۳۴ هزار دالر است، در 
حالی که تأمین همین قطعه با توان داخل ۱۵۰ میلیون ریال با کیفیت 

برابر با نمونه خارجی است.
ساخت تله کابین بین شناور و سکوی سرچاهی

ارغــش گفت: از ابتدای بهره بــرداری از مخزن الیه های نفتی 
پارس جنوبی، ارتباط پایانه شــناور فرآورشــی کوروش و ســکوی 
ســرچاهی از معضل های منطقه عملیاتی بود که به دلیل مشــکالت 
فنی از جمله ثابت نبودن ارتفاع و حرکت وضعی شــناور پاالیشــی 
کوروش نســبت به سکوی ســرچاهی، نیاز به نصب پایه های ثابت 
تا بســتر دریا مطرح، اما بــا توجه به هزینه باالی ســاخت این پل 
ارتباطی، راه حل دیگری در نظر گرفته شــد.وی افزود: برقراری این 
ارتباط بــا تله کابین به عنوان بهترین راه حل مطــرح و در این زمینه 
به دلیل ضرورت عملیاتی در ابتدای پارســال با اســتفاده از ظرفیت 
منطقه عملیاتی کیش و صرف هزینه ای در حدود ۲۵۰۰ میلیون ریال 
این طرح اجرایی و ارزیابی شد که افزون بر صرفه جویی اقتصادی با 
توجه به جابه جایی ایمن کارکنان و تجهیزات با این وســیله از تردد 
چندباره شناور تدارکاتی به سکوی سرچاهی جلوگیری و صرفه جویی 
قابل توجهی در مصرف ســوخت گازوئیل شــناور پشــتیبان حاصل 
شد.رئیس منطقه عملیاتی کیش شرکت نفت فالت قاره ایران برآورد 
صرفه جویی انجام شده در این زمینه را ۱.۴ میلیون یورو برای ساخت 
و ۲۳۵ هزار یورو برای مشــاوره اعالم کرد.وی درباره تعمیر، نصب 
و راه اندازی توربین بخار شــینکو نیز گفت: پــس از امضای قرارداد 
با شــرکت تعمیرات نیروگاهی برای تعمیر یک دستگاه توربین بخار 
شــینکو ۳.۳ مگاواتی، مهرماه پارســال انجام تعمیرات آن با نظارت 
مســتقیم نماینده منطقه آغاز شــد. تعمیرات توربین بخار شینکو از 
سوی شــرکت داخلی صرفه جویی ارزی قابل مالحظه ای داشت که 
با باالترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و کمترین زمان ممکن انجام 

شد.
 اجرای سیستم مدیریت روانکارها

 LMS به گفته ارغش، اســتقرار سیســتم مدیریــت روانکارها
به منظــور انبارداری مناســب، تعریــف ویژگی های فنــی بر مبنای 
اســتانداردهای موجــود برای ســفارش گذاری یکســان و پرهیز از 
محدودیت هــای خریــد انحصاری بر اســاس برند خــاص خارجی 
روی پایانه شــناور فرآورشی کوروش اجرا شــد.وی تصریح کرد: از 
دستاوردهای این سیستم، یکپارچه سازی تقاضاهای روانکارها، تعیین 
کمترین و بیشــترین موجودی مورد نیاز، ایجاد ابزار مدیریتی مناسب 
برای تصمیم گیری پایش وضع روانکارها بوده است. با استفاده از این 
سازوکار، روغن برند خارجی مورد استفاده با روغن ساخت داخلی که 
برای استفاده مورد نیاز بود بهینه سازی و جایگزین شد.رئیس منطقه 
عملیاتی کیش شــرکت نفت فالت قاره ایــران ادامه داد: در همین 
زمینه فیلتر روغن کمپرســورهای TMC که با توجه به دمای باالی 
داخلی کمپرســور و نوع خاص کاغذهای مورد استفاده با هزینه باال 
و به صورت انحصاری تهیه می شــد با روش مهندســی معکوس در 
حال ساخت و استفاده آزمایش شد که برآورد صرفه جویی ساالنه آن 
 FIMS ۲۴ هزار دالر اســت.ارغش، طراحی و برنامه نویسی نرم افزار
در بســتر Access، جداســازی تکنیکال روم از اتاق کنترل ایستگاه 
 Life( تقویت فشــار گاز، ارســال چهار فروند قایق نجــات ۱۵ نفره
Raft( بــه منطقه عملیاتی خارک، اتصال آب آتش نشــانی از پایانه 
شناور فرآورشــی کوروش به سکوی سرچاهی  SPOL-A۲، صدور 
خروجی دو مسیره برای شناورهای شرکت نفت فالت قاره ایران در 
جزیره کیش، اتصال مخزن آب شــیرین نیروگاه کیش به شبکه آب 
آتش نشانی ایســتگاه تقویت فشار گاز، جایگزینی المپ های مهتابی 
LED بــا المپ های مهتابــی ضدانفجار، انجام تعمیرات زمســتانی 
ایستگاه تقویت فشار گاز، کاهش ۳۰ درصدی تعداد پروازهای بالگرد، 
عملیات امدادرســانی به مناطق عملیاتی الوان و سیری و برقراری 
خط انتقال گاز عسلویه - سیری - کیش را از دیگر اقدام های پارسال 

این منطقه عملیاتی برشمرد.

بومی سازی ۶0 قطعه کاربردی در برنامه امسال ملی حفاری

آماده باش کلنگ ها برای يک ماموريت بزرگ و تاريخی؛

کلنگ  شکست »استعمار«
 غرب ايران زمين می خورد

»پترول« دوره »ارزش سازی« جای »ظرفيت سازی« را کليد می زند؟

ســاخت ۶۰ قطعه مهــم کاربردی در 
صنعت حفاری امسال در دستور کار مدیریت 
پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت 

ملی حفاری ایران قرار دارد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملــی حفاری ایران، بهنــود منصورنژاد، مدیر 
پژوهش، فناوری و مهندســی ساخت شرکت 
ملی حفاری ایران با اشاره به نام گذاری امسال 
به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، 
اعالم کرد: این قطعات براســاس اعالم نیاز 
مدیریت های عملیــات حفاری، خدمات فنی، 
خدمات ویــژه، نگهداری و تعمیــرات، ابزار 
در گردش و  مدیریت تــدارکات و امور کاال 
در همــکاری با مراکز علمی و پژوهشــی و 
سازندگان و صنعتگران داخلی برای نخستین 
بار ســاخت داخل می شــود.وی با بیان اینکه 
در مدیریــت پژوهش، فناوری و مهندســی 
ســاخت فعالیت هــا در دو بخــش اجرایی و 
پشــتیبانی پیگیری و دنبال می شــود، اظهار 
کرد: از جمله بخش های اجرایی این مدیریت 
اداره مهندســی و فناوری ساخت است که در 
ارتباط مستمر با مدیریت های مختلف نیازهای 
ضروری را دریافت و مراحل تهیه دانش فنی و 
واگذاری به شرکت های توانمند واجد شرایط 
را تا مرحله ســاخت پیگیری و نظارت مستمر 
و  فناوری  می کند.معاون مدیریــت پژوهش، 
مهندسی ساخت شــرکت ملی حفاری ایران 
افزود: تاکنون در نتیجه همکاری ســازنده و 
مؤثر میان صنعت و دانشــگاه و مشــارکت و 
هم افزایــی فنی با مجموعه های مرتبط، بیش 

از ۷ هــزار قطعــه پرمصــرف و کاربردی در 
صنعت حفاری بومی ســازی شده که با توجه 
به تفکیــک و تنوع ســازندگان بیش از ۲۲ 
هزار قطعه اســت و همچنان روند افزایشــی 
دارد.منصورنژاد اظهار کرد: پارســال دستاورد 
همکاری های، بومی سازی ۸۰ قطعه و تجهیز 
برای نخســتین بار در کشــور بود که از این 

تعــداد، ۲۰ قطعه بیش از رقــم هدف گذاری 
شد که بر اســاس ضرورت پیگیری و به ثمر 
نشســت و زمینه تأمین نکردن آنها از منابعی 
خارجی را فراهم آورد.وی به انواع فیلتر دیزل 
ژنراتور اشــاره کرد و گفــت: دانش فنی این 
قطعات با همکاری جهاد دانشــگاهی استان 
خوزســتان تهیه و در هم افزایی با سازندگان 

بــزرگ فیلتر در کشــور، تولید داخل شــد و 
پس از گذر از مراحل تســت آزمایشــگاهی، 
هــم  اکنون در مراحل نهایــی آزمون میدانی 
قرار دارد.معــاون مدیریت پژوهش، فناوری و 
مهندسی ساخت شــرکت ملی حفاری ایران 
گفت: ساخت شفت اصلی مربوط به تاپ درایو  
وارکــو  )VARCO( و  ام اچ کــه از قطعات 

بسیار مهم و حساس گرداننده فوقانی است در 
نتیجــه رایزنی و دریافت مجوز در قالب تولید 
بار اول از معاونت علمی فناوری نهاد ریاست 
جمهوری، از ســوی دانشــگاه ها و سازندگان 
توانمند داخلی نسبت به تهیه دانش فنی آنها 
اقدام شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال 
شاهد ساخت نمونه و آزمون میدانی دو شفت 
تــاپ درایو  وارکو  و ام اچ باشــیم، همچنین 
ســاخت  بونــت ســیل )Bonnet Seal( یا 
درزگیر فلنج میانــی و کمربند ایمنی دکلبان 
که از تجهیزات ایمنی بسیار مهم در عملیات 
حفاری است به ســرانجام رسیده و در چرخه 
عملیات به کار گرفته می شود.منصورنژاد یادآور 
 UBD  شد: ســاخت تجهیزات دورانی تجهیز
از دیگر تجهیزاتی است که در حال ساخت و 
گذراندن مراحل تعریف شده طبق دستورعمل 

است.

همزمان با کلنگ زنی پر حرف و حدیث ساخت 
یک طرح »جی.تی.پی.پی« در کرمانشاه، مدیرعامل 
»صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس« از کلنگ زنی و 
آغاز فرآیند ســاخت دو طرح جدید پتروشیمی پترول 
در »کرمانشــاه« با هدف تکمیل زنجیره های ارزش 

در روزهای آینده خبر داد.

اگر کلنگ ســاخت طرح های جدید »پترول« 
در کرمانشــاه زمین بخورد دو هــدف بزرگ محقق 
»ظرفیت سازی«  جایگزین  »ارزش سازی«  می شود، 
در صنعت پتروشــیمی می شــود و نکته مهمتر که 
طرح هــای جدید نیازی به منابع نجومی آب و تامین 

مالی ندارند. 

این قطعات براساس اعالم نیاز 

مدیریت های عملیات حفاری، 

خدمات فنی، خدمات ویژه، 

نگهداری و تعمیرات، ابزار در 

گردش و  مدیریت تدارکات و 

امور کاال در همکاری با مراکز 

علمی و پژوهشی و سازندگان و 

صنعتگران داخلی برای نخستین 

بار ساخت داخل می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت 

خطوط لوله مخازن واحد ۵ آغاجاری 
ایمن سازی شد

 رئیــس اداره عملیــات بهره بــرداری شــرکت نفــت و گاز 
ــه نفــت و گاز ورودی  آغاجــاری از تعمیــر و ایمن ســازی خطــوط لول
و خروجــی مخــازن بهره بــرداری و آزمایــش واحــد شــماره ۵ 

ــر داد.     ــاری خب آغاج
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت ملــی مناطــق 
نفت خیــز جنــوب، منوچهــر قنواتــی گفــت: ایــن اقــدام به منظــور 
پیشــگیری از حــوادث غیرمترقبــه و تثبیــت تــوان تولیــد حداکثــری 
ــه  ــوط ب ــه ۱۶ اینــچ مرب انجــام و طــی آن چهــار رشــته خــط لول
نفــت ورودی و خروجــی و گاز خروجــی مخــازن پیش گفتــه، 
ــت  ــری از فرص ــا بهره گی ــزود: ب ــد.وی اف ــض ش ــر و تعوی تعمی
ــع  ــل واق ــه به دلی ــوط لول ــن خط ــض ای ــی، تعوی ــش تکلیف کاه
ــی و ایجــاد خوردگــی و کاهــش  ــواره ســنگی و بتون شــدن در دی
ضخامــت در دســتورکار قــرار گرفــت و عملیــات تعویــض و 
ــه  ــوط لول ــرات خط ــداری و تعمی ــوی اداره نگه ــازی از س ایمن س
ــت و  ــرکت نف ــرداری ش ــات بهره ب ــد.رئیس اداره عملی ــام ش انج
گاز آغاجــاری ادامــه داد: بــا اجــرای دســتورعمل بازرســی فنــی و 
خوردگــی فلــزات، اجــرای تمهیــدات ایمنــی الزم از قبیــل نصــب 
ــه، خاکبــرداری و  ــی و شست وشــوی خطــوط لول صفحــات انفصال
برچیــدن دیوارهــای ســنگی بــا انجــام پوشــش و نوارپیچــی حــدود 
ــه یادشــده انجــام شــد.قنواتی  ــدام از خطــوط لول ــر از هرک ۱۰ مت
گفــت: پــس از پایــان ایــن عملیــات همــه خطــوط لولــه یادشــده 
به همــراه مخــازن و تفکیک گرهــای مربوطــه، اکســیژن زدایی 

ــی شــد. و عملیات
بهره برداری از جاده روستایی شهرستان 

کارون با اعتبار نفت
جــاده دسترســی روســتای العقــدا در شهرســتان کارون 
ــت  ــران و مدیری ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــکاری ش ــا هم ــو ب همس
اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران، پــس از انجــام زیرســازی و 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــفالت ب آس
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت ملــی حفــاری 
ایــران، در آییــن گشــایش ایــن جــاده دسترســی، احمــد باورســاد، 
ــرکت  ــن ش ــاختمان ای ــی راه و س ــی، طراح ــور مهندس ــس ام رئی
گفــت: ایــن جــاده کــه از مســیر جــاده کمربنــدی اهــواز - آبــادان 
ــج  ــه اســت، پن ــداد یافت ــدا امت ــا روســتای العق منشــعب شــده و ت
کیلومتــر و ۲۰۰ متــر طــول و ۷ متــر و نیــم عــرض دارد.وی 
ــه اینکــه ایــن جــاده پیــش از ایــن مســیر دسترســی  ــا اشــاره ب ب
بــه دســتگاه حفــاری ۸۹ فتــح بــوده کــه در حفــاری یــک حلقــه 
ــی  ــت اهال ــب درخواس ــد و حس ــه ش ــه کار گرفت ــافی ب ــاه اکتش چ
ــزود:  ــت، اف ــرار گرف ــتور کار ق ــفالت آن در دس ــازی و آس زیرس
ــال از  ــارد ری ــغ ۶۲ میلی ــه مبل ــروژه ب ــار پ ــرا و اعتب ــی، اج طراح
ــن  ــاف تأمی ــت اکتش ــاری و مدیری ــی حف ــرکت های مل ــوی ش س
ــه  ــدت س ــی آن را در م ــش خصوص ــکار بخ ــپس پیمان ــد و س ش
مــاه اجــرا و آمــاده بهــره داری کرد.رئیــس امــور مهندســی، 
ــار  ــران اظه ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــاختمان ش ــی راه و س طراح
ــای  ــور آب ه ــرای عب ــل ب ــت پ ــروژه هف ــن پ ــرد: در اجــرای ای ک
ناشــی از بارندگی هــای فصلــی و پنــج پــل بــرای نهرهــا احــداث 
و جــاده خط کشــی و عالئــم راهنمایــی نصــب شد.باورســاد 
ــتا  ــد روس ــه چن ــی ب ــاده، دسترس ــن ج ــرداری از ای ــت: بهره ب گف
در مســیر شهرســتان شــادگان و میدان هــای نفتــی از جملــه 
میــدان منصــوری را تســهیل می کند.معصومــه خنفــری، فرمانــدار 
ــی حفــاری  ــن آییــن از شــرکت مل شهرســتان کارون در ادامــه ای
ایــران و مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه لحــاظ 

ــرد. ــی ک ــی قدردان ــئولیت های اجتماع ــام مس ــه انج ــام ب اهتم
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 در نفت و گاز کارون
مدیــر منابع انســانی شــرکت بهــره  بــرداری نفــت و گاز کارون 
ــای  ــاغل نیروه ــدی مش ــه  بن ــرح طبق ــز ط ــرای موفقیت آمی از اج
ــتادی/ عملیاتــی به عنــوان  ــای س پیمانــکاری شــاغل در واحده
نخســتین شــرکت در مجموعــه مناطــق نفت خیــز جنــوب خبــر داد.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت ملــی مناطــق 
ــم  ــروژه   مه ــن پ ــت: ای ــیرالی گف ــد ش ــوب، احم ــز جن نفت خی
و انگیزشــی بــا حمایــت ویــژه مدیریــت و همــت کارکنــان 
مدیریــت امــور مالــی، منابــع انســانی، امــور حقوقــی و قراردادهــا و 
ســازمان های مجــری، ضمــن همــکاری و هماهنگــی بــا مدیریــت 
ــا  ــوب، ب ــز جن ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ــط در ش ــای مرتب  ه
ــا  ــروس کرون ــری وی وجــود محدودیــت  هــای ناشــی از همــه  گی
بــدون وقفــه در ایــام کاری و تعطیــالت بــرای بیــش از ۲ هــزار و 
۶۰۰ نفــر نیــروی انســانی تابــع قانــون کار انجــام گرفــت و همــه 
ــاخص  ــاس ش ــبه و براس ــس از محاس ــان پ ــن کارکن ــای ای مزای
هــای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل تــا پایــان اســفندماه پارســال 
ــا  ــای بایســته ب ــا و اقدام ه ــت  ه ــزود: فعالی پرداخــت شــد. وی اف
هــدف نظــم و عدالــت در پرداخــت هــا متناســب بــا ارزش مشــاغل 
ــاه  ــد م ــس از چن ــاز و پ ــال آغ ــط از پارس ــاخص های مرتب و ش
صــرف وقــت عملیاتــی شــد.مدیر منابــع انســانی شــرکت نفــت و 
گاز کارون بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای محــوری مرتبــط بــا ایــن 
طــرح در شــرکت بــه پایــان رســیده اعــالم کــرد: پــس از عملیاتــی 
کــردن طــرح طبقــه  بنــدی مشــاغل در ســازمان، نیروهــای ارکان 
ــتمر  ــای مس ــب پیمان ه ــکاری در قال ــای پیمان ــرکت  ه ــث ش ثال
غیرپــروژه  ای از ایــن پــس بــا رعایــت شــرایط احــراز پیش  بینــی 
در شناســنامه شــغلی، از گــروه شــغلی، مــزد مربــوط بــه شــغل و 

ــوند. ــوردار می  ش ــنوات برخ ــزد س م

تجربه بازگشت ایران به بازار نفت از زبان مدیرعامل 
پیشین شرکت ملی نفت

مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت 
ایران درباره تجربه بازگشت نفت ایران 
به بازار پــس از حصول توافق برجام، از 
صرف ۸۰۰ میلیون دالر اعتبار افزون بر 
بودجه های مصوب پیشــین برای تحقق 
بازگشــت ســریع تولید حداکثری نفت 

کشور خبر داد.
رکن الدیــن جــوادی در گــروه 
مجازی متخصصان جوان صنعت نفت 
درباره تجربه شرکت ملی نفت ایران در 
بازگشت سریع به بازار نفت در پسابرجام 
نوشــت: »من و همکاران بزرگوارم در 
نفت باور داشتیم که تحریم ها به زودی 
برچیده خواهد شد و ما باید آماده باشیم 
تا به فوریت به ســطح تولید و صادرات 
قبــل از تحریم ها بازگردیــم. بنابراین 
آماده سازی و تســت تولید از میادین و 
چاه ها را در دســتور کار قرار دادیم و در 
دو نوبت با تولید حداکثری در میدان ها 
بــه ترتیب کاســتی ها، محدودیت ها و 
اشکاالت را شناسایی و برنامه فشرده ای 
برای رفع اشــکاالت، انجام تعمیرات و 

احیای ظرفیت ها با درخواست و دریافت 
حــدود ۸۰۰ میلیــون دالر عــالوه بر 
بودجه های مصوب قبلی و بســیج همه 
توانمندی هــای نیروی انســانی انصافا 
دلسوز و مسئول بخش تولید و توسعه، 
آمادگی الزم برای بازگشــت سریع به 
تولید حداکثــری را فراهم کردیم و به 

لطف خدا نتیجه هم حاصل شد«.
بر اســاس این گزارش، حســن 
از  پیش  نیز  رئیس جمهــوری  روحانی، 
این در ســال ۹۸ با اشاره به اینکه پس 
از رفــع تحریم ها بســیاری از چاه های 
نفت کشور نیاز به ترمیم و آماده سازی 
داشت، گفته بود: »وقتی نفت استخراج 
نمی شــود، پس از مدتی به خط کردن 
آن هزینه برمــی دارد و به همین دلیل 
در اواخر ســال ۹۴، ۸۰۰ میلیون دالر 
هزینــه ترمیم و راه انــدازی این چاه ها 
شد«.به گفته روحانی، ایران در سال ۹۵ 
فروش نفت بسیار باالیی را ثبت کرد و 
باالترین رشد اقتصادی جهان را به خود 

اختصاص داد.

همزمان  با عيد  سعيد  فطر؛
مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران با کارکنان دستگاه حفاری 25 فتح ديدار کرد

دهمين دوره نمايشگاه بين المللی نوآوری و فناوری برگزار می شود

همزمان  با عید  سعید  فطر  مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی حفاری 
ایران با کارکنان عملیاتی دستگاه حفاری ۲۵ 
فتح در موقعیت میدان نفتی اهواز دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
حفاری ایران دکتر حمید رضا گلپایگانی در 
این بازدید که نخستین دیدار وی از مناطق 
عملیاتی پس از تصدی این مسئولیت است، 
عید فطر را به مجموعــه کارکنان تبریک 
و ضمــن بازدیــد از بخش هــای مختلف 
دســتگاه بــا کارکنان هر بخــش به گفت 
وگو نشســت.وی در جلســه با مسئوالن 
عملیاتی با بیان اینکه شــرکت ملی حفاری 
ایران مهمترین نقــش را در زنجیره تولید 
نفت و گاز ایفا مــی کند، عملکرد کارکنان 
سختکوش این شــرکت در پیشبرد اهداف 
و برنامــه های صنعت نفــت را قابل تقدیر 
ارزیابی و حفظ جایگاه و ســهم ســازمان 
در بــازار کار حفاری را خاطرنشــان کرد.
گلپایگانــی افــزود: در صنعــت راهبردی 
حفاری کارکنان عملیاتی به عنوان سربازان 
خط مقدم تولید در شــرایط دشوار اقلیمی 
و مــرارت های مختــص کارکنان اقماری 
نظیر دوری از خانــواده، با عالقه مندی و 
احساس مســئولیت با وجود محدودیت ها 
به خصــوص همه گیری ویــروس کرونا، 
بی وقفه در جهت پاســخگویی به نیازهای 
صنعــت نفت، نهایت همــت و تالش خود 
را به گرفتــه اند.مدیرعامل شــرکت ملی 
حفاری ایران گفت: اولین اولویت شــرکت 
در ســال ۱۴۰۰ توجه به نیروی انســانی، 

ایجــاد رضایتمندی و انگیــزش کارکنان، 
ارتقاء دانش فنی از طریق آموزش و اصالح 
ســاختار منابع انســانی در راستای افزایش 
راندمان کار و بهره وری اســت.وی اظهار 
کرد: اولویت بعــدی اهتمام ویژه به دارایی 
های فیزیکی از جمله نــاوگان عملیاتی و 
خدمــات جانبی صنعت حفاری می باشــد 
که در این زمینه مــی توان به نگهداری و 
تعمیرات، لجستیک، تامین به موقع قطعات 

و تجهیزات، کیفیت گرایی و پیشــگیری از 
توقف های عملیاتی اشاره داشت.گلپایگانی 
برنامه ریــزی برای بکارگیــری نیروهای 
سازمانی بر اساس محل سکونت در مناطق 
عملیاتــی را مورد تاکید قــرار داد و افزود: 
همســو با اولویت های پیــش گفته، انجام  
کار در شرایط ایمن، کاربست شاخص ها و 
ضوابط ایمنی، استفاده از همکاران کارآمد، 
ماهر و متخصص در چارچوب اصل شایسته 

ســاالری در انجام وظایف سازمانی اعم از 
صف و ســتاد باید مورد توجه ویژه ای قرار 
گیرد.مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران 
با اشــاره به برنامه هــای صنعت نفت در 
توســعه میادین و اجرای پروژه های میدان 
محور در قالــب EPD/EPC گفت: برنامه 
های این شــرکت مشارکت فعال در فرآیند 
کار پروژه ای، انجام کار براســاس جداول 
زمان بندی شــرکت هــای کارفرما، آماده 

سازی دکل ها و تعامل مستمر با متقاضیان 
خدمات حفــاری و انجــام کار جهادی در 
شــرایط تحریم های ظالمانه می باشــد.
وی بــر تقویت  آمــوزش فنی و تخصصی 
مورد نیاز شــرکت در ســمت های کلیدی 
ســازمان تاکید و اظهار کرد: مدیریت منابع 
انســانی در گام نخســت براساس شاخص 
های تبیین شده می بایست کارکنان زبده،  
نخبه، خالق و عالقه منــد با توانمندهای 
شــناخت موضوعات فنی و تخصصی را از 
میان مجموعه های عملیاتی را شناسایی تا 
پس از گذراندن دوره های آموزشی کاردانی 
و کارشناســی، آینده سمت های سرپرستی 
در بخــش های عملیــات،  خدمات فنی و 
مهندسی، خدمات ویژه و سیاالت را از نظر 
نیروهای کلیدی مــورد نیاز تضمین نماید.
در حاشیه این بازدید که تعدادی از مدیران 
عملیاتی حضور داشــتند، رئیس دســتگاه 
حفاری ۲۵ فتح گفت: این دســتگاه حفاری 
ســنگین با توان ۲۰۰۰ اسب بخار از اواخر 
سال ۱۳۸۸ به ناوگان ملی حفاری پیوست 
و در زمان حاضر تحت سرپرستی مدیریت 
عملیات حفاری خشــکی – ۱ شرکت قرار 
دارد.جالل امیر جانی با اشاره به اینکه این 
دســتگاه، حفاری افزون بر ۲۰ حلقه چاه در 
گستره مناطق نفت خیز کشور را در کارنامه 
خود دارد، افزود: دکل ۲۵ فتح با برخورداری 
از کارکنان مجرب با ســوابق عملیاتی ۱۵ 
تا ۳۲ ســال کار عملیاتی هم اکنون برای 
تکمیل یک حلقه چاه در میدان نفتی اهواز 

به کار گیری شده است.

دهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللی 
نــوآوری و فنــاوری )INOTEX ۲۰۲1( با 
رویدادها و بخش های جانبی متنوعی از ۲۸ 
تا ۳1 اردیبهشــت ماه، در فضای باز پارک 
فناوری پردیس و بــا رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
رویـداد،  ایـن  برگـزاری  دوره   ۹ در 
اینوتکـس اکنون به زمینـه ای برای عرضه 
نـوآوری و فنـاوری، تبـادل دانـش فنـی و 
فنـاوری و نیز مشـارکت میان شـرکت ها و 
سـرمایه گذاران داخلـی و بین المللـی بـدل 
شـده اسـت، به گونـه ای کـه در طـول این 
مـدت، در مجمـوع بیش از ۱۸۵۰ شـرکت 

و اسـتارت آپ ایرانـی و خارجـی به عنـوان 
غرفه دار در این نمایشـگاه حضور داشـته و 
بیـش از ۶۰ هـزار نفر نیز از این نمایشـگاه 
بازدیـد کرده انـد.در این دوره از نمایشـگاه، 
بیـش از ۳۰۰ اسـتارت آپ، شـرکت فنـاور 
مرکـز  و  شـتاب دهنده  دانش بنیـان،  و 
فنـاوری  پـارک  و  رشـد  مرکـز  نـوآوری، 
و  محصـوالت  تازه تریـن  ارائـه  بـه  و... 
 ۲۰ از  بیـش  بـه  خـود  فناورانـه  خدمـات 
هـزار نفـر بازدیدکننـده حضـوری و برخط 
پرداخت.اینوتکـس  خواهنـد  )آنالیـن( 
تنهـا یـک نمایشـگاه نیسـت، بلکـه هـر 
و  مشـارکت  توسـعه  به منظـور  سـاله 

همکاری هـای فناورانـه، تشـویق جوانـان 
فرهنگ سـازی  نیـز  و  کارآفرینـی  بـه 
نوآورانـه،  حوزه هـای  در  سـرمایه گذاری 
رویدادهـا و بخش هـای جانبـی پرشـماری 
در کنـار ایـن نمایشـگاه برگـزار می شـود 
کـه ظرفیـت محتوایی بسـیار خوبـی برای 
عمـوم جامعـه در بر دارد.شـایان یـادآوری 
رویـداد  ایـن  گشـایش  آییـن  کـه  اسـت 
بـا  اردیبهشـت ماه(   ۲۸( سه شـنبه،  روز 
حضـور سـورنا سـتاری، معـاون علمـی و 
فنـاوری رئیس جمهوری در پـارک فناوری 
برگـزار  اینوتکـس  نمایشـگاه   -  پردیـس 

می شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

اخبار نفت

با هدف عمل به مسئولیت  اجتماعی؛
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شبکه  درمان 

هرمزگان تجهیزات درمانی اهدا کرد
مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس از اهــدای 1۰ تخت 
آی سی یو و 1۰ دســتگاه مانیتور عالئم حیاتی بیمار، 1۶ دستگاه ساکشن 
جراحی و دو دســتگاه بالدگاز به شــبکه  درمان هرمزگان به منظور اجرای 

مسئولیت های اجتماعی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
محمدعلی دادور در حاشــیه  اهدای هدیه  سالمت از سوی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس به شبکه  بهداشت و درمان استان هرمزگان گفت: این 
شرکت در کنار رسالت اصلی خود یعنی تأمین امنیت سبد سوخت کشور، 
همواره سعی در اجرای مسئولیت های اجتماعی داشته است.دادور گفت: با 
توجه به کاستی های موجود در حوزه  بهداشت و درمان هرمزگان ۱۰ تخت 
آی سی یو، ۱۰ دســتگاه مانیتور عالئم حیاتی بیمار، ۱۶ دستگاه ساکشن 
جراحی و دو دستگاه بالدگاز به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ارائه شد 

که ارزش این تجهیزات حدود ۱۳ میلیارد ریال است.
سوخت رسانی به ۱۵۰۰ پرواز در مرکز 

سوختگیری منطقه گلستان
رئیس مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان از سوخت رسانی به 1۵۰۰ 

پرواز در استان گلستان در سال 1۳۹۹ خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلســتان، ســجاد نقوی درباره جزئیات سوخت رســانی به 
هواپیماها در مرکز سوخت گیری هواپیمایی گرگان گفت: پارسال بیش از 
۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت برای ۱۵۰۰ پرواز تأمین شده است.وی 
بیان کرد: پروازها از فرودگاه بین المللی گرگان به مقاصد تهران، مشهد، 
کیش، قشــم، زاهدان، بندرعباس، عسلویه و قزاقستان انجام شده است.
رئیس مرکز سوختگیری گرگان تأکید کرد: مصرف این فرآورده در سال 
۹۹ نســبت به مدت مشابه سال پیش از آن )سال ۹۸( ۱۱ درصد کاهش 
نشــان می دهد که این مقدار به دلیل محدودیت های ایجادشده به منظور 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بوده است.مرکز سوختگیری هواپیمایی 
گرگان با ظرفیت ذخیره سازی ۳۶۰ هزار لیتری، وظیفه سوخت رسانی به 

ناوگان هواپیمایی کشور در فرودگاه بین المللی گرگان را به عهده دارد.
۱۰۰ هزار خودرو عمومی در کشور رایگان 

گازسوز شد
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از گازسوز 

شدن رایگان نزدیک به 1۰۰ هزار خودرو عمومی در کشور خبر داد.
حسین باقری در این باره به خبرنگار شانا گفت: از ابتدای این طرح 
تاکنون، بیــش از ۳۰۶ هزار خودرو عمومی در این طرح ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد ۱۳۲ هزار خودرو مشمول طرح شناخته شده اند.وی افزود: 
از میان ۱۳۲ هزار خودرو مشمول طرح رایگان گازسوز شدن خودروهای 
عمومی، نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو  گازســوز شده اند، ۱۶ هزار و ۴۰۰ 
خــودرو تاکنون برای تبدیل نوبت گرفته اند و ۱۵ هزار و ۵۰۰ دســتگاه 
خودرو عمومی نیز در حال انتخاب کارگاه هســتند.مدیر طرح سی ان جی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنیــن از تبدیل ۲۰۰ هزار 
مسافربر شخصی از جمله تاکسی های اینترنتی و آژانس ها در قالب مصوبه 
اجرای این طرح خبر داد و گفت: این طرح به تازگی آغاز شــده اســت و 
مشخصات مالکان این خودروها به تشخیص وزارت کشور به این شرکت 
اعالم شده و در نوبت تبدیل قرار می گیرند.باقری افزود: هم اکنون اجرای 
این طرح با ۶ شــرکت پیمانکار و ۲۷۹ کارگاه در سراســر کشور در حال 
اجراســت.وی تاکید کرد: طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی به طور 
رســمی از خرداد ماه ۹۹ کلید خورد و ثبت نام خودروهای عمومی برای 
تبدیل رایگان آغاز شــد.به گزارش شانا، بر پایه مصوبه شورای اقتصاد، از 
طریق اعطای تسهیالت رایگان، حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو به 
سمت سوخت پاک و ارزان سی ان جی هدایت خواهند شد که شامل ۱۰۰ 
درصد بخش حمل ونقل مسافر و بار در کشور است.هم اکنون زیرساخت ها 
برای افزایش سهم ســی ان جی در سبد سوخت خودروها و توزیع روزانه 
حدود ۴۰ میلیون مترمکعب ســی ان جی در کشور وجود دارد و پیش بینی 
می شــود با اجرای این طرح، مقدار توزیع سی ان جی از روزانه حدود ۲۱ 
میلیــون مترمکب کنونی تا روزانه ۳۰ میلیــون مترمکعب افزایش یابد.
هم اکنون به طور میانگین روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز سی ان جی در 
کشور توزیع می شود که با توجه به زیرساخت های موجود، امکان افزایش 
ایــن رقم تا روزانه ۴۰ هزار مترمکعب نیز وجود دارد. ثبت نام در ســایت 
https://gcr.niopdc.ir/login و تبدیــل خودروهای عمومی طبق این 
طرح رایگان است و متقاضیان از جمله مالکان خودروهای تاکسی عمومی 
و وانت بارها، نیسان و کامیونت می توانند با مراجعه به این سامانه ثبت نام 

خود را نهایی و نوبت گیری کنند.
در سال 99 محقق شد؛

حذف رمز حدود ۳ هزار کارت سوخت در 
منطقه خراسان جنوبی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی از 
حذف رمز حدود ۳ هزار کارت هوشمند سوخت شهروندان استان در سال 

۹۹ خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراســان جنوبی، قربانعلی مردانــی گفت: به منظور تحقق 
حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، همکاران منطقه 
در نواحی پنج گانه رمز ۲ هزار و ۷۳۲ فقره کارت هوشمند سوخت را حذف 
کردند.وی افزود: هم استانی های عزیزی که رمز کارت هوشمند سوخت 
خود را فراموش کرده اند، به منظور پیگیری و رفع این مشکل می توانند با 
در دست داشتن مدارک خودرو و هویتی خود با مراجعه حضوری به نواحی، 
درخواست خود را پیگیری کنند.مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان جنوبی از شهروندان خواست تا در صورت مفقودی 
و معیوب شــدن کارت هوشمند ســوخت، با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ 

درخواست صدور کارت المثنی دهند. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد:

یارانه 7۵ درصدی دولت برای گازسوز کردن 
مسافربرهای شخصی  و اینترنتی

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش 
طرح  گفت:  ایــران  نفتی  فرآورده هــای 
تبدیل خودروهای مسافربر شخصی که با 
از  اینترنتی  تاکسی های  دوگانه سوز کردن 
اسفند ســال 1۳۹۹ آغاز شده بود، اکنون 
برای خودروهــای آژانس با اعطای یارانه 
دولتی بــه میزان ۷۵ درصد از هزینه مورد 

نیاز اجرا می شود.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از ایرنا، حمید قاســمی  ده چشمه  افزود: 
تاکنون بیش از ۳۵ هزار خودرو شخصی 
اعالمی از ســوی وزارت کشور در این 
طرح ثبت نام کرده اند. این کار در ادامه 
طرح ملــی و مصوبه شــورای اقتصاد 
بــرای تبدیل خودروهــای عمومی به 
دوگانه ســوز )بنزیــن _ ســی ان جی( 
اجرا می شــود، البتــه در بخش تبدیل 
خودروهای مســافربر شــخصی دارای 
ظرفیت محدودی است.وی با اشاره به 
اینکه اولویت برای ماشین های مسافربر 
شخصی پرمصرف است، افزود: فهرست 
این ماشین ها از جانب وزارت کشور به 
وزارت نفت اعالم شــده و ماشین های 
اعالم شــده می تواننــد از یارانه دولتی 
این طــرح کــه حــدود ۷۵ درصد از 
کنند. استفاده  است،  تبدیل  هزینه های 
معاون مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
برای  گفت:  ایــران  نفتی  فرآورده های 
ماشین های شــامل طرح، پیامک واجد 
شــرایط بــودن اســتفاده از این طرح 
ارسال می شــود و مالکان این خودروها 
می تواننــد تنهــا با مراجعه به ســایت 
GCR.NIOPDC.IR اقدام به ثبت نام و 
نوبت گیری در کارگاه های تبدیل کنند.

قاسمی با اشــاره به اینکه از خردادماه 
ســال ۹۹ و  ابتدای طرح تاکنون بیش 
از ۳۰۰ هــزار خــودرو عمومی در این 
ســایت ثبت نام کرده اند که حدود ۱۳۵ 
هزار خودرو واجد شــرایط اســتفاده از 
مالکان  افزود:  بوده اند،  طرح  تسهیالت 
خودروها هرچه سریع تر برای ثبت نام در 
این ســایت به آن مراجعه و نوبت خود 
را دریافت کنند.وی با تأکید بر آمادگی 
۲۸۰ کارگاه  مجــاز گفــت: این امکان 
وجود دارد تــا در صورت نیاز تعداد این 
کارگاه ها نیــز افزایش یابد، اما ظرفیت 
کافی برای تبدیل ماشین های ثبت نامی 
در کشــور وجود دارد.معاون مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران زمان انتظار برای تبدیل را حدود 
دو هفته تا یک مــاه برای خودروهای 
کرد.قاسمی  اعالم  شــخصی  مسافربر 
افزود: تاکســی های اینترنتی، آژانس ها 
و مسافربرهای بین شهری و روستایی 
از طریق فهرســتی که وزارت کشور به 
وزارت نفــت ارائه کرده، تبدیل خواهند 
شد و احتمال دارد در آینده این فرصت 
بــرای دیگر مســافربرهای شــخصی 
نیز بر اســاس اولویت پرمصرف بودن 
فراهم شــود.وی همچنین با تأکید بر 
آمادگی زیرســاخت ها در این ســامانه 
بــرای دریافــت اطالعات و ســرعت 
گرفتن کار ثبت نــام، گفت: پیمانکاران 
طرح نیز هم زمان به اطالعات پنل این 

سامانه دسترسی دارند و می توانند برای 
کارگاه هــا و تأمین کاال و مباحث مالی 
برنامه ریــزی کنند.معــاون مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
به طور  هم اکنــون  کرد:  تأکیــد  ایران 
میانگین روزانــه ۲۳ میلیون مترمکعب 
گاز سی ان جی در کشور توزیع می شود 
که با توجه به زیرســاخت های موجود 
امکان افزایش این رقــم تا روزانه ۴۰ 
میلیــون مترمکعب نیز وجــود دارد.بر 
اســاس مصوبه شــورای اقتصاد، طرح 
رایگان گازســوز کردن یک میلیون و 
۴۶۰ هزار خودرو عمومی شــامل ون، 
تاکسی و وانت بار از اواخر سال ۹۸ آغاز 
شده و تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو دوگانه 
شده اند. اکنون نیز طرح گازسوز کردن 
خودروهای مســافربر آژانس و اینترنتی 
در حال اجراست و منابع مورد نیاز برای 
اجرای این طرح از محل صرفه جویی در 
مصرف سوخت مایع و جایگزینی آن با 

گاز تأمین می شود.

4 جايگاه جديد سی ان جی در منطقه چابهار ساخته شد؛

توزيع بيش از 450 ميليون ليتر بنزين در منطقه چابهار در سال ۹۹

طرح طبقه بندی پيمانکاران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اجرا شد

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه چابهــار از توزیع بیش از ۴۵۰ 
میلیون لیتر بنزین در منطقه چابهار در ســال 
۹۹ خبر داد و اظهار کرد: ساخت چهار جایگاه 
جدید سی ان جی در منطقه چابهار در دستور 

کار قرار گرفته است.
سیدکاظم اسد به خبرنگار شانا گفت: 
ســال ۹۹ در مجموع ۴۵۲ میلیون و ۴۵۷ 
هزار لیتر بنزین در منطقه چابهار شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی توزیع شــد، 
این رقم در ســال ۹۸، ۵۱۴ میلیون و ۴۵۲ 
هزار لیتر بــود.وی تأکید کرد: همچنین در 
ســال ۹۹، در مجموع یک میلیارد و ۴۷۹ 
میلیون لیتر نفــت گاز در این منطقه توزیع 
شــده که ۹۰۰ میلیون لیتــر از این میزان 
نفت گاز نیروگاهی بوده اســت.مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 
گفــت: مصرف بنزین در منطقه چهابهار در 
فاصله روزهای یکم تا ســی ویکم فروردین 
۱۴۰۰، ۴۱ میلیــون و ۳۱۸ هزار لیتر بوده 
که در مقایســه با فروردین سال ۹۹ با ۲۶ 
میلیــون و ۵۳۴ هزار لیتــر، ۵۵.۰۷ درصد 
افــزود: مصرف  است.اســد  یافته  افزایش 
نفــت گاز در این مدت )یکم تا ســی ویکم 
فروردین ماه ۱۴۰۰(، در مجموع نیروگاهی و 
غیرنیروگاهی، ۱۲۷ میلیون لیتر بوده است. 

این رقــم فروردین ســال ۹۹، ۶۰ میلیون 
و ۱۳۴ هــزار لیتر بود کــه از افزایش ۱۱۱ 
درصدی مصرف این فرآورده در مقایسه با 
سال ۹۹ حکایت دارد.وی همچنین گفت: از 
میان ۱۲۷ میلیون فرآورده گازوئیل مصرفی 
در فروردین مــاه ۱۴۰۰، ۵۸ میلیون و ۱۵۸ 
هزار لیتر مربوط بــه مصرف غیرنیروگاهی 
و ۴۶ میلیــون و ۵۶۳ هــزار لیتر مربوط به 

مصرف نیروگاهی بوده است.
ساخت ۴ جایگاه جدید در منطقه چابهار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه چابهار درباره وضع جایگاه های 
عرضــه ســوخت در ایــن منطقــه گفت: 
هم اکنون ۵۰ جایگاه عرضه سوخت بنزین 
و نفت گاز در منطقه چابهار فعال است.اسد 
گفــت: مجوز احــداث ۱۳ جایگاه جدید )۹ 
تک ســکوی بنزین( و دو جایگاه ســاحلی 
نیز اخذ شــده و احداث دو تأسیسات توزیع 
گاز مایع نیز در مرحله دریافت مجوز است.
وی همچنین افــزود: هم اکنون دو جایگاه 
ســی ان جی در منطقــه چابهار مشــغول 
خدمات رســانی است و احداث چهار جایگاه 
جدید در ایرانشــهر، درگهــان، چابهار و ... 
نیز با دریافت مجوزهای قانونی، در دســت 
اقــدام قرار دارد.مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه چابهار درباره 

وضع ابطال کارت های ســوخت مهاجر در 
این منطقه گفت: ســال ۹۹، تعداد ۹ هزار 
و ۱۲۹ کارت ســوخت در طــرح کدینگ 
قــرار گرفتند و یک هــزار و ۱۲۰ کارت از 
این طرح خارج شدند.اســد افزود: سال ۹۹ 
همچنین ۱۱ هزار و ۶۹۵ مورد عملیات در 
حوزه کارت سوخت در منطقه چابهار انجام 
شده اســت.وی تأکید کرد: با پیگیری های 
انجام شــده ارتقــای سیســتم های ایمنی، 
بازسازی مخازن و افزایش ذخیره سازی انبار 

ایرانشهر در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش سه برابری ذخیره سازی نفت گاز 
در منطقه چابهار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقــه چابهار با اشــاره به افزایش 
ظرفیت ذخیره ســازی نفت گاز به میزان دو 
تا ســه برابر گذشته در آینده نزدیک گفت: 
تعمیر مخــازن انبار نفت چابهــار، احداث 
اســکله ۵۰ هــزار تنی چابهار بــا توجه به 
توسعه ســواحل مکران از دیگر پروژه های 
در دســت اقدام در این منطقه است.اسد با 
اشاره به پهلوگیری ۴۰ فروند کشتی حامل 

سوخت در اسکله چابهار در سال ۹۹ گفت: 
از ایــن طریــق ۲.۵ میلیارد لیتر ســوخت 
دریافت شده که از این مقدار، ۹۰۰ میلیون 
لیتر آن بــه نیروگاه های ســیکل ترکیبی 
چابهار و کنارک، ۶۰ میلیون لیتر نفت کوره 
به نیروگاه بخار ایرانشهر ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه منطقه چابهار منطقه 
معین پخش زاهدان محســوب می شــود، 
گفت: سال ۹۹، ۱۲۴ میلیون لیتر نفت گاز و 
بنزین به منطقه زاهدان ارســال شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چابهار با تأکید بر اینکه تالش کردیم 
در سال ۹۹ مانند دیگر مناطق شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی در حوزه توزیع 
الکترونیکی ســوخت فعال باشیم، گفت: از 
ابتدای مردادماه ســال ۹۹ ترغیب خانوارها 
برای ثبت نام توزیع الکترونیکی گاز مایع و 
نفت سفید آغاز شد، تا پایان سال، ۲۵۶ هزار 
خانوار در این طرح ثبت نام کردند که از این 
تعداد اطالعات ۲۴۰ هزار خانوار تأیید شده 
است.اســد با اشــاره به توزیع صددرصدی 
نفت سفید در منطقه به صورت الکترونیکی 
گفت: توزیع نفت گاز نیز در منطقه چابهار به 
جز در بخش صیادی به صورت الکترونیکی 

انجام می شود.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از اجرای موفقیت آمیز 
طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری 
در ستاد و مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایران، حسین دانش در این باره گفت: این 

طــرح در ۳۷ منطقه شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران مشــتمل بر ۲۲۸ 
ناحیه، ۱۶۶ تأسیســات و انبار و ۵۰ مرکز 
سوختگیری هواپیمایی در سراسر کشور، از 
نقاط صفر مرزی و سخت گذر تا انبارهای 
صادراتی اجرا شــده است.وی اظهار کرد:  
این طرح عظیــم  با راهبــری و حمایت 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران و همت و تالش کارکنان منابع 
انســانی ســتاد و مناطق به منظور بهبود 
وضعیت معیشــتی و هم تــرازی حقوق ۷ 
هــزار و ۵۶۱ نفر از کارگران و شــاغالن 
خدوم و زحمتکش تحت پوشش قانون کار 
در ستاد و مناطق سی وهفت گانه در سطح 
کشور در ســال ۱۳۹۹ اجرا و همه حقوق 
و مزایای پارســال نیروها نیز بر اســاس 

طرح طبقه بندی مشاغل تا پایان اسفندماه 
ســال ۱۳۹۹ پرداخــت شــد.مدیر منابع 
انسانی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بــا بیــان اینکه حــدود ۴۰ درصد 
افزایــش در حقوق کارکنــان پیمانکاری 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایران تثبیت شــده، افزود: طرح یادشــده 
ســبب رضایتمنــدی و ایجــاد انگیزه دو 

برابر کارکنان در زمینه خدمت رســانی به 
تأکید  اســت.دانش  شده  عزیز  هموطنان 
کرد: کارکنان پیمانکاری بر اساس مدرک 
تحصیلی، ســابقه کاری در صنعت نفت، 
وضع اشــتغال و محل جغرافیایی خدمت، 
ساماندهی و گروه بندی و از مزایای طرح 
تخصیصی  فوق العاده های  و  طبقه بنــدی 

بهره مند شده اند.

تاکسی های اینترنتی، 
آژانس ها و مسافربرهای بین 
شهری و روستایی از طریق 
فهرستی که وزارت کشور 

به وزارت نفت ارائه کرده، 
تبدیل خواهند شد و احتمال 
دارد در آینده این فرصت 
برای دیگر مسافربرهای 

شخصی نیز بر اساس اولویت 
پرمصرف بودن فراهم شود

برای ماشین های شامل 
طرح، پیامک واجد شرایط 
بودن استفاده از این طرح 

ارسال می شود و مالکان این 
خودروها می توانند تنها با 

 مراجعه به 
 GCR.NIOPDC.IR سایت
اقدام به ثبت نام و نوبت گیری 

در کارگاه های تبدیل کنند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

در سال 99 صورت پذیرفت؛
انجام بیش از 2۰ هزار ضخامت سنجی در 

تأسیسات آغاجاری
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به منظور ایمن سازی 
خطوط لوله و تأسیسات، پارسال بیش از ۲۶ هزار مورد ضخامت سنجی 

برای تولید مستمر انجام داده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، حیدر الیاســی نیا، مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری گفت: ضخامت سنجی ها از خطوط لوله نفت نمکی بین 
 TML واحدها، تســهیالت سرچاهی، تفکیک گرهای سرچاهی، نقاط
کارخانه ها و واحدهای فرآورشــی به وسعت ۸۲۶۰۴۹ دسی مترمربع 
انجام شــد.وی با تشریح اقدام های انجام شــده در این زمینه افزود: 
براساس دستـــورعمل بـــازرسی فنی و خوردگـــی فلزات ستـاد 
مناطق نفت خیز جنوب این ضخامت ســنجی به روش التراســونیک 
)A-SCAN( انجام و در نتیجه این عملیات، تعداد ۱۳۷ محل دارای 
عیب شــامل کاهش ضخامت های متعددی ناشی از عیب  خوردگی 
داخلی و خارجی و تورق ســاختاری شناســایی شــد.مدیر امور فنی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با اشــاره به لزوم اجرای 
ایــن عملیات با توجه بــه وجود نفت نمکــی و خوردگی باالی آن 
در خطــوط لوله و دیگر تجهیزات فرآینــدی گفت:  در این عملیات 
ضخامت سنجی خطوط لوله عملیاتی ناقل نفت نمکی بین واحدها در 
دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن شامل خط لوله ۱۶ اینچ بین 
واحد نمک زدایی و بهره برداری پازنان-۱، خط ۲۰ اینچ نفت خروجی 
واحد نمک زدایی رگ ســفید-۱، خط لوله ۸ و ۱۰ اینچ بین ســرچاه 
کالستر شماره ۱ و واحد بهره برداری شماره ۲ آغاجاری، خط لوله۱۰ 
اینچ بین ولهد بوستر شماره ۳ و واحد بهره برداری شماره ۳ آغاجاری، 
خط لوله ۱۶ اینچ بین ســرچاه بوستر شــماره ۲ و واحد بهره برداری 
شــماره ۲ آغاجاری، خــط ۱۰ اینچ نفتای قدیــم از توربین بادی تا 
منطقه زنجیر ماهشهر است.الیاســی نیا بیان کرد: همه ویژگی های 
عیوب یادشــده و جزئیــات تعمیر، تعویض  یا محدودیت فشــار در 
گزارش ها و دستورعمل های بازرسی به اداره های مرتبط اعالم شده 
که با توجه بــه اولویت بندی ها، عملیات تعمیر یا تعویض تعدادی از 

آنها انجام و برای تعمیر دیگر نقاط نیز برنامه ریزی شده است.
لنگرگاه شناور میدان نفتی نصر عملیاتی شد

عملیــات بیرون آوردن لنگــرگاه )Mooring Bouye( حوزه نفتی 
نصر از آب به منظور تعویض گوشــواره فرسوده و تعویض طناب مهار 
آن با همت کارکنان واحد تعمیرات تأسیسات دریایی منطقه سیری با 

موفقیت اجرا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، 
 Single Point Mooring یا SPM مورینــگ بویه حوزه نصر از نوع
اســت که به وســیله زنجیری به طول ۱۶۰ متر، با یک لنگر بتونی 
بــه وزن ۲۰ تن در عمق ۶۵ متری و نزدیکی ســکوی اصلی نصر 
استقرار یافته اســت.ابراهیم الیاسی، رئیس سکوی نصر در این باره 
گفت: شــناور آماده باش سکو بدون نیاز به لنگراندازی و صرف وقت 
زیاد به منظور واکنش ســریع در مواقع نیاز با استفاده از طناب مهار 
این بویه خود را به آن متصل می کند. این بویه به دلیل فرســودگی 
و شکستگی گوشــواره هوک نگهدارنده طناب حدود یک ماه پیش 
غیرقابل استفاده شــده بود و ترمیم آن در دستور کار واحد تعمیرات 
تأسیســات دریایی منطقه قرار گرفت.بویه استوانه ای شکل به طول 
۵.۲ متر و قطر ۸۰  اینچ با اســتفاده از شــناور تعمیراتی LIMA ۱ با 
راهبری گروه اجرایی واحد تعمیرات تأسیسات دریایی از آب به عرشه 
شــناور انتقال یافت و در کمترین زمان ممکن با جداسازی گوشواره 
فرســوده و نیز تعویض طناب سایز ۲ اینچ آن دوباره در محل مستقر 

و قابل استفاده شد.
پیشرفت طرح ساخت پست برق خورموج 

برای طرح گوره - جاسک 
قائم مقام مجری طرح ســاخت خط لوله انتقال نفت خام گوره 
- جاســک گفت: ساخت پســت برق شهرســتان خورموج در حال 
تکمیل اســت و با توجه به ورود دو دســتگاه ترانس فوق قدرت برق 
در 1۸ اردیبهشــت ماه، این تأسیســات تا پایان ماه جاری عملیاتی و 

بهره برداری از آن آغاز می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، علی 
جعفرزاده با اشاره به نقش مهم تکمیل پست خورموج گفت: این مورد 
از آن جهت حائز اهمیت است که با تکمیل و آغاز بهره برداری از این 
پست، نه تنها برق مورد نیاز تلمبه خانه شماره ۲ طرح گوره - جاسک 
تأمین می شــود، بلکه می تواند کمکی قابل توجه به پایداری برق در 
استان گرمســیری بوشهر داشته باشــد.وی با تأکید بر تمام ایرانی 
بودن ترانس های ساخته شــده برای پست برق خورموج افزود: برای 
ساخت ترانس های پست خورموج، از توان سازندگان داخلی استفاده 
کرده ایم و پس از ســاخت و تحویل، این ترانس ها در موعد مقرر در 
پست برق یادشده نصب شــود.جعفرزاده با اشاره به ظرفیت، وزن و 
مسیر انتقال این دستگاه ترانس برق افزود: ظرفیت این ترانس های 
فوق قــدرت ایرانی MVA ۲۰۰ و وزن هرکدام بدون متعلقات ۲۰۵ 
و با متعلقات ۳۰۰ تن بوده و مســیر بسیار طوالنی زمینی - دریایی 
برای انتقال این تجهیزات پیموده شده است، به زودی نیز دو دستگاه 
ترانس برق دیگر مربوط به پســت برق دیلم وارد کارگاه می شــود.

طــرح انتقال نفت خام گوره به جاســک، طرحــی ملی و راهبردی 
اســت که با حمایت دولت و راهبری شــرکت ملی نفت ایران و با 
هدف ایجاد ظرفیــت انتقال یک میلیون بشــکه نفت خام در روز، 
ذخیره ســازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاســک، تضمین 
اســتمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایــی از پایانه های صادراتی و 
 متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا 

می شود.

مدیر فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خبر داد:

طرح توسعه میادین باباگیر و بانکول در غرب کشور در 
برنامه ۱۴۰۰ قرار گرفت

باباگیر  میادیــن  طرح توســعه 
)باباقیر( و بانکول در غرب کشــور در 
برنامه توسعه سال جاری شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران؛ مدیر فنی 
این شــرکت ضمن بیان این مطلب 
گفت: با اتمام عملیــات لرزه نگاری 
دوبعدی میادیــن باباگیر و بانکول و 
نتایج حاصله از تفســیر داده های آن، 
طرح توســعه این میادین در ســال 
گرفت. قــرار  دســتورکار  در  جاری 

افزود:  نصیرایی  مهندس غالمرضــا 
عملیات لرزه نگاری دو بعدی میادین 
پیــش گفته بــه طول حــدود ۵۰۰ 
کیلومتر در مناطقی از اســتان های 
ایالم و کرمانشاه انجام شده و تفسیر 
داده های بدســت آمده زمینه توسعه 

این میادین را فراهم آورده است.
وی همچنیــن اظهار داشــت: 
عملیــات لرزه نگاری ســه بعدی در 
میادیــن تنگ بیجــار و دالوران به 
وسعت یک هزارو ۵۶۰ کیلومتر مربع 

در قالب یک پروژه مشترک با میادین 
باباگیر و بانکول در دســت اجرا می 
باشد که در فاز نخست این عملیات، 
بخش ســه بعدی میــدان دالوران 

بــه اتمام رســیده و مراحل پردازش 
وتفســیر داده های آن در حال انجام 

می باشد.
مدیرفنی شــرکت نفت مناطق 

مرکزی ایران با اشــاره به پیشرفت 
فیزیکــی ۴۳ درصدی پروژه افزود: با 
نیازهاي عملیات  پیش  اجرایي شدن 
برداشت داده هاي لرزه اي در میدان 

تنــگ بیجار، فــاز دوم عملیات لرزه 
نگاری ســه بعدی نیز از ابتدای سال 
جاری شروع و پیش بینی می شود در 

سال ۱۴۰۱به پایان برسد.
نصیرایــی گفت: این پروژه لرزه 
نــگاري از بزرگترین و پیچیده ترین 
پــروژه های عملیات برداشــت داده 
های لرزه اي صنعت نفت به شــمار 
می رود کــه با اعتبــاری حدود ۴۰ 
میلیون یورو و ۱۰۵۹ میلیارد ریال در 

دستور کار قرار دارد.

در راستاي افزايش شاخص هاي بهره وري صورت گرفت؛
کسب گواهينامه سيستم مديريت انرژی توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

مکانيزه سازی انبارهای روباز گوگرد در پارس جنوبی

شـرکت نفت مناطق مرکـزی ایران، 
گاز  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  به عنـوان 
مناطق خشـکی کشـور، به منظـور رعایت 
افزایـش  و  المللـي  بیـن  اسـتانداردهاي 
بـه  موفـق  وري،  بهـره  هـاي  شـاخص 
سیسـتم  اسـتاندارد  گواهینامـه  دریافـت 
مدیریـت انرژی ISO۵۰۰۰1:۲۰1۸ شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت 
نفـت مناطـق مرکـزی ایـران؛ مهنـدس 
احمـد رجبـي مدیـر تولیـد این شـرکت، 
بابیـان ایـن خبـر افـزود: اسـتقرار نظـام 
اجـرای  راسـتای  در  انـرژی  مدیریـت 
سیاسـت های کلـي اقتصـاد مقاومتـي و 
اصـالح الگوی مصـرف ابالغي ازسـوی 
و  رهبری)مدظله العالـی(  معظـم  مقـام 
مطابـق بـا ابالغیـه وزارت نفـت در همه 
سـاختمان های سـتادی ایـن شـرکت در 
تهـران و منطقـه عملیاتـي سـراجه قـم 
همیـن  بـر  افـزود:  گرفـت.وي  صـورت 
اسـاس طـی دو سـال گذشـته بـا انجـام 
العمل هـای  دسـتور  تهیـه  و  مطالعـات 
الزم  زیرسـاخت های  تأمیـن  اسـتاندارد، 
و برگـزاری جلسـات در جهـت رعایـت 
سـه  طـی  مذکـور،  سیسـتم  الزامـات 

ممیزی هـای  شـامل  ممیـزی  مرحلـه 
سـوی  از  خارجـي  و  داخلـي  عبـوري، 

گواهینامـه،  صادرکننـده  شـرکت 
درنهایـت ایـن شـرکت موفـق بـه اخـذ 

انـرژی  مدیریـت  سیسـتم  گواهینامـه 
تولیـد  شـد.مدیر   )ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۸(

ایـران،  نفـت مناطـق مرکـزي  شـرکت 
بـا قدردانـی از حمایت هـای مدیرعامـل 
ایـن شـرکت در اسـتقرار نظـام مدیریت 
انـرژی تصریـح کـرد: بخـش مهمـی از 
جهـت  در  گرفتـه  صـورت  تالش هـای 
گواهینامـه  الزامـات  شـدن  اجرایـی 
مرهـون  کرونایـی،  شـرایط  در  یادشـده 
همیـاری و همدلـی کارکنـان و مدیریت 
هـاي ذیربط در سـتاد و منطقـه عملیاتي 
رجبـي  اسـت.مهندس  بـوده  سـراجه 
سیسـتم  اسـتقرار  یادآورشـد،  همچنیـن 
تابعـه  شـرکتهاي  در  انـرژي  مدیریـت 
زاگـرس جنوبـي، شـرق  بـرداري  بهـره 
و غـرب نیـز بـا جدیـت در دسـت اقـدام 
مـي باشد.براسـاس این گزارش؛ اسـتقرار 
بـر  عـالوه  انـرژی  مدیریـت  سیسـتم 
انتشـار گازهـاي گلخانـه اي و  کاهـش 
بهبـود  دیگـر،  زیسـت محیطی  اثـرات 
عملکـرد انـرژي شـامل کارایـي انرژي و 
بهـره بـرداري و مصـرف آن و در نهایت، 
کاهـش چشـمگیر هزینـه هـاي مرتبـط 
بـا انـرژي را بـر اسـاس اسـتانداردهای 
شـاخص های  افزایـش  و  بین المللـی 

دارد. بـه همـراه  بهـره وری 

دریایـی  پایانه هـای  و  بنـادر  مدیـر 
سـازمان منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی 
گوگـرد  انبـارش  ممنوعیـت  از  پـارس 
تولیـدی پاالیشـگاه های پـارس جنوبی در 
انبارهـای روبـاز منطقـه خبـر داد و گفت: 
همـه گوگردهـای تولیـدی پـارس جنوبی 
به صـورت مکانیـزه در انبارهـای مکانیـزه 
صـادر  و  انبـار  پـارس  بنـدری  مجتمـع 

می شـود.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  سـازمان  از 
انـرژی پـارس، علـی معصومـی گفـت: 
انبـارش گوگـرد  تبعـات زیسـت محیطی 
کسـی  بـر  گوگـرد  روبـاز  انبارهـای  در 
فنـی  دالیـل  بـه  امـا  نیسـت،  پوشـیده 
بـرای  نبـود.  میسـر  کار  ایـن  تاکنـون 
رفـع ایـن مشـکل کارگروهـی متشـکل 

از شـرکت نفـت و گاز پـارس به عنـوان 
پاالیشـگاه ها، شـرکت مجتمـع  سـازنده 
گاز پـارس جنوبـی به عنـوان بهره بـردار، 
گاز  ملـی  شـرکت  بین الملـل  امـور 
سـازمان  و  صـادرات  متولـی  به عنـوان 
منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس 
انبارهـای  راهبـر  و  متولـی  به عنـوان 
مکانیـزه گوگـرد تشـکیل و بـا همکاری 
انجـام  و  مسـئول  شـرکت های  همـه 
از اقدام هـای اصالحـی در  مجموعـه ای 
انبارهـای مکانیـزه گوگـرد ایـن مشـکل 
برطـرف شـد.وی کاهـش آلودگی محیط 
بارگیـری  افزایـش  منطقـه،  زیسـت 
افزایـش  و  صادراتـی  کشـتی های  بـه 
سـوددهی را از مهم تریـن نتایـج انتقـال 
مجتمـع  بـه  گوگـرد  روبـاز  انبارهـای 
صـادرات  و  ذخیره سـازی  و  مکانیـزه 

گوگـرد برشـمرد و افـزود: ذخیره سـازی 
افـزون  مکانیـزه  روش  بـه  صـادرات  و 
به دلیـل  متعـدد  صرفه جویی هـای  بـر 
کاهـش زمـان بارگیـری و سـهولت آن 
در تمایـل بیـش از پیـش خریـداران این 
محصـول تأثیـری بسـزا دارد، به طـوری 
کـه هم اکنـون بارگیـری کشـتی هایی با 
ظرفیـت ۶۴ هـزار تـن به سـرعت انجـام 
مجتمـع  رئیـس  رسـتگار،  می شـود.رضا 
مکانیـزه ذخیره سـازی و صـادرات گوگرد 
سـازمان منطقـه ویـژه اقتصـادی انرژی 
پـارس نیز با اشـاره به تنـوع محصوالت 
تولیـدی گوگـرد پاالیشـگاه های پـارس 
جنوبـی از لحـاظ نـوع تولیـد و کیفیـت 
گوگـرد،  صـادرات  تـا  تولیـد  گفـت: 
فرآینـدی به هم پیوسـته و مرتبـط اسـت 
کـه اگـر یـک قسـمت از ایـن فرآینـد با 

را  دیگـر  اجـزای  باشـد  اشـکال همـراه 
تحـت تاثیر خـود قـرار می دهـد بنابراین 
انبارهـای  جمـع آوری  در  تسـریع  بـرای 
شـرکت های  همـه  گوگـرد  روبـاز 
تـا  یافتنـد  حضـور  کار  ایـن  در  دخیـل 
بـرای  علمـی  راهکارهـای  ارائـه  بـا 
شـود.وی  چاره اندیشـی  مشـکل  ایـن 
تصریـح کـرد: آلودگـی محیـط زیسـت، 
انبارهـای  در  مقطعـی  آتش سـوزی های 
سـطح  در  گوگـرد  پراکندگـی  و   روبـاز 
اتوبان هـا و معابـر به وسـیله کامیون های 
حمل گوگرد چالشـی بسـیار بـزرگ برای 
همـه مسـئوالن بـود، امـا خوشـبختانه با 
از اقدام هـای اصالحـی در  مجموعـه ای 
مجتمـع مکانیزه ذخیره سـازی و صادرات 
بین الملـل  امـور  همراهـی  و  گوگـرد 
صـادرات  زمینـه  در  گاز  ملـی  شـرکت 

ایـن محصـول، گام بزرگی بـرای محیط 
همـه  و  شـد  برداشـته  منطقـه  زیسـت 
گوگردهـای دپوشـده در انبارهـای روبـاز 
بـه مجتمـع مکانیـزه منتقـل می شـوند.

رئیـس مجتمـع مکانیـزه ذخیره سـازی و 
صـادرات گوگـرد سـازمان منطقـه ویـژه 
کـرد:  اظهـار  پـارس  انـرژی  اقتصـادی 
ظرفیـت مجتمـع مکانیـزه ذخیره سـازی 
هـدف  بـا  کـه  گوگـرد  صـادرات  و 
کمـک بـه حـل بخشـی از دغدغه هـای 
شـرایط  آسان سـازی  و  زیسـت محیطی 
شـتاب در عملیـات صـادرات گوگـرد در 
 ۲۳ از  شـد،  بهره بـرداری   ۱۳۹۴ سـال 
هـزار تـن در سـال ۱۳۹۴ بـه ۵۸۰ هـزار 
تـن در سـال ۱۳۹۹ رسـید کـه ایـن رقم 
ذخیره سـازی رشـد ۲۵ برابـری از زمـان 

می دهـد. نشـان  را  آن  بهره بـرداری 

عملیات لرزه نگاری دو 
بعدی میادین پیش گفته به 
طول حدود ۵۰۰ کیلومتر 
در مناطقی از استان های 

ایالم و کرمانشاه انجام 
شده و تفسیر داده های 

بدست آمده زمینه توسعه 
این میادین را فراهم 

آورده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:
اهمیت پایداری انتقال اطالعات، کمتر از انتقال 

گاز نیست
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، اهمیت پایداری انتقال اطالعات 

و تجهیزات ارتباطی را در انتقال گاز کشور مهم برشمرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، مهدی 
جمشیدی دانا در نشست هم اندیشی مدیر و رؤسای مخابرات و تلمتری 
و مدیران و رؤســای ICT مناطق که در آســتانه روز ارتباطات و روابط 
عمومی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، هدف از این نشست را تغییر 
رویکرد مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران دانست و گفت: باید 
با همکاری، هم اندیشی و هماهنگی در رفع مسائل و مشکالت ارتباطی 
و تجهیزات مخابراتــی اقدام کنیم.وی چابکی و واکنش ســریع را در 
 ICTفعالیت های مخابرات و تلمتری مهم برشمرد و تصریح کرد: بخش
باید همگام و همســو با برنامه های تعمیراتی و عملیاتی گام بردارد و در 
طول شبانه روز پاســخگوی همکاران عملیاتی باشد.مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز ایران با اشــاره به نقشه راه و اهداف راهبردی شرکت انتقال 
گاز ایران در بخــش ارتباطات و فناوری اطالعات، افزود: ضرورت دارد 
همه برنامه ها و پروژهای ارتباطی همســو با اهداف راهبردی شــرکت 
باشــد و با هماهنگی مدیران ســتادی اجرایی شود.جمشیدی دانا تاکید 
کرد: با روش های سنتی، دیگر نمی توان تجهیزات را حفاظت کرد، بلکه 
باید تالش کنیم با فناوری های نو حراستی در نگهداری زیرساخت های 
ارتباطی کوشا باشــیم و راهکارهای جدید حراستی ارائه دهیم.وی وارد 
کردن فهرســت تجهیزات ICT روی سیســتم IPMMSE را ضروری 
دانســت و ادامه داد: با ثبت اطالعات، می توان به راحتی نسبت به ارائه 
آمار تجهیزات ارتباطی دســت یافت و از ایــن رو، عملکرد مناطق نیز 
از ایــن طریق قابل پایش و بررســی اســت.محمدرضا نیک روش فرد، 
سرپرســت مخابرات و تلمتری شــرکت انتقال گاز ایران نیز گزارشــی 
از اقدام های انجام شــده در ســال ۹۹ و برنامه هــا و اهداف مخابرات و 
تلمتری در ســال ۱۴۰۰ ارائــه داد و هر یک از مدیران مناطق عملیاتی 
نیز به صورت ویدئو کنفرانس پیشــنهادها، مسائل و مشکالت موجود در 

واحد ICT را بیان کردند.
بهره مندی 97 درصدی خانوار شهری کرمان از 

گاز طبیعی
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان گفت: با تحقق رشــد سه 
درصدی گازرسانی در سال 1۳۹۹ و بهره مندی خانوارهای شهری استان 
از گاز طبیعی تا ۹۷ درصد، درصد خانوار شــهری زیر پوشــش استان به 

میانگین کشوری رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، منوچهر 
فالح تصریح کرد: شــرکت گاز اســتان کرمان در سال ۹۹ موفق شد 
پروژه های گازرســانی به ۱۳ شــهر را به بهره برداری برساند.وی ادامه 
داد: با افتتاح طرح های گازرســانی به این ۱۳ شــهر در ســال ۱۳۹۹، 
درصد خانوار زیر پوشــش شــهری از ۹۴ درصد در ابتدای سال ۹۹ به 
۹۷ درصد رسید.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان پیشرفت گازرسانی 
به شهرهای در حال گازرســانی در سال ۱۴۰۰ را تشریح و اظهار کرد: 
شــهرهای مردهک ۹۰ درصد، درب بهشــت ۸۶ درصد، قلعه گنج ۶۵ 
درصد ، منوجان ۷۲ درصد  و نودژ ۷۱ درصد تاکنون پیشرفت داشته اند 
و تنها شــهر باقیمانده یعنی جبالبارز نیز مراحل نهایی پیمان ســپاری را 

طی می کند.
تالش برای به همرسانی عرضه و تقاضا در صنعت 

گاز
رئیــس اداره تجاری ســازی پارک فناوری و نــوآوری صنعت نفت 
تازه ترین تالش های انجام شــده برای به همرســانی عرضه و تقاضا در 

صنعت گاز را تشریح کرد.
محسن میاندهی با اشــاره به برگزاری رویداد به همرسانی عرضه 
و تقاضای فناوری اقالم راهبردی و پرمصرف شــیمیایی صنعت گاز، به 
خبرنگار شــانا گفت: پارک نوآوری و فنــاوری صنعت نفت به تازگی به 
دســتور وزیر نفت ایجاد و تأسیس شــده که یکی از اهداف آن تکمیل 
زیســت بوم فناوری و به صورت ویژه برای فناوری های مورد نیاز صنعت 
نفت و پتروشیمی است.وی افزود: یکی از ابزارها برای تأمین نیازها این 
اســت که در رویدادی تقاضایی از ســوی وزارت نفت مطرح شود و به 
شرکت هایی که توانمندی برطرف کردن این نیازها را دارند فرصت داده 
شود تا در نشســت های رودررو با متقاضی فناوری وارد گفت وگو شوند 
و ســرانجام در مواردی که هماهنگی ایجاد می شــود، این به همرسانی 
عرضــه و تقاضا انجام شــود.رئیس اداره تجاری ســازی پارک فناوری 
و نــوآوری صنعت نفت تصریح کرد: ســرانجام از طریق قراردادی که 
پارک میان دو طرف امضا می کند این فناوری تأمین می شــود.میاندهی 
با بیان اینکه نخســتین رویداد برای تأمین نیازهای شــرکت ملی گاز 
ایــران در حوزه مواد شــیمیایی یکم خردادماه برگزار می شــود، اظهار 
کرد: در این رویداد تالش می شــود نیازهــای صنعت گاز در حوزه مواد 
شیمیایی پرمصرف و راهبردی تامین شود.وی ادامه داد: پس از آن هم 
به مدت حدود یک هفته اگر توافقی میان فناوری و توان داخلی صورت 
گیرد قراردادها امضا می شــود.رئیس اداره تجاری سازی پارک فناوری و 
نوآوری صنعت نفت همچنین با اشــاره به برگزاری حضوری و آنالین 
رویداد، توضیح داد: محل برگزاری این رویداد سالن همایش های وزارت 
نفت اســت که اکنون به پارک فناوری و نــوآوری صنعت نفت واگذار 
شده اســت. آنجا چند ســالن جنبی هم وجود دارد که البته با توجه به 
شرایط شــیوع ویروس کرونا در برگزاری گردهمایی ها محدودیت هایی 
وجود دارد.میاندهی تصریح کرد: باتوجه به وضع تهران و تصمیم مقام ها 
درباره نحوه نشســت ها در آن زمان ما برای تعدادی به صورت حضوری 
برنامه خواهیم داشــت و دوربین ها هم زمان آنجا فیلمبرداری می کنند و 
روی چند بستر پخش زنده دارند )از طریق آپارات، اینستاگرام و احتماال 
اسکای روم(؛ آن تعداد از شرکت ها یا متقاضیان که به دلیل شرایط کرونا 
نمی توانند حضوری تشریف داشته باشند هم می توانند برنامه را ببینند و 

هم اگر پرسشی دارند مطرح کنند.

بخش انرژی کشور با مدیریت درست، چگونه به حداکثر 
بهره وری می رسد؟

کرمعلی عرب صالحی
کارشناس انرژی

کشـوری که دارای ذخایر مناسـبی 
باشـد مـی تواند از انرژی خـود در ارتباط 
بـا دیگـر کشـورها اسـتفاده کنـد؛ چـرا 
کـه همـه کشـورها بـرای ادامـه حیـات 
صنعتـی خـود نیازمنـد انرژی هسـتند و 
در صورتـی کـه ایـن منابـع را در اختیار 
نداشـته باشـند ناچـار بـه تامیـن آن از 

طریـق دیگـر کشـورها می شـوند.
انـرژی یکـی از مهمتریـن مولفـه 
 هـای موثر بـر حیات اقتصادی کشـورها 
اسـت و بـرای پویایـی چرخـه صنعـت 
منابـع  بـه  دسترسـی  مختلـف  جوامـع 
انـرژی مورد نیـاز امری ضروری اسـت. 
مصـرف  هزینه  هـای  حاضـر  حـال  در 
انـرژی حـدود ۱۰ درصد تولیـد ناخالص 
جهـان را تشـکیل می دهـد و بـا توجـه 
بـه توسـعه روز افـزون صنعـت، افزایش 
مصـرف سـوخت در زمینه  هـای حمل و 
نقـل، سـرمایش و گرمایش، روشـنایی و 
غیـره اهمیـت منابع انرژی را مشـخص 
مـی  کنـد. کشـوری کـه دارای ذخایـر 
مناسـبی باشـد می تواند از انـرژی خود در 
ارتبـاط بـا دیگر کشـورها اسـتفاده کند؛ 
ادامـه  بـرای  کـه همـه کشـورها  چـرا 
انـرژی  نیازمنـد  خـود  صنعتـی  حیـات 
هسـتند و در صورتـی کـه ایـن منابع را 
در اختیار نداشـته باشـند ناچـار به تامین 
آن از طریـق دیگـر کشـورها می شـوند.
ایران از کشـورهای غنـی در حوزه 
ذخایـر نفـت و گاز اسـت. به طـوری که 
تـا پایـان سـال ۱۳۹۶، مجمـوع ذخایـر 
قابـل اسـتحصال نفـت خـام و میعانـات 
گازی کشـور بـا افزایـش ۴. ۵ میلیـارد 
بشـکه ای نسـبت به سـال قبل به ۱۶۰. 
۱۲ میلیـارد بشـکه رسـیده اسـت. عمـر 
ذخایر هیدروکربوری کشـور ۹۴. ۵ سـال 
بـرآورد گردیده اسـت. بدیـن معنا که در 
در سـطح  نفـت  تولیـد  تـدوام  صـورت 
فعلـی و عـدم اکتشـافات جدید، تـا ۹۴. 
۵ سـال آینـده ذخایر کشـور پاسـخگوی 
تولید هسـتند.ایران با ایـن میزان ذخیره 
از  پـس  گازی  میعانـات  و  خـام  نفـت 
ونزوئـال، عربسـتان سـعودی و کانادا در 
رتبـه چهـارم جهـان قرار گرفتـه و بیش 
از ۹. ۴ درصـد از ذخایـر نفـت جهـان را 
دارد. نگاهـی بـه آمـار ذخایـر و تولیـد 
نفـت خام کشـورهای منطقه نشـان می 
دهـد کـه علی رغـم وجود ذخایر چشـم 
گیـر نفـت در کشـور، میـزان تولیـد آن 
در مقایسـه بـا دیگر کشـورها از شـرایط 
طـور  بـه  نیسـت.  برخـوردار  مطلوبـی 
مثال عربسـتان بـا در اختیار داشـتن ۳۳ 
درصـد ذخایـر نفتـی منطقـه ۳۸ درصـد 
تولیـد نفـت خـام را بـه خـود اختصاص 
داده اسـت در حالـی کـه ایران بـا ۱۹. ۵ 
درصـد از ذخایر نفـت خاورمیانه تنها ۱۶ 
درصـد از تولیـد منطقـه را پوشـش مـی 
دهـد. این در حالی اسـت کـه خاورمیانه 
از نظـر نسـبت تولیـد بـه ذخایـر آمـار 
مناسـبی نداشـته و با مالکیـت ۵۰ درصد 
از ذخایـر نفتـی تنهـا ۳۴ درصـد تولیـد 

جهـان را شـامل می شـود!
اداره  آمـار  طبـق  همچنیـن 
اطالعـات انـرژی آمریکا، ایـران با حدود 
۳۳. ۸ تریلیـون متـر مکعب ذخایر گازی،  
 ، جهـان(  گازی  ذخایـر  درصـد   ۲  .۱۷(
پـس از روسـیه در رتبـه دوم قـرار دارد و 
در تخمیـن  هـای دیگـر حتـی در رتبـه 
منطقـه  اسـت.  گرفتـه  قـرار  نیـز  اول 
خاورمیانـه با در اختیار داشـتن ۴۱ درصد 
ذخایـر گاز جهـان، حـدود ۱۸ درصـد از 
کل تولیـدی گاز سـبک را پوشـش می-

دهـد. در ایـن منطقـه ایـران ۴۲ درصـد 
ذخایـر را در اختیـار دارد ولـی میـزان ۳۴ 
را  خاورمیانـه  گاز  تولیـد  کل  از  درصـد 
تامیـن می کنـد. بنابرایـن ایـران در تولید 

گاز نیـز ماننـد نفـت، نـه تنها به نسـبت 
نسـبت  بـه  بلکـه  جهانـی  میانگیـن 
کشـورهای منطقـه نیز از تولید مناسـبی 
مزایـای  بـه  توجـه  نیسـت.با  برخـوردار 
بـا  مقایسـه  در  طبیعـی  گاز  از  اسـتفاده 
فـراورده  هـای نفتـی بـه دلیـل آلودگـی 
کمتـر، بـه منظـور تـداوم رونـد توسـعه 
صنعتـی و اقتصادی کشـورهای جهان و 
از  صیانـت  و  حفاظـت  حـال  عیـن  در 
گسـترش  و  توسـعه  زیسـت،  محیـط 
اسـتفاده از گاز طبیعـی به عنـوان انرژی 
پـاک و سـازگار بـا مالحظـات زیسـت 
محیطـی الزامـی گریزناپذیـر و از پیـش 
نیازهای توسـعه پایدار می باشـد. در کنار 
مزایای زیسـت  محیطـی اسـتفاده از گاز 
پراکندگـی  همچـون  عواملـی  طبیعـی، 
جغرافیایی مناسـب و قیمـت قابل رقابت 
موجـب  انـرژی،  حامل هـای  سـایر  بـا 
اقبـال و تخصیص سـهم فزاینـده به گاز 
انـرژی جهانـی شـده  طبیعـی در سـبد 
اسـت. البته تولید گاز کشـور از سـال ۷۲ 
تـا ۹۶ سـیری صعـودی را طـی کـرده 
اسـت و در سـال ۹۶ به نسـبت سال قبل 
حـدود ۸. ۴۷ افزایش تولید داشـته اسـت 
.در حـوزه بـرق، در سـال ۱۳۹۶ ظرفیت 
نصب شـده کشـور )شـامل نیروگاه  های 
درصـدی   ۳  .۱ رشـد  بـا  تجدیدپذیـر( 
نسـبت به سـال قبل ۷۸۷۹۴ مـگاوات و 
تولیـد ناویـژه برق با رشـد حـدود ۶. ۷۸ 
درصـدی بـه ۳۰۷۹۶۸ میلیـون کیلووات 
سـاعت رسـید. میانگیـن نرخ رشـد تولید 
ناویـژه بـرق در انـواع مختلـف نیـروگاه 
هـای کشـور در دوره ده سـاله ۸۶ تا ۹۶ 
برابـر ۴. ۲ درصـد بوده که در مقایسـه با 
میانگیـن رشـد ۵. ۱ درصـد مصرف کل 
برق )شـامل مصـرف داخلی نیـروگاه ها 
و فـروش داخلـی( حاکی از آن اسـت که 
متوسـط نـرخ رشـد مصرف بـرق در طی 
دوره مـورد نظـر بیشـتر از تولیـد بـرق 
بـوده اسـت. یکـی بخش ـهای مهـم در 
حـوزه تولیـد بـرق، انـرژی تجدیدپذیـر 
المللـی  بیـن  آژانـس  آمـار  اسـت.طبق 
نیـروی  ظرفیـت   )IEA( انـرژی 
تجدیدپذیـر جهانـی تحـت تاثیـر نصـب 
تاسیسـات فوتوولتائیـک خورشـیدی، تـا 
پنـج سـال دیگـر۵۰ درصد رشـد خواهد 
سـال  در  می شـود  بینـی  پیـش  و  کـرد 
۲۰۲۵ سـهم انـرژی تجدیدپذیـر از برق 
برسـد.  بـه ۳۳ درصـد  تولیـدی جهـان 
طبـق آخریـن آمـار سـازمان انرژی هـای 
بـرق  انـرژی  بهره ـوری  و  تجدیدپذیـر 
)سـاتبا( ، تـا پایـان بهمن مـاه ۹۹ میزان 
۵۸۲۴ میلیـون کیلو وات-سـاعت برق از 
منابع انـرژی تجدیدپذیر در کشـور تولید 
شـده اسـت.بنابراین معادل ۱۶۵۴ میلون 
مصـرف  در  طبیعـی  گاز  مکعـب  متـر 
 ۱۲۸۱ معـادل  و  فسـیلی  سـوخت های 
میلیـون لیتـر در مصرف آب بـرای تولید 
بـرق صرفه جویی شـده اسـت. همچنین 

انتشـار  از  توجهـی  قابـل  میـزان  بـه 
گازهـای محلـی کاسـته شـده اسـت. با 
توجـه بـه گزارش سـاتبا مربوط به سـال 
انرژی هـای  از  حاصـل  بـرق  تولیـد   ،۹۷
سـیر  یـک  سـال  ایـن  در  تجدیدپذیـر 
صعـودی را طـی کـرده اسـت. پـس از 
اتمـام مراحـل سـاخت و بهره بـرداری از 
نیـروگاه  های در حال سـاخت در کشـور، 
ظرفیـت تولیـد انـرژی تجدیدپذیر که در 
حـال حاضر برابـر ۸۷۵. ۴ مـگاوات برق 
اسـت بـه ۱۰۰۰ مـگاوات بـرق افزایـش 
پیـدا خواهد کـرد و طبـق برآوردها بیش 
احـداث  از ۱۵۰هـزار مـگاوات ظرفیـت 
کشـور  در  خورشـیدی  نیروگاه هـای 
وجـود دارد.طبـق آمـار فـوق مشـخص 
ذخایـر  زمینـه  در  ایـران  کـه  اسـت 
هیدروکربـوری در بیـن کشـورهای غنی 
قـرار دارد و از نظـر انـرژی تجدیدپذیـر 
نیـز ظرفیت افزایـش تولید تـا ۱۵۰ برابر 
وجـود دارد. امـا سـوالی کـه مطـرح می 
ذخایـر  علی رغـم  کـه  اسـت  ایـن  شـود 
قابـل توجـه انرژی چـرا بهره بـرداری و 
درآمدزایـی مطلوبـی از ایـن حـوزه وجود 
در  گام  مهمتریـن  و  اولیـن  نـدارد؟ 
مدیریـت منابـع انـرژی تعییـن رویکـرد 
کلـی در اسـتفاده از ایـن منابـع اسـت. 
کشـورهای مختلـف جهـان، بـا توجه به 
موقعیـت  و  انـرژی  ذخایـر  میـزان 
جغرافیـای خـود معمـوال یـک رویکـرد 
از  بهینـه  اسـتفاده  بـرای  را  مشـخص 
می گیرنـد  نظـر  در  خـود  انـرژی  ذخایـر 
ولـی در ایـران رویکـرد مشـخصی برای 
اسـتفاده از انرژی وجود ندارد.کشـورهای 
اطـراف ایـران در مجمـوع ۶۸۰ میلیـارد 
 ۴۰ )معـادل  خـام  نفـت  ذخایـر  بشـکه 
تریلیـون   ۹۶ و  جهـان(  ذخایـر  درصـد 
مترمکعـب ذخایـر گاز طبیعـی )معادل ۵۰ 
درصـد ذخایـر جهـان( را در اختیـار دارند. 
بنابرایـن ایـران در نقطه ـای قـرار گرفتـه 
دارای  کشـورهای  می توانـد  کـه  اسـت 
منابع انـرژی را به کشـورهای نیازمند آن 
وصـل کند؛ یـا حتی مصـرف  کننـده این 
افـزوده  ارزش  تولیدکننـده  و  منابـع 
صادراتـی مبتنی بـر آن باشـد. انرژی می 
توانـد بـه عنـوان نهاده مـورد اسـتفاده در 
و  شـود  بـرده  کار  بـه  مختلـف  صنایـع 
همچنین به وسـیله صـادرات محصوالت 
پاییـن دسـتی زنجیـره تولیـد سـوخت های 
فسـیلی عاملـی بـرای درآمدزایـی کشـور 
بـر  کشـور  اصلـی  رویکـرد  باشـد.اگر 
انـرژی  منابـع  از  حداکثـری  درآمدزایـی 
کشـور باشـد بایـد بـا گسـترش زنجیـره 
تولیـد و صـادرات صنایـع پاییـن دسـتی 
و  اشـتغال زایی  بـر  عـالوه  خـام،  نفـت 
تحریـم  و  امنیـت  بیشـتر،  درآمدزایـی 
ناپذیـری صـادرات را نیز تقویـت نمود. با 
سـوخت  های  ارزش  زنجیـره  تکمیـل 
پتروشـیمی  و  پاالیـش  صنعـت  فسـیلی 
کشـور رشـد خواهد کرد و امـکان واردات 

نفـت خـام و صـادرات تولیدات بـا ارزش 
افـزوده فراهـم خواهـد شـد؛ همچنیـن با 
و  انـرژی  منابـع  اهمیـت  بـه  توجـه 
وابسـتگی کشـورهای مختلـف بـه ایـن 
منابـع بـرای تامین خـوراک صنعت و رفع 
نیازهـای خدماتـی، ایـران مـی توانـد از 
منابـع انـرژی و موقعیـت جغرافیایی خود 
بـه عنـوان ابـزار دیپلماسـی در ارتبـاط با 
دیگـران اسـتفاده کنـد .در حـال حاضـر 
هیـچ یـک از مـوارد ذکر شـده بـه عنوان 
رویکـرد کلـی حـوزه انرژی کشـور تعیین 
راسـتای  در  حـوزه  ایـن  و  اسـت  نشـده 
اهـداف مطابـق بـا هیـچ رویکـرد خاصی 
مدیریـت مـی شـود. فقـدان رویکـرد بـه 
انـرژی  حـوزه  اساسـی  معضـل  عنـوان 
پیامدهـای منفـی دیگـری ماننـد مصرف 
مسـرفانه و افزایـش شـدت انرژی کشـور 
را بـه همراه داشـته اسـت. شـدت انرژی 
شـاخصی بـرای تعییـن کارایی انـرژی در 
سـطح اقتصـاد ملـی هر کشـور اسـت که 
انـرژی و یـا  از تقسـیم مصـرف نهایـی 
عرضـه انـرژی اولیـه بـر تولیـد ناخالـص 
نشـان  و  گـردد  مـی  محاسـبه  داخلـی 
دهنـده ایـن اسـت که بـرای تولیـد مقدار 
)برحسـب  خدمـات  و  کاالهـا  از  معینـی 
واحـد پـول( چـه مقـدار انـرژی اسـتفاده 
شـده اسـت.با توجـه به ایـن که ایـران از 
وضعیـت  خدمـات  و  کاال  تولیـد  نظـر 
مناسـبی نـدارد بنابرایـن شـدت مصـرف 
بـاال مـی  بسـیار  نهایـی کشـور  انـرژی 
عرضـه  شـدت   ،۲۰۱۶ سـال  در  باشـد. 
تولیـد  براسـاس  ایـران  اولیـه  انـرژی 
ارز و  نـرخ  بـر حسـب  ناخالـص داخلـی 
برابـری قـدرت خرید بـه ترتیـب بیش از 
۲. ۹ و ۱. ۳ برابـر مقـدار متوسـط جهانـی 
مصـرف  شـدت  شـاخص  بوده اسـت. 
تولیـد  براسـاس  ایـران  انـرژی  نهایـی 
ارز و  نـرخ  بـر حسـب  ناخالـص داخلـی 
برابـری قـدرت خریـد بیـش از ۳ و ۱. ۴ 
برابـر مقـدار متوسـط جهانی اسـت. یکی 
از عواملـی کـه در کاهـش شـدت انرژی 
کشـور موثـر اسـت، پاییـن بـودن قیمت 
افزایـش مصـرف در سـال های  و  انـرژی 
اخیر اسـت. انرژی ارزان در کشـور سـبب 
مـی شـود که طـرح هـای افزایـش بهره  
وری و مصـرف بهینـه توجیه پذیر نباشـد 
مصـرف  در  جویـی  صرفـه  فرهنـگ  و 
انـرژی در کشـور نهادینـه نشـود. انـرژی 
ارزان عـالوه بـر اینکـه به دلیـل اختالف 
قیمـت داخـل و خـارج از کشـور موجـب 
افزایـش قاچـاق می شـود، باعـث می شـود 
صنایـع مصـرف کننـده انرژی بـا دریافت 
انـرژی ارزان و فـروش محصـول تولیدی 
بـا قیمـت بـاال، تالش مـی کننـد ضعف 
 هـای موجـود در بهره وری تولیـد خود را 
بـا اسـتفاده بیشـتر از رانت انرژی کشـور 
جبـران کننـد و در مصرف انـرژی رقابت 
دارنـد کـه ایـن امـر سـبب رشـد مصرف 
طبـق  مثـال  طـور  بـه  می شـود.  انـرژی 

گـزارش اوپـک، ایران سـهمی معـادل ۶. 
۷ درصـد تقاضـای گاز جهـان را بـه خود 
اختصـاص داده و این در شـرایطی اسـت 
کـه فقـط ۱. ۱ درصد جمعیت دنیـا را دارا 
اسـت و در واقـع سـرانه مصـرف گاز در 
ایـران ۶ برابـر جهـان اسـت.تنها راه حل 
مشـکالت بخش انـرژی کشـور، افزایش 
بهـره وری و کاهـش نـرخ مصرف اسـت 
بهبـود  میادیـن،  گسـترش  نیازمنـد  کـه 
بـه  و  اسـت  تولیـد  افزایـش  و  راندمـان 
سـرمایه گـذاری و اسـتفاده از تکنولـوژی 
 هـای جدیـد نیـاز دارد. بنابرایـن راه ـکار 
مالـی  تامیـن  و  درآمـد  کسـب  اساسـی 
بخـش انـرژی از خـود این بخش اسـت؛ 
بـرای ایـن کار یـک رویکرد بلنـد مدت و 
یـک رویکـرد کوتـاه مـدت بایـد بـه طور 
هم زمـان در نظـر گرفته شـود: در رویکرد 
و  قیمـت  اصـالح  هـدف  مـدت،  بلنـد 
عرضـه انـرژی در داخـل با قیمـت واقعی 
آن اسـت. فرآینـد اصـالح قیمـت باید در 
یـک دوره بلنـد مـدت )مثـال ۱۰ سـاله( 
انجـام شـود تا مـردم و صنعـت بتوانند به 
افزایـش  بـا  را  خـود  تدریجـی  صـورت 
ایجـاد شـوک  از  و  دهنـد  وفـق  قیمـت 
اقتصـادی و معیشـتی جلوگیـری شـود.با 
انـرژی،  حامـل  هـای  قیمـت  افزایـش 
صرفـه جویـی در مصـرف نهادینـه مـی 
شـود و درآمـد حاصـل از فـروش انـرژی 
تولیـد و  بهینـه  سـازی  بـرای توسـعه و 
افزایـش راندمان در زنجیـره تولید، توزیع 
و مصـرف انـرژی صـرف خواهد شـد. در 
ایـن صـورت عـالوه بـر صرفـه جویی در 
مصـرف و کاهـش شـدت انرژی کشـور، 
اتـالف انـرژی نیز کاهـش پیدا مـی کند 
انـرژی  قطعـی  و  کمبـود  مشـکالت  و 
قابلیـت پیـش گیـری پیـدا خواهنـد کرد. 
انـرژی  صنعـت  توسـعه  همچنیـن 
تجدیدپذیـر از لحـاظ دانـش فنی، دسـت 
یابـی بـه تکنولـوژی پیشـرفته و انجـام 
دوره  یـک  در  بایـد  علمـی،  تحقیقـات 
بلندمـدت )مثال ۳۰ سـاله( در دسـتور کار 
قـرار بگیرد.بـا توجـه بـه اهمیـت انـرژی 
و  آن  تامیـن  امنیـت  و  تجدیدپذیـر 
همچنیـن سـازگاری بـا محیـط زیسـت، 
نیـاز  انـرژی  نـوع  ایـن  تولیـد  افزایـش 
اساسـی کشـور در آینـده نـه چنـدان دور 
اسـت. رویکـرد کوتاه مـدت بـرای بهبود 
وضعیـت انـرژی و تامیـن مالـی جهـت 
راندمـان،  افزایـش  و  تولیـد  توسـعه 
صـادرات حامـل  هـای انرژی بـرق و گاز 
اسـت. در سـال های اخیـر ایـران در ایـن 
بخـش هـا صـادرات داشـته اسـت ولـی 
میـزان صـادرات بایـد بـه شـدت افزایش 
پیـدا کند. زیرا بـا افزایش صـادرات می-
تـوان درآمدزایـی مناسـبی جهـت تامیـن 
مالـی و توسـعه تولیـد انرژی ایجـاد کرد. 
از مزایـای صـادرات بـرق و گاز، تحریـم 
محصـوالت  ایـن  صـادرات  ناپذیـری 
اسـت؛ تجربـه تحریم هـای چنـد سـال 
اخیـر ثابـت کـرده اسـت کـه بـر خالف 
نفـت، تحریـم نمـی تواند مانـع صادرات 
گاز و برق شـود.راهکار اساسـی در حوزه 
نفـت، توسـعه زنجیـره ارزش و صنایـع 
پایین دسـتی اسـت کـه در برابـر تحریم 
هـا اثرپذیـری کمتـری دارنـد. در زمـان 
محصـوالت  صـادرات  تحریم هـا 
فـوالد  ماننـد  صنایعـی  و  پتروشـیمی 
همچنـان ادامه داشـته اسـت. این صنایع 
کـه مصـرف کننـده انـرژی هسـتند، در 
واقـع بـه طـور غیـر مسـتقیم صـادرات 
انـرژی بـا ارزش افـزوده باالتـر را انجام 
مـی دهنـد. بنابرایـن اگـر زنجیـره تولید 
پتروشـیمی و صنایعـی ماننـد فـوالد بـه 
صـورت بهـره ور و بهینـه توسـعه پیـدا 
و  ارزآوری  مهـم  منبـع  می توانـد  کنـد، 
تامیـن مالـی بـرای سـرمایه گـذاری در 
بخـش نفـت و کل حـوزه انـرژی بـرای 

حفظ تولید و توسعه پایدار آن باشد.
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پرتوشیمی

اخبار

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
سرمایه گذاری در پایین دست پتروشیمی مطمئن 

و سودآور است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: سرمایه گذاری 
در پایین دست پتروشــیمی به دلیل وجود ارزش افزوده باال، قابل اطمینان 

و سودآور است.
سیدموســی موســوی در گفت وگو با خبرنگار شانا، توسعه هرچه 
بیشتر صنعت پتروشیمی را راهکاری مؤثر برای کمک به رشد اقتصادی 
و افزایش اشــتغال دانســت و گفت: صنعت پتروشــیمی توسعه دهنده 
اقتصاد کشــور است، از این رو سرعت پیشــرفت در صنایع پتروشیمی 
باید شــتاب گیرد.وی افزود: ســرمایه گذاری در پایین دست پتروشیمی 
به دلیل وجود ارزش افزوده باال، قابل اطمینان و سودآور است، بنابراین 
توسعه صنعت پتروشــیمی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار 
می رود.عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
هم اکنون منابع و زیرساخت های خوبی برای این بخش در کشور وجود 
دارد و صنعت پتروشیمی می تواند روند توسعه اقتصادی کشور را شتاب 
بخشد.موسوی گفت: برای رسیدن به اهداف مهم در صنعت پتروشیمی 
باید از خام فروشی پرهیز و سبد کاالهای صادراتی پتروشیمی را با هدف 
توسعه صادرات متنوع کرد.وی تاکید کرد: در شرایط تحریمی و سخت 
اقتصادی، این صنعت پتروشــیمی است که بیشترین ارز را وارد کشور 

کرده و به نوعی کمک کننده به اقتصاد بوده  است.
آغاز تولید کاندنسیت در مجتمع اتان گیری 

پاالیش پارسیان سپهر
به همت متخصصین داخلی و با اســتفاده از تکنولوژی و دانش روز 
دنیا در مجتمع استحصال اتان  ستاد اجرایی فرمان امام در شهرستان های 

مهر و عسلویه، محصول کاندنسیت )+C۵( به تولید رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش 
پارسیان ســپهر وابســته به ســتاد اجرایی فرمان امام در سال تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها، صبح امروز از نخستین محصول مجتمع 
اســتحصال اتان در شهرستان های مهر و عسلویه )+C۵( رونمایی شد. 
این محصول یکی از میعانات غنی و گرانقیمتی اســت که با استفاده از 
تکنولوژی مدرن و روز دنیا جداسازی شده و برای تولید بنزین و سوخت 
»های تــک« کاربرد و اســتفاده دارد.گاز طبیعی کــه از مخازن گازی 
استحصال می شود عمدتًا حاوی حجم قابل مالحظه ای میعانات گازی 
یا هیدروکربن های مایع اســت که عمدتــًا از پنتان و هیدروکربن های 
ســنگین تر مانند ســی۵پالس  )+C۵( تشکیل شــده و به شیوه های 
مختلف قادر به تبدیل به نفت ســفید، بنزین، سوخت جت و... هستند.

 H۲S میعانات گازی تولیدی پاالیش پارســیان سپهر به دلیل نداشتن
و مرکاپتــان و همچنین پایین بودن مقدار آب  و جداســازی گوگرد از 
آن نه تنها جزو شــفاف ترین محصوالت در این حوزه اســت بلکه به 
همیــن دلیل با جلوگیری از تولید آالینده ها دارای ارزش های زیســت 
محیطی نیز می باشــد.در حال حاضر در کشور با احتساب منابع عرضه 
شــده در پاالیشــگاه های گاز، روزانه چیزی در حدود ۵۵۰ هزار بشکه 
میعانــات گازی تولید و عرضه می شــود که بخش عمــده ای از آن ها 
مســتقیما صادر و باعث ارزآوری می شــود که پیش بینی شده تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید میعانات گازی در کشور به ۱ میلیون و ۳۰۰ 
هزار بشکه افزایش پیدا کند.گفتنی است طرح ملی و عظیم اتان گیری 
از گاز طبیعی در شهرســتان ُمهر استان فارس و عسلویه بوشهر توسط 
ســتاد اجرایی فرمان امام در هفته های اخیر توســط رئیس جمهور به 
صورت رســمی افتتاح شد و روزانه ظرفیت دریافت خوراک ۷۵ میلیون 
مترمکعــب گاز از پارس جنوبی را داراســت.در این مجتمع  ۵۰۰ هزار 
مترمکعب گاز دی اکسید کربن از گاز طبیعی گرفته می شود و تولیدات 
آن ســاالنه ۳.۳ میلیون تن انواع ال پی جی و کاندنســیت است که ۲ 
میلیون تن از این محصوالت )اتان، بوتان، میعانات شــیرین و پروپان( 
صادر خواهد شد که مبلغ قابل توجه یک میلیارد دالر ارزآوری در سال 

برای کشور خواهد داشت.
ضرورت حمایت از صادرکنندگان پویا در 

بنگاه های پلیمری کوچک
مراســم تقدیر از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی از واحدهای 
کوچک و متوســط در صنایع پلیمر، همزمان بــا اولین همایش بین المللی 
صادرات صنایع پلیمری در روزهای 1۴ و 1۵ تیرماه ســال جاری توسط 

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار می شود.
مراســم تقدیر از صادرکنندگان پویا با همکاری ســازمان توسعه 
تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشــاورزی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی تهران، 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، بانک توسعه صادرات و همچنین 
حمایت و همکاری اتاق های مشــترک بازرگانی برگزار خواهد شد.در 
این رویداد تالش خواهد شــد تا صادرکنندگان کوچک و متوســط در 
صنایع پلیمری برای برداشــتن گام هایی موثر در جهت توسعه تجارت 
خود تشویق شوند. همچنین معرفی صادرکنندگان پویا به سازمان های 
مربوطه در راســتای تسهیل هر چه بیشــتر روند تجاری آنها صورت 
خواهد گرفت.به گزارش خبرگزاری فارس برگزارکنندگان این مراســم 
قصد دارند تا باب جدیدی در صنایع پلیمری کشــور ایجاد کرده و بستر 
را برای توســعه هر چه بیشــتر صادرات در این صنایع ارزش آفرین و 
اشتغالزا افزایش دهند. از این رو از صادرکنندگان محترم دعوت می شود 
 export.inpia.ir که برای حضور در این مراســم با مراجعــه به آدرس
و ثبت اطالعات خود، برگزارکنندگان را در راســتای شــناخت هر چه 
دقیق تر صادرکنندگان پویا یاری رسانند.داوری این مراسم برای انتخاب 
صادرکنندگان پویا، توسط کارشناسان و مسئوالن سازمان های مربوطه 
انجام می شود و این مراسم می تواند معتبرترین رویداد صادراتی صنعت 
پلیمر باشد. گفتنی است این مراسم در جریان اولین همایش بین المللی 
توســعه صادرات صنایع پلیمری برگزار خواهد شد که این همایش نیز 

تالش در جهت بر طرف ساختن مسائل صادرکنندگان پلیمری دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

چهره صنعت پتروشیمی با متنوع سازی سبد محصوالت 
تغییر می کند

صنایع  ملــی  شــرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی گفت: چهره صنعت پتروشیمی 
با اجرای طرح های پایین دست پتروشیمی 
تغییر  و متنوع ســازی ســبد محصوالت 

می کند.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، بهزاد 
محمــدی در حاشــیه ســفر دو روزه و 
بازدید میدانــی از مجتمع ها و طرح های 
پتروشــیمی مســتقر در منطقه ماهشهر 
اظهار کرد: از آنجا که یکی از اهداف بلند 
مدت شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
مسیر توسعه پایدار و هوشمندانه صنعت، 
اجرای پروژه های پایین دســت مبتنی بر 
خوراک هــای پایه در پتروشــیمی ها )به 
جــز خوراک های نفت و گاز( اســت، در 
این ســفر از روند عملیاتــی این پروژه ها 
در منطقــه ماهشــهر بازدید شــد.وی با 
تأکیــد براینکه مهمترین هدف شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی اجرای طرح های 
پتروشــیمی با هــدف تکمیــل زنجیره 
ارزش اســت، افزود: با اجرای پروژه های 
پایین دســت در صنعــت پتروشــیمی و 
بهره برداری از آن ها، در چند ســال آینده 
چهره صنعت پتروشــیمی با تنوع ســازی 
می کند.مدیرعامل  تغییر  محصوالت  سبد 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: 
در تالش هســتیم که در منطقه ماهشهر 
که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت صنعت 
پتروشــیمی را به خود اختصــاص داده 
است، طرح های پایین دست پتروشیمی با 

اســتفاده از خوراک های پایه خود صنعت 
داد: صنعت  ادامــه  شــود.محمدی  اجرا 
پتروشــیمی به شدت نیازمند متنوع سازی 
ســبد محصوالت در تولیــد محصوالت 
نهایی است، بنابراین شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی درصدد توســعه زنجیره تولید 
محصوالت نهایی اســت کــه با تحقق 
این امر ضمن ایجاد یک صنعت تاب آور، 
کشور از واردات محصوالت گران بی نیاز 
می شــود.وی یکی از اهدف توسعه پایدار 
و هوشــمندانه صنعت پتروشیمی در بلند 
مدت را تولید پروپیلــن در صنعت خواند 

و اظهــار کرد: نکته مهــم و حائز اهمیت 
در اجرای طرح های پتروشیمی تأمین نیاز 
۳ میلیون تنی صنعت به پروپیلن اســت، 
بنابراین در مسیر تأمین نیاز صنعت، طرح 
PDH سلمان فارسی نخستین طرح فعال 
اســت که در حال حاضر با تأمین دانش 
فنی خارجی، پیش بینی می شــود در سال 
برســد.مدیرعامل  بهره برداری  به   ۱۴۰۲
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در 
 PDH همین راستا، عملیات اجرایی طرح
پتروشیمی هیرســا نیز آغاز شده است و 
اجــرای این طرح وضع مناســبی دارد.به 

گفتــه محمدی، نخســتین طرحی که از 
مسیر گاز طبیعی به سمت پروپیلن خواهد 
رفت، طرح GTP اسالم آبادغرب است که 
از سوی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
 EPC پیمانکار اجرا می شــود، هم اکنون 
این طرح انتخاب شــده است و طی هفته 
آینده کار اجرایی آغاز می شود.وی با بیان 
اینکه اکنون ظرفیت تولید و نیاز صنعت به 
پروپیلن در کشور نسبت یک به ۴ میلیون 
تن در ســال اســت و امیدواریم با توسعه 
تولید محصوالت  پروپیلن، ضمن  زنجیره 
ارزشــمند و مورد نیاز صنایــع داخلی از 

واردات جلوگیری کنیم، یادآور شد: صنعت 
پتروشــیمی در حــال تعریــف و اجرای 
طرح های تولید پروپیلن است، به طوری که 
پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۴، در این 
صنعت کمبود پروپیلن نداشته باشیم و از 
این مسیر بتوانیم زنجیره اجرای طرح های 
مشتق از پروپیلن را گسترش دهیم.بهزاد 
محمدی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی طی سفری دو روزه از سه شنبه 
اسکله های منطقه  از  اردیبهشت ماه(   ۲۱(
ویژه اقتصادی پتروشــیمی، مجتمع های 
پتروشیمی امیرکبیر، نوید زرشیمی و اروند 
و طرح های پتروشــیمی شــهید رسولی، 
ســلمان فارســی، پتروکیمیای ابن سینا، 
هیرســا پلیمر و پتروناد بازدید کرد و طی 
نشستی با مدیران عامل این شرکت ها در 
جریان آخرین وضع روند تولید مجتمع ها 
و مراحل ســاخت و تکمیل طرح ها قرار 

گرفت.

فجر انرژی عرضه اکسيژن مايع را آغاز کرد

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با 
انجام عملیاتی دقیق، فنی و مهندســی 
و با توجه به نیاز فوری حوزه بهداشــت 
و درمان و نیاز بلند مدت ســایر صنایع، 
آغاز  را  بازار  به  مایع  اکســیژن  عرضه 

کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
فجر انرژی خلیــج فارس،  مدیرعامل 
این شرکت اظهار داشت: اکسیژن مایع 
طی فرآیندی پیچیده تولید شــده و در 
صنایع پتروشیمی، فوالد، داروسازی و 
بهداشــت و درمان مورد استفاده قرار 
می گیرد. پــس از همه گیری ویروس 
کرونــا و نیــاز بیمــاران کرونایی به 
اکسیژن، مصرف آن در حوزه بهداشت 

و درمان بیش از پیش افزایش یافت.
علــی زال خانی افزود: بنابراین با 
هدف توسعه همزمان بازار و محصول 
برای ارزش افزایی سهام فجر و کمک 
به توســعه صنعتی در کشــور، توزیع 
مستقیم محصول اکسیژن مایع در بازار 
مصرف در شــرکت فجر انرژی خلیج 

فارس در دستور کار قرار گرفت.

مدیر عامل شــرکت فجر انرژی 
خلیج فارس بیان کــرد: مدیران فجر 
با توجه به شــیوع بیماری ناشــی از 
ویــروس کرونــا و نیاز پزشــکی به 

اکســیژن مایع، تصمیــم گرفتند خط 
بارگیری اکســیژن مایع را راه اندازی 
کنند.وی ادامه داد: پس از ارزیابی ها و 
ایستگاه  تحلیل های متعدد و جانمایی 

بارگیری اکســیژن مایع، این ایستگاه 
پس از ۶ مــاه کار مدیریتی و تیمی و 
ارزیابــی مخاطرات و با رعایت الزمات 
ایمنــی و فنــی و همچنین پیش بینی 

طرح های جایگزین راه اندازی شد.زال 
خانی تصریح کــرد: همچنین احداث 
ایســتگاه بارگیری اکســیژن مایع در 
واحــد تفکیک هوای ناحیه ۱ در آینده 
نزدیــک، ظرفیت بارگیری اکســیژن 
مایع از شرکت فجر به بیش از ۴۳ تن 
در روز افزایش پیدا می کند.وی عنوان 
کرد: واحد تفکیک هوای ناحیه ۱ و ۲ 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس وظیفه 
تولید آرگون، نیتروژن و اکسیژن مایع 
و گاز را برعهده دارند؛ این شرکت سال 
گذشته با عرضه آرگون و نیتروژن مایع 
در بازار بــورس و با توجه به عرضه و 
تقاضای این محصوالت در بازار بورس 
توانسته بود سود چند برابری از فروش 

این محصوالت کسب کند.
خلیج  انــرژی  فجر  مدیرعامــل 
فارس در پایان خاطرنشــان کرد: راه 
اکســیژن  بارگیری  ایســتگاه  اندازی 
مایع اولیــن قدم برای آغــاز فروش 
این محصول پرفروش در بازار بورس 

است.

در تالش هستیم که در 
منطقه ماهشهر که حدود 
۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت 
صنعت پتروشیمی را به 

خود اختصاص داده است، 
طرح های پایین دست 

پتروشیمی با استفاده از 
خوراک های پایه خود 

صنعت اجرا شود
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گزارش

نارضایتی های پرسنل از کجا آب می خورد؟

حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان نفت در دستور کار
ــورای  ــس شـ ــرژی مجلـ ــیون انـ ــس کمیسـ رئیـ
اخیـــر  اعتراض هـــای  بـــه  واکنـــش  در  اســـالمی 
ـــوق و  ـــش حق ـــوه افزای ـــه نح ـــت ب ـــمی نف ـــان رس کارکن
ـــال  ـــن و ارس ـــال 1۴۰۰، از تدوی ـــان در س دستمزدهای ش
ـــکالت  ـــریع مش ـــل س ـــت ح ـــر درخواس ـــی ب ـــه ای مبن نام
ــوری و  ــای جمهـ ــه رؤسـ ــاب بـ ــان خطـ ــن کارکنـ ایـ

مجلـــس خبـــر داد.
فریـــدون عباســـی در حســـاب کاربـــری توییتـــر 
خـــود نوشـــت: »در نشســـت کمیســـیون انـــرژی بـــا 
ـــای  ـــرای رؤس ـــه ای ب ـــی، نام ـــن بررس ـــت، ضم وزارت نف
ـــه  ـــالمی تهی ـــورای اس ـــس ش ـــوری و مجل ـــرم جمه محت
ـــت  ـــه در نشس ـــد ک ـــت ش ـــوع، درخواس ـــرح موض ـــا ش و ب

ـــود«. ـــل ش ـــریعا ح ـــکل س ـــوا مش ـــران ق س
نارضایتی های پرسنل از کجا آب می خورد؟

ـــان  ـــی از کارکن ـــزارش، جمع ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
رســـمی نفـــت روز بیســـتم اردیبهشـــت ماه بـــرای 
ــس  ــو مجلـ ــود جلـ ــی خـ ــات صنفـ ــری مطالبـ پیگیـ
ــت در  ــد. وزارت نفـ ــع کردنـ ــالمی تجمـ ــورای اسـ شـ
واکنـــش بـــه اعتراض هـــای اخیـــر کارکنـــان رســـمی 
نفـــت دربـــاره نحـــوه افزایـــش حقـــوق و دســـتمزدها 
محدودیت هـــای  کـــرد:  اعـــالم   ،۱۴۰۰ ســـال  در 
پیش آمـــده، ناشـــی از تغییرهـــای اعمـــال شـــده 
از ســـوی مجلـــس در الیحـــه بودجـــه اســـت و وزارت 
نفـــت در عیـــن حـــال کـــه کارکنـــان خـــود را محـــق 
ـــا  ـــان تالش ه ـــوق آن ـــت از حق ـــرای صیان ـــد و ب می دان
و نامه نگاری هـــای فراوانـــی نیـــز انجـــام داده اســـت، 
امـــا امـــکان تخطـــی از قانـــون مصـــوب بودجـــه کل 

کشـــور را نـــدارد.
ـــی  ـــن و هماهنگ ـــرکل تدوی ـــی، مدی ـــا تراب علیرض
ــن  ــت در ایـ ــتخدامی وزارت نفـ ــررات اداری و اسـ مقـ
زمینـــه بـــه شـــانا گفـــت: مبنـــای اعتراض هـــای 
ـــارات وزارت  ـــف و اختی ـــون وظای ـــاده ۱۰ قان ـــان، م کارکن
نفـــت اســـت کـــه بـــر اســـاس آن، نظـــام پرداخـــت 
ـــات  ـــت خدم ـــون مدیری ـــت از قان ـــت نف ـــان صنع کارکن
ــد  ــه بایـ ــا آنچـ ــت، امـ ــده اسـ ــتثنا شـ ــوری مسـ کشـ
ـــه  ـــه آن توج ـــفانه ب ـــرد و متاس ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج م
ـــت  ـــام پرداخ ـــدن نظ ـــتثنا ش ـــه مس ـــت ک ـــده، آن اس نش
ـــوری،  ـــات کش ـــت خدم ـــون مدیری ـــت از قان ـــت نف صنع
بـــه معنـــای مســـتثنا شـــدن از اجـــرای مصوبه هـــای 

قانـــون بودجـــه کل کشـــور نیســـت.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، در مـــاده )۱( جـــزء 
ـــح  ـــور تصری ـــه کل کش ـــون بودج ـــره ۱۲ قان ـــف تبص ال
ــدی  ــوق ۲۵ درصـ ــش حقـ ــه افزایـ ــت کـ ــده اسـ شـ
مختلـــف  گروه هـــای  جملـــه  از  حقوق بگیـــران 
حقوق بگیـــر دســـتگاه های اجرایـــی مـــاده )۲۹ قانـــون 
برنامـــه ششـــم توســـعه نســـبت بـــه ســـال ۹۹ بـــه نحـــوی 
ـــوق از ۲۵  ـــش حق ـــن افزای ـــزان ای ـــه می ـــود ک ـــال ش اعم
میلیـــون ریـــال تجـــاوز نکنـــد. بـــر اســـاس مـــاده )۷( 
جـــزء الـــف تبصـــره ۱۲ قانـــون بودجـــه نیـــز ســـقف 
ــتمر  ــتمر و غیرمسـ ــای مسـ ــوق و مزایـ ــص حقـ ناخالـ
)مجمـــوع دریافتـــی( ایـــن گروه هـــای حقوق بگیـــر در 
ـــر  ـــال ۱۴۰۰، از ۲۱ براب ـــرای س ـــور ب ـــق کش ـــه مناط هم
ـــتمزد  ـــوق و دس ـــورای حق ـــوب ش ـــوق مص ـــل حق حداق
بـــه ۱۵ برابـــر حداقـــل حقـــوق و دســـتمزد موضـــوع 
مـــاده )۷۶( قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری 
ـــه در  ـــا ک ـــان، از آنج ـــن می ـــه در ای ـــد ک ـــش می یاب کاه
ـــاده )۲۹(  ـــی م ـــتگاه های اجرای ـــه دس ـــه ب ـــون بودج قان

قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه اشـــاره شـــده اســـت، 
ــت را  ــه وزارت نفـ ــرکت های زیرمجموعـ ــن شـ بنابرایـ

ــرد. ــز دربرمی گیـ نیـ
ـــررات اداری و  ـــی مق ـــن و هماهنگ ـــرکل تدوی مدی
ــان  ــا بیـ ــاره بـ ــن بـ ــت در ایـ ــتخدامی وزارت نفـ اسـ
اینکـــه حقـــوق و دســـتمزد کارکنـــان رســـمی نفـــت، 
هـــم از حیـــث محدودیت هـــای مـــاده )۱( جـــزء الـــف 
تبصـــره ۱۲ قانـــون بودجـــه یعنـــی تجـــاوز نکـــردن 
ـــث  ـــم از حی ـــال و ه ـــون ری ـــوق از ۲۵ میلی ـــش حق افزای
ــره ۱۲  ــف تبصـ ــزء الـ ــاده )۷( جـ ــای مـ محدودیت هـ
ــص  ــقف ناخالـ ــش سـ ــی کاهـ ــه یعنـ ــون بودجـ قانـ
ــش  ــذف افزایـ ــتمر و حـ ــتمر و غیرمسـ ــای مسـ مزایـ
ــی  ــق عملیاتـ ــان مناطـ ــدی کارکنـ ــب ۳۰ درصـ ضریـ
جنـــوب زیـــر فشـــار قـــرار گرفتـــه اســـت، ادامـــه داد: 
ــه وزارت  ــت کـ ــی اسـ ــا موضوعـ ــن محدودیت هـ ایـ
نفـــت پیـــش از تصویـــب قانـــون بودجـــه، بارهـــا و از 
ـــس  ـــه مجل ـــی آن ب ـــات منف ـــاره تبع ـــف درب ـــرق مختل ط
ــده از ســـوی  ــای ارسال شـ ــود. نامه هـ توضیـــح داده بـ
ـــالمی و  ـــورای اس ـــس ش ـــت مجل ـــه ریاس ـــت ب ـــر نف وزی
ـــاط  ـــن ارتب ـــس در ای ـــق مجل ـــیون تلفی ـــت کمیس ریاس

موجـــود اســـت.
ترابـــی ادادمـــه داد: معـــاون توســـعه منابـــع 
انســـانی و مدیریـــت و معـــاون برنامه ریـــزی وزارت 
ـــترک  ـــت های مش ـــوع را در نشس ـــن موض ـــز ای ـــت نی نف
ــورای  ــرژی مجلـــس شـ ــیون انـ ــای کمیسـ ــا اعضـ بـ
ـــردن  ـــال نک ـــان اعم ـــرده و خواه ـــری ک ـــالمی پیگی اس

تغییرهـــای کنونـــی در قانـــون بودجـــه شـــده اســـت. 
از ایـــن رو اســـت کـــه امـــروز وزارت نفـــت اعتـــراض 
کارکنـــان خـــود را ناحـــق نمی شـــمارد، امـــا در عیـــن 
حـــال نمی توانـــد از اجـــرای قانـــون مصـــوب کشـــور 

تخطـــی کنـــد.
نامه زنگنه به نادران

نفـــت  وزارت  نامه نگاری هـــای  موضـــوع  در 
بـــرای پیگیـــری ایـــن موضـــوع )پیـــش از تصویـــب 
ــه  ــی بـ ــای ترابـ ــه در صحبت هـ ــه( کـ ــون بودجـ قانـ
آن اشـــاره شـــده اســـت، می تـــوان بـــه نامـــه بیـــژن 
ــادران، رئیـــس  ــه الیـــاس نـ ــر نفـــت بـ ــه، وزیـ زنگنـ
کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس شـــورای اســـالمی در ۱۳ 
ـــه  ـــرد کـــه در آن، زنگن ـــال ۹۹ اشـــاره ک بهمن مـــاه س
ـــا  ـــط ب ـــوارد مرتب ـــی از م ـــی در بعض ـــال تغییرات ـــه اعم ب
حقـــوق و مزایـــای کارکنـــان در تبصـــره ۱۲ الیحـــه 
ـــت  ـــا عنای ـــت و ب ـــرده اس ـــاره ک ـــال ۱۴۰۰ اش ـــه س بودج
بـــه لـــزوم حفـــظ و نگهداشـــت و انگیـــزش ســـرمایه 
انســـانی متخصـــص در عملیـــات صنعـــت نفـــت 
به ویـــژه در میدان هـــای مشـــترک و مناطـــق مـــرزی 
ـــاره  ـــده اند، درب ـــع ش ـــور واق ـــوب کش ـــتر در جن ـــه بیش ک
آثـــار مصوبه هـــای کمیســـیون تلفیـــق بـــر عملکـــرد 

صنعـــت نفـــت ابـــراز نگرانـــی کـــرده اســـت.
در بخشـــی از نامـــه زنگنـــه بـــه نـــادران آمـــده 
ـــب  ـــه ترتی ـــی ب ـــوق دریافت ـــقف حق ـــش س ـــود: »کاه ب
فـــوق )مصوبه هـــای کمیســـیون تلفیـــق(، منجـــر بـــه 
کاهـــش قابل مالحظـــه دریافتـــی کارکنـــان مشـــمول 
ـــت  ـــی صنع ـــف در مشـــاغل عملیات ـــر مضاع ـــا اث ســـقف ب
ـــف  ـــتاد در طی ـــف و س ـــم از ص ـــور اع ـــت در کل کش نف
وســـیعی از کارکنـــان صنعـــت نفـــت و نیـــز کاهـــش 
ـــد  ـــال خواه ـــه پارس ـــبت ب ـــی نس ـــدود پرداخت ـــقف ح س
شـــد. ایـــن کاهـــش ســـقف در بســـیاری مـــوارد، اثـــر 
ــال ۱۴۰۰ را خنثـــی  ــوق در سـ ــاالنه حقـ افزایـــش سـ
کـــرده و از آنجایـــی کـــه ایـــن مهـــم جـــزء حقـــوق 
ــر  ــه نظـ ــود، بـ ــوب می شـ ــان محسـ ــبه کارکنـ مکتسـ
می رســـد ایـــن تصمیـــم بـــا رعایـــت حقـــوق عامـــه 
ـــاالنه  ـــوق س ـــی حق ـــی عموم ـــش دریافت ـــه در افزای جامع

ــد«. ــته باشـ ــا تناقـــض داشـ و عدالـــت در پرداخت هـ
زنگنـــه در بخـــش دیگـــری از ایـــن نامـــه 
ــت  ــر رعایـ ــی بـ ــیون مبنـ ــم کمیسـ ــته: »تصمیـ نوشـ
ســـقف یکســـان در همـــه مناطـــق کشـــور بـــا توجـــه 
ــرایط  ــختی شـ ــت و سـ ــترده صعوبـ ــه گسـ ــه دامنـ بـ
ــه  ــی گرفتـ ــکوهای نفتـ ــی )از سـ ــط کار و زندگـ محیـ
ـــیر  ـــق گرمس ـــی در مناط ـــاغل عملیات ـــاغلین مش ـــا ش ت
جنـــوب و سردســـیر شـــمال و کالنشـــهرها و تهـــران 
و ...( در کنـــار تاثیـــر دیگـــر تصمیمـــات صدرالذکـــر، 
قطعـــا باعـــث کاهـــش حقـــوق و مزایـــا نســـبت بـــه 

ـــترده  ـــی گس ـــی و بی انگیزگ ـــاد نارضایت ـــال ۹۹ و ایج س
در مجموعـــه صنعـــت نفـــت خواهـــد شـــد«.

وزیـــر نفـــت در ایـــن نامـــه نســـبت بـــه آثـــار 
ــه  ــر بـ ــه منجـ ــیون کـ ــای کمیسـ ــر تصمیم هـ دیگـ
ـــص  ـــان متخص ـــوق کارکن ـــات حق ـــهم مالی ـــش س افزای
ـــط  ـــرایط محی ـــاغل در ش ـــاال و ش ـــی ب ـــوابق تجرب ـــا س ب
و طاقت فرســـای مشـــاغل عملیاتـــی  کار ســـخت 
نفـــت و گاز سراســـر کشـــور به ویـــژه ســـکوهای 
دریایـــی، تاسیســـات بهره بـــرداری، جزایـــر عملیاتـــی و 
... می شـــود نیـــز هشـــدار داده و گفتـــه اســـت: »بـــا 
عنایـــت بـــه مراتـــب فـــوق، بـــه نظـــر می رســـد کـــه 

ـــیون  ـــای کمیس ـــد مصوبه ه ـــب و تایی ـــورت تصوی در ص
محتـــرم تلفیـــق، صنعـــت نفـــت در ســـال آینـــده بـــا 
چالـــش بســـیار جـــدی در پاســـخگویی بـــه مطالبـــات 
قانونـــی کارکنـــان خـــود و حفـــظ و نگهداشـــت 
نیـــروی انســـانی متخصـــص روبـــه رو می شـــود کـــه 
ایـــن موضـــوع ســـبب افزایـــش نارضایتـــی کارکنـــان 
و تهدیـــدی بـــرای اســـتمرار تولیـــد نفـــت، گاز و 
ـــه،  ـــد و در نتیج ـــد ش ـــور خواه ـــی کش ـــای نفت فراورده ه
تهدیـــدی جـــدی بـــرای کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود؛ 
ـــا  ـــه ای مشـــابه در ســـال جـــاری کـــه ب کمااینکـــه در نمون
ـــی  ـــی از دریافت ـــور بخش ـــبات کل کش ـــوان محاس رای دی

جانشــین مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از 
پایان عملیات رنگ آمیزی و تعویض قطعات معیوب سکوی گازی 

SPD1۰ در فاز نهم پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، 
ســپهدار عباس زاده با اشاره به ۱۱۹ هزار نفرساعت کار مستقیم 
در اجرای عملیات نوسازی سکوی فاز نهم پارس جنوبی گفت: 
عملیات رنگ آمیزی و تعویض قطعات فرسوده و معیوب سکوی 
گازی SPD۱۰ واقع در خلیج فارس، پایان بهمن ماه ســال ۹۹ 
آغاز شــد و در مــدت ۵۴ روز کاری )بدون احتســاب روزهای 
تعطیلی و قرنطینه( در شــرایط ایمن و بدون حادثه پایان یافت.
وی با بیان اینکه نگهداری از ســکوهای نفتی و گازی به منظور 
حفظ تولید ایمن و پایــدار همواره به عنوان یکی از دغدغه های 
اصلی تمامی شرکت های تولیدکننده نفت و گاز به شمار می رود، 
افزود: به منظور جلوگیری از خوردگی تأسیســات و برنامه ریزی 
برای ترمیم بخش های آســیب دیده، ســطوح سازه های دریایی 
پارس جنوبی به طور مداوم بازرســی و پایش می شوند.جانشین 
مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس، سرعت باالی 
خوردگی ســطوح فلــزی در محیط دریــا را از معضالت اصلی 
بهره برداری از ســکوهای گازی خلیج فارس برشــمرد و اظهار 
کــرد: با توجه به شــدت خوردگی در ۳ ســکوی فازهای ۵، ۹ 
و ۱۰ پــارس جنوبی و به منظور ترمیم و نوســازی بخش های 
آسیب دیده، عملیات نوسازی این سازه دریایی به عنوان آخرین 
ســکو با ظرفیت برداشت روزانه ۲۸.۳ میلیون مترمکعب گاز، در 

قالب پروژه خرید، تأمین کاال و آماده سازی سطح و رنگ آمیزی 
کامل به همراه دو ســکوی دیگر SPD۶ و SPD۱۱ و مناطق 
آبخــور )Splash Zone( ســکوهای فازهای یک تا ۱۰ پارس 
جنوبی اجرا شــد.عباس زاده، تأمین و تعویض قطعات معیوب از 
جمله گریتینگ ها، ســاپورت ها، پلیت های کف و نردبان ها را از 
اقدام های دیگر در عملیات نوسازی سه سکوی یاشده برشمرد و 
گفت: فعالیت های اجرایی این پروژه در قالب قراردادی با شرکت 
ارشیا پتروصنعت خاورمیانه از آذرماه ۹۸ آغاز شده است.به گفته 
وی، سکوهای ذکرشده در حین اجرای نوسازی، عملیاتی بودند 
و با در نظر گرفتن پوســیدگی خطوط و امکان نشت گاز، انجام 
عملیات آماده ســازی ســطح و رنگ آمیــزی و تعویض قطعات 
شامل برشکاری، ســنگ زنی، جوشکاری و... در چنین محیطی 
از ریســک های باالیی برخوردار اســت خوشــبختانه با رعایت 
الزام های ایمنی در حداقل زمان ممکن و بدون حادثه انسانی و 
صنعتی پایان یافت.جانشــین مدیر تولید و عملیات شرکت نفت 
و گاز پارس رویارویی کشــور بــا همه گیری ویروس کرونا را از 
دیگر مشــکالت پیش روی اجرای این پروژه دانســت و گفت: 
با وجود شــرایط حاد مواجهه با همه گیری ویروس کرونا، ایجاد 
شــرایط قرنطینه کارگاه ها و فعالیت بی وقفه در شرایط بدی آب 
و هوا در ماه های سرد سال، خوشبختانه با برگزاری نشست های 
پرشــمار و ایجاد همکاری و همفکری مناسب با همکاران واحد 
ایمنی، بازرسی فنی و مجموعه بهره برداری سکوها این پروژه به 

پیشــرفت قابل قبولی رسیده است و انتظار می رود تا پایان نیمه 
نخست امسال پایان یابد.

کسب رکورد تازه در رنگ آمیزی سکوها و تعویض قطعات
در همین حال، ســیدفریدالدین ابطحی، مدیر پروژه خرید، 
تأمین کاال و اجرای عملیات آماده ســازی ســطح و رنگ آمیزی 
ســکوهای پارس جنوبی در زمینه اقدام های انجام شــده اظهار 
کرد: هم اکنون عملیات رنگ آمیزی کامل و تعویض قطعات سه 
ســکوی SPD۱۰ ،SPD۶ و SPD۱۱ با صــرف ۵۹۴ هزار و 
۴۲۰ نفرساعت نیروی مستقیم و با پیشرفت کلی نزدیک به ۸۰ 
درصدی به اتمام رســیده و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا 
پایان پروژه در شهریور ۱۴۰۰ عملیات پوشش دهی ناحیه آبخور 
دیگر ســکوها نیز پایان می یابد.به گفتــه وی، تاکنون عملیات 
آماده ســازی ســطح و اجرای رنگ در مساحت ۹۲ هزار و ۷۴۹ 
مترمربــع انجــام و به مقدار ۵۰ هــزار و ۱۸۸ کیلوگرم قطعات 
معیــوب در این پروژه تعویض شــده اســت.مدیر پروژه خرید، 
تأمین کاال و اجرای عملیات آماده ســازی ســطح و رنگ آمیزی 
ســکوهای پارس جنوبی به مشکالت ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا نیز اشــاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تحت الشــعاع 
قرار گرفتن ســرعت و کیفیت پروژه، بر اساس هماهنگی های 
انجام شــده با یکی از آزمایشــگاه های معتبر منطقه در اســتان 
بوشــهر برای پایش تمامی نفرات پیش از ورود به محل پروژه 
قراردادی منعقد شــده تــا تأیید جواب عدم ابتــال به ویروس 

در کوویــد-۱۹، همه افراد پیش از اعــزام به بارج ابوذر ۱۱۴، 
قرنطینه کامل قرار گیرند.ابطحی مهم ترین دســتاوردهای این 
پروژه را تکمیل عملیات رنگ آمیــزی و تعویض قطعات کامل 
ســکوهای SPD۱۱ ،SPD۱۰ و SPD۶ به ترتیب در ۵۴، ۶۷ 
و ۱۳۶ روز کاری برشــمرد و تأکید کرد: اجرای چنین پروژه ای 
در شــرایط طبیعی بهره برداری از سکوها، در سطح دنیا کم نظیر 
بوده و کســب رکورد ۵۴ روز کاری را می توان به عنوان ســند 
افتخار شرکت نفت و گاز پارس در همکاری با پیمانکاران ایرانی 

ثبت کرد.

رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی در 

واکنش به اعتراض های 
اخیر کارکنان رسمی نفت 
به نحوه افزایش حقوق و 
دستمزدهای شان در سال 
۱۴۰۰، از تدوین و ارسال 

نامه ای مبنی بر درخواست 
حل سریع مشکالت این 

کارکنان خطاب به رؤسای 
جمهوری و مجلس خبر داد

رنگ آميزی و نوسازی سکوی دهم پارس جنوبی 
عملیات رنگ آمیزی و تعویض قطعات 

فرسوده و معیوب سکوی گازی 

SPD10 واقع در خلیج فارس، 

پایان بهمن ماه سال 99 آغاز شد و در 

مدت ۵۴ روز کاری )بدون احتساب 

روزهای تعطیلی و قرنطینه( در 

شرایط ایمن و بدون حادثه پایان یافت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

نارضایتی های پرسنل از کجا آب می خورد؟

حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان نفت در دستور کار

ایـــن کارکنـــان کاهـــش یافـــت، تجمعـــات گســـترده 
و اعتراضـــات شـــدیدی نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع 
ـــت  ـــر صنع ـــز دامن گی ـــوز نی ـــه هن ـــت ک ـــورت گرف ص
نفـــت اســـت. از ایـــن رو خواهشـــمند اســـت دســـتور 
فرماییـــد متـــن مصوبه هـــای یادشـــده اصـــالح و 
ـــود«. ـــاظ ش ـــاره لح ـــن ب ـــر در ای ـــات فوق الذک مالحظ

درخواست رسیدگی
ـــر  ـــت اخی ـــاال، تویی ـــات ب ـــه توضیح ـــه ب ـــا توج ب
ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــس مبن ـــرژی مجل ـــیون ان ـــس کمیس رئی
ـــوری  ـــای جمه ـــرای رؤس ـــه ای ب ـــیون نام ـــن کمیس ای
ــت  ــه و درخواسـ ــالمی تهیـ ــورای اسـ ــس شـ و مجلـ
کـــرده اســـت کـــه مشـــکل در نشســـت ســـران قـــوا 

ـــکالت  ـــل مش ـــش ح ـــوان نویدبخ ـــود را می ت ـــل ش ح
ـــت  ـــت نف ـــمی صنع ـــان رس ـــتمزد کارکن ـــوق و دس حق

ـــت. دانس
ـــرژی  ـــیون ان ـــس کمیس ـــه رئی ـــی از نام در بخش
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــه ریاســـت مجلـــس 
ــون  ــالغ قانـ ــب و ابـ ــرو تصویـ ــت: »پیـ ــده اسـ آمـ
بودجـــه ســـال ۱۴۰۰ کل کشـــور و مفـــاد تبصـــره 
ـــای  ـــوق و مزای ـــش حق ـــوه افزای ـــون نح )۱۲( آن پیرام
ـــت  ـــدوم صنع ـــان خ ـــه کارکن ـــت از جمل ـــان دول کارکن
نفـــت و محدودیت هـــای مـــورد اشـــاره در تبصـــره 
)۱۲( ....، ضمـــن ایجـــاد چالش هـــای جـــدی پیـــش 
ــت در  ــت نفـ ــدار صنعـ ــت پایـ ــتمرار فعالیـ روی اسـ

می رســـاند  اســـتحضار  بـــه  کنونـــی،  شـــرایط 
ـــون  ـــه قان ـــرح الیح ـــی ط ـــه بررس ـــوع در مرحل موض
در بهمن مـــاه ســـال ۱۳۹۹ نیـــز در کمیســـیون 
انـــرژی بـــا توجـــه بـــه شـــرایط متنـــوع و ســـختی 
ـــت  ـــت نف ـــان صنع ـــی کارکن ـــط کار و زندگ کار و محی
بـــه تفصیـــل مـــورد آسیب شناســـی قـــرار گرفـــت 
ـــن  ـــق در ای ـــیون تلفی ـــتر کمیس ـــه بیش ـــزوم مداق و ل
خصـــوص تأکیـــد شـــد. همزمـــان نیـــز بـــا توجـــه 
ـــت،  ـــرم نف ـــر محت ـــدید وزی ـــی ش ـــه و نگران ـــه دغدغ ب
مراتـــب طـــی نامـــه شـــماره ۷۲۶-۲۰/۲ مـــورخ ۱۳ 
بهمن مـــاه ۹۹ بـــه رئیـــس محتـــرم کمیســـیون 
ــود  ــا وجـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ ــزارش شـ ــق گـ تلفیـ
ـــش روی در  ـــکالت پی ـــائل و مش ـــی مس ـــالن تمام اع
ـــه  ـــدون مالحظ ـــوع ب ـــن موض ـــب، ای ـــورت تصوی ص
ــا بـــه تصویـــب رســـیده و ابـــالغ  همـــه نگرانی هـ

شـــده اســـت«.
ــت  ــنهاد داده اسـ ــه پیشـ ــن نامـ ــی در ایـ عباسـ
ـــت از  ـــت نف ـــان صنع ـــدن کارکن ـــتثنی ش ـــوع مس »موض
ـــره )۱۲(  ـــای )۱( و )۷( تبص ـــده بنده ـــکام محدودکنن اح
قانـــون بودجـــه ســـال ۱۴۰۰ کل کشـــور از طریـــق 
اصـــالح قانـــون بودجـــه و یـــا بررســـی در شـــورای 
هماهنگـــی اقتصـــادی ســـران قـــوا مـــورد اهتمـــام و 
ـــا  ـــاکان ب ـــت کم ـــت نف ـــا صنع ـــرد ت ـــرار گی ـــری ق پیگی
ــعه ای  ــی و توسـ ــای تحریمـ ــه چالش هـ ــود همـ وجـ
ـــوان  ـــه عن ـــور را ب ـــرژی کش ـــان ان ـــتمرار جری ـــد اس بتوان
خـــط مقـــدم جهـــاد اقتصـــادی علیـــه تحریم هـــای 

ظالمانـــه، تضمیـــن و پایـــدار نگـــه دارد«.

وزارت نفت در واکنش به 
اعتراض های اخیر کارکنان 

رسمی نفت درباره نحوه افزایش 
حقوق و دستمزدها در سال 

۱۴۰۰، اعالم کرد: محدودیت های 
پیش آمده، ناشی از تغییرهای 
اعمال شده از سوی مجلس در 

الیحه بودجه است و وزارت 
نفت در عین حال که کارکنان 
خود را محق می داند و برای 

صیانت از حقوق آنان تالش ها و 
نامه نگاری های فراوانی نیز انجام 
داده است، اما امکان تخطی از 
قانون مصوب بودجه کل کشور 

را ندارد

معاون وزير نفت خطاب به مديران منابع انسانی شرکت های اصلی:

نبود سمت مناسب، مانع تبديل وضعيت 
مشموالن ايثارگر نفت نشود

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت خطاب به مدیران منابع انسانی شرکت های اصلی، با تأکید بر 
ضرورت تسریع در اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت مشموالن ایثارگر، یادآور شد: نبود سمت مناسب نباید عذری برای 
اجرا نکردن کار باشــد.علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت، نامه ای 
با موضوع »قانون تفســیر بند )و( ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور )سمت سازمانی مناسب( به فرزین مینو، 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت نوشته که در بخشی از آن آمده است: »مستند به مفاد بخشنامه 
تبدیل وضعیت مشموالن ایثارگر، پست بالتصدی در تشکیالت تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد می بایست لحاظ 
شــده و در صورت نبود پست بالتصدی مناسب برای افراد مشمول، دســتگاه اجرایی می تواند از طریق سامانه ملی 

مدیریت ساختار دستگاه اجرایی کشور نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست های سازمانی اقدام نماید«.
در این نامه با اشاره به ابالغ مفاد قرارگیری مشمولین در موعد تبدیل وضعیت در برابر سمت سازمانی متناسب 
با رشته/ مقطع تحصیلی )در صورت وجود سمت بالتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول( به شرکت های 
اصلی و توصیه و تأکید بر ایجاد ســمت قائم به شــخص از طریق تعامل و هماهنگی با امور ســازمانی )مهندســی 
ساختار( در صورت نبود سمت بالتصدی، آمده است: »با امعان نظر به توضیحات فوق و با توجه به سواالت/ ابهامات 
منعکس شــده در باب موضوع )ســمت ســازمانی( و به منظور ممانعت از تطویل فرآیند )فوت زمان( تبدیل وضعیت 
ایثارگران مشمول از منظر سمت سازمانی که موجب گله مندی هایی شده و در مواردی درخواست ها برای جابه جایی 
جهت یافتن سمت در سایر واحدها مطرح شده است، پیشنهاد می شود در انطباق با قانون و به جهت مدیریت مسائل 

مطروحه، مراتب مورد تأکید برای اجرا قرار گرفته و به مدیران محترم منابع انسانی منعکس شود«.
به دنبــال نامه مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی به معــاون وزیر نفت، مینو خطاب به 
مدیران منابع انســانی شــرکت های اصلی وزارت نفت نوشــت: مطابق تأکید وزیر محترم نفت، این موضوع )تبدیل 

وضعیت مشموالن ایثارگر( نباید به تأخیر بیفتد و نبود سمت مناسب نباید عذری بر انجام ندادن کار باشد.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی وزارت نفت:

فرآيند تبديل وضعيت ايثارگران تسريع شود
معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در نامه ای خطاب به مدیران عامل چهار شرکت اصلی 
این وزارتخانه، بر ضرورت تســریع در اجرای قانون تفســیر بند »و« ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توســعه و تبدیل 

وضعیت ایثارگران مشمول بخشنامه مربوطه در اسرع وقت تأکید کرد.
در نامه فرزین مینو آمده اســت: »احترامًا پیرو بخشــنامه ۷۳۱-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۴ وزیر محترم نفت، 
موضوع اجرای  قانون تفســیر بند »و« ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، خواهشمند است دستور فرمایید 
مدیریت توســعه منابع انســانی آن شــرکت با قید فوریت و در اســرع وقت اقدام های مربوط به تبدیل وضعیت 
ایثارگران مشــمول بخشنامه صدراالشاره را در دستور کار پیگیری و نظارت مستمر قرار داده و فهرست مشموالن 
واجدشرایط و اطالعات مربوط به ایشــان را برای درخواست شماره مستخدم حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱۰ به این 

معاونت اعالم کنند.
در ضمن با عنایت به مفاد نامه شماره ت ه م/۴۲۰۸۷۱ مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۴، مشموالن بخشنامه اشاره شده با 
مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر با رعایت شرط سن )حداکثر ۵۰ تمام برای کارمندان مرد و ۴۵ سال برای کارمندان 
زن در تاریخ تصویب قانون ۱۳۹۹.۷.۲۷( در برابر ســمت ســازمانی متناسب با رشته/ مقطع تحصیلی )در صورت 
وجود ســمت بالتصدی با شرایط احراز مناســب برای افراد مشمول( به کارمندی تبدیل وضعیت خواهند یافت، از 
این رو در صورت نبود ســمت بالتصدی مناسب، ایجاد سمت مناســب بر اساس ظرفیت های موجود سازمان آن 
شرکت و از طریق همکاری و هماهنگی با اداره کل تشکیالت، روش ها و تعالی سازمانی این معاونت مطمح نظر 

و مورد تأکید است.«

رنگ آميزی و نوسازی سکوی دهم پارس جنوبی 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

ارائه تمامی خدمات در بیمارستان نفت آبادان
 در پیک چهارم کرونا 

رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت 
آبــادان: در بخش کوویــد1، تعداد ۲۵۰ 
بیمار بســتری تحت درمان قرار گرفتند، 
 icu که بســیاری از آنان از مراقبت های
اســتفاده کردند در همین مدت تعداد ۵۵ 
نفر از بیماران مبتال بــه کرونا، با رضایت 
دارویی  درمان  شخصی، بصورت سرپایی 
کرونا) remdesivir( را دریافت و در منزل 

قرنطینه شدند. 
بحرینی  حســونی  نصراله  دکتــر 
رییس بهداشــت ودرمــان صنعت نفت 
آبادان با اشــاره پیک چهارم کرونا در ۲ 
ماه گذشــته در منطقه گفت :  توانستیم 
خدمات قابل توجهــی به جمعیت تحت 
پوشــش ارائه کنیــم، در این خصوص 
در اورژانس تنفســی حدود ۵۵۰۰ بیمار 
و مراجعه کننده داشــتیم، ۱۲۵۰ نفر در 
کلینیک تخصصی تنفسی و کرونا، مورد 

بررسی و درمان قرار گرفتند.
وی افــزود : در همین مدت تعداد 
۵۵ نفــر از بیماران مبتال بــه کرونا، با 
رضایت شخصی، بصورت سرپایی درمان 
دارویی کرونا)  remdesivir( را دریافت 
و در منزل قرنطینه شدند،با این اقدام هم 
استرس و نگرانی آنان و خانواده هایشان 
کاهــش یافت و هم اینکه از تخت های 
موجــود در بخش بســتری کرونا، برای 

بیمــاران بدحال تــر و نیازمند مراقبت ، 
استفاده شــد.دکتر بحرینی اظهار داشت: 
در بخش کوویــد۱، تعــداد ۲۵۰ بیمار 
بســتری تحت درمان قــرار گرفتند، که 
  icu بســیاری از آنان از مراقبــت های

استفاده کردند.
رییــس بهداشــت ودرمان صنعت 
نفت آبادان تصریــح کرد : ارائه خدمات 
تخصصــی و فوق تخصصــی به حدود 
۵۶۰۰ بیمار در پلی کلینیک تخصصی و 

فوق تخصصی، بستری ۳۵۰ مورد کیس 
هــای مختلف داخلــی و جراحی، ۳۰۲ 
مورد عمل جراحی ضروری و اورژانس، 
انجــام ۴۸ مورد زایمان در بخش رنان و 
زایمان از ســایر خدمات انجام شــده در 
بیمارستان نفت آبادان است. وی با اشاره 
به فرهنگ سازی و آموزش ها  همکاران 
در بخــش زنان و مرکــز مامایی گفت :  
شــاخص زایمان طبیعــی در این مرکز 
به ۷۴– ارتقا یافته اســت.دکتر بحرینی 

ادامه داد : بیمارســتان نفت آبادان تنها 
مرکز درمانی در منطقه است که همزمان 
انواع خدمــات درمانی عمل های  تمام 
جراحی اورژانــس و زایمان را در هنگام 
شیوع کرونا، به همشــهریان و جمعیت 
تحت پوشش ارائه می کند، هم حوادث 
صنعتی را پوشش می دهد و هم خدمات 
ویژه به بیمــاران کرونایــی دارد .دکتر 
نصراله حســونی بحرینی خاطر نشــان 
کرد: در تمام موج های کرونا مساعدت و 

همکاری همه مســئولین ستادی همراه 
این مرکز بوده تــا خدمات با کیفیت در 
اختیار جمعیت تحت پوشش قرار بگیرد، 
با دســتورات مدیر عامل و پیگیری های 
مدیر منابع انسانی ســازمان، تاکنون ۳ 
آمبوالنس به ایــن مرکز اختصاص داده 
شــده که تاحدودی از فرسودگی ناوگان 
لجســتیک و حمل و نقل بیمار کاســته 
اســت و مقرر شد آمبوالنس دیگری نیز 

به این مرکز اختصاص یابد.

 ICU تجهيز ناوگان ترابری بهداشت و درمان آغاجاری به آمبوالنس

45درصد زايمان ها در بيمارستان نفت گچساران به روش طبيعی است 

یک دســتگاه آمبوالنــس ICU جهت 
اعــزام بیماران بدحال و بدخیــم به ناوگان 
ترابری منطقه بهداشــت و درمان آغاجاری 

اختصاص یافت. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری 
، دکتــر فرید خدری رییــس این مرکز 
بــا اعالم این خبر گفت : یک دســتگاه 
آمبوالنــس ICU مجهز تیپ B ، جهت 
اعزام بیماران از سوی سازمان بهداشت 
و درمــان صنعــت نفت به ایــن مرکز 
اختصاص داده شــد  .وی ضمن تشکر 
از  همــکاری مدیر عامــل و مدیران و 
مســئوالن ســازمان افزود : تجهیزات 
این آمبوالنس  به نحوی می باشــد که 
کادر پزشکی درون آمبوالنس می توانند 
با اســتفاده از تجهیزات موجود از وخیم 
تر شــدن حال بیمــار جلوگیری کرده و 
بیمارانی که به هر دلیل وضعیت مناسبی 
ندارند را جهت دریافت خدمات به مرکز 
مجهزتر اعزام نمایند. رییس بهداشــت 
و درمان صنعــت نفت آغاجاری تصریح 

کرد : در واقع تجهیــزات موجود درون 
آمبوالنس به نحوی طراحی شــده است 
که می توان بــرای نوزادان ، کودکان و 
بزرگساالن نیز استفاده شود.دکتر خدری 
ادامــه داد : تمــام امکانــات موجود در 
بخش ICU )مراقبت هــای ویژه( مانند 
 ،DCSHOCK تنفسی  ونتیالتور)احیای 
)احیــای قلبی(،دســتگاههای کنتــرل 
عالیــم حیاتی و تزریــق داروهای ویژه 
بیماران بدحال ، ۴ عدد کپسول اکسیژن 
یــک عدد کپســول   ، ۱۰کیلوگرمــی 
اکســیژن ۵ کیلــو گرمــی ، یک عدد 
کپســول کوچک سیار و ست احیا ،  ۱۰ 
عدد کانال تزریق هوای خنک در کابین 
بیمار و دیگر تجهیزات در این آمبوالنس 
وجود دارد. رئیس بهداشــت و درمان  با 
اشاره به امکانات این دستگاه آمبوالنس 
گفت : رضایت منــدی در بین جمعیت 
تحت پوشش و همچنین اطمینان خاطر 
به کادر درمان در حین اعزام با توجه به 
امکانات موجود در آمبوالنس برای ارائه 

خدمات بهتر ایجاد می شود .

مامایی رشته کهنی اســت که از آغاز 
تولد بشــر مفهوم پیدا کرد اما امروز به یک 
حرفــه و تــالش و حرکتی عالمانــه همراه 
با دانــش روز تبدیل شــده و در اهمیت آن 
همین بس که در تقویم رســمی کشور، 1۵ 
اردیبهشت مصادف با پنجم ماه می از سوی 
ســازمان بهداشــت جهانی و کنفدراسیون 
بین المللی مامای  )ICM(، »روز جهانی ماما« 
نامگذاری شــده تا بار دیگر عشق، فداکاری 
و زحمــات بی دریغ آنها را در زمینی شــدن 

انسان ها به یاد آوریم.
فـروزان نارکـی همزمـان بـا پنجم 
مـی برابر بـا ۱۵ اردیبهشـت روز جهانی 
مامـا ضمـن تبریک این روز بـه خبرنگار 
و  بهداشـت  عمومـی  روابـط  پایـگاه 
درمـان صنعـت نفـت گچسـاران گفت: 
بـا اقدامـات انجام شـده پیرامـون ترویج 

سـزارین  شـاخص  طبیعـی،  زایمـان 
نفـت گچسـاران  بعثـت  بیمارسـتان  در 
کاهـش قابـل توجهـی داشـته و بـه ۵۵ 

درصـد رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن در حالی اسـت 
کـه در سـال ۹۸ میزان سـزارین در این 
مرکـز درمانـی ۶۱ درصد و در سـال ۹۷ 

حـدود ۷۷ درصـد بود.
زایمـان  و  زنـان  بخـش  مسـئول 
نفـت  صنعـت  بعثـت  بیمارسـتان 
گچسـاران گفت: ۴۵ درصـد زایمان های 
انجـام شـده در ایـن مرکـز درمانـی بـه 

می شـود. انجـام  طبیعـی  روش 
نارکـی در ادامـه با بیـان اینکه ۶۲ 
مـادر بـاردار سـال گذشـته در زایشـگاه 
بیمارسـتان بعثـت صنعت نفت نـوزادان 
 ۴۵ گفـت:  آوردنـد،  دنیـا  بـه  را  خـود 

درصـد از مادران بـاردار در قالب ۲۸ نفر 
نـوزادان خود را بـه روش طبیعی به دنیا 
آورده انـد  نارکـی ابـراز کـرد : ۳۴ نفـر 
نیـز در قالـب ۵۵ درصد از مـادران باردار 
طی سـال گذشـته به روش سـزارین در 
بیمارسـتان بعثـت صنعـت نفـت زایمان 
انجـام  کـرد:  تصریـح  .نارکـی  کردنـد 
زایمان به روش سـزارین در بیمارسـتان 
بعثـت صنعـت نفـت گچسـاران در حال 
سـال  داد:  ادامـه  وی  اسـت   کاهـش 
گذشـته، ۶۲ مـورد نـوزاد در بیمارسـتان 
بعثـت صنعت نفت متولد شـد کـه تعداد 
نـوزادان  بـا  مقایسـه  در  پسـر  نـوزادان 

دختـر، ۶ مـورد بیشـتر بـوده اسـت .
نارکـی افـزود: تولـد ایـن نـوزادان 
شـیوه نامه های  تمامـی  رعایـت  بـا 
بـود. نفـت  بیمارسـتان  در  بهداشـتی 

وی بـا بیـان اینکـه تمامـی شـیوه 
وزارت  سـوی  از  ارسـالی  هـای  نامـه 
بخـش  در  کامـل  طـور  بـه  بهداشـت 
زایشـگاه بیمارسـتان بعثـت صنعت نفت 
افـزود:  شـود  مـی  رعایـت  گچسـاران 
از زمـان شـیوع کرونـا توجـه ویـژه ای 
بهداشـتی  دسـتورالعملهای  اجـرای  بـه 
و پیشـگیرانه در موضـوع شـیوع کرونـا 
سـالمت  حفـظ  منظـور  بـه  بخـش 
همزمـان مـادر و نـوزاد وجـود داشـت.
زایمـان  و  زنـان  بخـش  مسـئول 
نفـت  صنعـت  بعثـت  بیمارسـتان 
گچسـاران بـا بیـان اینکه انجـام زایمان 
طبیعـی و سـزارین بنـا به فراخـور زمان 
و بـدون آنکـه بتـوان تغییـر خاصـی در 
موعـد آن ایجـاد کـرد بایـد انجام شـود 
اظهـار داشـت: مـادران بـاردار از جملـه 

بـا  مواجهـه  در  پرخطـر  هـای  گـروه 
بیمـاری کوویـد ۱۹ هسـتند و از این رو 
عملکـرد مناسـب کارکنـان زایشـگاه در 
اجرای شـیوه هـای نامه های بهداشـتی 
اسـت.نارکی  حسـاس  و  مهـم  بسـیار 
خاطـر نشـان کـرد: در صـورت مراجعـه 
کرونـا ضمـن  عالئـم  بـا  بـاردار  مـادر 
تمامـی  جداگانـه،  بخـش  اختصـاص 
اقدامـات الزم توسـط کارکنـان بخـش 
متخصـص  پزشـکان  هماهنگـی  بـا 
زنـان و عفونـی بـرای حفـظ سـالمت 
مـادر و نـوزاد انجـام مـی شـود.وی بـا 
بیـان اینکـه ۱۰ مامـا در بخـش زنان و 
زایمـان بیمارسـتان بعثـت صنعـت نفت 
گچسـاران فعـال هسـتند، گفـت: ماماها 
نقـش مهمـی در مبتـال نشـدن مـادران 

بـاردار و نـوزادان بـه کرونـا دارنـد.

اخبار

انجام 2۵۳ زایمان در بیمارستان بزرگ نفت 
اهواز در یکسال گذشته

ـــداد ۲۵۳  ـــواز تع ـــت اه ـــزرگ نف ـــتان ب ـــال ۹۹ در بیمارس  در س
مـــورد زایمـــان انجـــام شـــده اســـت کـــه ۸۸ مـــورد آن زایمـــان 

ـــت. ـــوده اس ـــی ب طبیع
ـــتان  ـــگاه بیمارس ـــش زایش ـــئول بخ ـــی ، مس ـــز رحیم آرتمی
بـــزرگ نفـــت اهـــواز بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت هـــای گـــروه 
مامایـــی و زنـــان بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات مناســـب بـــه 
مراجعیـــن و رســـیدن بـــه اهـــداف از پیـــش تعییـــن شـــده 
گفـــت : ارائـــه خدمـــات درمانـــی ســـرپایی و بســـتری  بـــه 
ـــاری  ـــوارض بیم ـــان ع ـــگام و درم ـــخیص زود هن ـــور  تش منظ
ـــن و  ـــل،  حی ـــن  قب ـــادر و جنی ـــده در م ـــود آم ـــه وج ـــای ب ه
ـــت  ـــگیری جه ـــوزش و  پیش ـــن آم ـــان  و همچنی ـــس  از زایم پ
جلوگیـــری از ایجـــاد عـــوارض و ســـالمت مـــادر و جنیـــن از 
ـــگاه  ـــان و زایش ـــان و زایم ـــش زن ـــی بخ ـــف اصل ـــه وظای جمل

ـــت. اس
وی افـــزود : در ســـال ۹۹ در بیمارســـتان بـــزرگ نفـــت 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــان انج ـــورد زایم ـــداد ۲۵۳ م ـــواز تع اه

۸۸ مـــورد آن زایمـــان طبیعـــی بـــوده اســـت.
ـــارت  ـــا نظ ـــرد : ب ـــح ک ـــگاه تصری ـــش زایش ـــئول بخ مس
دقیـــق رئیـــس بخـــش زنـــان و زایمـــان و زایشـــگاه دکتـــر 
ـــه  ـــکاران از جمل ـــه ی هم ـــت هم ـــالش و دق ـــا ت ـــور و ب ـــر پ امی
ـــان  ـــی  زایم ـــا ، در تمام ـــان و ماماه ـــان و زایم ـــن زن متخصصی
ـــته   ـــال گذش ـــت در س ـــتانداردهای وزارت بهداش ـــق اس ـــا مطاب ه
ــته  ــوع نپیوسـ ــه ای بوقـ ــی و مورتالیتـ ــه موربیدیتـ هیچگونـ

ـــت.  اس
ــال  ــنجی سـ ــج نظرسـ ــه  نتایـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ رحیمـ
گذشـــته کـــه بیـــش از ۹۶ درصـــد رضایـــت منـــدی بـــوده ، 
گفـــت : در بخـــش زایشـــگاه  بـــا در اختیـــار داشـــتن اتـــاق 
ـــن اســـتفاده  ـــروز و همچنی ـــات ب ـــه امکان ـــز ب هـــای LDR  مجه
از روش هـــای کاهـــش درد زایمانـــی ) دارویـــی و غیـــر دارویـــی( 
ـــا  ـــی و ب شـــامل گاز انتونکـــس، جکـــوزی، ماســـاژ، رایحـــه درمان
ـــی  ـــم  محیط ـــالش کردی ـــده ت ـــوزش دی ـــنل آم ـــور پرس حض
مناســـب جهـــت  زایمانـــی آرام و کـــم اســـترس همـــراه بـــا 

ـــم . ـــه دهی ـــادران هدی ـــه م ـــا را ب ـــره ای زیب خاط
وی افـــزود : مطابـــق دســـتور العمـــل هـــای ابالغـــی 
از ســـوی وزارت بهداشـــت و درمـــان ،کلیـــه مـــادران بـــاردار 
در زمـــان بـــارداری و تـــا ۴۲ روز پـــس از زایمـــان در کلیـــه 
مراجعـــات بـــه اورژانـــس بیمارســـتان مـــی بایســـت تریـــاژ 

مامایـــی بـــرای ایشـــان انجـــام گیـــرد. 
ــالی  ــگیری از ابتـ ــای پیشـ ــوص روش هـ وی در خصـ
ــای  ــوزش هـ ــا و آمـ ــاری کرونـ ــه بیمـ ــاردار بـ ــادران بـ مـ
مربوطـــه گفـــت : بـــا توجـــه بـــه بـــروز و شـــیوع بیمـــاری 
ـــکیل  ـــکان تش ـــده ام ـــالم ش ـــای اع ـــد ۱۹ و محدودیت ه کووی
ـــوری  ـــورت حض ـــه ص ـــاردار ب ـــادران ب ـــی م ـــهای آموزش کالس
ــنل  ــکاری پرسـ ــا همـ ــبب بـ ــن  سـ ــت ، بدیـ ــود نداشـ وجـ
مامایـــی مراکـــز ســـالمت خانـــواده و مراکـــز بهداشـــت 
ـــاد  ـــورت ایج ـــه ص ـــاردار ب ـــادران ب ـــای م ـــوزش ه ـــواده آم خان
ـــق  ـــن طری ـــا از ای ـــوزش ه ـــه آم ـــازی و ارائ ـــای مج ـــروه ه گ

تغییـــر کـــرد. 
رحیمـــی  ادامـــه داد : در ایـــن گـــرو هـــا مطالـــب 
آموزشـــی مختلفـــی چـــون مطالـــب آموزشـــی کالس هـــای 
ـــامل  ـــس ش ـــم و عک ـــا فیل ـــراه ب ـــان هم ـــرای زایم ـــی ب آمادگ
ـــن  ـــی و ت ـــای تنفس ـــک ه ـــارداری، تکنی ـــای دوران ب ورزش ه
ــح   ــای صحیـ ــای کاهـــش درد و  روش هـ ــی، روش هـ آرامـ
ـــد.  ـــی ش ـــوزش داده م ـــوزاد و....... آم ـــت از ن ـــیردهی و مراقب ش
ـــه مشـــکالت  ـــد کـــرد : پاســـخگویی ۲۴ ســـاعته ب وی تاکی
ـــروه مجـــازی و در صـــورت  ـــادران در گ ـــی م ، ســـواالت و نگران
نیـــاز مشـــورت بامتخصصیـــن زنـــان ، اطفـــال ونـــوزادان و 
ـــان  ـــا زن ـــد ت ـــث ش ـــان باع ـــه ایش ـــب  ب ـــا مناس ـــه راهکاره ارائ
ـــی  ـــز درمان ـــروری را در مراک ـــر ض ـــردد غی ـــت ت ـــاردار کمتری ب

ـــند. ـــته باش داش
وی افـــزود : علـــی رغـــم همـــه گیـــری کوویـــد ۱۹ و 
ــی  ــا طـ ــاردار امـ ــادران بـ ــالی مـ ــگیری از ابتـ ــزوم پیشـ لـ
ـــاردار و  ـــادران ب ـــب م ـــا اغل ـــد ت ـــالش ش ـــته ت ـــال گذش یکس
ـــل  ـــارداری اول( حداق ـــوص در ب ـــی الخص ـــا )عل ـــران آنه همس
ـــای  ـــکل ه ـــت پروت ـــا رعای ـــوری و ب ـــورت حض ـــه ص ـــار ب یکب
ـــا  ـــراه ب ـــان ، هم ـــرای زایم ـــی ب بهداشـــتی در  کالســـهای آمادگ
ـــش  ـــت کاه ـــش ،جه ـــکاران بخ ـــگاه و هم ـــا زایش ـــنایی ب آش
ـــی  ـــتم درمان ـــه  سیس ـــا ب ـــان آنه ـــش اطمین ـــترس و  افزای اس

ـــد.  ـــدا کنن ـــور پی ـــت حض ـــتان نف بیمارس
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

گفتگوی دانش نفت با یکی از مدیران جوان روابط عمومی صنعت گاز:

پشتیبانی خانواده، طعم شیرین کار و رمز موفقیت
 هر کارمند است

خبرنگار : سید مرتضی هاشمی 
 عکاس: ایمان قویدل
بعد از اذان و اقامه نماز صبح با طلوع 
آفتاب از شــرق کشــور مهیای حضور در 
محل کار می شود، تا رسیدن به پاالیشگاه 
دفتر یادداشت و برنامه های روزانه خود را 
بررســی می نماید تا در طول روز مشکلی 
پیش نیاید و برنامه ها سر وقت اجرا شود، 
معتقد است عشق و عالقه رمز موفقیت در 
هر کاری اســت و می گوید: بند کفشم را 
محکم بسته ام برای روزهای سخت و در 
انجام وظایف و برنامه های سازمان باید با 
ابتکار و خالقیت بــود، پرداختن به مباحث 
کار، جلــب رضایت مدیــران، کارکنان و 
خانواده ها از اعــم فعالیتهای روزانه من و 
همکارانم می باشد، طبیعی است هر کاری 
ســختی های خودش را دارد ولی وقتی به 
کار خودت عالقمند باشــی همه ســختی 
ها هم شیرین خواهد شــد، خانواده های 
کارکنــان صنعت نفــت و گاز به خصوص 
)همسران( نقش مهمی در پیشبرد اهداف و 
فعالیت های کارکنان در محل کار دارند و از 
صمیم قلب از همسرم که در تمامی مراحل 
زندگی پشــتیبان و همراه من بوده است 
ششمین  متولد  رضازاده  سپاسگذارم.رضا 
روز از بهمن ماه سال 1۳۵۸ در شهر تربت 
حیدریه اســت، به دلیل شــغل پدر دوران 
کودکی را در شــهر یزد و دوران تحصیل 
را تا مقطع دیپلم در شــهر کاشمر گذراند، 
عالقه او به صنعت نفت و گاز ســبب شد 
تا در کنکور سراســری سال 1۳۷۶ رشته 
مهندسی شــیمی را برای ادامه تحصیل در 
دانشگاه فردوسی مشهد برگزیند.وی پس 
از فارغ التحصیلی و پایان خدمت سربازی 
در سال 1۳۸۳ به اســتخدام وزارت نفت 
و شــرکت ملی گاز ایــران درآمد، در حال 
حاضر 1۷ ســال را در شرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشــمی نژاد در منطقه عملیاتی 
نموده است. فعالیت  خانگیران ســرخس 

وی تا ســال 1۳۹۴ در واحدهای عملیاتی 
تا  بازیافت گوگرد  و باالخص در واحدهای 
رده سرپرســتی حضور داشته و با توجه به 
ویژگی هــا و فعالیت های مختلف فرهنگی 
و اجتماعــی با نظر مدیران پاالیشــگاه از 
ســال 1۳۹۴ به واحد روابط عمومی منتقل 
و از سال 1۳۹۸ نیز به عنوان رئیس روابط 
عمومی پاالیشگاه فعالیت می نماید. خوش 
رو و مهربان اســت، به زبان ساده و بسیار 
دلنشین صحبت می کند، او اکنون به عنوان 
یکی از مدیران جوان روابط عمومی صنعت 
گاز مشــغول به فعالیت است، یکی از مهم 
ترین بخش های هر ســازمان، اداره و یا 
نهادی »روابط عمومی« آن مجموعه است، 
شغلی مهم، دشوار و پر از استرس.معموال 

یک روابط عمومی موفق باید دارای مدیری 
خوش فکــر،  نقدپذیــر و دارای مهارت 
روابط  باشد، چرا که  باالیی  اجتماعی  های 
عمومی هر ســازمانی ویترین، قلب تپنده 
و ســخنگوی همان مجموعه در ارتباط با 
مخاطبین و ارباب رجوع هایش است.آنچه 
در ادامه می خوانیــد حاصل گفت و گوی 
صمیمانه خبرنــگار ما با  مدیر جوان روابط 
عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 

نژاد است.
اولیــن بــار زمانی که پشــت تریبون  ��

قرارگرفتید چه احساسی داشت؟
 در ابتــدا به تمامــی مخاطبین و 
خوانندگان این رســانه عرض ســالم و 
ادب دارم و امیــدوارم همواره در صحت 
و سالمتی به ســر ببرند، هفته ارتباطات 
و روابط عمومی را هــم خدمت فعاالن 
این عرصه تبریک عرض نموده و آرزوی 
موفقیت مــی نمایم. مســلما حضور در 
پشت تریبون آن هم برای بار اول سخت 
و پر از اســترس است ولی بنده به دلیل 
اینکه در دوران تحصیل در فعالیت های 
صنفی و اجتماعی نیز حضور داشــته ام 
وقتــی که در محل کار بــرای اولین بار 
پشــت تریبون قرار گرفتم زیــاد دچار 
استرس نشــدم و به نظر خودم توانستم 

اوضاع را بخوبی کنترل نمایم.
با بازنشســتگی کارکنان پیشکسوت و  ��

جانشین پروری شاهد تحوالتی در سازمان 
ها هســتیم، اســتفاده از نیروهای جوان در 
روابــط عمومی ها تــا چه اندازه می تواند به 

سازمان ها کمک کند؟
بــا تغییــر ســالیق مخاطبین و 
گســترش رســانه ها و فضای مجازی 
افــرادی که بتوانند بیشــتر در این فضا 

فعالیت نماینــد موفق تر خواهند بود که 
البته به نظر من شــاید جوانان بتوانند تا 
حدودی نسبت به دیگران در این زمینه 

موثرتر عمل نمایند.
در خصوص برنامه های روابط عمومی در  ��

ســازمان توضیحاتی را بفرمایید؟ فعالیت 
های شــما و همکاران تان در چه حوزه ای و 

در طول روز چند ساعت است؟
اصوال پیشــانی یک سازمان و پل 
ارتباطی بین مدیریت و کارکنان، روابط 
عمومی آن سازمان است، عالوه بر این 
ما در جهت حفــظ و ارتقاء دارایی های 
غیر فیزیکی سازمان نقش بسیار مهمی 
داریــم و در کنار آن فرهنگ ســازی و 
جاری نمودن ارزش های سازمان نیز بر 
عهده روابط عمومی است و اکثر فعالیت 
های ما بر محورهای مذکور برنامه ریزی 

می گردد.
در ارتبــاط با ذینفعان به خصوص حوزه  ��

مســئولیت اجتماعی، شرکت چه جایگاهی 
دارد؟

اصوال پایداری شــرکتی بر مبنای 
اجتماعی  اقتصــاد، مســئولیت  ۳ اصل 
و محیط زیســت استوار اســت، در بعد 
مســئولیت اجتماعی توجه بــه ذینفعان 
از جملــه کارکنان، خانــواده ها و جامعه 
پیرامونــی مد نظر قرار مــی گیرد که با 
توجه به اینکه روابــط عمومی ها حلقه 
ارتباطی شرکت با ذینفعان هستند قاعدتا 
نقش ویژه ای در انجام این مسئولیت ایفا 
می نمایند، ضمن اینکه با تشکیل کمیته 
های مسئولیت اجتماعی در شرکت های 
تابعــه وزارت نفت نیز بــه دالیل فوق 
الذکــر، دبیری این کمیتــه ها بر عهده 
روابط عمومی هر ســازمان گذاشته شده 

است.
با توجه به ســطح انتظارات همکاران و  ��

خانــواده ها در اجرای برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی در طول سال بویژه در مجتمع های 
مسکونی، برای کسب رضایت همکاران چه 

اقداماتی را در دستور کار قرار داده اید؟
متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در 
ابتدای این همه گیری، تمامی برنامه ها 
بویژه مراســم و محافــل عمومی تحت 
شعاع قرار گرفت لیکن ما توانستیم تهدید 
را به فرصت تبدیــل کنیم و با برگزاری 
مراســم فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در 
فضای باز و اســتفاده از امکانات مناسب 
ســمعی و بصری مخاطبین بیشتری را 
جلب نمائیم. انشاا.. سعی می نمائیم که 
این رویه را با برگزاری مراســم و جشن 
های ملی و مذهبی ادامه بدهیم و در این 
شرایط در ایجاد نشاط در بین خانواده ها 

و کارکنان تالش نمائیم.
تولیــد محتــوا و اطــاع رســانی از  ��

دســتاوردهای پاالیشگاه و همچنین ارتباط 
دو ســویه با رسانه ها در این شرکت چگونه 

است؟
با توجــه به اینکه شــرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشــمی نژاد به گواه سازمان 
های ســتادی و نهادهای ارزیاب تقریبا در 
تمامی حوزه های عملکردی و مدیریتی از 
جمله خودکفایی، مسئولیت های اجتماعی، 
HSE ، نظام پیشنهادات، مدیریت دانش و 
... همواره پیشــرو و برتر بوده است ما هم 
سعی کرده ایم این موفقیت ها را به خوبی 
در ســطح جراید و رســانه ها با تهیه خبر، 
گــزارش های تصویــری و مصاحبه های 
خبری انعکاس داده و تالش های شــبانه 
روزی کارکنان را در ســطح جامعه، رسانه 

هــا، مطبوعات و خبرگــزاری ها منعکس 
نمائیم، خوشبختانه در طول سالیان گذشته 
روابط عمومی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد با تولید محتوای حوزه خبری و رســانه 
ای )اخبار مکتــوب و گزارش تصویری( به 
عنوان یکی از روابــط عمومی های فعال 
شرکت ملی گاز ایران شــناخته شده و در 

این زمینه حائز مقام برتر شده است.
بــا توجه به جایگاه خطیر روابط عمومی،  ��

آیا خانواده با کار پر اســترس شما مشکلی 
ندارنــد؟ چقدر به برنامه های تفریحی برای 

خود و خانواده اهمیت می دهید؟
باالخــره هر کاری ســختی های 
خــودش را دارد ولی وقتی به کار خودت 
عالقمنــد باشــی همه ســختی ها هم 
شیرین خواهد شد، از همه مهمتر در هر 
شغلی چنانچه خانواده همراه و پشتیبان 
نباشند هیچگاه موفقیتی بدست نخواهد 
آمد و من واقعا از همســرم که در تمامی 
مراحــل زندگی همراه من بوده اســت 

سپاسگذارم.
آخرین کتابی که مطالعه کرده اید در چه  ��

زمینه ای بوده اید؟ 
تله پیشــرفت نوشته رونالد  کتاب 
رایت کــه در واقع پژوهشــی در زمینه 
زیســت محیطی و فروپاشی تمدن های 
باســتانی اســت بوده که توصیه میکنم 

همکاران و خوانندگان مطالعه بفرمایند.
 ضعف ها وکاســتی هــای حوزه روابط  ��

عمومی بطور کلی در کشور و استان را در چه 
می بینید؟

اصــالح روش هــا در تمای حوزه 
ها کاری بســیار ضروری است بویژه در 
حوزه روابط عمومی کــه با تغییر مداوم 
رویکردهــای جامعه و مکانیســم های 
اطــالع رســانی و ســالیق اجتماعی و 
فرهنگی، مواجهه مستقیم دارد ضروری 
تر می باشــد، به نظر من در این بخش 
بایســتی همواره بــا تغییــرات مذکور، 
فرآیندها و روش های اجرایی مناســب 
تدوین و برنامه ریزی گردد و در اصطالح 

پویا و دینامیک بود.
در پایان اگر مطلبی هست که الزم است  ��

درایــن روز بیان بشــود، خواهش می کنم 
بفرمایید؟

بنده در انتهــا از حمایت مجموعه 
مدیریتی شــرکت پاالیش گاز شــهید 
هاشــمی نژاد و همچنیــن همراهی و 
همدلی کارکنــان این مجموعه معظم با 
واحد روابط عمومی کمال تشکر را دارم، 
ضمن اینکــه از تمامی همکارانم در این 
واحد نیز قدردانی نمــوده و هفته روابط 
عمومــی و ارتباطات را بــه این عزیزان 

تبریک عرض می نمائیم. 

 مديرعامل گروه پتروپارس خبر داد: 
سفارش 1۶5 ميليون يورويی پتروپارس به پيمانکاران و سازندگان داخلی

مدیرعامل گروه پتروپــارس از واگذاری 
بیش از 1۶۵ میلیون یورو کاال و تجهیزات طرح 
ســاخت واحد فرآورش مرکزی میدان آزادگان 
جنوبــی )CTEP( به پیمانکاران، ســازندگان و 

تأمین کنندگان داخلی خبر داد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از گروه 
پتروپاس، حمیدرضا مســعودی بــا تأکید بر 
حمایت حداکثــری از توان تولیدی و خدماتی 
کشــور و حمایــت از کاالی ایرانی گفت: در 
جریان اجــرای عملیات ســاخت بزرگ ترین 
واحد فرآورش نفت ایران تاکنون ۴۷ قرارداد با 
مشاوران، تأمین کنندگان و پیمانکاران اجرایی 
داخلی امضا شــده اســت.وی با بیــان اینکه 
بخش کاال و تجهیزات از مهم ترین بسترهای 
حمایت از ســازندگان و تأمین کنندگان داخلی 
است، اظهار کرد: تاکنون ۱۱۳ آگهی دعوت به 

مناقصه با ارزش برآوردی بیش از ۱۶۵ میلیون 
یورو برای ســازندگان و تأمین کنندگان داخلی 
ارسال شده است که می تواند زمینه ساز ایجاد 
یا تثبیت بیش از ۱۰ هزار شغل در کشور شود.
مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اینکه از 
این تعداد ۲۹ قرارداد سفارش کاال نهایی شده 
است، افزود: بخشــی از این قراردادها مربوط 
به ساخت و تأمین کاالی کمپرسورهای ناحیه 
گاز، ترانسفورماتورهای برق )قدرت و توزیع(، 
خطوط لوله روزمینی و زیرزمینی، پکیج تولید 
نیتروژن، کولرهای هوایی، مبدل های حرارتی، 
پکیج هوای ابزاردقیق، پکیج TEG، کابل های 
کنترل و ابزاردقیق و اســکلت فلزی است که 
مراحل ســاخت آنها در جریان است.مسعودی 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان و تولیدات 
داخلی را از سیاســت های راهبردی پتروپارس 

دانست و تأکید کرد: با حمایت های انجام شده 
به طور حتم شــرکت های ایرانی قادر خواهند 

بود نیازهای ما را در پروژه های مختلف تأمین 
کنند، به نحوی که بتوانیم طرح ها و پروژه ها را 

به طور کامل با توان داخلی اجرا و بهره برداری 
کنیم.وی تصریح کرد: حدود ۶۵۰ نفر در محل 
کارگاه پروژه در حال فعالیت اند که بیش از ۸۰ 

درصد آنان بومی هستند.

اخبار

شرکت ملی حفاری ایران ۳۴ دوره کنترل 
فوران برگزار کرد

اداره آمـوزش و تجهیـز نیروی انسـانی شـرکت ملـی حفاری 
ایـران در اجـرای شـیوه نامه صالحیـت حرفـه ای عملیـات حفـاری 
ابالغـی از سـوی وزارت نفـت، در نیمـه دوم پارسـال اقـدام بـه 
برگـزاری ۳۴ دوره کنتـرل فـوران در سـطوح مختلـف کارکنان این 

کرد. شـرکت 
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی حفـاری 
ایـران، حبیـب صفـری، رئیـس آموزشـگاه فنـاوری حفـاری ایـن 
شـرکت بـا تأکیـد بـر اینکـه برگـزاری این دوره هـا برای امسـال 
نیـز تـا فراگیـری همـه کارکنـان عملیاتـی و خدمات فنـی جانبی 
اسـتمرار دارد، گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط شـیوع کرونـا، ایـن 
دوره هـا بـا به کارگیـری ظرفیت هـا و امکانـات آموزشـی شـرکت 
بـا اسـتفاده از بسـتر فضـای مجـازی برگـزار خواهـد شـد کـه 
مـورد اقبـال کارکنان اسـت.وی افـزود: در ایـن دوره هـا کارکنان 
از طریـق ارتبـاط مؤثـر بـا مدرسـان مـورد تأییـد مرکـز آمـوزش 
شـرکت ملـی نفـت ایـران، فـارغ از محدودیـت زمانی بـا فرصت 
و دقـت بیشـتر بـرای فراگیـری مطالـب تخصصی و فنـی مرتبط 
حفـاری  فنـاوری  آموزشـگاه  داشـت.رئیس  خواهنـد  مشـارکت 
ایـران بـا اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه  شـرکت ملـی حفـاری 
و  )آنالیـن(  برخـط  به صـورت   )LMS( الکترونیکـی  یادگیـری 
آفالیـن به منظـور برگزاری دوره هـای غیرحضوری برای اسـتمرار 
تأمیـن  از وقفـه در  آموزشـی شـرکت و جلوگیـری  برنامه هـای 
نیازهـای آموزشـی کارکنـان در چارچـوب رعایـت شـیوه نامه های 
بهداشـتی، اظهـار کرد: این دوره ها که در تقویم آموزشـی امسـال 
نیـز تعریـف شـده اسـت در زمینه هـای حفـاری، مکانیـک، برق، 
گفتـه صفـری،  می شـود.به  برگـزار  بازرسـی  و  سـیال، سـیمان 
همسـو بـا ایـن برنامـه ۷۵ دوره فنـی و تخصصـی نیـز از طریـق 
اسـتقرار  موقعیـت  در  آمـوزش  کارشناسـان  و  مدرسـان  حضـور 
دسـتگاه های حفـاری و نواحـی عملیاتـی برگزار شـد که بررسـی 
بازخـورد آن، افزایش سـطح آگاهـی فنی و رضایتمنـدی کارکنان 
اقمـاری از ایجـاد ایـن فرصـت خـارج از دوره اسـتراحت آنـان 
بـوده اسـت.وی برگـزاری دوره هـای آنالیـن نرم افزار لنـد مارک 
)Landmark(، سـامانه سـتاد، قانـون برگـزاری مناقصـات، دوره 
آموزشـی مدیریـت ریسـک، مدیریـت رفتـار سـازمانی، مدیریـت 
اسـترس، کار گروهـی، ایمنـی آتش نشـانی و... را بخـش دیگری 

از سـرفصل های دوره هـای آموزشـی ایـن شـرکت برشـمرد.
افت واردات نفت چین در آوریل 2۰2۱

کاهش حاشـیه سـود پاالیشـی چین سـبب شـد واردات نفت 
چیـن در مـاه آوریـل نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال ۰.۲ درصد 

یابد. کاهـش 
نفـت  واردات  پکـن،  از  رویتـرز  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
خـام چیـن در پـی کاهـش تولیـد پاالیشـگاه های ایـن کشـور با 
هـدف جلوگیـری از فشـار حاشـیه سـود ناشـی از افزایـش قیمت 
نفـت و افزایـش ذخیره سـازی ها، در آوریـل امسـال نسـبت بـه 
مـدت مشـابه پارسـال ۰.۲ درصـد کاهـش یافت.داده هـای روز 
داد  نشـان  اداره کل گمـرک چیـن  اردیبهشـت ماه(   ۱۷( جمعـه 
بزرگ تریـن خریـدار نفـت خـام جهـان در مـاه گذشـته میـالدی 
۴۰ میلیـون و ۳۶۰ هـزار تـن نفـت وارد کـرده اسـت.این رقـم 
 ۲۰۲۰ دسـامبر  مـاه  از  چیـن  نفـت  واردات  مقـدار  کمتریـن 
و کمتـر از واردات ایـن کشـور در مـاه فوریـه بود.چیـن در مـاه 
 فوریـه ۱۱ میلیـون و ۶۹۰ هـزار بشـکه در روز نفـت وارد کـرده

 بود. 
+C۵ مجتمع استحصال اتان پارسیان سپهر 

به تولید انبوه رسید
محصـول کاندنسـیت )+C۵( مجتمع اسـتحصال اتان شـرکت 
پاالیش پارسـیان سـپهر به همت متخصصـان داخلی و با اسـتفاده 

از فنـاوری و دانـش روزآمـد ملی - جهانـی به تولید انبوه رسـید.
پاالیـش  شـرکت  از  نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
پارسـیان سـپهر، ایـن محصـول از میعانـات غنـی و گران قیمتـی 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از فنـاوری مـدرن و روزآمد دنیا جداسـازی 
بنزیـن و سـوخت »های تـک« کاربـرد و  شـده و بـرای تولیـد 
اسـتفاده دارد.براسـاس ایـن گـزارش، گاز طبیعـی کـه از مخـازن 
قابـل  به طـور عمـده حـاوی حجـم  اسـتحصال می شـود  گازی 
اسـت  مایـع  هیدروکربن هـای  یـا  گازی  میعانـات  مالحظـه ای 
کـه از پنتـان و هیدروکربن هـای سـنگین تر ماننـد سـی۵پالس 
تشـکیل شـده و بـه شـیوه های مختلـف قـادر بـه تبدیل بـه نفت 
سـفید، بنزیـن، سـوخت جـت و... هسـتند.میعانات گازی تولیـدی 
پاالیـش پارسـیان سـپهر به دلیـل نداشـتن H۲S و مرکاپتـان و 
پاییـن بـودن مقـدار آب و جداسـازی گوگـرد از آن نـه تنهـا جزو 
شـفاف ترین محصـوالت در ایـن حـوزه اسـت، بلکـه بـه همیـن 
دلیـل بـا جلوگیـری از تولیـد آالینده هـا دارای ارزش های زیسـت 
محیطـی نیـز اسـت.طرح ملـی و عظیـم اتان گیـری از گاز طبیعی 
در شهرسـتان ُمهـر اسـتان فـارس و عسـلویه بوشـهر از سـوی 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام اجـرا شـده اسـت کـه در هفته هـای 
اخیـر از سـوی رئیس جمهـوری به صـورت رسـمی افتتـاح شـد و 
روزانـه ظرفیـت دریافـت خـوراک ۷۵ میلیـون مترمکعـب گاز از 
پـارس جنوبـی را داراسـت. در ایـن مجتمع  ۵۰۰ هـزار مترمکعب 
گاز دی اکسـیدکربن از گاز طبیعـی گرفتـه می شـود و تولیدات آن 
سـاالنه ۳.۳ میلیـون تـن انـواع ال پی جی و کاندنسـیت اسـت که 
۲ میلیـون تـن از ایـن محصوالت )اتـان، بوتان، میعانات شـیرین 
و پروپـان( صـادر می شـود که مبلغ قابـل توجه یـک میلیارد دالر 

ارزآوری در سـال بـرای کشـور خواهـد داشـت.

تاکنون ۱۱۳ آگهی دعوت به 

مناقصه با ارزش برآوردی 

بیش از ۱6۵ میلیون 

یورو برای سازندگان و 

تأمین کنندگان داخلی ارسال 

شده است که می تواند 

زمینه ساز ایجاد یا تثبیت بیش 

از ۱۰ هزار شغل در کشور 

شود
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Oil

Parsian Sepehr Ethane Ex-
traction Complex starts Mass 

Production of +C5
Condensate product (+C5) of the ethane 
extraction complex of Parsian Sepehr Refining 
Company was mass-produced by local experts 
using up-to-date national-global technology 
and savvy.
According to Parsian Sepehr Refining Com-
pany, the item is a rich and expensive conden-
sate that has been produced using modern and 
state-of-the-art technologies of the world and 
is used for production of gasoline and other 
high-tech fuels.Natural gas often contains a 
significant amount of gas condensate or liquid 
hydrocarbons, which are composed of pentane 
and heavier hydrocarbons such as +C5 and 
can be converted into kerosene, gasoline, and 
jet fuel in various ways.The gas condensate 
produced by Parsian Sepehr Refinery is not 
only one of the most transparent items in this 
field due to the lack of H2S and mercaptan and 
the low water content and separation of sulfur 
from it, but also has environmental values by 
preventing emission of pollutants.

ICOFC Receives Energy 
Management System Cer-

tification
The Iranian Central Oil Fields Company 
(ICOFC), as the largest producer of gas in the 
country’s land fields, has received the standard 
certification of energy management system 
(ISO50001: 2018) for observing international 
standards while boosting its productivity.
According to the company, Ahmad Rajabi, the 
company’s production manager, said: “Estab-
lishment of energy management system was 
carried out in line with the implementation of 
general policies of the resistance economy and 
reform of consumption pattern announced by 
the Supreme Leader.”He added: “Accordingly, 
over the past two years, by conducting studies 
and preparing standard instructions, the neces-
sary infrastructure to comply with the require-
ments of the system were put forth in three 
stages of audit, including transit, internal and 
external audits by the certification company 
and finally ICOFC succeeded in receiving the 
certificate of Energy Management System 
(ISO50001: 2018).
Rajabi also reminded: the establishment of 
energy management system in the companies 
operating in the South Zagros, East and West 
is also being seriously implemented.The estab-
lishment of an energy management system, in 
addition to reducing greenhouse gas emissions 
and other environmental impacts, improves 
energy performance, including energy ef-
ficiency and utilization and consumption, and 
ultimately significantly reduces energy-related 
costs based on international standards and 
increase productivity indicators.

Amirkabir Petchem Plant 
Breaks 10-Year Production 

Record in Farvardin
Amirkabir Petrochemical Plant broke its 
10-year production record in the month of Far-
vardin (the first month in the Iranian calendar 
year which began on March 21).
During the month, the complex supplied over 
140,000 tons of hydrocarbon items, realizing 
102% of its production plan.Also, the plant 
registered a stunning record in production of 
polymer products, and with the production 
of about 64,000 tons of polyethylene and the 
realization of 117% of its production plan, 
it smashed production figures of the last 10 
years.

 Petropars Makes Orders worth €165m to Domestic
Contractors, Manufacturers

The CEO of Petropars 
Group announced that 
the company has made 
orders with a total worth 
of over 165 million Euros 
of goods and equipment 
for the Central Treatment 
Export Plant (CTEP) of 
South Azadegan Field 
to Iranian contractors, 
manufacturers and sup-
pliers.
According to the Petro-
pas Group, Hamidreza 
Masoudi, emphasizing 
the maximum sup-
port for the country’s 
production and service 
capacity and the protec-
tion of Iranian goods, 
said: “During construc-
tion of Iran’s largest 
oil processing unit, 47 
contracts have been 
signed with domestic 
consultants, suppliers 
and contractors.”Noting 
that the goods and 
equipment sector is one 
of the most important 
platforms to support 
domestic manufacturers 
and suppliers, he added 
that 113 tender invita-
tions with an estimated 
value of more than 165 
million euros have been 
sent to domestic manu-
facturers and suppliers, 
which can pave the way 
to create or stabilize 
more than 10,000 jobs in 
the country.Mr. Masoudi 

added that the contracts 
concern manufactur-
ing of such items as gas 
compressors, electric 
motors (power and 
distribution), ground and 
underground pipelines, 
nitrogen production 
package, air condition-
ers, heat exchangers, 
instrument air package, 
TEG package, control 
and instrumentation 
cables and steel frames.
Fire Contained at Phase 
11 Drilling Rig
A small fire in the drill-

ing rig of phase 11 of 
South Pars was quickly 
contained without any 
casualties.
According to Pars Oil 
and Gas Company, a 
fire broke out in the 
engine room of the MD-1 
drilling rig belonging 
to MAPNA Noor Kish 
Drilling Company, 
located at the SPD11B 
platform in South Pars 
gas field, at noon on 
Wednesday (May 5).Mo-
ments after the incident, 
a crisis management 

committee was formed to 
identify and address the 
dimensions and causes 
of the incident.In this 
regard, immediately after 
taking safety measures 
and transfer of the staff to 
the safe gathering zone, 
the fire was contained 
and the drilling rig re-
turned to safe conditions.
Fortunately, with the 
timely actions and dis-
patch of support vessels, 
personnel carriers and 
relief forces from various 
operation units of Pars 

Oil and Gas Company to 
the location of the proj-
ect, no casualties were 
reported and MD-1 drill-
ing rig returned to safe 
conditions hours after 
the accident.The cause of 
this accident is reported 
in the initial estimates of 
overheating of the tower 
power supply generators, 
and after a thorough and 
comprehensive expert 
review, the dimensions 
of the accident will be 
reported to the relevant 
authorities.

Tehran to host 10th Int’l Exhibition of Innovation, Technology

The 10th International 
Exhibition of Innovation 
and Technology (INOTEX 
2021) with various events 
and side events will be held 

from 18 to 21 May, in the 
open air of Pardis Technol-
ogy Park and in compliance 
with health protocols.
Having held 9 editions, 

Inotex has now turned into a 
platform for the introduction 
of innovation and technol-
ogy, exchange of technical 
and technological knowl-

edge, as well as partner-
ship between domestic and 
international firms and inves-
tors, in a way that since the 
event’s establishment, over 

1,850 Iranian and foreign 
companies and startups have 
attended the showcase as 
exhibitors and more than 
60,000 people have visited 
the exhibit.In this edition 
of the exhibition, more 
than 300 start-ups, technol-
ogy and knowledge-based 
companies, accelerators and 
innovation centers, growth 
centers and technology 
parks, etc. are to present 
their latest productions and 
technological services to 
more than 20,000 online and 
offline viewers.Inotex is not 
just an exhibition, but every 
year in order to develop 
technological participation 
and cooperation, encourage 
young people to entrepre-
neurship and also to create 
a culture of investment in 
innovative fields, numerous 
events and sideline sections 
are held next to the exhibi-
tion.

News
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تحلیل
گفتمان

جعفر ربیعی، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 

خلیج فارس، انحصار تأمین سرمایه را شکست
گروه  صنايع  پتروشيمی خليج فارس در روزهای آينده اجرای 8 ميليارد دالر پروژه را آغاز می کند        جذب منابع ارزی خارجی از طريق  شرکت تأمين  سرمايه خليج فارس انجام می شود

تولید ماهانه پتروشیمی تندگویان دوباره سه رقمی شد؛

تولید »فروردین« محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت از مرز ۱۰7 هزار تن گذشت

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با 
اشــاره به صدور مجوز »تأمین سرمایه خلیج فارس« از 
سوی شــورای  عالی  بورس، این اقدام را مبارک عنوان 
کرد و گفت: گروه پتروشــیمی خلیج فارس ،اولین گروه 
صنعتی اســت که خارج از شــبکه  بانکی،  این مجوز را 
دریافت کرد و به نوعی انحصار تأمین ســرمایه شکسته 

شد. 
به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، جعفر ربیعی دربــاره صدور مجوز تأمین 
سرمایه خلیج فارس  از  ســوی شورای عالی بورس با 
ســرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان که پیش بینی می شــود 
پذیره نویسی آن از مهرماه آغاز شود،  اظهار  داشت: در 
دنیا، شرکت های تأمین سرمایه در کنار بانک ها، نقش 
بســیار مهمی در تأمین منابع مالی پروژه ها از طریق 
بازار  ســرمایه  دارند، اما در کشور ما شرکت های تأمین 
سرمایه، بسیار محدود و ضوابط آن بسیار سخت است.
وی ادامــه داد: گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، به عنوان یک گــروه صنعتی، برای اولین بار، 
درخواست تأسیس شــرکت  تأمین  سرمایه را داد، که 
خوشبختانه بعد از طی مراحل مختلف، اخذ مجوزهای 
الزم و با ارائه مستندات کافی به شورای عالی  بورس، 

 مجوز تأسیس تأمین سرمایه را دریافت کرد. 
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
تصریح کرد: این خبر خوش را می دهم که این شرکت 
تأمین سرمایه، فقط محدود  به  پروژه های گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس نیســت و ما می توانیم برای 
بخش نفت، گاز و پتروشــیمی های خارج از گروه هم ، 

 کار  تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را انجام دهیم. 
ربیعــی ادامه داد: شــورای عالی بــورس، عماًل 
انحصار شــرکت های تأمین ســرمایه در شبکه بانکی 
کشور را شکســت و اجازه داد  که  شرکت های بزرگ 
صنعتــی هم وارد ایــن عرصه شــوند و بتوانند برای 

پروژه های کشوراز طریق بازار سرمایه، تأمین سرمایه 
 کنند  که این آغاز یک مسیر مبارک است ، برای رونق 
گرفتن پروژه ها در کشور و پررنگ تر شدن نقش بازار 
ســرمایه در تأمین  مالی  پروژه ها، که من به دلیل این 

اتفاق مبارک از ســازمان بورس، شورای عالی بورس 
کــه موافقت کردند تا این اتفاق  بیفتد و  البته همکاران 
خودم در گروه خلیج فارس که برای این اخذ این مجوز 

تالش کردند، تشکر می کنم. 

وی با بیان اینکه در مجموعه های صنعتی کشور، 
بیشترین پروژه های در حال اجرا متعلق به گروه خلیج 
فارس اســت، اظهار  داشــت:  این گروه در حدود ۱۵ 
میلیارد دالر پروژه در دســت انجام دارد و در روزهای 

آینده، ما در حدود ۸ میلیارد دالر پروژه را  در  عســلویه 
و ماهشهر کلنگ زنی خواهیم کرد که یک ریل گذاری 
برای آینده صنعت پتروشــیمی است، همچنین ما وارد 
 پروژه های  پایین دست پتروشیمی شدیم و تعداد زیادی 
پروژه پایین دستی، توسط شــرکت پترول که وابسته 
بــه خلیج فارس اســت، آغاز  شــده و دو  پروژه جدید 
پایین دستی در استان کرمانشــاه به زودی توسط این 

شرکت کلنگ زنی می شود. 
  مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
تأکید کرد: این اقدامات نشــان می دهد شرکت هایی 
مثل گروه صنایع پتروشیمی  خلیج  فارس، شرکت های 
توسعه ای هســتند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی 
کشــور، توسعه منطقه ای، اشتغال آفرینی و ایجاد بازار 
فروش  برای محصوالت   شــرکت های پایین دســتی 
مانند: سازندگان قطعات و غیره دارند، که این ها همه 
نیازمنــد به منابع مالی اســت و باید  به صورت متوازن 
و  متناســب، هم از شــبکه بانکی و هم از شبکه بازار 

سرمایه تأمین شود. 
ربیعــی افزود: ضمن اینکــه از نقش قابل تقدیر 
بانک ها که در سال های گذشته در تأمین سرمایه برای 
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج  فارس نقش مهمی ایفا 
کردند نباید گذشــت، اما نباید از نقش بازار سرمایه که 
میزبان تعداد  زیادی از شرکت های پتروشیمی است، در 

 این حوزه بگذریم. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما امید داریم برای 
اولیــن بار، به عنــوان یک کار نو، جــذب منابع ارزی 
خارجی را از طریق  همین  شرکت تأمین سرمایه، برای 
تأمین ارز مورد نیــاز پروژه های گروه انجام دهیم که 
در صورت موفقیت، نه تنها این شــرکت  برای  انجام 
پروژه ها، اقدام به تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه 
می کند، که از خارج از کشــور هم تأمین مالی صورت 

خواهد گرفت. 

ــیمی  ــرکت پتروش ــرداری ش ــره ب ــر به مدی
ــه  ــرای برنام ــه اج ــاره ب ــا اش ــان ب ــهید تندگوی ش
هــای متعــدد رفــع موانــع و گلوگاه هــای تولیــد در 
مانع زدایی هــا«،  و  ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها 
ــد  ــال، تولی ــاه س ــتین م ــرد: در نخس ــالم ک اع
محصــوالت زنجیــره پلــی اتیلــن ترفتــاالت از مــرز 

ــت. ــن گذش ــزار ت 1۰۷ ه
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بین الملــل شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویــان، 
ــرای گام  ــه اج ــاره ب ــا اش ــک زاده« ب ــن مل »امی
ــد  ــای تولی ــع و گلوگاه ه ــع موان ــروژه رف ــد پ جدی
ــان در ســال ۱۴۰۰،  در پتروشــیمی شــهید تندگوی
ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« ، 
ــت  ــال ثب ــه دنب ــتا، امســال ب ــن راس ــت: در ای گف
ــی  ــره پل ــن زنجی ــد در ای ــد تولی ــای جدی رکورده
اتیلــن ترفتــاالت صنعــت پتروشــیمی کشــور 
هســتیم.مدیر بهــره بــرداری شــرکت پتروشــیمی 
شــهید تندگویــان بــا اعــالم اینکــه فروردیــن مــاه 
امســال تولیــد تجمعــی ماهانــه باردیگر ســه رقمی 
شــده و از مــرز یکصــد هــزار تــن گذشــت، تصریح 
ــر  ــغ ب ــد بال کــرد: در نخســتین مــاه امســال، تولی
یکصــد و هفت هــزار تــن محصول در پتروشــیمی 
شــهید تندگویــان بــه ثبــت رســیده اســت.وی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه فروردیــن مــاه نســبت تولیــد بــه 
ــوده  ــت نصــب شــده بیــش از ۸۰ درصــد ب ظرفی
اســت، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس، بــا تــداوم 
برنامه هــای مختلــف رفــع موانــع و گلــوگاه هــای 
فنــی و عملیاتــی و متنــوع ســازی ســبد تولیــد بــه 
دنبــال بهبــود رکوردهــای تولیــد در ســال جدید در 

ــا مــدت مشــابه پارســال اســت. مقایســه ب
مروری بر کارنامه پتروشیمی تندگویان در سال 

۹۹
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ســال 
ــخ تاســیس و بهــره  ۹۹، ســالی درخشــان در تاری
بــرداری شــرکت پتروشــیمی شــهیدتندگویان 
بــوده بــه طــوری کــه پارســال همزمــان بــا ثبــت 
رکــورد تاریخــی و بی ســابقه تولیــد یــک میلیــون 
و ۱۰۴ هــزار تــن محصــول، شــرکت ملــی صنایــع 

پتروشــیمی هــم واحــد کنتــرل تولیــد پتروشــیمی 
ــال ۱۳۹۹  ــر س ــد برت ــوان واح ــان را به عن تندگوی
انتخــاب کرد.پتروشــیمی شــهید تندگویــان در 
ــن  ــد« پــس از اجــرای چندی ســال »جهــش تولی
ــامل  ــد ش ــای تولی ــع و گلوگاه ه ــع موان ــرح رف ط
 CTA طراحــی و ســاخت مبدل هــای کارخانــه
ــت  ــا حمای ــوم و ... ب ــت پاالدی ــای کاتالیس ۲، احی
از شــرکت های دانــش بنیــان ایرانــی کــه منجــر 
ــد شــد، قصــد  ــد تولی ــای جدی ــت رکورد ه ــه ثب ب
ــم  ــام معظ ــوی مق ــه از س ــال ۱۴۰۰ ک دارد در س
ــع  ــد، پشــتیبانی ها و مان ــه ســال »تولی ــری ب رهب
ــری  ــای موث ــده، گام ه ــذاری ش ــا« نام گ زدایی ه
ــردارد. ــد ب ــش تولی ــداری و جه ــتای پای در راس

ــای  ــت رکورد ه ــد و ثب ــش تولی ــر جه ــالوه ب ع
ــبد  ــازی س ــوع س ــول، متن ــد محص ــد تولی جدی
ــم یکــی از سیاســت های کالن  محصــوالت ه
ــتری  ــتای مش ــیمی در راس ــرکت پتروش ــن ش ای
ــری از  ــازار و جلوگی ــری ب ــداری، کســب حداکث م
ــه  ــوده ب ــی ب ــابه خارج ــوالت مش واردات محص
ــا  ــون ب ــته تاکن ــال گذش ــه در دو س ــوری ک ط
هــدف متنــوع ســازی ســبد محصــوالت، کاهــش 
و  ســودآوری  افزایــش  هزینه هــا،  و  ریســک 
ــش از ۱۰ محصــول  ــد بی ــات تولی ــداری عملی پای
 Low Melt و گریــد جدیــد شــامل ۶ گریــد
ــا  ــاالت، High Viscose PET ی ــن ترفت پلی اتیل
ــکی،  ــادر مش ــد چ ــی، گری ــتر مهندس ــخ پلی اس ن
AUV PET، PET G و PET تخریــب پذیــر و 
ــا  ــگاهی را ب ــاری و آزمایش ــد تج ــل تولی ... مراح
موفقیــت پشــت ســر گذاشته اند.پتروشــیمی شــهید 
ــوالت  ــده محص ــن تولیدکنن ــان بزرگ تری تندگوی
 )PET( ــاالت ــن ترفت مهــم و اســتراتژیک پلی اتیل
و اســید ترفتالیــک خالــص )PTA( درکشــور 
و  بزرگ تریــن  به عنــوان  شــرکت  اســت.این 
ــن  ــره پلی اتیل ــول زنجی ــده محص ــا تولیدکنن تنه
از  کشــور  پتروشــیمی  صنعــت  در  ترفتــاالت 
ــون  ــک میلی ــش از ی ــاالنه بی ــد س ــت تولی ظرفی
و ۵۸۷ هــزار تــن محصــول متنــوع از جملــه 

گرید هــای مختلــف PET برخــوردار اســت.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

بازی دو سر باخت آمریکا در رفع تحریم  فروش نفت ایران به چین
موسی شهبازی غیاثی

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس 
توجــه صــرف بــه مذاکــره و تعلیــق تحریم و 
برنامه ریــزی دولت بر این مبنا، اقتصــاد ایران را کامال 
شرطی کرده است، به طوری که مضرات سیکل تکراری 
مذاکره و تحریم بیشــتر از فواید اندک آن است. اقتصاد 
ایران از سال ۲۰۱۱ به بعد با تحریم های اقتصادی مواجه 
شد که ســاختار اجرایی آن نسبت به گذشته هوشمندی 
و اثرگذاری بســیار باالتری پیدا کــرده بود. در این بین 
دو رویکــرد در مواجهه با تحریم هــای آمریکا در فضای 
سیاســتگذاری داخلی کشور شــکل گرفت.یک رویکرد 
معتقــد بود که دلیل اثرگــذاری تحریم ها به نقاط ضعف 
اقتصادی کشور برمی گردد. لذا سیاست ایران در مواجهه 
و مقابله با تحریم ها باید بر بی اثر کردن اسلحه تحریمی 
آمریکا از طریق برطرف کردن نقاط ضعف اقتصاد کشور 
باشد. مثال اگر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی 
یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران باشد، تحریم  فروش نفت 
ایران نیز دقیقا بر همین نقطه ضعف متمرکز شده است. 
لذا دولت ایران اگر بــه دنبال حذف یا کاهش اثرگذاری 
تحریم اســت باید به ســمت کاهش وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی با استفاده از سایر ظرفیت های بودجه ای 
حرکت کند تا بــا انجام این کار تحریم ها بی اثر شــود.

رویکرد دیگر معتقد است که دلیل اثرگذاری تحریم ها نه 
به دلیل ضعف های داخلی بلکه به دلیل عدم پیوند اقتصاد 
ایران با اقتصاد کشورهای غربی است. به بیان دیگر اگر 
اقتصاد ایران به اندازه کافی با اقتصاد کشورهای اروپایی 
و آمریــکا گره بخورد، دیگر امکان حذف ایران از زنجیره 
اقتصادی غرب نیست و اساسا امکان اعمال تحریم ها بر 
ایران وجود ندارد.این رویکرد که توســط دولت یازدهم و 
دوازدهم نمایندگی می شــود، معتقد است که اصالحات 
ســاختاری در اقتصاد ایران هم منوط به برداشــته شدن 
تحریم هاســت و بدون مذاکره امــکان انجام اصالحات 
ساختاری وجود ندارد. درحالی که طرفداران رویکرد اول 
معتقدند، انجام این اصالحات اساســا ارتباطی به فضای 
تحریمی یا غیرتحریمی نــدارد و پیگیری این راه حل ها 
مســتقل از فضای تعامالت بین المللی ایران بوده و صرفا 

تحت تاثیر سیاست های داخلی دولت است.
رویکرد آمریکا اعمال تحریم ها به صورت مستمر و 

بلندمدت و تعلیق آنها به صورت موقتی و زمان دار است
شــناخت تحریم و نحوه کارکرد تحریم ها موضوع 
مهمی است که به ما کمک می کند در مواجهه با تحریم، 
راهکارهای درســت و کارآیی را ارائــه دهیم. تحریم ها 
برخالف آنچه که در اذهان عمومی تصور می شود، دارای 
زیرساخت های قانونی و حقوقی محکم و دقیق در ایاالت 
متحده اســت. لذا شما می بینید که رئیس جمهور آمریکا 
صرفا مجری قوانین است.در ســال های گذشته قوانین 
مختلف تحریمی علیه ایران در کنگره آمریکا به تصویب 
رســیده اســت که عمده این تحریم ها مربوط به دوران 
ریاست جمهوری اوباما بوده است که از جمله آن می توان 
به قانون کاتســا اشــاره کرد. در نتیجه بدنه تحریم یک 
بدنه قانونی و حقوقی در ساختار قانونگذاری آمریکا است 
و ما نباید این موضوع را صرفا در الیه اجرایی و اقدامات 
رئیس جمهور آمریکا بررســی کنیم، زیرا مباحث مربوط 
به تحریم یک الیه قبــل از الیه اجرایی دارد و در الیه 
تقنینی نظام سیاسی آمریکا تدوین و تصویب می شود.اگر 
بنده می گویم تحریم ها تحت تاثیر زیرســاخت حقوقی و 
قانونی آمریکا حمایت می شود، به این معنا نیست که این 
تحریم مشــروعیت دارد. این حرف باعث سوء برداشت 
نشود، زیرا اساسا مرجعیت قانونگذاری آمریکا علیه ایران 
زیرسوال است، بلکه قصد بنده از این توضیحات این بود 
که علت اعمال تحریم ها را به صورت دقیق تری بررسی 
کنیــم و فکر نکنیم اجرای تحریم ها در حیطه تصمیمات 
رئیس جمهور آمریکاســت نه، این موضوع به تصمیمات 
کنگــره و دســتگاه های تقنینی آمریکا مربوط اســت و 
آمریکا قبل از اعمال تحریم ها ابتدا زیرساخت قانونی این 

موضوع را به صورت محکم و استوار شکل داده است.
زیرساخت حقوقی تحریم ها چه تاثیری بر عملکرد 

تحریم های آمریکا علیه ایران دارد؟ 
وقتی زیرساخت حقوقی تحریم ها در مجامع تقنینی 
آمریکا ایجاد شده اســت، نهایتا دستورات رئیس جمهور 
 waver آمریکا صرفا در نقش یــک تقویت کننده موج
عمل می کند و بــرای مدت کوتاهی در اجرای تحریم ها 
بــه ما تخفیف می دهد. همان اتفاقــی که در برجام رقم 
خــورد و ما صرفا بــرای باز ه هایی ۶ ماهه توانســتیم به 
صورت کنترل شــده نفت بفروشیم.دقت کنید معافیت ها 
و تخفیف هایی که توســط رئیس جمهــور آمریکا داده 
می شــود، معافیت هایی زمان دار است. یعنی اصل تحریم 
به لحاظ قانونی و حقوقی ســر جــای خود باقی می ماند 
و صرفــا waverهایی در حوزه هایی کــه دولت آمریکا 
صالح می داند صادر می شود. این زیرساخت های قانونی 
نشــان می دهد که نگاه آمریکا به تحریم ایران یک نگاه 

بلندمدت و نگاه این کشور برای اعطای تخفیف تحریم ها 
یک نگاه کوتاه مدت است.البته به دالیل سیاسی ممکن 
اســت در برخی از بازه ها ایــن تخفیف ها را بدهد که در 
ادامه اشــاره خواهم کرد که قصــد آمریکا از اعطای این 
تخفیف ها چیســت. البته این تخفیف ها می تواند ناظر به 
تحلیل آمریکا از فضای سیاسی ایران نیز داده شود، ولی 
بنده آثار تخریبی این موضوع را در اقتصاد ایران بررسی 

خواهم کرد. 
چرا مذاکرات برای رفع تحریم هسته ای، آب در هاون 

کوبیدن است؟
نــه اینکــه ما بــه موضــوع تحریم بــه صورت 
تفکیک هایــی مثل تحریم هســته ای و غیرهســته ای 
نگاه کنیم، کامال اشتباه اســت. در نظام سازی تحریم ها 
توســط آمریکا باید توجه داشت که تحریم های هسته ای 
و غیرهســته ای کامــال در هم تنیده شــده اند و ماهیت 
غیرزمان دار دارند، یعنی همیشــه الزم االجرا هستند. در 
هم تنیدگی این تحریم ها از این جهت است که همزمان 
یک نهاد یا ســازمان یا فرد ایرانی همزمان هم به بهانه 
هسته ای و هم ســایر بهانه ها مثل حمایت از تروریست 
و حقوق بشــر و موشکی و ... تحریم شده است. به بیان 
دیگر برچســب های مختلف تحریمــی دارد.لذا اگر تنها 
تحریم هایی با برچسب هســته ای برطرف شود، مشکل 
ما حل نمی شــود، چون همچنان بهانه ها و برچسب هاِی 
دیگــر برای تداوم اعمال تحریم بر آن نهاد، ســازمان و 
فرد وجود دارد. این موضوع باعث می شــود که حتی اگر 
تحریم های هسته ای در ســاختار حقوقی آمریکا هم لغو 
شــود باز هم ما نتوانیم انتفاع اقتصادی برای کشــور به 
دست آوریم، زیرا همچنان زیرســاخت مابقی تحریم ها 

باقی است.
منافع اقتصادی ایران و آمریکا در بازار جهانی نفت در 

تعارض با یکدیگر است
اســتراتژی دفاعــی و امنیتی آمریکا بــا تحریم ها 
عجین شــده اســت، زیرا آمریــکا نمی خواهد جمهوری 
اسالمی به عنوان یک بازیگر قوی منطقه ای وجود داشته 
باشــد. بنابراین لغو تحریم ها یا حتی تخفیف کوتاه مدت 
در اعمال تحریم ها با منافع سیاســی و اقتصادی آمریکا 
در تناقض اســت و این کشور با توجه به ابزارهایی که در 
اختیار دارد هیچگاه تمایلی به لغو تحریم ها و به اصطالح 
به زمین انداختن اســلحه تحریمی خود ندارد، مگر اینکه 
ما با قوی کردن اقتصاد داخلی توازن قدرت ایجاد کنیم.

اعمــال تحریم ها برای آمریکا نه تنها منافع سیاســی به 
همــراه دارد، بلکه منافع اقتصــادی زیادی نیز برای این 
کشــور ایجاد کرده است. یعنی شما فرض کنید به لحاظ 
سیاسی تمامی مشکالت ایران و آمریکا حل شود، باز هم 
منافع اقتصادی آمریکا در تحریم ایران اســت. مثال شما 
ببینیــد همین االن درگیری آمریــکا و چین یا آمریکا و 
روسیه بر سر منافع اقتصادی است و اعمال تحریم ها علیه 
چین و روسیه که ارتباطی مثال به مواضع سیاسی این دو 
کشور در ماجرای فلسطین و امثالهم ندارد.لذا االن تداوم 
اعمال تحریم ها برای آمریــکا منفعت اقتصادی دارد که 
این منفعت با منافع اقتصادی ایران در تعارض است. مثال 
در دوره ترامپ وقتی ما تحریم شدیم، مشاهده کردیم که 
با بازگشــت مجدد تحریم ها نفِت آمریکا جایگزین نفِت 
ایران در بازار شــد. یعنی آمریکا از چند ســال قبل برای 

افزایش تولید نفت برنامه ریزی کرده بود و شــرکت های 
بزرگ این کشــور در این حوزه سرمایه گذاری های کالن 
و بلندمدت کرده اند.حال آیا برای آمریکا منفعت اقتصادی 
دارد کــه تحریم نفتی علیه ایــران را لغو یا تعلیق کند تا 
دوباره نفت ایران جایگزیــن نفت آمریکا در بازار جهانی 
شود؟ کامال واضح است که این باره منافع ایران و آمریکا 
در تعــارض با یکدیگرند. پس تقابل ایران و آمریکا صرفا 
جنبه سیاسی ندارد و این دید که ما اگر دست از هسته ای 

بکشیم، تحریم ها لغو می شود، خیلی ساده انگارانه است.
بازی دو سر باخت آمریکا در رفع تحریم های فروش 

نفت ایران به چین
اتفاقا در گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس 
منتشر کرده است، نیز به این موضوع اشاره شده است که 
در تحلیل تقابل آمریکا و چین، این موضوع شــما کامال 
درست است. در نتیجه در صورت رفع تحریم ها نفتی نه 
تنها نفت ایران دوباره جایگزین نفت آمریکا خواهد شــد 
و آمریــکا ضرر می کند، بلکه منافــع اقتصادی چین نیز 
تقویب می شود و آمریکا دوباره ضرر مضاعف می کند. لذا 
از دریچه مهار چین هم می توان به موضوع تحریم نفتی 

علیه ایران نگاه کرد.
چگونه »تحریم های زبانی« آمریکا مانع از ایجاد روابط 

ایران و شرکت های خارجی شده است؟
آمریــکا در اعمال تحریم ها دو نــوع رویکرد را در 
پیش گرفته اســت تا انتفاع اقتصادی ایران را به حداقل 
برساند: ۱-رویکرد حقوقی و قانونی ۲-رویکرد غیررسمی 
و رسانه ای و زبانی. تجربه نشان داده است که اگر آمریکا 
حتــی به لحاظ حقوقی هم یک تحریــم را لغو کند و یا 
تخفیف قائل شــود، با اســتفاده از ابزارهــای دیگر مثل 
تهدید ســایر کشــورها به تعامل با ایران و ترساندن آنها 
از جریمه های سنگین، آنها را از تعامل اقتصادی با ایران 
برحذر می دارد.همین تهدید کردن کشــورها برای عدم 
انتفاع اقتصادی ایران کافی است. کار سختی هم نیست 
آمریکایی ها و اروپایی ها هر ســاله یک شاخص ریسک 
برای تعامل با ایران محاسبه می کنند. لذا اگر آمریکا حتی 
تحریم هــا را به صورت کاغذی هم بــردارد با هجمه و 
تهدیدی که علیه کشورها ایجاد می کند، شاخص ریسک 
تعامل با ایران را باال می برد و در نتیجه گشایشــی برای 
ایران حاصل نمی شود. با توجه به همه نکاتی که عرض 
کردم بین رفــع تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از رفع  

تحریم ها فاصله بسیار زیادی وجود دارد.  
چرا در سیکل تکراری مذاکره-تحریم کفه ترازو به 

سمت معایب سنگینی می کند نه مزایا؟
اشــاره کردم کــه تعلیق یا تخفیــف تحریم برای 
بازه های زمانی ۶ ماهه انجام می شود که این بازه زمانی 
کوتــاه فایده چندانی برای ایران ندارد، زیرا مثال اگر قرار 
باشــد که شــما با شــرکت های خارجی قرارداد ببندید، 
هیچیک از آنها حاضر به همکاری ۶ ماهه نیســتند، زیرا 
قراردادها در بازه زمانی بلندمدت تعریف می شود.در حوزه 
فروش نفت هم بــه همین صورت اســت. در بازه های 
زمانی کوتاه کــه تحریم ها تعلیق می شــود، قطعا هیچ 
پاالیشگاهی با شما قرارداِد بلندمدت امضا نمی کند، بلکه 
به صورت تک محموله ای این خریدها انجام می شود. لذا 
شــما می بینید در این بازه زمانی عمال ما فقط می توانیم 
کمی نفت بفروشیم و باز در دریافت پول آن نیز به روش 

مرسوم و از طریق بانک های جهانی دچار مشکل خواهیم 
شد.

مشکل اینجاســت که این سیکل اعمال تحریم ها 
و تعلیق آنها، اقتصاد ایران را در حالت شــرطی نگه داشته 
اســت و عمال دســت و پای ما را برای انجام اصالحات 
ســاختاری بسته است. یعنی این شیوه از تعلیق تحریم ها 
در محاســبات مردم و مســئولین تردیــد ایجاد می کند 
که اصالحات اساســی اقتصــاد ایران کــه اتفاقا عامل 
اثرگذاری تحریم ها بوده اســت انجام شــود یا نه. که با 
توجه به اینکه مســئوالن عمدتا به دنبال انجام کارهای 
راحت ترنــد و از طرفی شــناخت دقیقی هم نســبت به 
تحریم هــا ندارند، به راحتی دل به این تعلیق ها می بندند. 
درحالی کــه این تعلیق ها آرامش قبل از طوفان اســت.
یعنی مســئولین ما خیلی راحت این گونه تصور می کنند 
کــه مثال این تعلیق های ۶ ماهه پایدار هســتند و دوباره 
مسیر برنامه ریزی بر خام فروشی نفت و واردات کاالهای 
خارجی برنامه ریزی می شود. اما در عمل می بینند که مثال 
بعد از ۶ ماه تحریم ها دوباره برگشت و از طرفی همچنان 
ان نقاط ضعف اساســی اقتصاد ایران که باعث اثرگذاری 
تحریم ها می شود هم پابرجاست، پس کشور دوباره دچار 

شوک اقتصادی می شود.
آمریکا با تعلیق کوتاه مدت تحریم ها به دنبال جلوگیری از 

انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران است
هزینه ای که تعلیق موقتی تحریم ها در تردید و کاهش 
عزم مســئولین برای انجام اصالحات ساختاری مثل اصالح 
ســاختاری بودجه، اصالح نظام بانکی، اصالح نظام مالیاتی، 
رهایی از خام فروشــی و ... ایجاد می کند خیلی بیشتر فروش 
چند تک محموله ای نفت اســت. به نظر بنده ما باید مبنای 
برنامه ریزی ها خود را با فــرض تداوم و ماندگاری تحریم ها 
انجام دهیم کما اینکه آمریکا هم به تحریم ها به دید بلندمدت 
نگاه می کند.به نظر بنده اعطــای همان اندک تخفیف های 
تحریمی به ایران نیز نه به دلیل مذاکرات خوب توســط تیم 
ایرانی بلکه با هدف شرطی کردن اقتصاد ایران توسط آمریکا 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، زیرا آنها می دانند که اگر 
تحریم ها را نه به صورت نوسانی بلکه به صورت ثابت اعمال 
کنند، دولت ایران به ناچار مجبور به انجام اصالحات اساسی 
اقتصادی می شــود که در نهایت اجرای این اصالحات منجر 
به بی اثر کردن تحریم ها خواهد شــد. لذا آمریکا با تحریم ها 
بــازی می کند تا مانع از اجرای اصالحــات در اقتصاد ایران 
شــود و همچنان این تحریم ها با موج سواری بر نقاط ضعف 
اقتصادی ایران موثر باشــد.آیا یک بازه زمانی ۱۰ ساله برای 
انجام اصالحات ساختاری زمان کمی است؟ پس چرا از سال 
۲۰۱۱ که تحریم ها اعمال شــده تا کنون، بعد از گذشت ۱۰ 
ســال هیچ اصالح ساختاری را انجام نشده است و همچنان 
اقتصاد ایران اثرپذیر از تحریم هاست؟ چون دولت با شرطی 
کردن اقتصاد به تحریم و مذاکره دقیقا در پازل آمریکا بازی 

کرده است.
انتفاع اقتصادی ایران از مذاکرات با اعمال شاخص هایی 

عینی و سنجش پذیر ممکن می شود
مذاکره برای رفع تحریم را رد نمی کنیم، زیرا تالش 
حقوقی است که باید انجام شود. البته مذاکره کنندگان ما 
نیز باید از پیچیدگی ها و ماهیت تحریم شــناخت کامل 
داشته باشند و ساده انگارانه پا به عرصه مذاکرات نگذارند. 

در مذاکــرات ما نــه تنها نباید به تعلیــق تحریم ها قانع 
شویم، بلکه نباید صرفا به رفع کاغذی تحریم ها نیز قانع 
شــویم، زیرا در عمل منتفع شدن اقتصادی ایران نیاز به 
شــاخص هایی دارد که ما باید متناسب با آن شاخص ها 
در مذاکرات به دنبال اهداف خودمان باشــیم.مثال صرفا 
قبول نکنیم که آمریکا تحریم بانکی را بردارد، زیرا ممکن 
است در روی کاغذ تحریم بانکی را لغو یا تعلیق کند ولی 
در عمل با تهدید بانک ها مانــع از تبادالت بانکی ایران 
شــود. لذا ما باید در این بحث شاخصی تعریف کنیم که 
مثال آمریکا باید در رفــع تحریم های بانکی اجازه انجام 
تراکنش هــای بانکی به میزان حداقــل n میلیارد دالر با 
فالن بانک را بدهد و در غیر این صورت به تعهدات انجام 
نــداده و ما هم به یک گام به عقــب برمی داریم. همین 
شاخص های عینی می تواند در حوزه فروش نفت هم در 
مذاکرات ذکر شــود و ما به ازای انجام تعهدات هسته ای 
برای طرف آمریکایی شــرط هایی با شاخص هایی عینی 

تعریف شود.
اقتصاد بیمار ایران با ُمسکن های آمریکایی درمان 

نمی شود
آن چیــزی که برگ برنده مــا در مذاکره با آمریکا 
خواهد بود، قدرت اقتصادی ایران اســت. در ســال های 
متمادی اقتصاد ایران وابســته به نفت بوده است و دولت 
هیــچ وقت به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی برای 
خود نبوده اســت. تامیــن بودجه دولت در کشــورهای 
مختلف از طریق نظام مالیاتی آنها انجام می شود، درحالی 
که در ایران اقشــار ُپردرآمد فرارهــای مالیاتی نجومی 
دارند. پس وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از 
خام فروشــی نفت یک معضل جدی است که باعث شده 
اســت اقتصاد ایران در مقابل تحریم آســیب پذیر باشد.
ما باید یکســری اقداماتی را در ســال های گذشته انجام 
می دادیم مثال نظام بانکــی، نظام مالیاتی و ... را اصالح 
می کردیــم که ایــن اقدامات اصالحی نــه تنها صورت 
نگرفته بلکه دولت در جهت تشدید مشکالت هم حرکت 
کرده است، لذا بیماری هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته 
است که باعث ضعیف شدن ما شده است. ببینید اقتصاد 
ما بیمار اســت و تعلیق تحریم صرفا بــه معنای تزریق 
ُمسکن اســت نه درمان بیماری. تا وقتی بیماری اقتصاد 
ما درمان نشــود، این اقتصاد ضعیف باقی خواهد ماند و 
به راحتی مورد هجوم ویروس های تحریمی قرار خواهد 
گرفت و آســیب پذیر خواهد بود.از طرفــی راهکارهای 
داخلی نیز بــرای درمان بیماری اقتصــادی ایران وجود 
دارد، ولی دولت انگار به ُمســکن آمریکایی ها اعتیاد پیدا 
کرده اســت. ببینید در بحث تامین بودجه دولت، کسری 
بودجه به راحتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار 
ُپردرآمد و حذف معافیت های مالیاتی و افزودن پایه های 
مالیاتی جدید قابل جبران اســت. مردم به اشتباه تحلیل 
می کنند که تحریم ها باعث افزایش نرخ ارز شــده است. 
عامــل اصلی در جهش نرخ ارز به سیاســت های پولی و 
بانکی دولت برمی گردد. در ۸ ســال گذشــته نقدینگی 
موجود در کشــور به طور غیرمتناســب با بخش واقعی 
اقتصاد رشــد کرده است. طبیعی است که وقتی در سایه 
عدم نظارت دولت بر رفتار بانک ها حجم نقدینگی بدون 
پشتوانه تولیدی افزایش می یابد، پول ایران نسبت به دالر 
بی ارزش می شــود. در نتیجه اصالح نظام پولی و ارزی 

کشور باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
تا وقتی با برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی تحریم ها 

را بی اثر نکنیم، آمریکا دست بردار نیست
در مجمــوع تحریم ها به پشــتوانه قوانین و نظام 
حقوقی آمریکا شــکل گرفته اند که رئیس جمهور آمریکا 
صرفــا در الیــه اجرایــی می تواند اجــرای تحریم ها را 
برای بازه زمانی کوتاه مــدت ۶ ماهه تعلیق کند نه لغو. 
همچنین اجرای راهبرد »دیــوار تحریم ها« باعث پیوند 
زدن تحریم های هســته ای و غیرهسته ای شده است و 
اساســا تعلیق یا لغو تحریم ها صرفا در موضوع هسته ای 
راهگشــا نیســت، زیرا دقیقا همان تحریم به بهانه های 
دیگر مثل تروریســم و حقوق بشــر و موشــکی پابرجا 
خواهد بود.همچنین فارغ از اختالفات سیاســی ایران و 
آمریکا، منافع اقتصادی آمریکا در تداوم تحریم هاســت، 
زیرا در صورت لغو تحریم های نفتی، نفت ایران جایگزین 
نفت آمریکا در بازار جهانی خواهد شــد که این موضوع 
به ضرر آمریکاســت. در بحث مذاکره با آمریکا نیز باید 
شاخص هایی مبنی بر سنجش پذیری انتفاع اقتصاد ایران 
به عنوان شرط گذاشته شود.البته توجه صرف به مذاکره 
و تعلیــق تحریم و برنامه ریزی دولت بر این مبنا، اقتصاد 
ایران کامال شــرطی کرده اســت، به طوری که مضرات 
سیکل تکراری مذاکره و تحریم بیشتر از فواید اندک آن 
اســت. راهکار اصلی مواجهه با تحریم حل نقاط ضعف 
اقتصادی کشــور اســت و تا زمانی کــه این اصالحات 
ســاختاری انجام نشود، آمریکا دســت برتر را در اعمال 
تحریم ها داشته و همچنان اقتصاد ایران آسیب پذیر باقی 

خواهد ماند.
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بین امللل

اخبار

امیدواری اوپک به بهبود تقاضای نفت در نیمه 
دوم 2۰2۰

اوپک امیدوار است که تقاضای نفت با وجود مشکل تقاضا در هند، در نیمه 
دوم امسال بهبود یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( روز سه شــنبه )۲۱ اردیبهشــت ماه( در تازه ترین گزارش ماهانه خود 
اعالم کرد که همچنان به بهبود چشــمگیر تقاضای جهانی نفت در ســال 
۲۰۲۱ امیدوار اســت، زیرا رشــد تقاضا در چین و آمریکا به حدی خواهد بود 
که کاهش تقاضای هند را جبران می کند.اوپک در گزارش ماهانه خود برآورد 
کــرد که تقاضای نفت در ســال ۲۰۲۱ ، ۶.۶ درصد یعنی ۵ میلیون و ۹۵۰ 
هزار بشکه در روز رشد می کند، این پیش بینی نسبت به برآورد ماه پیش این 
ســازمان تغییری نکرده است.اوپک با وجود هشدار نسبت به ابهام های قابل 
توجه به دلیل همه گیری ویروس کرونا و نگرانی نسبت به بحران کرونا در هند 
و تأثیر منفی آن بر قیمت نفت، همچنان به بهبود تقاضا امیدوار است.اوپک در 
گزارش ماهانه خود پیش بینی تقاضای نفت در سه ماه دوم امسال را ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش، اما برآورد تقاضا را در سه ماه سوم ۱۵۰ هزار بشکه در 
روز و در سه ماه چهارم ۲۹۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.این سازمان رشد 
اقتصادی جهانی نفت در ســال ۲۰۲۱ را ۵.۵ درصد پیش بینی کرد، در حالی 
که در برآورد ماه پیش اوپک رقم رشد ۵.۴ درصد اعالم شده بود.این سازمان 
انتظار دارد تأثیر همه گیری کرونا تا ابتدای نیمه دوم ســال جاری میالدی تا 

حد بسیاری مهار شود.
عربستان نفت مورد نیاز ۴ پاالیشگر آسیایی را 

کامل تأمین می کند
برخی منابع اعالم کردند که عربستان در ماه ژوئن حجم کامل نفت خام 

مورد نیاز حداقل چهار خریدار آسیایی خود را تأمین می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ســنگاپور، پنج منبع روز سه شنبه )۲۱ 
اردیبهشت ماه( اعالم کردند که عربستان سعودی، بزرگ ترین صادرکننده نفت 
خام جهان، در ماه ژوئن حجم کامل نفت خام مورد نیاز حداقل چهار پاالیشگاه 
آســیایی را تأمین خواهد کرد.این عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( از ماه مه تسهیل کاهش عرضه نفت خود به خریدارانش را آغاز کرده 
اســت، زیرا ائتالف اوپک و متحدانش )اوپک پالس( تصمیم گرفتند برنامه 
کاهش تولید نفت خود را از ماه مه تا ژوئیه تســهیل کنند.این منابع افزودند 
که شرکت بزرگ انرژی دولتی سعودی آرامکو همچنین در ماه ژوئن با توجه 
به محدودیت تعدیل مجاز در قرارداد، نفت مورد نیاز پنجمین خریدار آسیایی 
را هم تأمین می کند.بر اســاس این قراردادها، فروشنده یا خریدار می توانند با 
توجه به تقاضا و برنامه ریزی حمل ونقل، ۱۰ درصد حجم محموله ها را کاهش 

یا افزایش دهند.
تقاضا برای فرآورده های نفتی در خاورمیانه 

افزایش می یابد
بررسی مؤسسه پلتس نشان داد تقاضای فرآورده های نفتی خاورمیانه در 
سه ماه دوم امسال در حالی افزایش می یابد که تقاضای سوخت جت همچنان 

ضعیف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری پلتس، تقاضای فرآورده های نفتی خاورمیانه در 
سه ماه دوم امسال در مقایسه با سه ماه نخست افزایش می یابد، این در حالی 
اســت که انتظار می رود مصرف ســوخت جت به دلیل ادامه محدودیت های 
مســافرتی همچنان ناچیز باشــد.ژووی ونگ، تحلیلگر خاورمیانه مؤسسه 
تحقیقاتی گلوبال پلتس در این باره گفت: مجموع تقاضای فرآورده های نفتی 
به دلیل افزایش عبور و مرورها در تابســتان، افزایش مصرف سوخت مایع در 
بخش برق و همچنین بهبود فعالیت های صنعتی در سه  ماه دوم امسال ۱۲ 
درصد افزایش می یابد.وی افزود: بیشــترین افزایش تقاضا در این بازه زمانی 
مربــوط به گازوئیل خواهد بود.انتظار می رود عربســتان، بزرگ ترین اقتصاد 
کشورهای عربی، در سه ماه دوم امسال بیشترین تقاضای فرآورده های نفتی 
را داشــته باشد.با وجود تالش عربستان برای کاهش وابستگی به نفت برای 

تولید برق، مصرف نفت خام به طور معمول در تابستان افزایش می یابد.
براساس تازه ترین بررسی ماهانه پالتس؛

تولید آوریل نفت اوپک پالس به باالترین سطح ۳ 
ماه اخیر رسید

بررســی ماهانه موسسه پلتس نشــان داد که مجموع تولید نفت خام 
کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس در ماه آوریل در پی افزایش تولید نفت 

ایران و روسیه به باالترین سطح سه ماه اخیر رسید.
به گزارش خبرگزاری پلتس از لندن، بررســی مؤسسه پلتس نشان داد 
احیای تولید نفت خام ایران در ماه آوریل و رسیدن به باالترین رقم در دو سال 
اخیر و افزایش تولید نفت روسیه در حالی که همچنان در چالش برای پایبندی 
به ســهمیه تولید نفت خود در توافق کاهش عرضه نفت سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( است، سبب شد 
مجموع تولید این ائتالف به باالترین ســطح در سه ماه اخیر برسد.براساس 
این بررســی، اوپک در ماه آوریل ۲۵ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز نفت 
تولید کرد که ۸۰ هزار بشکه در روز بیشتر از تولید این سازمان در ماه مارس 
بود. روســیه و هشت کشور دیگر غیراوپکی ائتالف اوپک پالس در این ماه 
۱۳ میلیون و ۲۱۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کردند که ۱۳۰ هزار بشکه در 
روز بیشتر از ماه مارس بود.افزایش تولید نفت خام اوپک پالس بیانگر مقدار 
نفتی است که قرار است در چند ماه آینده وارد بازار شود.ائتالف اوپک پالس 
بــا برآورد افزایش تقاضای جهانی نفت، قصد دارد تولید خود را در هرکدام از 
ماه های مه و ژوئن ۳۵۰ هزار بشــکه در روز و در ماه ژوئیه ۴۴۱ هزار بشکه 
در روز و در مجمــوع روزانه یک میلیون و ۱۴۰ هزار بشــکه افزایش دهد.
عربســتان سعودی - هم که برای کمک به حمایت از بازار به طور داوطلبانه 
یک میلیون بشکه در روز از تولید خود کاسته بود - اعالم کرد با افزایش ۲۵۰ 
هزار بشــکه در روز در ماه مه، ۳۵۰ هزار بشــکه در روز در ماه ژوئن و ۴۰۰ 
هزار بشکه در ماه ژوئیه به این کاهش تولید داوطلبانه پایان خواهد داد.بررسی 
پلتس نشــان داد که مجموع پایبندی ائتالف اوپک پالس به توافق کاهش 
تولید در ماه آوریل ۱۱۱ درصد بوده، اما با کسر کاهش مازاد عرضه عربستان 

سطح پایبندی به ۹۶ درصد می رسد که کمترین مقدار از ژوئیه ۲۰۲۰ است.

توسعه سرمایه گذاری باالدستی آرامکو در 2۰2۱ 
ســعودی آرامکو با توجــه به روند 
رشــد  بالطبع  و  جهان  اقتصــاد  احیای 
تقاضای نفت پس از بحران کرونا تصمیم 
به افزایــش ســرمایه گذاری در بخش 
اســت.  گرفته  نفت  باالدســتی صنعت 
آرامکو قصد دارد رقم سرمایه گذاری خود 
را از 1۹.۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به 
۲۵.۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۲1 برساند 
سرمایه گذاری  افزایش  اعظم  بخش  که 
در سال ۲۰۲1 مربوط به بخش باالدستی 

صنعت نفت است.
بر اساس صورت سود و زیان سه 
ماه نخست، شــرکت آرامکو در سه ماه 
نخست ۶.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
داشته که از سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ 
تاکنون بی سابقه است.پیش بینی می شود 
اگر آرامکو با همین الگو تا پایان ســال 
ســرمایه گذاری کند رقم سرمایه گذاری 
این شــرکت به ۲۵.۹۸ میلیــارد دالر 
برسد. ســود عملیاتی شرکت آرامکو در 
سه ماه نخســت برابر ۴۱ میلیارد دالر 
گزارش شده که ۶ میلیارد دالر بیشتر از 
مدت مشــابه پارسال است. سود خالص 
نیز با رشــد ۵ میلیارد دالری نسبت به 
مدت مشابه ســال پیش از آن به ۲۱.۷ 
میلیارد دالر رســیده است.شــایان ذکر 
اســت که بخش اعظم ســود عملیاتی 
حاصل شده به بخش باالدستی مربوط 
می شــود و بخش پایین دستی تنها ۴.۴ 

میلیارد دالر از مجموع سود عملیاتی را 
به خود اختصاص داده است.عربســتان 
ســه میدان نفتی زلف، مرجان و بری را 
که توســعه آنها متوقف شده بود برای 
توســعه به مناقصه گذاشته است. طبق 
برنامه اعالم شــده، میــدان مرجان با 
افزایــش ظرفیت ۳۰۰ هزار بشــکه در 
روز به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار بشــکه 
در روز تا ســال ۲۰۲۵ می رسد و میدان 
بری نیز بــا دو برابر ظرفیت تولید خود 
که معادل ۵۰۰ هزار بشکه در روز است، 

در همیــن افق زمانی تولید خواهد کرد. 
میدان فراساحلی زلف نیز که هم اکنون 
دارای ظرفیت تولید ۸۲۵ هزار بشکه در 
روز اســت با سرمایه گذاری جدید شاهد 
افزایــش ظرفیت ۶۰۰ هزار بشــکه در 
روز می شــود.نفت تولیدی از این میدان 
به طور میانگیــن دارای گرانروی کمتر 
از API ۲۹ اســت، البته در کنار افزایش 
ظرفیت تولید، این سرمایه گذاری آرامکو 
سبب می شــود گاز همراه این میدان ها 
کــه حدود ۲.۵ میلیارد فوت مکعب )۷۰ 

میلیون مترمکعب( در روز اســت نیز به 
بهره برداری برسد و به پاالیشگاه گازی 
»تنجیــب« منتقل شــود.آرامکو معتقد 
اســت اضافه شــدن این ظرفیت تولید 
نفت حدود ۱.۱۵ میلیون بشــکه در روز 
جبــران افت تولید طبیعــی میدان های 
نفتی عربستان تا سال ۲۰۲۵ را می کند 
و عربســتان همچنــان دارای حداکثر 
ظرفیت تولید ۱۲ میلیون بشــکه در روز 
خواهد بود. حال آنکه دولت عربســتان 
اخیــراً به آرامکو فرمان افزایش ظرفیت 

تولید نفت تا ۱۳ میلیون بشــکه در روز 
را داده بــود. نکته جالــب توجه در این 
میان تالش عربســتان در شرایط فعلی 
بازار نفــت برای تقویت ســهم بازار از 
طریق توسعه ســرمایه گذاری در بخش 
این  که  موضوعی  اســت،  باالدســتی 
شرکت در ســال های گذشته در برنامه 
کاری خود نداشــت و در عوض تالش 
می کرد بخش پایین دســتی و گاز خود 
را در ســطح ملی و بین المللی توســعه 
دهد. طبق برآوردهای انجام شده جریان 
نقدی آزاد آرامکو نیز در سه ماه نخست 
ســال به ۱۸.۸۸ میلیارد دالر رسیده که 
از ســال ۲۰۱۹ تاکنون بی ســابقه بوده 
است. آرامکو با این جریان نقدی بدون 
نیاز به انتشار اوراق بدهی می تواند سود 
سهام حدود ۱۸.۷۶ میلیارد دالر خود را 
در ســه ماه نخست سال پرداخت کند و 
در سه ماه  دوم، ســوم و چهارم به دلیل 
متوقــف کــردن برنامه کاهــش تولید 
داوطلبانــه و افزایش تولید نفت خام در 
چارچــوب توافق های اوپــک پالس با 
افزایش تولید و بالطبع درآمد بیشــتری 
روبه رو می شود که ظرفیت این شرکت 
برای ایفای نقش فعال تر در بازار نفت و 
توسعه بیشتر بخش باالدستی را فراهم 

خواهد کرد.
منبــع: مدیریت امور اوپک وزارت 

نفت

کاهش سرمايه گذاری های نفتی در منطقه منا
پترولیوم  مؤسسه سرمایه گذاری عرب 
اعالم کرد که کشورهای خاورمیانه و آفریقای 
آینده سرمایه گذاری در  شمالی در پنج سال 

حوزه نفت را کاهش خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، 
پترولیوم روز  مؤسسه سرمایه گذاری عرب 
کرد  اعالم  اردیبهشــت ماه(   ۱۴( سه شنبه 
که  سرمایه گذاری هایی  افزایش  بیشتر  که 
قرار است پنج ســال آینده در کشورهای 
خاورمیانــه و شــمال آفریقا )منــا( انجام 
نیروگاهی  شــود در حوزه پتروشــیمی و 
باشــد و بخش نفت و گاز از این افزایش 
ســرمایه گذاری بی بهره خواهند بود.بنا به 
گفته این مؤسســه، دلیل این مسئله این 
اســت که تصمیم گیرندگان در عصر مازاد 
ظرفیت تولید گاز با احتیاط بیشتری نسبت 
بــه پروژه هــای جدید متعهد می شــوند.

پترولیوم  مؤسســه ســرمایه گذاری عرب 
در آخرین چشــم انداز ســاالنه خود اعالم 
کرد: مجمــوع ســرمایه گذاری های نفتی 
 ۲۲۶  ،۲۰۲۵ تــا   ۲۰۲۱ ســال های  در 
میلیــارد دالر خواهد بود، این رقم از مقدار 
پیش بینی شــده در چشــم انداز پنج ســاله 
پارسال این مؤسسه کمتر بود. در چشم انداز 
سال گذشــته میالدی مبلغ سرمایه گذاری 
۲۳۵ میلیــارد داالر برآورد شــده بود.این 

در حالی اســت که مجموع سرمایه گذاری 
در حــوزه گاز هم در چشــم انداز امســال 
نسبت به پارســال کاهش یافت و از ۲۱۱ 
میلیارد دالر به ۲۰۸ میلیارد دالر رســید.

روند ســرمایه گذاری های برنامه ریزی شده 
در بخش نفت به دلیل تأخیر ایجادشده در 
عراق و ایران ُکند شــده، در حالی که پس 
از اتمام تعهد سرمایه گذاری در پروژه هایی 

مانند جازان در عربستان، الزور در کویت و 
پاالیشگاه مستورود در مصر، هیچ پروژه ای 
جایگزین این پروژه ها نشــده اســت.این 
مؤسسه در گزارش خود آورده است که این 

دهه می تواند آخرین فرصت تولیدکنندگان 
ارزان قیمت هیدروکربن به ویژه عربستان و 
قطر باشد تا زمانی که بتوانند دوباره سهم 
خــود را از بازار بگیرند.بر اســاس گزارش 
مؤسســه ســرمایه گذاری عرب پترولیوم، 
مجموع ســرمایه گذاری های برنامه ریزی 
و متعهدشــده کشــورهای خاورمیانــه و 
شــمال آفریقا در صنایع نفت، گاز، برق و 
پتروشیمی در ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، 
۸۰۵ میلیــارد دالر خواهــد بــود که ۱۳ 
میلیارد دالر بیشــتر از چشم انداز پنج ساله 
پارســال اســت. مجموع ســرمایه گذاری 
در حــوزه برق ۲۵۰ میلیــارد دالر خواهد 
بــود و انرژی هــای تجدیدپذیر ۴۰ درصد 
مجموع سرمایه گذاری را به خود اختصاص 
می دهند.بر اســاس این گزارش، مجموع 
ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هم 
۱۲۱ میلیــارد دالر خواهد بود. این رقم در 
برآورد پیشین ۱۱۵ میلیارد دالر بود.در این 
بــرآورد مجموع ســرمایه گذاری در حوزه 
نیروگاهی ۲۵۰ میلیارد دالر اعالم شــده 
است که بیشترین سهم سرمایه گذاری در 
بخش انرژی را به خود اختصاص می دهد 
و از نفت پیشی می گیرد. این رقم در چشم 
انداز ســال گذشــته میالدی ۲۳۲ میلیارد 

دالر بود.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد تولید و استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر افزون در سال ۲۰۲۰ میالدی 
شتاب گرفته است و این روند نیز استمرار خواهد داشت.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، آژانس بین المللی 
انرژی )IEA( روز سه شــنبه )۲۱ اردیبهشــت ماه( در 
گزارشــی اعالم کــرد که انرژی هــای تجدیدپذیر در 
ســال ۲۰۲۰ به پشــتوانه فعالیت ها در چین با سرعتی 
بی ســابقه در دو دهه اخیر، رشــد کرده است و در دو 
ســال آینده نیز این روند ادامه دارد.ظرفیت ســازی در 
انرژی هــای تجدیدپذیر در ســال ۲۰۲۰ با ۴۵ درصد 
افزایش به ۲۸۰ گیگاوات )GW( رســید که بیشترین 
افزایش ســاالنه از ســال ۱۹۹۹ را نشان می دهد، این 
رشــد قابل توجه با وجود اختالل های زنجیره تامین و 
تأخیرهای موجود در ساخت و سازها در پی همه گیری 
ویروس کرونا حاصل شده است.بر اساس این گزارش، 
چین ۵۰ درصد از رشد ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
را در سال گذشته میالدی به خود اختصاص داده است 

و این ســهم امســال ۴۵ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۵۸ 
درصد خواهد بود.آژانس بین المللی انرژی در چشم انداز 
بــازار انرژی های تجدیدپذیر بــرآورد کرد که ظرفیت  
جدید تولیــد این نوع انرژی برای ســال جاری حدود 
۲۷۰ گیگاوات و در ســال ۲۰۲۲ حدود ۲۸۰ گیگاوات 
خواهــد بود.این بــرآورد بیش از ۲۵ درصد بیشــتر از 
برآوردهای پیشــین آژانــس در ماه نوامبــر بود زیرا 
دولت ها مقدار بی ســابقه ای از انرژی های تجدیدپذیر 
را به حراج گذاشــته و شــرکت ها به تعداد بی سابقه ای 
توافق خرید برق امضا کرده اند.فاتح بیرول، مدیر آژانس 
بین المللی انرژی گفت: باد و انرژی خورشــیدی امکان 
بیشتری برای دســتیابی به اهداف آب و هوایی ایجاد 
می کنند، زیرا استفاده از این دو منبع انرژی تجدیدپذیر 
به طور بی ســابقه ای در حال افزایش اســت.وی افزود: 
رشــد ۹۰ درصد صنعت جهانی برق در ســال گذشته 
 میالدی مدیون افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر

 بود.

رشد استفاده از انرژی های تجديدپذير استمرار دارد
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ایران در مسیر بازگشت به جایگاه قبلی خود در اوپک

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: ایران 
علــی رغم تحریم ها همچنان بــه افزایش تولید نفتش 
ادامه می دهد و این رقم به ۲ میلیون و ۳۹۳ هزار بشــکه 
در روز در ماه آوریل )اردیبهشت 1۴۰۰( رسیده و جایگاه 
چهارمی تولید در میان اوپکی ها را از آن خود کرده است.
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام، اوپک 
در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم 
کــرد: تولید نفت ایــران در ماه آوریــل ۲۰۲۱ برابر با 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۳۹۳ هزار بشکه 
در روز رســیده که نســبت به ماه پیش از آن ۷۳ هزار 
بشکه در روز افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، 
ایران در ماه مــارس برابر با فروردین ۱۴۰۰ روزانه دو 
میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است که این 
رقم در ماه پیش از آن یعنی فوریه ۲۰۲۱ )اسفند ۹۹( ۲ 

میلیون و ۱۶۷ هزار بشکه در روز بوده است.
 ایران جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را پس 

گرفت
بــه این ترتیب با این افزایش تولید، ایران جایگاه 
چهارمیــن تولیدکننده نفت اوپــک را پس گرفت و از 
کویت پیشی گرفت.در حال حاضر، کشورهای عربستان 
با تولید ۸ میلیون و ۱۳۲ هزار بشــکه در روز، عراق با 

تولیــد ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار بشــکه در روز و امارات 
با ۲ میلیون و ۶۱۴ بشــکه در روز، ســه کشور بزرگ 

تولیدکننده نفت اوپک به شمار می روند.
ایران رتبه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را پس 

گرفت
ایران، پیش از تحریم های آمریکا از سال ۲۰۱۸، 
ســومین بزرگ ترین تولیدکننده نفــت اوپک پس از 
عربســتان و عراق بود.تولید نفت ایران در اردیبهشت 
ماه نســبت به اسفند ماه ۲۲۶ بشــکه در روز افزایش 

یافته است.
 متوسط تولید نفت ایران در سال های قبل

ایران به طور متوســط در سال۲۰۲۰ روزانه یک 
میلیون و ۹۸۷ هزار بشــکه، در ســال ۲۰۱۹ روزانه ۲ 
میلیون و ۳۵۶ هزار بشــکه، در ســال ۲۰۱۸ روزانه ۳ 
میلیون و ۵۵۳ هزار بشــکه و در سال ۲۰۱۷ روزانه ۳ 
میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه نفت تولید کرده است.ایران 
ســه ماه نخست ســال ۲۰۲۱ روزانه ۲ میلیون و ۱۹۹ 
هزار بشــکه نفت تولید داشته اســت.میزان تولید نفت 
ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ روزانه ۲ میلیون و 
یک بشــکه، در سه ماه سوم روزانه یک میلیون و ۹۴۸ 
هزار، در سه ماهه دوم، روزانه یک میلیون و ۹۴۹ هزار  

و در ســه ماهه نخســت، روزانه ۲ میلیون و ۵۹ هزار 
بشکه نفت برآورد شده است.

 افزایش ۲۶ هزار بشکه ای تولید نفت اوپک
بر اساس این گزارش، تولید نفت ۱۳ کشور عضو 
این سازمان در ماه آوریل ۲۰۲۱ )اردیبهشت ۱۴۰۰( ۲۵ 
میلیون و ۸۳ هزار بشــکه در روز عنوان شده است که 
افزایش روزانه ۲۶ هزار بشکه  ای نسبت به ماه مارس را 
نشان می دهد. اوپک در ماه مارس روزانه ۲۵ میلیون و 

۵۷ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.
 عربستان هم تولیدش را افزایش داد

عربستان نیز در ماه آوریل روزانه ۳۴ هزار بشکه 
نفت بیشــتر تولید کرده و میزان تولیدش به ۸ میلیون 
و ۱۳۲ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید این کشور 

در ماه مارس ۸ میلیون و ۹۸ هزار بشکه در روز بود.
 بیشــتری کاهــش تولید برای لیبی، بیشــترین 

افزایش تولید برای نیجریه
کشورهای الجزایر، آنگوال، کنگو، کویت، لیبی و 
ونزوئال کاهش و باقی کشــورها افزایش تولید داشتند. 
بیشترین کاهش برای ونزوئال با ۸۱ هزار بشکه در روز 
و بیشترین افزایش مربوط به نیجریه با ۷۵ هزار بشکه 

در روز بوده است.

ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف 
هستند.

بر اساس گزارش رســانه های غربی، علی رغم 
تحریــم ها، ایران نــه تنها میزان تولیــد نفت خود را 
افزایش داده اســت بلکه رقم صادرات این کشــور نیز 

شاهد رضد قابل توجهی بوده است.
 کاهــش قیمت تمامی نفت هــای اوپک/ نفت 

ایران ۱.۳۰ دالر ارزان شد
متوسط قیمت هر بشــکه نفت سنگین ایران در 
ماه آوریل ۲۰۲۱ )اردیبهشت ۱۴۰۰( با یک دالر و ۳۰ 
ســنت کاهش نســبت به ماه پیش از آن به ۶۳ دالر 
رســید.نفت ایران در ماه مارس )فروردین ۹۹( ۶۴.۳۰ 
دالر در هر بشــکه فروخته شده بود.سبد نفتی ایران تا 
این زمان از سال جاری میالدی به طور متوسط ۶۰.۷۵ 
دالر در هر بشکه فروخته شده است. این درحالی است 
که متوسط سبد نفتی ایران در مدت مشابه سال گذشته 
۴۱.۳۷ دالر در هر بشــکه فروخته شده بود.قیمت نفت 
ایران در ماه فوریــه ۲۰۲۰ )بهمن ۹۸( نزدیک به ۱۰ 
دالر کاهش یافتــه بود. فوریه، ماهی بود که بیشــتر 
جهــان پس از چین، درگیر شــیوع ویروس کووید ۱۹ 

شده بود.

 بیشــترین کاهش قیمتــی برای نفت 
ونزوئال

بر اساس گزارش ماهانه اوپک، تمامی انواع نفت 
کشــورهای اوپک در این ماه کاهش قیمت داشتند که 
بیشــترین کاهش به نفت گیراسول ونزوئال با ۲ دالر و 
۴ سنت تعلق داشت.متوسط قیمت نفت ایران در سال 
۲۰۲۰ برابر ۴۰.۷۷ دالر در هر بشــکه، در سال ۲۰۱۹ 
برابر با ۶۱.۸۵ دالر در هر بشــکه برآورد شده است.بر 
اســاس این گزارش، این رقم طی سال های ۲۰۱۸ و 
۲۰۱۷ به ترتیب ۶۷.۹۷ دالر و ۴۹.۶۰ دالر به ازای هر 
بشکه عنوان شده است.متوسط قیمت سبد نفتی اوپک 
در ماه آوریل با یک دالر و ۳۲ ســنت کاهش نســبت 
به ماه قبل از آن به ۶۳.۲۴ دالر در هر بشــکه رسیده 
اســت. این رقم برای ســبد نفتی اوپک در ماه  مارس 
۶۴.۵۶ دالر در هر بشکه بوده است.نفت عربستان نیز با 
یک دالر و ۱۱ سنت کاهش ۶۴.۰۹ دالر در هر بشکه 
فروخته شد.هر بشــکه نفت برنت دریای شمال نیز در 
ایــن ماه به طور متوســط ۶۴.۴۶ دالر به فروش رفته 
است که یک دالر و ۱۰ سنت نسبت به ماه پیش از آن 
کاهش یافته و هر بشــکه نفت خام آمریکا با ۶۴ سنت 

کاهش ۶۱.۷۱ دالر معامله شده است. 

به مناسبت هفته کارگر و قدردانی از زحمات بی دريغ اين عزيزان؛

از کارگران برتر شرکت پتروشيمی کارون تقدير شد
عليرضا صديقی زاده، مديرعامل شرکت پتروشيمی کارون به همراهی مديران بخش های مختلف در محل کار کارکنان و کارگران اين شرکت حاضر و با اهدای لوح تقدير و هدايايی از زحمات يک ساله گذشته اين 

عزيزان تقدير و تشکر کردند

ایران علی رغم تحریم ها 

همچنان به افزایش تولید 

نفتش ادامه می دهد و این 

رقم به 2 میلیون و ۳9۳ هزار 

بشکه در روز در ماه آوریل 

)اردیبهشت ۱۴۰۰( رسیده 

و جایگاه چهارمی تولید در 

میان اوپکی ها را از آن خود 

کرده است


