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شماره

769
در بازدید جعفر ربیعی از  شرکت مبین انرژی مطرح شد؛

فاز اول تعویض لوله های 
جی آر پی با لوله های فلزی 

در ایستگاه پایانی
 در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی: ��

لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به جعفر ربیعی اهدا شد
 ستاره طالیی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی ��

 به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید
13

اطالعیه مهم شرکت 
پمپ های صنعتی ایران

به اطالع کلیه شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات وابسته و بانک ها می رساند

 که شرکت  پمپ  های صنعتی ایران هیچ گونه نمایندگی یا شعبه مجاز با نام های

 جعلی )Sister Company( نداشته و هرگونه فعالیتی با نام یا برند

 پمپ های صنعتی ایران تحت هر عنوان قابل پیگرد قانونی

 از طریق مراجع ذی صالح می باشد.

تنها راه های ارتباطی با این شرکت به آدرس ایمیل:

 info@iipgroup.ir

pourvand@yahoo.com 

شماره تلفن های: ۸۸1933۵۴ و ۸۸19331۲ و ۸۸193۰۸9

شماره فاکس: ۸۸193۰۵۴

مدیرعامل: غالمحسین فرج پوروند

به ارزش 1.۷۸0 ميليارد 
دالر؛ قرارداد توسعه 

ميدان گازی فرزاد امضا 
شد

گروه 
پتروپارس 

ميدان 
گازی فرزاد 

را توسعه 
می دهد

هدف از اين قرارداد که 
به صورت بيع متقابل اجرا 
می شود دستيابی به توليد 

روزانه 2۸ ميليون مترمکعب 
گاز ترش طی پنج سال است

طرح متانول سبالن، طرح اوره و آمونیاک مسجد سلیمان و طرح اکسیر حالل عسلویه به طور رسمی افتتاح شدند

رکورد بی نظیر و درخشان 
در کارنامه ۵۸ ساله صنعت پتروشیمی

بهره برداری از 17 طرح با ظرفیت ۲۵ میلیون تن و تحقق رشد 3۸ درصدی ��

مهندس محمدی: افزون بر برنامه های توسعه ای باید به این نکته اشاره کرد که پتروشیمی امروز در حوزه ارز آوری، تامین  و عرضه ارز از طریق سامانه نیما پیشتاز است ��
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مجمع عمومی شرکت عمليات غيرصنعتی پازارگاد برگزار شد
  مهر تأييد حسابرس بر »عملکرد مطلوب« پازارگاد در سال مالی 1۳۹۹

 سهام پازارگاد به فرابورس عرضه خواهد شد 

مدیرعامــل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس در مجمع عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی 
پازارگاد، با بیــان اینکه این مجمع  اولین مجمع از 
نشست های مجامع شرکت های تابعه گروه خلیج 
فارس در سال ۱۴۰۰ اســت، سوددهی مناسب، 
شفافیت و ارزیابی حســابرس از عملکرد  مطلوب 
پازارگاد را از نقاط قوت این شرکت در سال مالی 

۱۳۹۹ عنوان کرد. 
به گــزارش روابط عمومی گــروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، جعفر ربیعی در مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت عملیات  غیرصنعتی 
پازارگاد )ســهامی خاص( که در سالن اجتماعات 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، 
از تالش هــای  صورت گرفتــه در بهبود کیفیت 
خدمــات و توجه بــه رضایتمندی مشــتریان و 

ذینفعان این شرکت تشکر کرد. 
وی با ابراز رضایت و خرســندی از عملکرد 
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شــرکت 
پازارگاد، گفت: خدا را شــکر می کنم که  شرکت 
عملیات غیر صنعتی پازارگاد، اولین شرکت تابعه 
هلدینگ اســت که توانســته صورت های مالی 
ســال ۱۳۹۹ خود را نهایــی و  مجمع خود را در 
ســال ۱۴۰۰ برگزار کند، این در حالی است که 
همــه می دانیم تدوین و ارائه صورت های مالی و 
حساب های  شرکت های عملیات غیر صنعتی به 
دلیل تنوع خدمات و تعدد مشــتریان، کار بسیار 

دشواری است. 
ســعید محبی فرد معاون مالی و ســرمایه 
و ســهام گروه و رییس این مجمــع نیز، در این 
نشســت، اظهار داشــت:مالک ما برای ارزیابی 
موفقیت یک شرکت، گزارش های مالی و ارزیابی 
حسابرس قانونی است ،که در سال مالی منتهی 
به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ این گزارش،شرکت پازارگاد 
را در شرایط مطلوب و رو به رشد معرفی می کند.
در پایان جلسه مجمع، رئیس هیات مدیره 
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد گفت: شرکت 
پازارگاد در ســال مالی گذشته  عملکرد عملیاتی، 
خدماتی و مالی موفقی را داشته است که از طرف 
خود و هیئت مدیره شرکت از مدیرعامل؛مدیران 
و کارکنان  دلســوز و پرتالش این شرکت تشکر 

می کنم. 
جواد گلی، شــفافیت مالی، رفع مغایرت ها، 

افزایش رضایتمندی شــرکت های پتروشــیمی 
و توجه به توســعه پایدار منطقه و اجرای  موفق 
برنامه های مسئولیت اجتماعی را از اقدامات مؤثر 
و قابل تقدیر این شــرکت در ســال مالی ۱۳۹۹ 
عنوان کرد. رئیس هیات مدیره پازارگاد همچنین 

از برنامه یــزی و آغاز اقدامــات اولیه برای ورود 
شرکت پازارگاد به بازار سرمایه و سهام از  طریق 

فرابورس خبر داد. 
گفتنی اســت، صورت های مالی پازارگاد با 

اکثریت آرا به تصویب اعضای مجمع رسید. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

بازتاب سخنان وزیر نفت درباره بازنشستگی از مقام های دولتی؛

بازنشستگی شیخ الوزرا و پایان یک دوره
اعالم بازنشســتگی وزیــر نفت از 
در  آینده  در دولت های  دولتــی  مقام های 
مرکز توجــه خبرگزاری های خارجی قرار 

گرفت و آن را پایان یک دوره نامیدند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت روز دوشنبه، 
۲۷ اردیبهشــت ماه در پاسخ به پرسشی 
دربــاره قبول پیشــنهاد وزارت در دولت 
بعدی گفته بود »اگر پیشــنهاد ریاســت 
جمهوری هــم بدهند قبول نمی کنم و از 
مقام دولتی بازنشســته می شوم و کار و 
پســت دولتی نخواهم داشت.«این اظهار 
نظر زنگنه مورد توجه رسانه های خارجی 
قرار گرفت و ســبب شد در گزارش های 
خود مطالبی را درباره این وزیر باســابقه 
بلومبرگ  بنویسند.خبرگزاری  ایران  نفت 
با بیــان اینکــه زنگنه بیشــترین دوره 
خدمت یک وزیر در ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( را به عهده داشته 
اســت، در تیتری زنگنه را کهنه ســرباز 
عرصــه نفــت نامید که با پایــان یافتن 
دولت حســن روحانی به خدمات دولتی 
خود که هم زمان با انقالب اســالمی در 
سال ۱۹۷۹ میالدی آغاز شده بود، پایان 
خواهد داد.حلیمه کرافت، استراتژیســت 
ارشــد کاالی مؤسســه آربی ســی پتال 
مارکتز با اشــاره به اعالم بازنشســتگی 
بیژن زنگنه و درگذشت حسین کاظم پور 

اردبیلی، نماینده پیشــین ایران در هیئت 
عامــل اوپک گفــت: این پایــان یک 
دوره اســت.وی افزود: زنگنه دیپلمات و 
تکنوکراتی بسیار ماهر است که در میان 
همکاران خود در اوپک مورد احترام است.

بازنشستگی  اعالم  پلتس هم  خبرگزاری 
زنگنه را لحظه ای حســاس برای صنعت 
نامید.ایــن خبرگزاری زنگنه  ایران  نفت 

را عاملــی کلیدی در ایجــاد نفوذ ایران 
باتجربه  مذاکره کننــده ای  و  اوپــک  در 
در مقابــل شــرکت های بین المللی نفت 
نامید که اعالم بازنشستگی قریب الوقوع 
وی یک ســال پس از درگذشت حسین 
از  اردبیلی می توانــد خألیی  کاظم پــور 
تجربــه را در رأس صنعــت نفت ایران 
ایجــاد کند.خبرگــزاری الجزیــره نیز با 

اعالم اینکه باسابقه ترین وزیر نفت اوپک 
بازنشسته می شــود، اظهار کرد: در دوره 
ریاســت جمهوری حسن روحانی، زنگنه 
طرحی جاه طلبانه برای جذب شرکت های 
نفتی خارجی به ایران به عهده گرفت که 
طبق برآوردهــای بی پی چهارمین ذخایر 
نفتــی جهان را در اختیار دارد. نمایندگان 
تجــاری از سراســر اروپا و آســیا برای 

کنفرانس هایی به میزبانی این وزارتخانه 
به تهران ســفر کردند. طی نشست های 
اوپک در وین، مدیران شرکت هایی مانند 
شــرکت انگلیسی - هلندی شل و توتال 
صف می کشــیدند تا درباره قراردادهای 
احتمالــی با زنگنه مذاکــره کنند.وی در 
مرکز پرماجراترین لحظه های تاریخ اخیر 
اوپک بود. هنگامی که اوپک و متحدانش 
)ائتــالف اوپک پالس( در ســال ۲۰۱۶ 
کاهــش تولید را آغاز کردنــد، زنگنه نیز 
دربــاره معافیت ایران مذاکره کرد. وی با 
استدالل اینکه چون ایران تحت تحریم 
اســت باید معاف شود، تهران را از توافق 
کاهــش تولید معاف کــرد. این معافیت 
هنوز هم ادامــه دارد.خبرگزاری آرگوس 
مدیا هم با اشــاره بــه مقام های کلیدی 
زنگنه در دوره ای نزدیک به ۳۰ ســال، 
او را به نقل از رســانه های داخلی »شیخ 
الوزرا« نامیــد که به اعتقــاد مقام های 
پیشــین وزارت نفــت، نیــروی محرکه 
توانایی ایران در جذب شرکت های نفتی 
خارجی برای فعالیت در باالدســت ایران 
بوده اســت. زنگنه به نوبه خود به ایجاد 
بنیادی کمک کرد تا تولید نفت خام ایران 
را در اواخر سال ۲۰۰۴ به حدود ۴ میلیون 

بشکه در روز برساند.
ترجمه: فهیمه عارف نیا

یادداشت

چرا افزایش تولید نفت راهبردی است؟
علیرضا سلطانی

افزایش تولید نفت در شــرایط فعلی بنا 
اقتصادی، توســعه ای، سیاسی،  به مالحظات 
امنیتی یک امر راهبردی به شــمار می آید که 
در درجه اول بر اصل افزایش ضریب برداشت 
متمرکز اســت. این سیاســت راهبردی اما با 
مخالفانی در داخل کشــور بــه بهانه دوری از 

خام فروشی مواجه است.
افزایــش تولید بر مبنــای افزایش ضریب برداشــت یک اصل 
اقتصادی اســت و الزاما این اصل به معنــای افزایش صادرات نفت 
نیســت، هرچند باز بنا بــر مالحظات اقتصادی و بــا در نظر گرفتن 
چشــم انداز بازار نفــت در میان مدت، صادرات نفت نیــز می تواند در 
اولویت باشــد. بــا توجه به راهبردی بودن اصــل افزایش تولید نفت 
بر مبنای افزایش ضریب برداشــت، باید زمینه ها و الزام های مناسب 
بــرای این مهم در بخش های مختلف اعم از تولید گاز به میزان الزم 
برای تزریق به چاه های نفت و جذب ســرمایه و فناوری های جدید را 

فراهم ساخت.
متوســط ضریب برداشت نفت در ایران با ســطح فناوری ها و 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در حدود ۲۵ درصد است، حال آنکه 
هم اکنون در دنیا با توجه به رشــد فناوری های صورت گرفته، ضریب 
برداشــت نفت به حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده که البته این عالوه بر 

کیفیت فناوری، به شرایط جغرافیایی و زمین شناسی بستگی دارد.
در ســال ۹۸ قانونــی در مجلــس مبنــی بر توســعه صنایع 
پتروپاالیشــی به تصویب رسید. بر اســاس این قانون، باید ظرفیت 
پاالیشــی کشور در حدود ۲ میلیون بشــکه نفت خام افزایش یابد. با 
در نظــر گرفتن این تکلیف و با توجه به مصرف روزانه فعلی نفت خام 
در مجموعه صنایع پایین دستی کشور که رقمی در حدود ۱.۸ میلیون 
بشــکه اســت و همچنین با توجه به ظرفیت کنونی صادارت نفت و 
عدم افزایش آن یعنی ۲.۵ میلیون بشکه در روز، ایجاد ظرفیت جدید 
۲ میلیون بشــکه ای نفت خام، امری اجتناب ناپذیر به شــمار می آید. 
قاعدتا قانون گذار برای تصویب قانون مذکور، فقط شرایط تحریمی را 
مدنظر نداشــته و در عین حال این نیت را نیز دنبال نکرده که سهیمه 
نفت صادراتــی را حذف کند. حفظ و افزایش جایــگاه ایران در بازار 
جهانــی نفت عالوه بر اهمیت و ضرورت های اقتصادی، واجد اهمیت 

و ضرورت امنیتی و سیاسی نیز است.
اینکه بنا بــر اظهارات برخی منتقدان، در حــال حاضر با توجه 
به نبود ســرمایه و همچنین ضعف فناوری در بخش های اکتشافی و 
تولیــدی، نباید به فکر افزایش تولید نفت و به عبارت دقیق تر افزایش 
ضریب برداشــت بود، نوعی ناامیدی و به عبارتی تســلیم شــرایط 
تحریمی است. همچنین این استدالل که سیاست افزایش تولید نفت 
به معنای تقویت خام فروشــی است از اســاس و بنیان غلط و اشتباه 
اســت. سیاســت راهبردی ایران در حوزه صنعت نفت و به خصوص 
تولیــد نفت باید با نگاهی طوالنی مدت و با در نظر گرفتن شــرایط 
و الزام هــای آینده بــازار نفت و منافعی که برای کشــور قابل تصور 
اســت، شکل گیرد.در این راستا با وجود همه کمبودهای متصور برای 
صنعت نفت که عمدتا ناشی از فشارها و محدودیت های خارجی است، 
نبایــد از ظرفیت ها و توانمندی هــای ملی صنعت نفت در بخش های 
مطالعاتی، اکتشــافی و تولیدی و همچنین اجرا و مدیریت طرح های 
توسعه ای توسط شــرکت های داخلی غافل شد. صنعت نفت ایران به 
طور قطع قابل مقایســه با وضع گذشــته و حتی یک دهه گذشته به 
لحاظ توسعه و پیشــرفت نیســت، اما نباید از واقعیت ها نیز دور شد 
که این صنعت برای تبدیل شــدن به شــرایط مطلوب و متناسب با 
جایــگاه اول در دنیا به لحاظ مجموع ذخایــر هیدروکروبوری، باید از 
ظرفیت ها و فرصت های بین المللی در حوزه های مالی و ســرمایه ای، 
فنی و مهندســی و همچنین سیستم های نوین مدیریتی بهره برداری 
کند تا بتواند در ســطح چهارمین دارنده نفت دنیا، در بازارهای جهانی 
خودنمایی کرده و منافع اقتصادی، توسعه ای و امنیتی کشور را تامین 
کند.اینکه بسیاری از میدان ها و چاه های نفت ایران در نیمه دوم عمر 
خود قرار داشــته و یا به عبارت دیگر پیر شده اند و دیگر تولید اولیه را 
ندارند یک واقعیت اســت، اما این به معنای بی توجهی و بی تفاوتی و 
رهاسازی آنها نیســت، چه اینکه به لحاظ فنی، مهندسی و اقتصادی 
هم این رویکرد از توجیه الزم برخوردار نیست. این استدالل که باید با 
این چاه ها و میزان تولید محدود آنها کنار آمد، معنایی جز اتالف منابع 
ندارد.در شــرایطی که می توان با سرمایه گذاری و همچنین استفاده از 
فناوری های جدید، تولید این چاه ها را نســبت به دوره جوانی آنها نه 
تنها حفظ کرد، بلکه افزایش هم داد، چرا نباید در این راســتا حرکت 
کرد؟ عمل کردن بر خالف این رویکرد آیا کفران نعمت نیســت؟ در 
شــرایطی که افزایش یک درصدی ضریب برداشت نفت، درآمد نفتی 
کشــور با نرخ بشــکه ای ۵۰ دالر در حدود ۷۰۰ میلیارد دالر افزایش 
می یابد، تردید و تاخیر در این مسئله چه معنایی می تواند داشته باشد؟

در خصوص افزایــش ظرفیت صادارتی نفت کشــور نیز تاکید 
می شود که بازار نفت، بازار دائمی با قواعد و سازوکارهای ثابتی نیست. 
جایگاه نفت و انرژی های فســیلی به  لحــاظ ارزش در حال کاهش 
اســت. رقابت شــدیدی هم میان دارندگان نفت برای عرضه هرچه 
بیشــتر نفت و کسب ســرمایه با قیمت های منطقی ایجاد شده است. 
تولیدکنندگان نفت در بازار با توجه به ســرمایه گذاری های انجام شده 
در حال افزایش است و ایجاد و حفظ بازار فروش برای تولیدکنندگان 
سخت شده است.از ســوی دیگر، ماندن نفت در چاه ها و میدان های 
نفت، دستاوردی جز کاهش تدریجی ارزش این سرمایه های خدادادی 
ندارد. در شــرایطی که بــازار محصوالت این ماده خــام تحت تأثیر 
مالحظات زیســت محیطی و حتی اقتصادی رو به کاهش است، آنچه 
اهمیت دارد، تولید و فروش هرچه بیشتر نفت خام و گاز و استفاده بهینه 
از منابــع درآمدی حاصل از آن در حوزه های اقتصادی و توســعه ای 

ماندگار است.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛
مديرعامل نفت خزر از کارکنان روابط عمومی تقدير کرد

صيانت از سرمايه ها؛ اولويت ملی حفاری

به مناســبت روز جهانی روابط عمومی 
و ارتباطات، در نشســتی صمیمانه کارکنان 
روابط عمومی شرکت نفت خزر با مدیرعامل 

و مدیران شرکت دیدار نمودند.
دکتر علی اصولی مدیرعامل شــرکت 
نفت خزر ضمــن تبریک به مناســبت روز 
روابط عمومی و ارتباطــات، به بیان دیدگاه 
هــا و تشــریح الگوهای ســاختاری روابط 
عمومی پویا با توجه به نیاز کنونی ســازمان 
ها پرداخت و اظهار داشــت: روابط عمومی 
دروازه ورود و زبان گویای ســازمان است و 
در این راســتا رســالت خطیری را در جهت 
پیشــبرد و تعالی اهداف ســازمان بر عهده 
دارد.وی گفت: یک روابط عمومی هوشمند 
روابط عمومی اســت کــه توجه ویژه ای به 
منابع انسانی در سازمان داشته باشد و بتواند 
با ایجاد تعامل دو ســویه و با بهره گیری از 
نظرها و توانمندی های کلیه افراد ســازمان 
به عنــوان ظرفیتی قابل توجه، در پیشــرد 
فعالیت ها و برنامه های ســازمان تاثیرگذار 
باشد.مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به 
اهمیت نقش روابط عمومی در تحقق اهداف 
ســازمان افزود: امروزه روابــط عمومی به 

عنوان عنصــری تاثیرگذار در تصمیم گیری 
ها، اجرای برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان 
مبدل گردیده است و ملزم به بهره گیری از 

شیوه های نوین شناسایی و برقراری ارتباط 
با مخاطبان می باشد. وی مخاطب محوری، 
تاثیرگــذاری، انتقادپذیری، تعامل، خالقیت، 

ایده پردازی و آینده نگیری را از خصوصیات 
یک روابط عمومی پویا برشــمرد.اصولی در 
پایــان با قدردانی از همــکاران واحد روابط 

عمومی به منظور انجام فعالیت ها و انعکاس 
مطلوب دســتاوردهای شرکت اظهار داشت: 
باید با برنامــه ریزی و آینده نگری صحیح، 
اقدامــات و فعالیت های شــرکت نفت خزر 
ثبت و مستندســازی گردد و با تالش همه 
همکاران و به خصوص همکاران واحد روابط 
عمومی نسبت به اطالع رسانی مطلوب تر و 
اثرگذار در این حــوزه خطیر از صنعت نفت 
کشــور به بالندگی و شکوفایی الزم برسیم.

در این مراسم که با حضور مدیران و روسای 
شرکت برگزار شد از وب سایت جدید شرکت 
نفت خزر نیز به طور رسمی رونمایی گردید.

در پایان این نشســت کارکنان واحد روابط 
عمومــی در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه 
هــا و تشــریح فعالیت های ایــن واحد در 
یکسال گذشــته پرداختند و مدیران شرکت 
نیز نقطه نظــرات خود را در جهت پویایی و 
اثرگذاری بهتــر روابط عمومی بیان نمودند.

شــایان ذکر اســت با توجه بــه محدودیت 
های کرونا کارکنان روابط عمومی مســتقر 
در منطقــه عملیاتی خــزر از طریق ویدئو 
کنفرانس در جلســه حاضر بودند و به ارائه 

نقطه نظرات خود پرداختند.

مدیرعامــل شــرکت ملی حفاری ایــران توجه به 
سرمایه های انسانی و فیزیکی و صیانت از این سرمایه ها 

را اولویت  نخست این شرکت دانست.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی 
حفــاری ایران، حمیدرضا گلپایگانــی در بازدید از دکل 
۲۵ فتح این شرکت که نخســتین دیدار وی از مناطق 
عملیاتی پس از تصدی مدیریت ملی حفاری اســت، از 
عملکرد کارکنان شــرکت ملی حفاری ایران در پیشبرد 
اهــداف و برنامه های صنعت نفــت قدردانی و بر حفظ 
جایگاه و ســهم سازمان در بازار کار حفاری تأکید کرد.
وی گفت: نخســتین اولویت شــرکت در سال ۱۴۰۰ 
توجه به نیروی انســانی، ایجاد رضایتمندی و انگیزش 
کارکنان، ارتقای دانش فنی از طریق آموزش و اصالح 
ســاختار منابع انسانی همســو با افزایش بازدهی کار و 
ایران  بهره وری است.مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
ادامــه داد: اولویت بعدی اهتمام ویــژه به دارایی های 
فیزیکــی از جمله نــاوگان عملیاتــی و خدمات جانبی 
صنعت حفاری اســت کــه در این زمینــه می توان به 

نگهداری و تعمیرات، لجستیک، تأمین به موقع قطعات 
و تجهیــزات، کیفیت گرایی و پیشــگیری از توقف های 
عملیاتی اشــاره کرد. گلپایگانی با تاکید بر برنامه ریزی 
برای به کارگیری نیروهای ســازمانی بر اســاس محل 
سکونت در مناطق عملیاتی افزود: همسو با اولویت های 
پیش گفتــه، انجــام  کار در شــرایط ایمن، کاربســت 
شاخص ها و ضوابط ایمنی، استفاده از همکاران کارآمد، 
ماهر و متخصص در چارچوب اصل شایسته ســاالری 
در انجــام وظایف ســازمانی اعم از صف و ســتاد باید 
مورد توجه ویژه باشــد.وی با اشــاره بــه برنامه های 
صنعت نفت در توســعه میدان ها و اجــرای پروژه های 
میدان محور در قالب EPD/EPC گفت: برنامه های این 
شرکت مشــارکت فعال در فرآیند کار پروژه ای، انجام 
کار براساس جداول زمان بندی شــرکت های کارفرما، 
آماده سازی دکل ها و تعامل مستمر با متقاضیان خدمات 
حفــاری و انجــام کار جهادی در شــرایط تحریم های 
ظالمانه است.مدیرعامل ســرکت ملی حفاری ایران بر 
تقویت آموزش فنی و تخصصی مورد نیاز شــرکت در 

سمت های کلیدی سازمان تأکید و اظهار کرد: مدیریت 
منابع انســانی در گام نخست براســاس شاخص های 
تبیین شده باید کارکنان زبده، نخبه، خالق و عالقه مند 
با توانمندهای شــناخت موضوعات فنی و تخصصی را 
از میــان مجموعه های عملیاتی شناســایی کند تا پس 
از گذراندن دوره های آموزشــی کاردانی و کارشناسی، 
آینده ســمت های سرپرســتی در بخش های عملیات، 
خدمات فنی و مهندسی، خدمات ویژه و سیاالت از نظر 
نیروهای کلیدی مورد نیاز تضمین شــود.در حاشیه این 
بازدید که تعدادی از مدیران عملیاتی حضور داشــتند، 
جالل امیرجانی، رئیس دســتگاه حفاری ۲۵ فتح گفت: 
این دستگاه حفاری ســنگین با توان ۲۰۰۰ اسب بخار 
از اواخر ســال ۱۳۸۸ به ناوگان ملی حفاری پیوست و 
اکنون تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری خشکی 
– ۱ شرکت قرار دارد.وی با اشاره به اینکه این دستگاه، 
حفاری افــزون بر ۲۰ حلقــه چاه در گســتره مناطق 
نفت خیز کشــور را در کارنامه خود دارد، افزود: دکل ۲۵ 
فتح با برخورداری از کارکنان مجرب با سوابق عملیاتی 

۱۵ تا ۳۲ سال کار عملیاتی هم اکنون برای تکمیل یک 
حلقه چاه در میدان نفتی اهواز به کارگیری شده است.
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

جنگ بی برنده
حسین روحانی صدر
کارشناس سازمان اسناد

وقتــی آگهــی برگــزاری اولیــن پــاس یــاد ســالمرگ مــرد 
نفتــی جمهــوری اســالمی ایــران، روز دوشــنبه ۱۳ اردیبهشــت 
۱۴۰۰ ســاعت ۲۲ تــا ۲۴ و روز جمعــه ۲۴ اردیبهشــت ســاعت 
ــتان  ــه ۱۱۰ آرامس ــان قطع ــزار ایش ــداد در م ــا ۱۱ بام ۱۰ ت
بهشــت زهــرا را دریافــت کــردم، یــاد همــان پرســش و 
پاســخ های نصفــه و نیمــه دوران رفاقتــم افتــادم. وقتــی 
می گفــت در دوران تحصیــل، شــب های قــدر بــه بهانــه احیــا 
بــه خانــه شــهید محســن )حبیــب اهلل( مهمانچــی می رفتیــم و 
ــه حســینیه ارشــاد،  ــرای شــنیدن ســخنرانی ها ب خودمــان را ب
ــا  ــد می رســاندیم. خالصــه م مســجد الجــواد و مســجد جاوی
بــا ایــن فرهنــگ و عقیــده در آمریــکا درس خواندیــم تــا کاری 

از کشــور پیــش ببریــم.
ــازان  ــود از جانب ــه خ ــما ک ــیدم ش ــان پرس ــا از ایش باره
ــوری اســالمی در  ــزب جمه ــر ح ــار دفت ــن انفج ــه خونی حادث
ــن  ــون محس ــتانی همچ ــتی و دوس ــر هس ــت تی ــامگاه هف ش
مهمانچــی را از دســت دادی و در پســت معاونــت اقتصــادی و 
بین المللــی وزارت خارجــه نشســتی، چــرا از اینکــه ایــن جنــگ 
برنــده نــدارد، بــا تصمیم گیرنــدگان جنــگ صحبــت نکــردی؟ 
ــادم هســت  ــد. ی ــا مــن را حــذف می کردن ــم می گفــت: آق دائ
بــه مــن گفتــه شــد از طــرف شــورای عالــی دفــاع، تــو مأمــور 
میزبانــی اوالف پالمــه، وزیــر خارجــه ســوئد و نماینــده ویــژه 
ــاره  ــد، درب ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــم، دبی ــورت والدهای ک
ــدی  ــس از چن ــا پ ــران و عــراق هســتی، ام خاتمــه جنــگ ای
ــت  ــن مأموری ــه م ــاز ب ــذف می کردند.ب ــن را ح ــره، م مذاک
ــت  ــه ریاس ــالمی ب ــس اس ــران کنفران ــت س ــی از هیئ میزبان
احمــد ســکتوره، رئیــس جمهــوری گینــه را دادنــد، امــا اجــازه 
مذاکــره بــه مــن ندادنــد و هنــگام بدرقــه، او بــه مــن گفــت: 
شــما چــه مدیــران ویــژه ای هســتید کــه می توانیــد مردمانتــان 
را فقیــر و پابرهنــه روی طــال نگــه داریــد و در ادامــه گفــت: 
ــر  ــد س ــد می خواهی ــد؟ نکن ــاری داری ــه انتظ ــن چ ــما از م ش
صــدام رئیــس جمهــوری عــراق را هــم برایتــان بیــاورم. بــرای 
ــت لطــف  ــه نهای ــن کار ک ــم: ای ــازم، گفت ــودم را نب ــه خ اینک
شماســت و او گفــت: شــما بــا سرســختی هایتان کار جنــگ را 
طوالنــی خواهیــد کــرد. همــه اینهــا را گفتم اما کســی نشــنید. 
بــه ایشــان گفتــم: از اینهــا پرســیدی چــرا بایــد مــردان مــا در 
ــد  میــدان جنــگ زیــر آفتــاب ســوزان جنــوب پوســت بیندازن
ــاب داغ  ــر آفت ــورده کالش را زی ــاب خ ــه آفت ــی قنداق ــا داغ ت
خوزســتان در دســت حــس کننــد و مجبــور نباشــند آب آفتــاب 
ــا،  ــت: آق ــاک دراز بکشــند و او گف ــد و روی خ ــورده بخورن خ
بــه خــدا اینهــا را غلیظ تــر از شــماها مــی گفتــم تــا آنجــا کــه 
ــر کل ســازمان  ــار، دبی ــا دکوئی ــردم غیررســمی ب قانعشــان ک
ــا شــاید  ــم ت ــه کنی ــو بنشــینم و پیش نویــس تهی ــل، در ژن مل
زودتــر بــه ایــن داســتان خاتمــه دهیــم؛ امــا مــن را بــه بهانــه 
مشــکالت اوپــک بــه وزارت نفــت کشــاندند. بــه آنهــا گفتــم: 
مــن خدمــات اوپــک را هــم برایتــان دنبــال می کنــم. گفتنــد: 
ــاده و  ــه مخاطــره افت ــه، وضــع جنــگ و درآمدهــای ارزی ب ن
ــه را  ــی قطعنام ــد.حتی وقت ــرانجام برس ــه س ــتند کار ب نگذاش
ــن کار  ــن را از ای ــی م ــک جلســه عموم ــد، در ی ــم پذیرفتن ه
مطلــع کردنــد. بــه ایشــان گفتــم: آقــا مشــکل کار کجــا بــود؟ 
ــان  ــگام مذاکره م ــؤال هن ــن س ــه ای ــن ب ــت: م ــد و گف خندی
دربــاره حــدود ارونــدرود جــواب دادم؛ در ژنــو وقتــی بــا عجلــه 
کــه سفیرشــان در توکیــو بــودم بــه آنجــا خواســتند تــا بتواننــد 
بــا طــارق عزیــز مذاکــره پیروزمندانــه داشــته باشــند. دو نفــر از 
مــردان مذهبــی هــم آنجــا همیــن ســؤال را از مــن پرســیدند، 
ــان عــوض شــده.  ــه جایم ــن اســت ک ــم: مشــکل کار ای گفت
ــایگان  ــا همس ــت. م ــارکت در آبادی هاس ــا، مش ــت م مأموری
ــف  ــایگانی ضعی ــا همس ــم ی ــی خواهی ــن را م ــد و ام قدرتمن

ــران را؟ و وی
در یکــی از آخریــن مالقات هــا، ایشــان بــه مــن گفــت: 
ــه  ــورک مطــرح شــد، ب ــه نیوی ــم ب ــار پیشــنهاد اعزام ــد ب چن
ــای  ــرای کاره ــط مشــغول اج ــا فق ــی م ــم نمایندگ ــا گفت آنه
تشــریفاتی رفــت وآمدهــای شــما بــه نیویــورک اســت. وظیفــه 
ــی  ــا دیگــر نهادهــا و ارگان هــای بین الملل ــاط ب ــراری ارتب برق
ــن  ــدارد و م ــاد آن را ن ــا ایج ــط ی ــطح رواب ــردن س ــاال ب و ب
ــل را  ــرفت، درس و تحصی ــت و پیش ــرای خدم ــکا ب از آمری
ــد و آرزوی  ــس امی ــیدم. پ ــا رس ــه اینج ــا ب ــردم و ت ــا ک ره
ــت. ــورک نیس ــران در نیوی ــی ای ــتن در نمایندگ ــن، نشس م

ــکالتم در  ــر مش ــه به خاط ــی ک ــاه رمضان ــت در م ــادم هس ی
ــی  ــا مهربان ــودم، او ب ــتقر ب ــکا مس ــزاس آمری ــتون تگ هیس
احوال پرســم بــود. در یکــی از پیام هایــش خواســت تــا از 
وضعیتــم مطلبــی بنویســم. بــا ناراحتــی نوشــتم: امــروز مــن را 
بــه مرکــز خدمــات نابینایــان بردنــد تــا مهــارت نقشــه خوانی 
ــادا دو کشــور نیســتند،  ــکا و کان ــازه فهمیــدم آمری بیامــوزم، ت
۷۰ کشــورند. آیــا شــما ایــن مطلــب را بــه مقام هــای خودتــان 
ــم:  ــردم، گفت ــم ک ــادی از وضعیت ــی دادی؟ درددل زی ــر م تذک
ــد و قضــاوت  ــدگان بخوانن ــا آین اینهــا را برایــت می نویســم ت
کننــد. بــا مهربانــی نوشــت: مــن همــه انتقادهــا را می پذیــرم، 
ــر  ــا به خاط ــود. م ــا نب ــا م ــا ب ــم گیری ه ــه تصمی ــا هم ام

ــم. ــی کشــور آمدی اســالم و رشــد اقتصــاد و بازرگان
ــالروز  ــبت س ــه مناس ــردم روزی ب ــاور نمی ک ــچ گاه ب هی

ــم. ــتی را بنویس ــن یادداش ــش چنی رفتن

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

ارسال نفت خام از گوره به جاسک آغاز شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از 
آغاز عملیات ارسال نفت خام از مبدأ گوره 

به سمت جاسک خبر داد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی نفت ایران، مسعود کرباسیان 
با بیــان اینکه طرح ملی انتقال نفت خام 
گوره به جاسک بزرگ ترین پروژه صنعت 
تولید شیرهای  نفت اســت، اظهار کرد: 
انتقال، الکتروپمپ های مورد نیاز، ساخت 
هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت در کنار 
ســاخت مخازن، پایانه و گوی شناور در 
منطقه جاســک با استفاده از توان داخلی 
نشــان دهنده عــزم ملی بــرای به ثمر 
رسیدن این طرح بزرگ و راهبردی است.

وی افزود: پروژه گوره - جاسک به دلیل 
حساســیت ها چند بار در مرحله تختال، 
ســاخت لوله، توپکرانی و ... تســت های 
بیشتری نسبت به دیگر پروژه ها پشت سر 
گذاشت تا بدون نقص و با بهترین کیفیت 
به سرانجام برسد.مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران تصریح کرد: پس از رســیدن 
نفت به جاسک که کمتر از یک ماه زمان 
می برد، در آینــده ای نزدیک آیین افتتاح 
و بهره برداری رســمی این طرح ملی با 
حضــور رئیس جمهوری برگــزار خواهد 
شد.بر اســاس این گزارش، طرح انتقال 
نفت خام گوره به جاســک، طرحی ملی 
و راهبردی اســت که با حمایت دولت و 
راهبری شرکت ملی نفت ایران و با هدف 
ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشــکه 
نفت خام در روز، ذخیره سازی و صادرات 
آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین 
تمرکززدایی  خام،  نفت  صادرات  استمرار 
از پایانه های صادراتی و متنوع سازی آن 
و توسعه پایدار و اشتغال زایی در سواحل 
وزیر  زنگنه،  اجرا می شــود.بیژن  مکران 
نفت نیز  ۲۷ اردیبهشــت ماه در حاشــیه 
آیین امضای قرارداد توسعه میدان فرزاد 
امســال، نخستین  اعالم کرد: خردادماه 

محموله نفت از جاسک صادر می شود.

نوسازی سيستم مالی در شرکت ملی نفت ايران

آزمون استخدامی پتروشيمی بندر امام برگزار شد

نفت  ملی  شرکت  مالی  سیستم های 
 FRAME MAIN ایران از سال ۱۳۶۳ بر مبنای
حقوق  مالی،  عملیات  دیگر  به تدریج  و  ایجاد 
و دستمزد، اموال، کاال، جامع کارکنان و دیگر 
سیستم های مرتبط به آن اضافه شد که هرچند 
امکان استفاده از این سیستم هنوز هم مقدور 
است، اما به دلیل نبود امکان پشتیبانی مناسب 
فناوری  از  این سیستم و ضرورت استفاده  از 
روزآمد دنیا سیستم های مالی جدید جایگزین 

شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
معاون  جمالی،  سیدمحسن  ایران،  نفت  ملی 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  مالی  امور  مدیر 
دیروز )۲۷ اردیبهشت ماه( در نخستین نشست 
مالی  راهبری سامانه جامع مدیریت  آموزشی 
که با حضور کارکنان مدیریت امور مالی، فاوا 
تهران  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  مشاوران  و 
در محل ساختمان مرکزی پنجم برگزار شد، 
با بیان این مطلب افزود: ایجاد تغییرات جامع 
سیستم  یک  راه اندازی  و  مالی  سیستم  در 
مالی یکپارچه و به روز از سال های گذشته در 
دستور کار بود، از این رو کمیته ای متشکل از 
فناوری  و  مالی  امور  مدیریت های  نمایندگان 
و  ارتباطات و شرکت های فرعی  و  اطالعات 
مدیریت های تابع تشکیل و مقرر شد سیستم ها 
بازنویسی و روزآمد شود.وی گفت: شرکت ملی 
ارتقای  به منظور  ایران در همان سال ها  نفت 

سیستم مالی همگام با تغییرات به وجودآمده در 
قوانین کشور و نیازهای سازمان ها و نهادهای 
مرتبط با شرکت نفت در بهره گیری از دولت 
مدیریتی  داشبوردهای  ایجاد  و  الکترونیک 
جامع  طرح  سیستم  اجرای  کالن،  و  جزء 
سامانه ERP را در دستور کار قرار داد.به گفته 
معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران، 
جمع بندی حاصل از اجرای سیستم طرح جامع 
سامانه ERP به اینجا رسید که ما باید سیستم 
ایجاد کنیم و در بحث ساختار  مالی جدیدی 
آوریم.  به وجود  اساسی  تغییرات  حساب ها، 
نگرشی که ما در بحث ساختار مالی داریم این 
است که از جزء به کل برسیم، اما در سیستم 
این  اساس  می رسیم.بر  جزء  به  کل  از  جدید 
نفت  مالی شرکت ملی  گزارش، سیستم های 
 FRAME مبنای  بر   ۱۳۶۳ سال  از  ایران 
MAIN ایجاد و به تدریج دیگر عملیات مالی، 
حقوق و دستمزد، اموال، کاال، جامع پرسنلی 
اضافه  آن  به  مرتبط  سیستم های  دیگر  و 
دیگر  و  دریافت  پرداخت،  روزنامه،  اسناد  شد. 
 ۸۰ دستی  به صورت  نیز  نیاز  مورد  فرم های 
بود. هرچند  پانج کارت، طراحی شده  ستونی 
امکان استفاده از این سیستم هنوز هم مقدور 
است، اما به دلیل نبود امکان پشتیبانی مناسب 
فناوری  از  استفاده  این سیستم و ضرورت  از 
به جایگزینی سیستم های  روزآمد دنیا نسبت 
مالی جدید اقدام شد.در ادامه نادر آریا، سرپرست 

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت 
است  این  واقعیت  گفت:  نیز  ایران  نفت  ملی 
نفت  ملی  شرکت  پیشین  مالی  سامانه  که 
زیادی  گروه  ارزشمند  تالش  به دلیل  ایران 
گروهی  شد.  راهبری  و  تولید  دهه ۱۳۶۰  در 
بودند قریب ۴۰ سال آن سامانه  توانسته  که 
شایسته  ببخشند،  تداوم  و  کنند  پشتیبانی  را 
قدردانی هستند.وی افزود: البته بر اساس اسناد 
موجود، این واقعیت غیرقابل انکار را نمی توان 
نادیده گرفت که تقریباً از دو دهه گذشته نیاز 
به تحول هم در بعد تخصصی مالی و هم در 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تخصصی  بعد 
این سامانه احساس می شده که سرانجام  در 
سامانه جدید بر اساس مجموعه زحماتی که 
در پروژه ERP کشیده شده و تولید سامانه ای 
که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 
به ثمر نشست.سرپرست مدیریت  انجام شد، 
ملی  شرکت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
عملکردی  مشکالت  کرد:  عنوان  ایران  نفت 
و غیرعملکردی در مورد سامانه عظیمی مانند 
سامانه مالی شرکت ملی نفت ایران، موضوعی 
طبیعی است، از این رو همکاران فاوا و مالی 
باید کمک کنند تا بتوانیم مشکالت را برطرف 
برسانیم.آریا  تکامل  به  را  این سامانه  و  کنیم 
یکی از مشکالت موجود بر سر راه سامانه جدید 
را نبود آموزش برای بهره برداری از آن اعالم 
تحولی  امسال  ابتدای  از  البته  گفت:   و  کرد 

نیازمند  واقع  در  افتاد،  اتفاق  سامانه  روی  که 
شرکت  مدیرعامل  که  به ویژه  بود،  آموزش 
بر  مالی هم  امور  ایران و مدیریت  نفت  ملی 
آموزش چه در سطح ستاد شرکت ملی نفت 
تاکید  تابع  ایران و چه در سطح شرکت های 
فراوانی داشتند.وی افزود: با توجه به احساس 
نیاز شدید برای آموزش راهبری سامانه جدید 
مالی، تصمیم بر آن شد که دوره های آموزشی 
برای همکاران ذی ربط مالی و فاوا برگزار شود 
که این نشست، نخستین نشست از مجموع 
این دوره های آموزشی است. دوره آموزشی فردا 
هم مرتبط با شرکت های تابع است.سرپرست 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت 
آموزشی  دوره  داد:  توضیح  ایران  نفت  ملی 
را  سامانه  راهبران  و هم  کاربران  حاضر، هم 
به تدریح آموزش می دهد و آماده کار می کند، 

بنابراین از یک طرف هم افرادی که قرار است 
با این سامانه کار کنند در دوره حضور دارند و 
هم افرادی که قرار است رفع اشکال، نصب، 
راه اندازی و حتی آموزش این سامانه را به عهده 
گیرند.آریا ضمن قدردانی از همکاران معاونت 
آموزش مدیریت توسعه منابع انسانی که متولی 
برگزاری این دوره آموزشی هستند، اظهار کرد: 
برای کسانی که در این دوره آموزشی شرکت 
می کنند گواهینامه پایان دوره صادر می شود. 
در ضمن جمعی از منتخبان این دوره آموزشی 
بود،  خواهند  سامانه  راهبر  مدرس،  به عنوان 
دیدگاه های همکاران نیز در طول دوره برگزاری 
آموزش راهبری سامانه جدید مالی شرکت ملی 
نفت ایران جمع آوری می شود و در نشست هایی 
بررسی سامانه  عملکرد  بهبود   به منظور 

 می شود.

اردیبهشـت،  ام  پنجشـنبه سـی  روز 
آزمون اسـتخدامی پتروشـیمی بنـدر امام، 

در دو نوبـت صبـح و عصـر برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه 
صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس، مدیـر 
عامـل شـرکت ره آوران فنون پتروشـیمی 
بـا اشـاره بـه برگـزاری این آزمـون در ۱۱ 
حـوزه کـه ۸ حـوزه آن در شـهر ماهشـهر 
بـود، گفـت: در شـهرهای اهواز، شـیراز و 
تهـران نیـز هر کـدام یـک حـوزه میزبان 
مجمـوع  در  و  بودنـد  آزمـون  برگـزاری 
۹۵۳۵ نفـر در ایـن آزمون شـرکت کردند.

نویـد نادرپـور افزود: بـه دلیل رعایت 
حفـظ  لـزوم  و  بهداشـتی  پروتکل هـای 
سـالمت جامعـه و متقاضیـان شـرکت در 
آزمـون، تاکنـون سـه بـار زمـان برگزاری 
برگـزاری  و  بـود  کـرده  تغییـر  آزمـون 
آزمـون را منوط به وجود شـرایط مناسـب 
بهداشـتی در هـر ۴ شـهر میزبـان بطـور 
همزمـان کردیـم کـه خوشـبختانه بـا اخذ 
شـرایط  شـدن  مهیـا  و  الزم  مجوزهـای 
این آزمون، پنج شـنبه سـی ام اردیبهشـت 

شـد. برگزار 
برگـزاری  مجـری  داد:  ادامـه  وی 
امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه  آزمـون 
ماهشـهر بدلیـل سـابقه و تجربـه خـوب 
برگـزاری آزمون هـای اسـتخدامی بویـژه 
ماننـد  بـا صنعـت  مرتبـط  در رشـته های 
شـیمی، مهندسـی شـیمی و مکانیـک و 
اسـتقرار در شهرسـتان ماهشـهر انتخـاب 
شـد، کـه بـا یـک برنامه ریـزی منسـجم 
امنیـت و طراحـی  از مرحلـه  وهماهنـگ 
سـؤاالت تـا اجـرای آزمـون وظایـف خود 

را بـه نحـو مطلوبـی انجـام دادنـد.
مدیرعامل راه آوران فنون پتروشـیمی 
تصریـح کـرد:  مطابق هماهنگـی و برنامه 
دانشـگاه  بـا  شـده  انجـام  ریزی هـای 
صنعتـی امیرکبیـر تصمیـم داریـم نتایـج  
نیمـه نهایـی ایـن آزمـون را بـا دو و نیـم 
برابـر ظرفیـت در  نیمه  خـرداد ماه اعالم 
نیمـه  شـدگان  پذیرفتـه  از  دعـوت  بـا  و 
نهایـی، فرآینـد اجـرای مصاحبه تخصصی 
و عمومـی را از هفتـه سـوم خـرداد مـاه 
آغـاز و انشـاهلل نتایج یک برابـری ظرفیت 

پذیـرش نهایـی را در نیمـه اول تیـر مـاه 
آمـوزش  داریـم  امیـد  و  کنیـم  اعـالم 
پذیرفتـه شـدگان  کارورزی  و  کارآمـوزی 
نهایـی در نیمـه دوم تیـر مـاه آغـاز شـود.
نادرپـور خاطـر نشـان کـرد: الزم می دانم 
و  کشـور  وزارت  محتـرم  مسـئولین  از 
خوزسـتان  اسـتانداری های  همچنیـن 
نماینـده  و  فرمانـدار  بویـژه  و  تهـران  و 
محترم مردم شـریف شهرسـتان ماهشـهر 
ادارات  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
بهداشـت هر سـه اسـتان بدلیـل همراهی 
مسـاعدت و تـالش بـرای برگـزاری هـر 
چـه بهتـر  آزمون اسـتخدامی پتروشـیمی 

بنـدر امـام تشـکر و قدردانـی کنـم.
وی در پایـان از مسـاعدت دانشـگاه 
آزاد اسـالمی شـهرهای ماهشـهر و اهواز، 
ماهشـهر،  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  سـما 
دانشـگاه علـم و صنعـت تهـران، فنـی و 
حرفـه ای شـیراز و بویـژه مـدارس صنایـع 
در  کـه  ماهشـهر  شهرسـتان  پتروشـیمی 
کنـار دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیـر ایـن 
بودنـد،  آزمـون  برگـزاری  میزبـان  شـهر، 

اسـت،  کرد.گفتنـی  قدردانـی  و  تشـکر 
پروتکل هـای  رعایـت  بدلیـل  آزمـون 
بهداشـتی و لـزوم فاصلـه گذاری مناسـب 
در دو نوبـت صبـح و عصـر برگـزار و چند 
پایـان  تـا  آزمـون  برگـزاری  از  قبـل  روز 
صنایـع  گـروه  نماینـدگان  آن،  فرآینـد 
پتروشـیمی خلیـج فارس، پتروشـیمی بندر 

امـام و شـرکت ره آوران فنون پتروشـیمی 
کار  ومراحـل  حضـور  حـوزه   ۱۱ هـر  در 
تولیـد  اسـمی  داشـتند.ظرفیت  نظـارت 
پتروشـیمی بنـدر امـام  ۹/۶ میلیـون تـن 
محصـوالت شـیمیایی و پلیمری در سـال 
کشـور  پتروشـیمی  بزرگتریـن  و  اسـت 

می شـود. محسـوب 
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پاالیش و 
پخش

اخبار پااليش

مصرف سی ان جی در منطقه چالوس 1۴ 
درصد افزایش یافت

ـــه  ـــی منطق ـــای نفت ـــش فرآورده ه ـــی پخ ـــرکت مل ـــر ش مدی
چالـــوس از مصـــرف ۱۲۷ میلیـــون متـــر مکعـــب ســـی ان جی در 
ـــر  ـــه خب ـــرف آن در منطق ـــدی مص ـــش ۱۴ درص ـــال ۹۹ و افزای س

داد.
بـــه گـــزارش دانـــش نفـــت بـــه نقـــل از شـــرکت ملـــی 
پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی منطقـــه چالـــوس، تـــورج امانـــی 
ـــبب  ـــال ۹۹، س ـــی ان جی در س ـــدار س ـــن مق ـــرف ای ـــت: مص گف
صرفه جویـــی حـــدود ۱۱۷ میلیـــون لیتـــر بنزیـــن شـــده اســـت.

ـــان ســـال  ـــت مصـــرف ســـوخت از ۲۴ آب وی اجـــرای طـــرح مدیری
۹۸ و اســـتقبال مـــردم از اجـــرای طـــرح رایـــگان دوگانه ســـوز 
ــی ان جی را از  ــت سـ ــدن قیمـ ــت مانـ ــا و ثابـ ــردن خودروهـ کـ
ــرکت  ــمرد.مدیر شـ ــرف برشـ ــد مصـ ــل رشـ ــن عوامـ مهم تریـ
ملـــی پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی منطقـــه چالـــوس اظهـــار 
ــی ان جی  ــه سـ ــگاه عرضـ ــه ۴۱ جایـ ــطح منطقـ ــرد: در سـ کـ
ـــن  ـــوره )بنزی ـــگاه دومنظ ـــداد ۲۷ جای ـــن تع ـــه از ای ـــال اســـت ک فع
ــت  ــی ان جی اسـ ــوره سـ ــگاه تک منظـ ــی ان جی( و ۱۴ جایـ و سـ
ـــزات  ـــرد و تجهی ـــع عملک ـــتمر وض ـــش مس ـــه پای ـــه ب ـــا توج و ب
ــانی وضـــع مطلوبـــی دارد. ــا، سوخت رسـ فنـــی ایـــن جایگاه هـ
طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید در منطقه 

میاندوآب کلید خورد
مدیـــر شـــرکت ملـــی پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی 
ــتین مرحلـــه  ــه میانـــدوآب از توزیـــع الکترونیکـــی نخسـ منطقـ
ســـهمیه نفت ســـفید در ســـال  ۱۴۰۰ بـــرای ۶۰ هـــزار خانـــوار 
مصرف کننـــده ایـــن فـــرآورده در منطقـــه میانـــدوآب خبـــر داد.

بـــه گـــزارش دانـــش نفـــت بـــه نقـــل از شـــرکت ملـــی 
ــیدجواد  ــدوآب، سـ ــه میانـ ــی منطقـ ــای نفتـ ــش فرآورده هـ پخـ
فیض حســـینی افـــزود: به منظـــور تأمیـــن به موقـــع ســـوخت 
ــبکه گاز  ــد شـ ــتایی فاقـ ــهری و روسـ ــق شـ ــای مناطـ خانوارهـ
ــن  ــی ایـ ــازی تدریجـ ــه و ذخیره سـ ــاکن در منطقـ ــی سـ طبیعـ
فـــرآورده بـــرای مصـــرف در ماه هـــای ســـرد ســـال و مناطـــق 
ســـخت گذر، ســـهمیه ۴۰۰ لیتـــری نفت ســـفید بـــرای ۶۰ هـــزار 
خانـــوار فاقـــد شـــبکه گاز شـــهری در کارت  بانکـــی خانوارهـــای 
زیـــر پوشـــش شـــارژ شـــد.وی تأکیـــد کـــرد: ســـاکنان مناطـــق 
شـــهری و روســـتایی فاقـــد شـــبکه گاز شـــهری هشـــت شـــهر 
ــهمیه  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــان غربـ ــتان آذربایجـ ــوب اسـ جنـ
ـــندگی های  ـــه فروش ـــی ب ـــه تدریج ـــا مراجع ـــد ب ـــی می توانن اعالم
بانکـــی  کارت  ارائـــه  و  روســـتایی  و  شـــهری  نفت ســـفید 
ــل  ــه تحویـ ــبت بـ ــان نسـ ــارت آسـ ــتم تجـ ــده در سیسـ ثبت شـ
ــن  ــی ایـ ــهمیه اعالمـ ــد و سـ ــدام کننـ ــده اقـ ــهمیه تعیین شـ سـ
ـــرکت  ـــر ش ـــار دارد.مدی ـــال  اعتب ـــاه امس ـــان خردادم ـــا پای ـــه ت مرحل
ملـــی پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی منطقـــه میانـــدوآب گفـــت: 
اعالمـــی  نفت ســـفید  ســـهمیه  دربـــاره  الزم  اطالع رســـانی 
ــانه های  ــا و رسـ ــیما و فرمانداری هـ ــا از طریـــق صداوسـ خانوارهـ
ـــح کـــرد: آن دســـته  ـــی انجـــام شـــده است.فیض حســـینی تصری محل
ـــام  ـــه ثبت ن ـــق ب ـــی موف ـــر دلیل ـــه ه ـــون ب ـــه تاکن ـــی ک از خانوارهای
نشـــده اند، می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه اینترنتـــی بـــه 
و  ثبت نـــام    NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR آدرس 
ــزود:  ــد.وی افـ ــود را درج کننـ ــوار خـ ــای خانـ ــخصات اعضـ مشـ
ــندگی  ــیله ۲۵۳ فروشـ ــا به وسـ ــاز خانوارهـ ــورد نیـ ــفید مـ نفت سـ
ــود.مدیر  ــع می شـ ــتمر توزیـ ــور مسـ ــتایی به طـ ــهری و روسـ شـ
شـــرکت ملـــی پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی منطقـــه میانـــدوآب 
ـــرآورده در  ـــن ف ـــرف ای ـــدی مص ـــش ۱۰ درص ـــه کاه ـــن ب همچنی
ایـــن منطقـــه در ســـال ۹۹ اشـــاره کـــرد و علـــت اصلـــی ایـــن 
کاهـــش را تالش هـــای شـــبانه روزی بازرســـان در کنتـــرل و 
نظـــارت مســـتمر بـــر نحـــوه توزیـــع ایـــن فـــرآورده، توســـعه 
شـــبکه گاز شـــهری، حـــذف کاالبـــرگ فیزیکـــی و الکترونیکـــی 
ــاره  ــینی دربـ ــان کرد.فیض حسـ ــفید بیـ ــع نفت سـ ــردن توزیـ کـ
فعالیت هـــای تأسیســـات ســـیلندرپرکنی گفـــت: تعـــداد ۱۴ بـــاب 
تأسیســـات ســـیلندرپرکنی در ســـطح منطقـــه فعالیـــت می کننـــد 
ــی را  ــارف خانگـ ــرای مصـ ــع بـ ــع گاز مایـ ــه توزیـ ــه وظیفـ کـ

به عهـــده دارنـــد.
با هدف عمل به مسئولیت  اجتماعی؛

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شبکه  درمان 
هرمزگان تجهیزات درمانی اهدا کرد

ـــدای  ـــارس از اه ـــتاره خلیج ف ـــت س ـــرکت نف ـــل ش مدیرعام
۱۰ تخـــت آی ســـی یو و ۱۰ دســـتگاه مانیتـــور عالئـــم حیاتـــی 
ـــه  ـــالدگاز ب ـــتگاه ب ـــی و دو دس ـــن جراح ـــتگاه ساکش ـــار، ۱۶ دس بیم
ــئولیت های  ــرای مسـ ــور اجـ ــزگان به منظـ ــان هرمـ ــبکه  درمـ شـ

ـــر داد. ـــی خب اجتماع
بـــه گـــزارش دانـــش نفـــت بـــه نقـــل از شـــرکت نفـــت 
ســـتاره خلیـــج فـــارس، محمدعلـــی دادور در حاشـــیه  اهـــدای 
ـــارس  ـــج ف ـــتاره خلی ـــت س ـــرکت نف ـــوی ش ـــالمت از س ـــه  س هدی
ــت:  ــزگان گفـ ــتان هرمـ ــان اسـ ــت و درمـ ــبکه  بهداشـ ــه شـ بـ
ایـــن شـــرکت در کنـــار رســـالت اصلـــی خـــود یعنـــی تأمیـــن 
ــرای  ــعی در اجـ ــواره سـ ــور، همـ ــوخت کشـ ــبد سـ ــت سـ امنیـ
ــا  ــت: بـ ــت.دادور گفـ ــته اسـ ــی داشـ ــئولیت های اجتماعـ مسـ
ـــان  ـــت و درم ـــوزه  بهداش ـــود در ح ـــتی های موج ـــه کاس ـــه ب توج
ـــم  ـــور عالئ ـــتگاه مانیت ـــی یو، ۱۰ دس ـــت آی س ـــزگان ۱۰ تخ هرم
حیاتـــی بیمـــار، ۱۶ دســـتگاه ساکشـــن جراحـــی و دو دســـتگاه 
ـــد  ـــه ش ـــزگان ارائ ـــکی هرم ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه دانش ـــالدگاز ب ب
کـــه ارزش ایـــن تجهیـــزات حـــدود ۱۳ میلیـــارد ریـــال اســـت.

تأمین خوراک پایدار کارخانه های پایین دستی و رفع 
نیاز صنایع داخلی در پاالیشگاه تهران

رئیــس اداره بازاریابــی و فروش 
با تشریح  تهران  نفت  پاالیش  شــرکت 
دستاوردهای شرکت پاالیش نفت تهران 
این  بازاریابی و فــروش گفت:  در زمینه 
واحد به طور مســتمر بیــش از ۱۰ نوع 
محصول ویژه عرضه کرده است تا افزون 
کارخانه های  پایــدار  تأمین خــوراک  بر 
پایین دســتی و رفع بخشی از نیاز صنایع 
داخلی در مسیر ایجاد مزیت های رقابتی و 

سودآوری گامی مؤثر بردارد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت پاالیــش نفــت تهــران، 
حمید عامریان با اشــاره بــه عملکرد 
ایــن مجموعــه تصریــح کــرد: در 
پاالیشــگاه تهران افــزون بر تأکید در 
به منظور  باکیفیت،  محصــوالت  تولید 
گسترش سبد محصوالت و توسعه بازار 
اقدام های مناســبی انجام شــده است 
تا سهم شــرکت پاالیش نفت تهران 
در بــازار این فرآورده هــا افزایش یابد.

وی با تأکید بر شفاف ســازی در روند 
قیمت گــذاری فرآورده هــا اظهار کرد: 
نحوه قیمت گذاری با هدف دستیابی به 
پایدار به منظور تأمین  رویه ای منظم و 
منافع تولیدکننــده و مصرف کننده که 
ســرانجام به ایجاد تعــادل در زنجیره 
فرآورده هــای نفتــی منجر می شــود 
همواره مورد تأکید بوده اســت. در این 
رونــد اعالم قیمت پایــه فرآورده های 
ویــژه نفتی توســط انجمــن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت هرماه 
دو بــار و در نخســتین روز کاری ابتدا 

و نیمه هرمــاه صورت می پذیرد.رئیس 
اداره بازاریابی و فروش شرکت پاالیش 
نفت تهران با اشاره به موضوع پاندمی 
کرونــا گفــت: از جمله آثــار کرونا بر 
عملکرد پاالیشگاه می توان به کاهش و 
توقف کارکرد بعضی صنایع پایین دستی 
در پــی کاهش تعامــالت بین المللی، 
کاهــش تقاضــای خریــد و دریافت 
محصوالت تولیدی پاالیشگاه که البته 
در ابتدای پاندمی این ویروس شــیب 
تندتری را در بر داشــت اشاره کرد. در 
این روند با کاهش تعامالت و در ادامه 
مشــکالت مالی شــرکت های خریدار 

که تــا ورشکســتگی و تعطیلی برخی 
منجر  رفت  پیش  تولیدی  کارخانه های 
بعضی  فروش  محدودیــت  کاهش  به 
نفت  پاالیش  شــرکت  فرآورده هــای 
تهران نیز شــد.عامری افــزود: در این 
شرایط و با توجه به وضع شرکت های 
خریدار و برای پشتیبانی از مشتریان در 
پاندمی کرونــا اقدام هایی چون تمدید 
مهلت تسویه همه فروش های اعتباری، 
ابطال قراردادهای برداشت نشــده همه 
خریداران، عــدم دریافت جریمه تأخیر 
اعتباری  فروش های  دوم  ماه  تســویه 
پارسال  اردیبهشــت ماه  و  فروردین ماه 

در رأس اجرا قرار گرفت.وی با اشــاره 
به برنامه هــای بازاریابــی و فروش در 
ایــن مجموعــه تصریح کــرد: کنترل  
برنامه هــای بازاریابی و فروش از طریق 
مختلف  محاسبه شاخص های  و  تعریف 
در حوزه هــای فعالیت ایــن واحد انجام 
می شــود، ضمن اینکه آمار و اطالعات، 
نحوه اجرا و هرگونه تغییر در فرآیندهای 
جــاری به منظــور اطمینــان از حذف 
ادارات مرتبط  با  احتمالی  ریســک های 
اعــم از مدیریت عملیات، مدیریت مالی 
و اقتصــادی، امور پیمان هــا و حقوقی 
و... از طریــق کارگروه هــای مختلــف 

به اشتراک  همچون کمیته فنی فروش 
بازاریابی  اداره  می شــود.رئیس  گذاشته 
و فروش شــرکت پاالیش نفت تهران 
به  خدمات رسانی  برای  فعالیت ها  درباره 
مشــتریان توضیح داد: اداره بازاریابی و 
فروش از طرق مختلفی در جهت حفظ 
ارزش مشــتری فعالیت می کند. در این 
زمینه اقدام هایی برای تعریف پروژه هایی 
مانند ارتباط آفالین مشتریان به نرم افزار 
ارتباط  پاالیشــگاه،  فروش و تحویــل 
آنالین همه ذی نفعان با پاالیشــگاه از 
طریق ســایت برون ســازمانی به منظور 
تسهیل فرآیندهای جاری و تسهیل ارائه 
پیشنهادها، شــکایات و... صورت گرفته 
است.عامریان در پایان درباره مهم ترین 
برنامه های توســعه و گسترش بازارهای 
فعالیت های  تمامــی  کرد:  اعالم  هدف 
اداره بازاریابــی و فروش با اســتفاده از 
راهبردهــا و ابزارهــای مختلف صورت 
می پذیرد که در نهایت به افزایش سهم 
بازار منجر می شود. از جمله این اقدام ها 
می توان به استفاده از توانمندی دانش و 
تجربیات سازمان در بررسی فروش های 
صادراتی و فروش های پریمیوم، تولید و 
 ،CO۲ فروش هگــزان، فروش گازهای
نیتروژن، پروپان و بوتان، سنجش منظم 
سطح رضایت مشتریان و تحلیل نتایج، 
راه اندازی ســامانه بازاریابی و فروش در 
ارائه  به منظور  اینترنتی شــرکت  سایت 
اطالعات و دریافت نظرها، پیشــنهادها 
و شــکایت ها و راه اندازی CRM اشاره 

کرد.

4 جايگاه جديد سی ان جی در منطقه چابهار ساخته شد؛
توزيع بيش از 450 ميليون ليتر بنزين در منطقه چابهار در سال ۹۹

هفته موفق پااليشگاه ستاره خليج فارس در بورس انرژی

فرآورده های  ملی پخش  مدیر شرکت 
نفتی منطقه چابهــار از توزیع بیش از ۴۵۰ 
میلیــون لیتــر بنزین در منطقــه چابهار در 
سال ۹۹ خبر داد و اظهار کرد: ساخت چهار 
جایگاه جدید سی ان جی در منطقه چابهار در 

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

میلیون لیتر بوده اســت. این رقم فروردین 
سال ۹۹، ۶۰ میلیون و ۱۳۴ هزار لیتر بود که 
از افزایش ۱۱۱ درصدی مصرف این فرآورده 
در مقایســه با ســال ۹۹ حکایت دارد.وی 
همچنین گفت: از میان ۱۲۷ میلیون فرآورده 
گازوئیل مصرفی در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۵۸ 
میلیون و ۱۵۸ هــزار لیتر مربوط به مصرف 
غیرنیروگاهی و ۴۶ میلیون و ۵۶۳ هزار لیتر 

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

فرآورده های  ملی پخش  مدیر شرکت 
نفتی منطقه چابهار درباره وضع جایگاه های 
عرضه سوخت در این منطقه گفت: هم اکنون 
۵۰ جایگاه عرضه ســوخت بنزین و نفت گاز 
در منطقه چابهار فعال است.اسد گفت: مجوز 
احــداث ۱۳ جایگاه جدید )۹ تک ســکوی 
بنزین( و دو جایگاه ســاحلی نیز اخذ شــده 
و احداث دو تأسیســات توزیع گاز مایع نیز 
در مرحله دریافت مجوز است.وی همچنین 
افــزود: هم اکنون دو جایگاه ســی ان جی در 
منطقه چابهار مشــغول خدمات رسانی است 
و احداث چهار جایگاه جدید در ایرانشــهر، 
درگهان، چابهار و ... نیز با دریافت مجوزهای 
قانونی، در دست اقدام قرار دارد.مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 

درباره وضع ابطال کارت های سوخت مهاجر 
در این منطقه گفت: سال ۹۹، تعداد ۹ هزار 
و ۱۲۹ کارت ســوخت در طرح کدینگ قرار 
گرفتند و یک هزار و ۱۲۰ کارت از این طرح 
خارج شدند.اسد افزود: سال ۹۹ همچنین ۱۱ 
هزار و ۶۹۵ مورد عملیــات در حوزه کارت 
ســوخت در منطقه چابهار انجام شده است.

وی تأکید کرد: با پیگیری های انجام شــده 
ارتقای سیستم های ایمنی، بازسازی مخازن 
و افزایش ذخیره ســازی انبار ایرانشــهر در 

دستور کار قرار گرفته است.

افزایش سه برابری ذخیره سازی نفت گاز 
در منطقه چابهار

فرآورده های  ملی پخش  مدیر شرکت 
نفتــی منطقه چابهار با اشــاره بــه افزایش 
ظرفیت ذخیره ســازی نفت گاز به میزان دو 
تا سه برابر گذشــته در آینده نزدیک گفت: 
تعمیــر مخازن انبــار نفت چابهــار، احداث 
اسکله ۵۰ هزار تنی چابهار با توجه به توسعه 
سواحل مکران از دیگر پروژه های در دست 
اقدام در این منطقه است.اســد با اشــاره به 
پهلوگیری ۴۰ فروند کشــتی حامل سوخت 

در اسکله چابهار در ســال ۹۹ گفت: از این 
طریق ۲.۵ میلیارد لیتر سوخت دریافت شده 
کــه از این مقدار، ۹۰۰ میلیــون لیتر آن به 
نیروگاه های سیکل ترکیبی چابهار و کنارک، 
۶۰ میلیون لیتر نفت کــوره به نیروگاه بخار 
ایرانشهر ارسال شده اســت.وی با اشاره به 
اینکــه منطقه چابهار منطقــه معین پخش 
زاهدان محســوب می شــود، گفت: ســال 
۹۹، ۱۲۴ میلیــون لیتــر نفــت گاز و بنزین 
به منطقه زاهدان ارســال شــده است.مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چابهــار با تأکید بر اینکــه تالش کردیم در 
ســال ۹۹ مانند دیگر مناطق شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتــی در حوزه توزیع 
الکترونیکی ســوخت فعال باشیم، گفت: از 
ابتدای مردادماه ســال ۹۹ ترغیب خانوارها 
برای ثبت نــام 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 شــده 
است.اسد با اشاره به توزیع صددرصدی نفت 
سفید در منطقه به صورت الکترونیکی گفت: 
توزیع نفت گاز نیز در منطقه چابهار به جز در 
بخش صیــادی به صورت الکترونیکی انجام 

می شود.

بازاریابی و فروش شــرکت نفت  مدیــر 
ستاره خلیج فارس با بیان اینکه پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس هفته موفقی را در بورس انرژی ایران 
پشت سر گذاشــت، گفت: ستاره خلیج فارس به 
سبب حجم تولید، اصلی ترین تعیین کننده  قیمت 
نفتــا در منطقه خلیج فــارس و در بورس انرژی 

کشور است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس، رضا کارآمد در تشریح 

عرضه  موفق نفتای سبک شــرکت نفت ستاره 
خلیج فــارس در رینگ بین الملــل بورس انرژی 
گفت: این عرضه روز گذشــته با حجم ۶۰ هزار 
متریک تن صورت گرفت که با اســتقبال فعاالن 
بازار مواجه شــد و کماکان قیمت فروش نفتای 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس باالترین قیمت 
صادراتی فروش نفتا در ایران است و این فروش 
از تثبیت بازار فرآورده نفتای شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در شــرق آسیا حکایت دارد.وی یکی 

دیگر از عرضه های اخیر شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فــارس در رینــگ بین الملــل را عرضه ی 
Heavy End یا برش ســنگین این پاالیشــگاه 
عنوان کرد و افزود: این فرآورده نیز برای کشــف 
قیمت به تناژ ۶۲۰ هزار بشــکه در بورس انرژی 
ایران عرضه شد که عرضه ای موفق و کم سابقه 
در تاریخ بورس انرژی کشــور بود.مدیر بازاریابی 
و فروش شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، عرضه  
فرآورده ها در بورس انرژی را سبب شفافیت بیشتر 

در نحوه  فروش محصوالت دانست و تصریح کرد: 
امیدواریم با برنامه ریزی های اصولی و اســتفاده 
از تمام ظرفیت ها شــاهد فعالیت گســترده تر و 
درخشش بیشتر ستاره خلیج فارس در بورس انرژی 
باشیم.کارآمد، ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به 
سبب حجم تولید، برنامه ریزی مدون و تحلیل و 
رصد بازار هــدف، اصلی ترین تعیین کننده  قیمت 
فرآورده هــای ویژه به خصوص نفتــا در بورس 
انرژی معرفی کرد و گفت: باوجود فشــار استکبار 

جهانــی، با حداکثر بهره گیــری از توان داخلی و 
ظرفیت های موجود توانستیم نقش مؤثری را در 
تأمین سبد سوخت کشــور، تهیه خوراک صنایع 
پتروشیمی و همچنین صادرات فرآورده های ویژه 
در بازار جهانی ایفا کنیم و امیدواریم در سال پیش 
رو نیز همچون گذشته به پشتوانه  تالش و روحیه  
جهادی همــکاران و شناســایی بازارهای جدید 
مصرف و تمرکز بر مقاصد جدید صادراتی شاهد 

افزایش ارزآوری برای کشور باشیم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار نفت

پیام وزیر نفت برای درگذشت »اکبر ترکان«
وزیر نفت در پیامی درگذشت اکبر ترکان را به خانواده اش تسلیت گفت 
و تأکید کرد: او خدمتگزاری صدیق برای ملت ایران، مدیری توانمند و ارزشمند 
و دوستی شفیق و وفادار بود. کیمیایی که این روزها کمتر می توان سراغ کرد.

متن پیام بیژن زنگنه به شرح زیر است:
باسمه تعالی

اناهلل و اناالیه راجعون
مهندس اکبر ترکان، فارع التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، از نسل 
نخستین مدیران پرورش یافته در جمهوری اسالمی بود که صرفاً به اتکای 
توانمندی هــا، قابلیت ها، هوش سرشــار و خالقیت خــود همراه با نهایت 
جهد و تالش برای آبادانی و ســربلندی ایران عزیز، از نخســتین روزهای 
پیروزی انقالب اسالمی، در تشکیل جهاد سازندگی مشارکت کرد و سپس 
مسئولیت های متعددی را بر عهده گرفت و منشأ خیر و برکات برای کشور و 
مردم شد.هنگامی که در نیمه دوم سال  ۱۳۶۱ به جهاد سازندگی بازگشتم، 
مهندس ترکان، جهاد را برای بر عهده گرفتن استانداری ایالم ترک کرده 
بود و لذا ادامه ارتباط با ایشــان از صنایع دفاع آغاز شد و سپس در ۸ سال 
دولت های مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی رحمت اهلل علیه که وزارت 
دفاع و ســپس راه را بر عهده گرفت ادامه یافت. با شروع دولت اصالحات، 
ایشــان خیلی زود به جمع مدیران ارشــد نفت پیوست و با برعهده گرفتن 
مســئولیت های معاونت برنامه ریزی و مدیریت عامل شــرکت نفت و گاز 
پارس، نقشــی اثرگذار در برنامه های توسعه ای نفت در آن دوران ایفا کرد.
عشــق به ســربلندی ایران و جهاد خالصانه و بدون منت در این مسیر از 
ویژگی های شاخص ایشان در عمر پربرکت و زندگی شرافتمندانه اش بود. 
او خدمتگزاری صدیق برای ملت ایران، مدیری توانمند و ارزشمند و دوستی 
شفیق و وفادار بود. کیمیایی که این روزها کمتر می توان سراغ کرد.مقاومت 
و سرســختی ایشان در تحمل درد و رنج بیماری طوالنی ایشان درس آموز 
بود. خداوند روح ایشــان را قرین رحمت و آمرزش واســعه خود فرماید و با 
برادران شهیدش و دیگر اولیاءاهلل محشور فرماید.مصیبت فقدان این دوست 
قدیمی، همکار نزدیک و برادر گرامی را به همسر صبور و فرزندان گرانقدر 
و دیگر بســتگان ایشان و دوســتان و به ویژه همکارانشان در صنعت نفت 
صمیمانه تســلیت می گویم و برای همه ایشان از خداوند متعال صبر و اجر 
مســئلت می کنم.واقعیت این است که از مرگ گریزی نیست، اما مردن با 
نام نیکو همچون اکبر ترکان، چیزی است که به سادگی قابل دست یافتن 

نیست. غفراهلل له و لنا
پیام مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به 

مناسبت روز جهانی ارتباطات
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در پیامی روز جهانی روابط  عمومی و 

ارتباطات را تبریک گفت.
در متن پیام تبریک کسری نوری آمده است:

امروزه و در عصر توســعه ارتباطات و رسانه ها، دیگر هیچ شرکت یا 
ســازمانی را بدون وجود نهاد روابط عمومی نمی تــوان متصور بود. روابط 
عمومی، به عنوان چشم تیزبین سازمان، روشنگر و راوی حقایق تالش های 
جمعی برای جامعه و بازتاب دهنده خواست  جامعه به مدیران سازمان است. 
روابط عمومی در تقویت انگیزه های درون سازمانی از یک سو و تالش برای 
امیدبخشی، آگاهی بخشی عمومی و کمک به قوام اعتماد مردمی از سوی 
دیگر، نقشی بســیار اثرگذار دارد.نقش روابط عمومی ها به عنوان کارگزاران 
»هنر هشــتم« در بهتر شــدن حال عمومی مخاطبان این نهاد، در نهایت 
به بهتر شــدن فضای عمومی جامعه منجر شــده و می تواند سبب تقویت 
امیدواری و روحیه بخشی عمومی و تاب آوری برای عبور از مشکالت باشد؛ 
امری حیاتی که اگر از آن غفلت شــود، زمینه خســارات جبران ناپذیری به 
جامعه خواهد شــد.این جانب ضمن پاسداشــت مجاهــدت و تالش های 
همکاران ارزشمندم در روابط عمومی های صنعت نفت، ۲۷ اردیبهشت ماه، 
روز ارتباطــات و روابط عمومی را به یکایک تالشــگران این عرصه خطیر 
تبریــک و تهنیت عــرض می نمایم و برای آنــان از درگاه خداوند حکیم، 

پیروزی، بهروزی و عاقبت به خیری طلب می کنم.
   طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری در دستور 

کار ملی حفاری
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران گفت: مباحــث اجرایی طرح 
طبقه بندی مشــاغل پیمانکاری صنعت نفت در این شرکت در حال بررسی 

است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا 
گلپایگانی در نشستی تخصصی که به این منظور برگزار شد، گفت: این طرح 
نیمه دوم پارســال برای نیروهای پیمانکاری شاغل در پیمان های مستمر 
غیرپروژه ای مطابق بخشنامه وزیر نفت و دستورعمل اجرایی بخشنامه ارائه 
شــد.وی افزود: اجرای این طرح در شرکت ملی حفاری با توجه به ساختار 
سازمانی، ماهیت کار عملیاتی براساس استانداردهای بین المللی و اختصاصی 
بودن برخی سمت ها در صنعت حفاری، نیاز به واکاوی و بررسی کارشناسی 
بیشتر دارد که در رایزنی میان مدیریت منابع انسانی شرکت با این حوزه در 
شرکت ملی نفت ایران ابهام های طرح بررسی شده تا رضایتمندی مجموعه 
کارکنان عملیاتی به نحو مطلوب مدنظر واقع شود.مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران از مدیریت های منابع انســانی، مالــی، حقوقی و پیمان ها و 
اداره ساختار و بهره وری شــرکت خواست تا ظرف یک هفته با هم افزایی 
مدیریت های عملیات و فنی و مهندســی، نظرات کارشناسی نهایی خود را 
درباره شتاب بخشــی در اجرای طرح ارائه کنند.گلپایگانی طرح طبقه بندی 
مشاغل در صنعت نفت را مهم عنوان و اظهار کرد: از مزایای این طرح ایجاد 
نظام یکپارچه در سیســتم پرداخت دستمزد، انضباط مالی و اداری، صیانت 
از حقوق کارکنان و ســرمایه های انســانی و... با توجه به راه اندازی سامانه 
اطالعات پیمانکاران نیروی انســانی صنعت نفت )ساپنا( خواهد بود.شایان 
یادآوری اســت در این نشست تخصصی معاونان مدیرعامل در عملیات و 
خدمات فنی و مهندسی، مدیران منابع انسانی و مالی و کارشناسان اداره های 
مرتبط گزارشــی از اقدام های انجام شــده در این زمینه ارائه و پیشنهادها و 
نظرهای خود را برای اجرای مطلوب طرح به نحوی  که رضایت ذی نفعان را 

تأمین کند، مطرح کردند.

برای افزایش همکاری با دانش بنیان ها؛

پژوهشگاه نفت قرارداد مشارکت پژوهشی امضا کرد
پژوهشــگاه صنعت نفت با شرکتی 
نوین  سیســتم  پروژه  درباره  دانش بنیان 
از نســل نو ماژول های  با استفاده  هوازدا 
قــرارداد  پوشش دهی شــده،  غشــایی 

مشارکت پژوهشی امضا کرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
نفــت، فراهم آوری  پژوهشــگاه صنعت 
فرصت و امکان اســتفاده این شــرکت 
از فضــای کار اشــتراکی مرکز نوآوری، 
و  کارگاهــی  فضــای  از  بهره منــدی 
آزمایشــگاهی پژوهشــگاه و ســرانجام 
بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت 
نفت از مســائل این قرارداد پژوهشــی 
اســت.جعفر توفیقی، رئیس پژوهشــگاه 
صنعــت نفت در حاشــیه امضــای این 
قرارداد گفت: پس از آنکه مرکز نوآوری 
پژوهشــگاه فعالیت خود را آغــاز کرد، 
فراخوانی با هدف جذب اســتارت آپ ها و 
شتاب دهنده ها برای فعال کردن این مرکز 
داده شــد، بر همین اساس این شرکت ها 
با توجه به ظرفیت پژوهشی این مجموعه 
مراجعه کردند  پردیس های ســه گانه  به 
و بر حســب مســائل مــورد عالقه این 
شرکت ها و ظرفیت موجود، موضوع مورد 
پژوهش انتخاب و فعالیت این مجموعه ها 

نیز در پی آن آغاز شــد.وی به قراردادی 
که در همین زمینه امضا شــد نیز اشاره 
کرد و گفت: ویژگی قرارداد آن است که 
این شــرکت دانش بنیان )ستارگان نوآور 
ســپهر پارس( از منظر فناوری و دانش 
بسیار پیشرفته است و به عبارتی مراحل 

تحقیق و توســعه را پشت سر گذاشته و 
تنها موضوع تجاری ســازی آن در دستور 
کار قرار دارد.رئیس پژوهشــگاه صنعت 
نفت با بیــان اینکه پروژه در حال اجرای 
این شــرکت به زمینه غشا و گاززدایی از 
آب مربوط می شــود، گفــت: نتیجه این 

پروژه کاربردهای بســیاری را در صنایع 
زیست  و محیط  پایین دســت  باالدست، 
دارد و دانش فنی جدیدی را ارائه می کند.
توفیقی افزود: خوشــبختانه زمینه ای در 
پژوهشــگاه آماده شده است که محققان 
این مجموعه در پژوهشگاه مستقر شوند 

و از امکانات پژوهشــگاه استفاده کنند تا 
ســرانجام بتوانیم دانش فنی تولیدشــده 
را تجــاری و به بــازار عرضــه کنیم و 
بیشتر  دانش بنیان  شــرکت های  استقرار 
تا  ادامه خواهد داشــت  در پژوهشــگاه 
را در فعالیت های پژوهشــگاه  تحوالتی 

ایجاد کند.
استقبال پژوهشگاه نفت از حضور 

شرکت های دانش بنیان نوپا
نوآوری  فلور شایق، رئیس مرکز و 
پژوهشــگاه صنعــت نفت نیــز در این 
باره گفت: این شــرکت جزو نخســتین 
شــرکت های دانش بنیان نوپاست که در 
پژوهشــگاه صنعت نفت مســتقر خواهد 
شــد و این موضوع می تواند سبب حضور 
شــرکت های دانش بنیان نوپای دیگر در 
این مجموعه شود.وی اظهار کرد: با توجه 
به سوابق ارزشــمند محققان و امکانات 
و تجهیزات بســیار پیشــرفته موجود در 
پژوهشــگاه می توان از این شرکت ها به 
نحو مناســبی حمایت کرد تا وارد صنایع 
مختلف کشــور شوند و امیدواریم بتوانیم 
از ظرفیت هــای مازاد پژوهشــگاه برای 
استفاده  نوپا  از کســب وکارهای  حمایت 

کنیم.

تاکيد بر تداوم همکاری های نيروی انتظامی با ملی حفاری

در سال ۹۹؛
1۶ ميليارد مترمکعب گاز در نفت و گاز شرق برداشت شد

مدیرعامل  مشــترک  نشســت  در 
شــرکت ملی حفاری ایران بــا فرمانده 
تداوم  بر  خوزســتان،  اســتان  انتظامی 

همکاری های دومجموعه تاکید شد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی حفاری ایــران، حمیدرضا 
گلپایگانی در نشست با فرمانده انتظامی 
استان خوزستان، گفت: به روال معمول 

جابجایی هر دستگاه حفاری در جاده ها 
و راه های مواصالتی کشور با بکارگیری 
بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروهای سنگین 
اکیپ های تخصصی  و  و فوق ســنگین 
صــورت می گیرد که با توجه به حجم و 
وزن محموله های بعضــا ترافیکی، نیاز 
مبرم به هماهنگی، همکاری و همراهی 
پلیس راهــور دارد.وی افزود: همکاری 

پلیس موجب آسان سازی تردد و متعاقب 
آن کوتاه شــدن زمــان جابجایی و در 
نتیجه عملیایی شــدن زودهنگام دکل 
حفاری و تولیدی شــدن چاه می شــود 
که هر یک روز تســریع در انجام کار از 
نظر حفظ، نگهداشــت و افزایش تولید 
و ایجــاد درآمد اقتصادی برای کشــور 
شرکت  است.مدیرعامل  بااهمیت  بسیار 

ملی حفاری ایران تصریح کرد: از سوی 
از  انتظامی اعم  نیــروی  دیگر ماموران 
مرزبانان در مناطــق مرزی و پلیس در 
مناطق شهری که دستگاه های حفاری و 
کارگاه های عملیاتی و پشتیبانی استقرار 
دارد هم افزایــی و همــکاری مطلوبی 
با کارکنان حراســت شــرکت همسو با 
حفاظت پرســنلی و فیزیکــی و حفظ 

سرمایه های ملی دارند که جای قدردانی 
دارد.گلپایگانی با بیان اینکه این شرکت 
بزرگترین شــرکت حفاری در منطقه و 
کشور اســت و به عنوان زنجیره اصلی 
در فرآیند تولید نفت و گاز نقش محوری 
عهده دار اســت، بــر تــداوم و تقویت 
همکاری ها میان این ســازمان با نیروی 

انتظامی تاکید کرد.

شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز 
شرق پارســال در مجموع حدود ۱۶ میلیارد 
مترمکعب )روزانه ۴۳ میلیون مترمکعب( گاز 

برداشت کرد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، فرشید 
خیبری، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شرق درباره فعالیت های پارسال این 
شرکت گفت: پارســال مقدار تحقق تولید 
تکلیفــی به ۱۰۴ درصد رســید که مرهون 
تالش همکاران در همــه بخش ها به ویژه 
عملیات، تعمیرات و امور فنی بوده اســت، 
در حالی که در روزهای ســرد سال و اوج 
مصرف، برداشــت گاز در بعضی روزها به 
۶۴ میلیون مترمکعب رسید.وی با اشاره به 
لزوم تسریع در اجرای طرح های توسعه ای 
طرح هــای  به عنــوان  گاز  ذخیره ســازی 
راهبردی صنعت نفت، از ذخیره سازی یک 
میلیارد و ۸۵۶ میلیون مترمکعب در مخزن 
شــوریجه دی در سال ۹۹ خبر داد و افزود: 
با توجه بــه افزایش مصرف گاز در ســبد 
انرژی کشــور و سیاست های کالن وزارت 
نفت و شــرکت ملی نفت ایــران در تأمین 
پایدار سوخت زمســتانی مصارف خانگی و 
صنعتی و همچنین بی نیازی از واردات گاز 
به ویژه در شمال شــرق کشور، مقدار یک 
میلیارد و ۸۵۶ میلیون مترمکعب در مخزن 
شــوریجه دی در هشــت  ماه نخست سال 
ذخیره و در مجمــوع ۲ میلیارد و ۵ میلیون 
مترمکعــب گاز در چهار ماه ســرد ســال 
بازتولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 
۹۸ حدود ۲۸ درصد افزایش ذخیره ســازی 
و ۱۸ درصد بازتولید داشته است.مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق درباره 
آغاز ذخیره ســازی گاز در مخزن شوریجه 
دی تصریح کرد: از ۲۶ فروردین ماه امسال 

روزانه ۷.۵ میلیون مترمکعب ذخیره ســازی 
آغاز  شده اســت که با رفع مشکل یکی از 
کمپرسورهای پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد 
این مقدار به زودی به ۱۱ میلیون مترمکعب 

می رسد.
ثبت بیش از ۴۲ هزار نفر ساعت کار 

تعمیرات اساسی
خیبری درباره تعمیرات اساسی و اقدام های 
فنی مهندســی برای تحقق تولیــد تکلیفی در 
ســال ۹۹ اظهار کرد: برای تحقق اهداف تولید 
برنامه تعمیرات اساســی در ۶ ماه نخســت سال 
۱۳۹۹ بیش از ۴۲ هزار نفر ساعت کار تعمیراتی 
انجام شــد که رکورد به شــمار می آید. در این 
سال همچنین با برنامه ریزی و نظارت مهندسی 
نفت، اقدام های بهبود تولید چاه، شامل چند فقره 
مشبک کاری، مسدودسازی و اسیدکاری داشتیم 

که در اثر انجام آنها در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار 
مترمکعب در روز افزایش برداشــت به دست آمد. 
تعویض ۲۱ کیلومتر پوشش خط لوله هشت اینچ 
از سوی پیمانکاران بومی با برنامه ریزی، نظارت 
و همــکاری واحدهای بهره بــرداری، تعمیرات 
و اچ اس ئــی از دیگر اقدام های پارســال اســت 
که برداشــت ایمن و پایــدار را در چهار ماه آخر 
سال ۹۹ تضمین کرد.وی درباره برنامه تعمیرات 
اساسی امسال نیز افزود: برنامه تعمیرات اساسی 
از ۲۸ اردیبهشــت ماه آغاز می شــود و تا اوایل 
آبان ماه ادامه خواهد داشــت و با انجام تعمیرات 
تأسیســات  اندازه گیری،  در مراکز جمــع آوری، 
ســرچاهی و خطوط لوله به تعهدهای خود عمل 
می کنیم، همچنین تعویض پوشــش ۱۵ کیلومتر 
خط لوله ۱۲ و هشت اینچ، تعویض مخزن ذخیره 
میعانــات گازی و برنامه توپکرانی هوشــمند از 

جمله برنامه های پیش بینی شــده در سال ۱۴۰۰ 
به شــمار می رود.مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شرق در تشریح تعویض مخزن ذخیره 
میعانــات گاز گفت: مخزن ذخیره میعانات گازی 
از ســال ۱۳۶۲ و نزدیک به ۴۰ ســال عملیاتی 
اســت و مقرر شــده در برنامه تعمیرات اساسی 
مخزن جدیدی جایگزین آن شود. این مخزن در 
فرآورش و جداســازی گاز ارسالی به پاالیشگاه 
نقش اساســی دارد و میعانات گازی استحصالی 
از طریق خط لوله چهار اینچ به پاالیشگاه شهید 

هاشمی نژاد ارسال می شود.
یک حلقه چاه جدید عملیاتی می شود

خیبــری با اعالم به عملیاتی شــدن 
یــک حلقه چاه جدیــد گازی تصریح کرد: 
امســال یک حلقه چاه بــا ظرفیت مجموع 
روزانه یــک  میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب 

عملیاتی می شــود و حفاری سه حلقه چاه 
نیز در حال اجراســت.به گفته وی، رعایت 
دقیــق و جــدی پروتکل های بهداشــتی 
ابالغ شــده در ســتاد و مناطق عملیاتی از 
جمله دورکاری نفرات در ســاختمان ستاد، 
تهیه و توزیع اقالم بهداشــتی، ضدعفونی 
کردن سطوح، برگزاری نشست ها به صورت 
مأموریت هــای  حــذف  ویدئوکنفرانــس، 
تســت  انجام  و  تب ســنجی  غیرضــرور، 
ســریع در مبــادی ورودی منطقه عملیاتی 
پایش مستمر سالمت کارکنان،  خانگیران، 
افزایش نــاوگان حمل ونقل به منظور حفظ 
فاصلــه اجتماعی و مدیریت شــیفت های 
کاری مواردی اســت که در این شرکت در 

حال انجام است.
احداث ۲ باب مدرسه تا مهرماه

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
برای تعهد و عمل به مســئولیت اجتماعی 
صنعت نفــت و با اختصــاص بودجه ۲۲۰ 
میلیارد ریالی از ســوی شــرکت ملی نفت 
ایران، برنامه پیشبرد ساخت ۶ باب مدرسه 
هشت کالسه در محدوده شهرک های نفت 
و گاز سرخس با محوریت سازمان نوسازی 
مدارس را دنبــال می کند. در این زمینه دو 
باب مدرسه تا مهرماه امسال به بهره برداری 
می رسد و چهار مدرســه دیگر نیز تا پایان 
امســال افتتــاح و راه اندازی خواهد شــد، 
همچنین پارســال ۶ دستگاه کمک تنفسی 
)ونتیالتور( صنعت نفت به بیمارستان لقمان 
حکیم شهرستان ســرخس برای کمک به 
درمــان بیماران مبتال بــه کرونا به ارزش 
حــدود ۱۰ میلیارد ریــال اختصاص یافت 
و تعــداد ســه واحد از سیســتم تهویه این 
بیمارستان با هزینه ۳ میلیارد ریال تعمیر و 
احیا شد که تعمیر یک واحد دیگر به ارزش 

یک میلیارد در حال اجراست.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

راهکارهای چهارگانه برای بهینه سازی مصرف گاز
نصرت اهلل سیفی
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز 
توسعه بازارهای صادراتی گاز یکی از راهکارهای تامین مالی 
طرح های بهینه سازی اســت. در این صورت درآمدهای حاصل از 
صادرات گاز صرفه جویی شده، دوره بازگشت سرمایه و سود طرح را 

به شدت بهبود می بخشد.
با توجه به مصرف بی رویه و خارج از اســتاندارد گاز طبیعی 
در بخش های مصرف کننده نهایــی، علیرغم تالش های صورت 
گرفته جهت تولید حداکثری و تامین کامل گاز در کشور، روند تراز 
منفی گاز و اعمال محدودیــت در گاز مصرفی برخی بخش های 
مصرف کننده در سال های پایانی دولت دوازدهم شروع شده است 
و با ادامه روند کنونِی مصرِف گاز به ویژه در ماه های ســرد سال، 
قطعا در چند سال آینده این روند تشدید شده و کشور برای تامین 
نیازهای داخلی خود با مشکل مواجه خواهد شد.براساس سند »تراز 
تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰« که به تصویب شــورای 
عالی انرژی رسیده و ابالغ شده است، تراز منفی گاز کشور در تمامی 
سال های دولت ســیزدهم به وقوع خواهد پیوست و بدین صورت 
میزان تقاضا برای گاز از میزان تولید گاز در کشــور پیشی خواهد 
گرفت، در نتیجه باید منتظر قطعی گاز در فصول مختلف سال های 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ باشیم.با توجه به بحران زا بودن کمبود گاز در کشور 
و تبعات اجتماعی و امنیتی این موضوع یک ســوال اساسی مطرح 
می شــود، اینکه دولت سیزدهم چه راهکارهایی برای جلوگیری از 

وقوع تراز گاز منفی در کشور را می تواند اتخاذ کند؟ 
اولویت های وزارت نفت برای جلوگیری از تراز گازی منفی 

چیست؟
یکی از چالش های جدی کشور در سال های پیش رو مربوط 
به تراز گازی منفی است، بدین معنا که کشور با بحران کمبود گاز 
مواجه خواهد شــد. ما هم اکنون به موعد وقوع این بحران خیلی 
نزدیک شده ایم. برای حل چالش تراز گاز منفی در کشور سه راهکار 
کلی وجود دارد: ۱- تولید گاز را افزایش دهیم ۲- گاز را از ســایر 
کشــورها وارد کنیم ۳- مصرف گاز در داخل کشور را بهینه سازی 
کنیم.تاکنون وزارت نفت برای جلوگیــری از وقوع تراز گاز منفی 
تنها بر افزایش تولید گاز متمرکز بوده اســت. به نظر بنده تمرکز 
صرف بر افزایش تولید بدون توجه به اینکه این گاز تولیدی چگونه 
در کشور مصرف می شــود یا هدر می رود سیاست غلطی بود که 
اجرایی شد.به بیان دیگر وزارت نفت برای تامین گاز به جای اینکه 
مصرف گاز در داخل کشــور را بهینه ســازی کند و استانداردهای 
مصــرف را تعیین و اجرایی کند، صرفا میزان تولید را افزایش داده 
اســت و این موضوع باعث شده که هم اکنون بخش زیادی از گاز 
مصرفی در داخل کشــور هدر برود یا به صورت غیربهینه مصرف 
شود. لذا برای تامین گاز موردنیاز مردم باید به جای افزایِش تولید، 
مصرف را بهینه کرد تا با جلوگیــری از هدررفت گاز، نیاز مردم با 
حجم کمتری از تولید گاز تامین شود.در حال حاضر ظرفیت تولید 
گاز از میادین گازی کشــور حدود یــک میلیارد متر مکعب در روز 
اســت. حال اگر ما این یک میلیارد متر مکعــب را به ۱.۵ میلیارد 
متر مکعب افزایش دهیم، ولی مجددا همه این مقدار گاز در داخل 
کشور به صورت غیربهینه مصرف شود، این موضوع تکرار اشتباهات 
گذشته اســت. نکته دیگر اینکه برای افزایش تولید گاز به حجم 

سرمایه گذاری زیادی برای توسعه میادین گازی نیاز است، در نتیجه 
اصرار بر افزایش تولید بدون توجه به ســمت مصرف یک سیاست 
غلط است.راهکار دوم، واردات گاز از سایر کشورهاست. اصلی ترین 
گزینه ایران برای واردات گاز، کشور ترکمنستان است. ما قبال گاز 
مورد نیاز برای شــهرهای شمال شرق کشور را از ترکمنستان وارد 
می کردیم ولی شــاهد بودیم که در برخی از برهه های زمانی این 
کشور در تامین گاز ایران تعلل  کرد. از طرفی برای واردات گاز نیز 
باید هزینه زیادی را صرف کنیم. نکته دیگر اینکه وقتی ایران اولین 
یا دومین دارنده منابع گازی دنیاســت چرا باید در تامین گاز مورد 
نیاز خود به ســایر کشورها وابسته باشد.سومین راهکار که به نظر 
بنده بهترین راهکار است، بهینه سازی مصرف گاز در داخل کشور 
است. ما به جای افزایش تولید یا واردات گاز می توانیم با بهینه سازی 
مصــرف، حجم زیادی از میزان مصرف گاز در کشــور را بکاهیم، 
زیرا مصرف گاز در ایران به طور قابل مالحظه ای غیراســتاندارد و 
غیربهینه است. ارتقای کیفیت در بهره وری از گاز باعث می شود که 
حجم تولید گازهای گلخانه ای در کشور کاهش یابد که این موضوع 
در سال های آینده می تواند در انجام تعهدات ایران در معاهده پاریس 
به ما کمک کند و ریسک پرداخت جرایم انتشار کربن دی اکسید 
توسط ایران را کاهش دهد.همچنین بهینه سازی مصرف گاز باعث 
اشتغالزایی در بخش های مختلف می شود. یعنی شما اگر کمی دقت 
کنید می بینید به اندازه هر وســیله گازی در بخش خانگی و اداری 
می توان یک پروژه بهینه سازی تعریف کرد که بدین ترتیب تعداد 
زیادی از مهندسان و تکنســین ها و استادکاران ما مشغول به کار 
می شوند.حجم ســرمایه گذاری پروژه های بهینه سازی بسیار کمتر 
از هزینه های مربوط به توسعه میادین گازی است. برآورد ها نشان 
می دهد که به ازای هر متر مکعــب گاز، هزینه افزایش تولید گاز 
از طریق توسعه میادین گازی سه برابر بهینه سازی مصرف همان 
مقدار گاز اســت. در نتیجه بهینه سازی مصرف در مقایسه با سایر 

راهکارها در اولویت باالتری از منظر اقتصادی قرار دارد.
راهکارهای چهارگانه برای تامین مالی بهینه سازی مصرف گاز

اوال که هزینه اجرای پروژه های بهینه سازی یک سوم هزینه 
توسعه میادین اســت. ثانیا ما همین االن در حال توسعه فازهای 
میدان پارس جنوبی و ســایر میدان های گازی کشــور هســتیم. 
ســوال این است، بودجه کارهای توسعه ای از کجا تامین می شود؟ 
از هر جایی که تامین می شــود می توان از آنجا برای تامین مالی 
پروژه های بهینه ســازی نیز اســتفاده کرد. منابع مالی این طرح ها 
یا از بودجه عمومی دولت و یا از صندوق توســعه ملی است. پس 
معلوم اســت که بودجه برای اجرای این طرح ها وجود دارد و تنها 
بایــد این منابع را به جای صــرف در پروژه های افزایش تولید در 
پروژه های بهینه سازی مصرف کرد.طرح های بهینه سازی از منظر 
تامین مالی به ســه دسته پروژه های کم هزینه، با هزینه متوسط و 
ُپرهزینه تقسیم می شوند. راهکارهای کم هزینه عمدتا در پروژه های 
نرم مانند سیاست  گذاری و فرهنگ سازِی مصرف تعریف می شوند. 
همچنین اجرای سیاست های تشویقی برای افراد کم مصرف نیز در 
این دسته تعریف می شود. طرح های با هزینه متوسط نیز مربوط به 
اصالح یا تعویض تجهیزات و روش های بهره برداری اســت. مثال 
ارتقای بخاری های گازسوز از جمله طرح های با هزینه متوسط است. 
طرح های پرهزینه هم شامل مواردی مثل تعویض موتورخانه های 

ساختمان های اداری و مسکونی است.برای تامین مالی پروژه های 
بهینه ســازی نیز راهکارهای مختلفی وجود دارد. یکی از راهکارها 
ســرمایه گذاری مستقیم دولت است. همانطور که دولت در توسعه 
میادین گازی که هزینه ســه برابری دارند سرمایه گذاری می کند 
در اجرای پروژه های بهینه ســازی نیز ســرمایه گذاری کند.راهکار 
دوم استقراض از موسسات مالی است. این امکان وجود دارد که با 
تعریف پروژه هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند و مذاکره با این 
موسســات مالی و ارائه تضامین الزم، از موسسات مالی استقراض 
کرد.راهکار ســوم برای تامین مالی پروژه های بهینه سازی مربوط 
به فروش اوراق در بازار ســرمایه بــرای پروژه های دارای بازدهی 
مناسب اســت. در این روش شما پروژه هایی را تعریف می کنید و 
برای آنها اوراقی در قالب صکوک و ... منتشر می کنید و از مشارکت 
ســرمایه گذاران در بازار سرمایه بهره می برید.راهکار چهارم تامین 
مالی این پروژه ها به صورت خودتامین و با استفاده از ظرفیت ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید اســت. قبال از این ظرفیت قانونی برای 
تامین مالی طرح های بهینه سازی استفاده شده است. مثال ما برای 
ارتقای کارآیی موتورخانه ها تا سقف ۲ میلیارد دالر از شورای اقتصاد 
مجوز دریافت کردیم.البته با ابتکارات متخصصین امور مالی می توان 
راهکارهای دیگر هم تعریف کرد مانند قانون جدید فاکتورینگ، ولی 

فعال همین موارد به نظرم عملی می آید.
توسعه بازار صادراتی گاز چگونه به کمک طرح های بهینه سازی 

مصرف می آید؟
آن چیزی که باعث می شود یک سرمایه گذار در یک پروژه 
ســرمایه گذاری کند مربوط به بحث اعتماد و تضمین بازار است. 
طبیعی است یک سرمایه گذار وقتی سرمایه گذاری می کند که دولت 
بازگشت سرمایه و سود او را تضمین کند. در ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید اتفاقا ذکر شــده است که دولت باید این تضمین را به بخش 
خصوصی که مایل به سرمایه گذاری در پروژه های بهینه سازی است 
اعطا کند.ولی در آیین نامه اجرایی این ماده نکاتی ذکر شــده است 
که اتفاقا اعتماد سرمایه گذار را از بین می برد، زیرا ضمانت نامه ای که 
مطابق آیین نامه صادر می شود صرفا یک برگ کاغذ است. یکی از 
ویژگی های این ضمانت نامه باید bankable بودن آن یا نقدشدنی 
بودن آن در بانک ها باشــد که االن بدین صورت نیســت و عمال 
این برگ کاغذی که به عنوان تضمین داده می شــود، اساسا قابل 
نقد کردن نیســت لذا می توان گفت اصال تضمینی در کار نیست.

همچنین می توان این ضمانت نامه ها را در قالب اوراق خرد منتشر 
کرد. یعنی اوراقی برای پروژه های بهینه سازی که در آینده قرار است 
مازاد گاز ایجاد کند، چاپ شود و سپس با فروش آن اوراق در بازاِر 
ســرمایه، تامین مالی این پروژه صورت گیرد. لذا راهکارهای مالی 
در این حوزه وجود دارد ولی مهم این اســت کــه دولت و وزارت 
نفت به عنوان نهاد سیاست گذار برای اجرای آنها عزم کافی داشته 
باشند.یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی طرح های بهینه سازی 
مربوط به توسعه بازارهای صادراتی است. طبق قانون وقتی بخش 
خصوصی با اجرای پروژه بهینه سازی میزان معینی گاز صرفه جویی 
می کند، مالِک آن گاز اســت و می تواند این گاز مازاد را صادر کند 
که در این صورت درآمدهای حاصل از صادرات گاز، دوره بازگشت 
سرمایه و سود طرح را به شدت بهبود می بخشد.زیرا اگر گاز مازاد را 
در داخل کشور بفروشد، چون قیمت ها یارانه ای است، درآمد بخش 

خصوصی قطره چکانی خواهد بود و دوره بازگشت سرمایه طوالنی 
شــده به طوری که طرح را از توجیه ساقط می کند. ولی در صورت 
ایجاد ظرفیت صادراتی درآمدزایی بخش خصوصی با فروش ارزی 
گاز بــه قیمت منطقه ای افزایش چشــمگیری یافته و پروژه های 
بهینه سازی اقتصادی می شوند.در طرح اصالح موتورخانه ها برآورد 
ما این بود که حدود ۶ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی 
شــود. کل صادرات ســاالنه گاز ایران به ترکیه حدود ۱۰ میلیارد 
متر مکعب اســت، لذا عدد ۶ میلیارد متر مکعب رقم قابل توجهی 
اســت. در این راستا می توان بستری را فراهم کرد که شرکت های 
خصوصی در صورت سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی بتوانند 
گاز مازاد را از طریق شــبکه گازرسانی ایران به کشورهای مختلف 
صادر کنند. البته برای اجرای این راهکار یک سری زیرساخت های 
حقوقی و قراردادی نیاز است که باید وزارت نفت و شرکت ملی گاز 

برای ایجاد آنها اقدام کنند.
در حال حاضر گاز ایران به کشــورهای ترکیه و عراق صادر 
 Mother and Daughter( می شــود. روش های مختلفی مثــل
CNG( برای صادرات گاز در احجام کم و مقاصد نزدیک وجود دارد 
که می توان از این روش ها برای صادرات گاز به پاکستان و افغانستان 
استفاده کرد. برای صادرات گاز به فواصل نزدیک در مقادیری بین 
۱ تــا ۵ میلیون متر مکعب گاز در روز که مقادیر کوچکی اســت 
می توان از این روش ها استفاده کرد.به طور کلی اینگونه نیست که 
ایران بازاری برای صادرات گاز نداشته باشد، کافی است دولت این 
اجازه را صادر کند، آن موقع مطمئن باشید شرکت های خصوصی 
که برای این کار اقدام می کنند قطعا صفر تا صد کار را موردبررسی 
قرار داده اند، یعنی هم از اجرای پروژه بهینه سازی اطمینان دارند و 
هم اینکه بازار فروش گاز مازاد را شناســایی کرده اند. در نتیجه ما 
برای صــادرات گاز بازار داریم ولی در این روش کار بازاریابی را به 

شرکت های خصوصی واگذار می کنیم.
چگونه می توان پتروشیمی ها را وارد بازی بهینه سازی مصرف 

گاز کرد؟
توجه داشــته باشید که در داخل کشور هم چند نوع نرخ گاز 
وجود دارد. مثال گاز مساجد به صورت رایگان است یا مثال گاز برخی 
مناطق محروم هم رایگان است یا قیمت گاز مصرف بخش خانگی 
بسیار کم است. اما از طرفی دیگر قیمت گاز پتروشیمی ها حدود ۹ 
ســنت بر متر مکعب است که به نسبت سایر بخش ها رقم باالیی 
است. لذا فروش گاز صرفه جویی شده در پروژه های بهینه سازی به 
پتروشیمی های داخلی می تواند محلی برای بازگشت سریع سرمایه 
بخش خصوصی باشد، چون قیمت گاز تحویلی به عنوان خوراک 
پتروشیمی ها باالست.حتی خود شرکت های پتروشیمی می توانند 
برای تامین پایدار خوراک خود در طرح های بهینه ســازی که اتفاقا 
ســوداوری باالیی دارند سرمایه گذاری کنند، بدین ترتیب هم سود 
زیادی ناشی از اجرای پروژه بهینه سازی نصیب پتروشیمی می شود 
و همین اینکه خوراک این واحد به طور پایدار تامین می شود، یعنی 
یک تیر و دو نشان. در این بین حتی این امکان وجود دارد که با یک 
سیاســتگذاری درست قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی ها 
افزایش یابد تا اقتصاد پروژه های بهینه سازی افزایش بیشتری پیدا 
کند.زیرساخت قانونی اجرای این مدل از پروژه های بهینه سازی در 
مــاده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وجود دارد و تنها باید آیین نامه آن 

به گونه ای نوشته شود که بسترهای اجرایی این مدل برای بخش 
خصوصی فراهم شود. آیین نامه اجرایی این ماده که توسط وزارت 
نفت تدوین و به تصویب هیئت دولت رسیده است ایرادات متعددی 
دارد. مثال یکی از این ایرادات این است که دولت تضمین استاندارد 
و اصطالحاً بانک پســند به ســرمایه گذار نمی دهد که در این باره 
توضیح دادم.کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطالعه دقیقی را درباره 
اصالح آیین نامه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید انجام داده اســت 
و در این مطالعه اشــاره شده است که ایرادات آیین نامه این ماده از 
قانون چیست و با چه راهکارهایی می توان این ایرادات را رفع کرد 
و به اجرایی شدن پروژه های بهینه ســازی مصرف گاز، ذیل ماده 
۱۲ توسط بخش خصوصی کمک کرد. بنده برای کسب اطالعات 
بیشتر شما را به مطالعه این گزارش ارجاع می دهم. همچنین مرکز 
پژوهش های مجلس نیز در این باره گزارش دقیقی را تدوین کرده 

است.
می توان میزان تولید گاز کشور را حداقل تا دو برابر افزایش داد
امکان افزایش تولید گاز وجود دارد. ذخایر گازی اثبات شده 
در ایران بین ۳۴-۳۷ تریلیون متر مکعب است. ما قطعا می توانیم 
میزان تولید گاز کشور را افزایش دهیم، اما این افزایش تولید نیازمند 
ســرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی است. در واقع شما باید 
سوال کنید که آیا امکان تامین مالی پروژه های توسعه ای وجود دارد؟ 
جواب این سوال مثبت نیست.یک ســوال دیگر، اصال ما گاز کم 
تولید می کنیم؟ بله ما هم نفت کم تولید می کنیم و هم گاز، و توان 
بالقوه تولیدی ما بیشتر از میزان فعلی است. در صورت جذب سرمایه 
می توان میزان تولید گاز کشور را حداقل تا دو برابر افزایش داد، ولی 
این افزایش تولید قطعا نباید در بخش خانگی و اداری مصرف شود، 
بلکه باید برای صادرات گاز یا استفاده از آن در واحدهای پتروشیمی 
و صنعتی برنامه ریزی کرد. زیرا در غیر اینصورت انگار گازی تولید 
نشده است و همه آن در بخش خانگی و اداری هدر رفته است و ما 
به ازای مصرف این گاز، تولید و ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد 
نشده است. اگر به صورت توافق مشارکت در تولید باشد این موضوع 
شدنی است و شرکت های زیادی برای این کار اقدام خواهند کرد. 
در مذاکرات قرارداد خط لوله صلح یا صادرات گاز ایران به پاکستان 
و هند بارها از ما می پرســیدند که آیا میدان گازی خاصی را برای 
صادرات گاز از طریق این خط لوله اختصاص می دهید.البته ما سعی 
می کردیم از کل سبد تولیدی کشور این گاز را تامین کنیم و میدان 
خاصی را اختصاص ندهیم. ولی بسیاری از کشورها مایل هستند که 
شما یک میدان مشخصی را برای صادرات گاز به آن کشور تعیین 
کنید و اصال خودشان برای توسعه آن میدان به صورت مشارکت در 
تولید اقدام کنند و این دست اقدامات توسعه ای در دنیا مرسوم است.  
ضرورت اعمال سیاست های تنبیهی برای مشترکان پرمصرف 

خانگی
در سیاســت های کلی اصالح الگــوی مصرف، در بخش 
انرژی به سیاســت های قیمتی و غیرقیمتی تاکید شده است. لذا 
ما می توانیم با بازی با قیمِت گاز برای اقشــار پردرآمد و استفاده 
از تنبیهات و تشویقات و ســایر ابزارهای قیمتی اعمال سیاست 
کنیم. قطعا راهکارهای قیمتی نیز یکی از راهکارهای بهینه سازی 
مصرف گاز هستند تا مشتریان  بدمصرف نیز رفتار مصرفی خود 

را اصالح کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد:

عملکرد مطلوب صنعت گاز در حوزه بین الملل
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با 
اینکه عملکرد صنعت گاز در حوزه  بیان 
تأکید کرد  بوده است،  بین الملل مطلوب 
که این مجموعه باید در حوزه داخلی هم 

به عنوان شرکتی پیشرو مطرح شود.
در  منتظرتربتــی  حســن 
بیست وششــمین نشست رؤسای روابط 
عمومــی صنعــت گاز کــه از طریــق 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: عملکرد 
شرکت ملی گاز میان شرکت های دولتی 
زبانزد اســت، اما عمده ارکان جامعه از 
این موضوع بی خبر ماندند که بخشــی 
از آن به دلیــل احتیاط از جانب خودمان 
افزود:  اخبار بوده است.وی  انتشار  برای 
پارســال از مجموع چهار شــرکت تابع 
وزارت نفت )شــرکت ملی نفت، شرکت 
صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی( تنها شرکت 
ملی گاز تحریم نشــد که یکی از دالیل 
آن احتیاط در انتشــار بعضی اخبار بوده 
اســت که البته این احتیاط نباید بیش از 
اندازه باشد.معاون وزیر نفت در امور گاز 
تصریح کرد: به هر حال شــرکت ملی 
گاز ایران در بخش های بین المللی خود 
را حفظ کرده اســت، اما در بخش های 
داخلی باید به عنوان شــرکتی پیشــرو 
و خدمتگــزار مطرح شــود.تربتی تأکید 

کرد: شــرکت های دولتی به طور معمول 
در ســال آخر هر دولت عمده زمان خود 
پیشــین  پروژه های  را صــرف تکمیل 
می کنند، امــا مجموعه گاز بــه مقدار 
ســال های گذشــته پروژه فعال دارد و 
تغییری در رفتار حرفه ای و ســازمانی ما 
به وجود نیامده اســت.وی افزود: شاید 
همــه ما هنوز دربــاره روابط عمومی و 
کارکرد آن نمی دانیم زیرا تعریف درستی 
نداریــم و این موضوع همــه را درگیر 
از  کرده است. یک شــناخت مشخص 
روابط عمومی و از وظیفه روابط عمومی 
و از میــزان فعالیت و حــوزه فعالیتش 
مشــخص نیســت.به گفته مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایــران، جایگاه روابط 
عمومی هــا در ســازمان ها بــه  دلیــل 
مشخص نیســت، یعنی نوع روابطشان 
با مدیــران و اطالعاتی که دو طرف از 
هم دارند شــاید خیلی مشخص نباشد 
و بی جهت نیســت کــه روابط عمومی  
را بیشــتر از اینکه یک تخصص بدانند 
یک هنر می دانند و بعضی ها آن را هنر 
هشــتم نامگذاری کرده اند، اما واقعیت 
این اســت که این عدم شناخت هم به 
اهمیت روابط عمومی برمی گردد و هم 
به نگرانی هایی که از این عدم شــناخت 
در سازمان ها وجود دارد و می تواند سبب 

عدم توفیق و تحقق برنامه ها شود.تربتی 
در ادامه گفت: در طول سال های گذشته 
بحث های  برندســازی  موضــوع  روی 
زیادی شــده اســت. ما  برندی به نام 
نتوانستیم  اما  ایمنی« داشــتیم،  »آقای 
آن را ارتقــا دهیم که حاال  گفته شــد 
ما توانســته ایم موفق شــویم به همان 
شــخصیت برگردیم و از آن اســتفاده 

کنیــم، یعنی ایــن را به عنوان یک خبر 
خوب دادیم، اما از این بابت که کارمان 
حتی در زمینه نمادســازی و برندسازی 
هم تداوم نداشــته و نتوانستیم خالقانه 
کار کنیم قابل تأمل اســت.وی با تأکید 
بر توسعه خالقیت در کار روابط عمومی 
اظهار کرد: ســال گذشــته سخت ترین 
شرایط مالی را در کشــور داشتیم و در 

استان ها پول موضوعی جدی بود، یعنی 
بیشــتر پروژه های به دلیل نبود پول در 
بسیاری از استان ها خوابیده بود، اما تنها 
مجموعه ای که توانســت در این شرایط 
سخت منابع مالی خود را به خوبی تأمین 
کنــد و تحقق بیــش از صددرصدی در 
استان ها داشته باشــد، شرکت ملی گاز 
ایران بود.معــاون وزیر نفت در امور گاز 

تصریح کرد: گاز باید برای مصرف بهینه 
نه به عنوان کاالی مصرفی معرفی شود؛ 
در همه این سال ها محتوای ما محتوای 
خوبی نبوده است، یعنی ما در عمل وقتی 
وارد زمســتان می شویم فقط به مصرف 
بهینه توصیه می کنیم، همه در تلویزیون 
حاضر می شویم و مرتب تأکید می کنیم 
که مردم کم مصرف کنید.تربتی یادآور 
شــد: باید تالش شــود که متناسب با 
فرهنگ ســازمانی و نیازهای هر منطقه 
و هــر بخش برای مصرف بهینه در کل 
ســال کار شود و شــاید الزم است که 
ما یک مســابقه برندسازی و نمادسازی 
بگذاریم و بتوانیم برای شرکت ملی گاز 
یک نماد و برند و شخصیتی متناسب با  

فضای روز ایجاد کنیم.
تداوم تالش  روابط عمومی برای 

فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز
محمد عســگری، رئیس روابط 
عمومی و ســخنگوی شــرکت ملی 
گاز ایران هم در این نشســت اظهار 
کرد: عملکرد شــرکت ملی گاز پس 
از انقالب و به ویژه در سال های اخیر 
حاکی از این اســت که همه واحدها 
و چرخ دنده هــای درگیــر در صنعت 
گاز به نحو شایســته اقــدام کردند و 
امیدواریــم بتوانیم بــا برنامه ریزی و 

هدفمندتر کردن اهــداف به جایگاه 
مطلــوب روابط عمومی در ســازمان 
برسیم.وی با ارائه گزارشی از عملکرد 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران 
در ســال ۹۹، از افزایش ۳۶ درصدی 
تولید اخبار در ســایت این مجموعه 
نســبت به ســال ۱۳۹۸ خبــر داد و 
گفت: صنعت گاز در این ســال یک 
میلیون و ۲۰۰ هــزار ثانیه از صدا و 
سیما پخش برنامه داشته است.رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران 
همچنیــن از تالش های انجام شــده 
بهینه  مصرف  فرهنگ ســازی  برای 
گاز طبیعی با ســاخت موشن گرافی، 
انیمیشن و تولید پوستر و بنر در سطح 
کشور و انتشار پیام ها در روزنامه ها و 
مطبوعات خبر داد.عســگری تصریح 
کــرد: بازنگری راهبرد روابط عمومی 
صنعــت گاز و تعیین مســیر، تولید 
ســریال تلویزیونی، تــداوم تبلیغات 
محیطی، انجام طرح های پژوهشــی 
و نیازســنجی، استاندارســازی اخبار 
شــرکت ملی گاز و شرکت های تابع، 
گزارش دهی  دوباره سامانه  راه اندازی 
آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری  و 
تخصصــی از برنامه های پیش روی 

این مجموعه است.
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پرتوشیمی

اخبار

رئیس جمهوری:
نقش پیشتاز پتروشیمی ها در تأمین 

درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
غیرنفتی

رئیس جمهوری با تأکید بر نقش پیشتاز شرکت های پتروشیمی 
در مولدســازی منابع ارزشــمند نفت و گاز کشور و تأمین درآمدهای 
ارزی حاصــل از صادرات غیرنفتی، حمایت از کشــاورزان در تأمین 
نهاده های مورد نیاز به ویــژه موضوع تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی 

تولیدکنندگان اوره را ضروری دانست.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، در نشســت ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام ها و 
برنامه های انجام شــده و پیشنهادی همســو با تحقق شعار تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها بحث و بررســی شــد.روحانی در این 
نشســت با بیان اینکه قدرتمند شدن اقتصاد کشور که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری اســت در گرو افزایش تولیدات داخلی باکیفیت 
است، افزود: افزایش رشد تولید در سال های ۹۳ تا ۹۶ شاهد قطعی 
بر امکان رشد پایدار تولید با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی و 
بهبود روابط بین المللی اســت.وی با اشاره به اینکه دولت تا آخرین 
روز فعالیــت خود همه تــوان و امکاناتش را بــه حمایت از تولید، 
تولیدکننده و کارآفرینان کشــور معطوف کرده است، تصریح کرد: 
دولت برای رفــع موانع و حمایت از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
همــه تالش خود را انجــام خواهد داد.در این نشســت همچنین 
گزارشی از عملکرد شرکت های پتروشیمی و رشد تولید و صادرات 
در این شــرکت ها ارائه و موضوع تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی 
تولیدکننــدگان اوره، مطرح و تصمیم های الزم در این زمینه اتخاذ 
شد.رئیس جمهوری با تأکید بر نقش پیشتاز شرکت های پتروشیمی 
در مولدســازی منابع ارزشمند نفت و گاز کشور و تأمین درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، حمایت از کشــاورزان در تأمین 

نهاده های مورد نیاز به ویژه کود اوره را ضروری دانست.
تعرفه ضد دامپینگی هند برای واردات یک 

محصول پتروشیمی
هند برای واردات آکریلونیتریل بوتادین از چین، اتحادیه اروپا، 

ژاپن و روسیه تعرفه ضد دامپینگ اعمال می کند.
به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه خبری آی ســی آی اس، هند 
بــرای واردات الســتیک آکریلونیتریل بوتادیــن )NBR( از چین، 
اتحادیه اروپا، ژاپن و روســیه عوارض پنج درصدی ضد دامپینگ 
)افــزودن( ۲.۰۸۶.۷۸ دالر به ازای هر تن اعمال می کند.اداره کل 
بهبــود تجارت هند )DGTR( هند ۱۲ مه با اشــاره به تأثیر ســو 
دامپینگ آکریلونیتریــل بوتادین بر صنایع داخلــی، اعمال تعرفه 
ضددامپینگی را توصیه کرد.به دنبال شــکایت های تنها تولیدکننده 
 Apcotex( داخلی آکریلونیتریل بوتادین هند اپکوتکس اینداستریز
Industries Ltd(، یک تحقیق در ماه مه سال ۲۰۲۰ آغاز شد.این 
تحقیق بازه زمانی ژوئیه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ را زیر پوشــش قرار 
داد و بررســی آسیب، این دوره همچنین شامل سه سال مالی ۱۹-
۲۰۱۸ ادامه داشت.وزارت دارایی هند در حال بررسی موارد اضافی 
اســت که انتظار می رود ظرف سه ماه اعمال شــود.آکریلونیتریل 
بوتادین نوعی الستیک مصنوعی است که برای بخش هایی مانند 
مقاومت در برابر روغن، ســایش و گرما از جمله مهر و موم روغن، 

شیلنگ، محصوالت خودرو، واشر، پارچه و غیره استفاده می شود.
فاز اول پتروکیمیای ابن سینا در آینده 

نزدیک به بهره برداری می رسد
فاز نخســت طرح انیدرید مالئیک شــرکت پتروکیمیای ابن 
ســینا، به عنوان نخستین طرح تکمیل کننده زنجیره ارزش خوراک 

»بوتان« در ماهشهر در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
به گزارش نیپنا؛ ماکان شــاملو مدیر عامل شرکت پتروکیمیای 
ابن ســینا، گفت: فاز اول پروژه انیدریدمالئیک شــامل واحدتفکیک 
بوتان به زودی به بهره برداری می رســد.وی با بیان اینکه فاز اول 
پروژه های پتروکیمیای ابن ســینا شامل واحد تفکیک بوتان و واحد 
انیدریدمالئیک اســت، افزود: امیدوارم واحــد انیدریدمالئیک نیز به 
عنوان واحد پایین دســتی واحد بوتان، در آینده نزدیک به مرحله راه 
اندازی برسد.ماکان شاملو خاطر نشان کرد: انیدرید مالئیک در صنایع 
تولیدی رزین های غیر اشباع مصرف زیاد و کاربردی دارد و در حال 
حاضر بخش بزرگی از نیاز کشور در بخش تولید پلی استر های غیر 
اشــباع از طریق واردات تامین می شــود.وی با تاکید بر اینکه با به 
تولید رســیدن واحد انیدرید مالئیک ضمن تامین نیاز کل کشــور به 
این محصول، نیمی از محصول تولیدی نیز صادر خواهد شد، گفت: 
در کنار دو واحد اصلی در فاز اول پروژه، هم اکنون تمامی واحدهای 
یوتیلیتی در ســرویس قرار دارند.مدیر عامل شرکت پتروکیمیای ابن 
ســینا اظهار کرد: با پیگیری معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی و سهامداران این شرکت، در یکسال گذشته 
عملیات اجرایی این پروژه در حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

پیش تر؛ بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی اظهــار کرده بود: طرح انیدریدمالئیک شــرکت 
کیمیای ابن سینا که در سبد طرحهای جهش دوم است، یکی دیگر 
از طرح هایی اســت که برای نخستین بار  از مسیر بوتان در صنعت 
پتروشیمی کشــور در دست اجرا اســت که امیدواریم این طرح در 
بهار ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.گفتنی است، با بهره برداری از این 
طرح، برای نخســتین بار امکان تولید تجاری سه محصول انیدرید 
مالئیک، ایزو بوتان و نرمال بوتان در ماهشــهر فراهم می شــود که 
این محصــوالت در صنایع تکمیلی همچون ســاخت و تولید انواع 
رزین های پلی اســتر، صنایع خودروسازی، دریایی، الکترونیک، انواع 

الیاف ها دارای کاربردهای متنوع و متعددی است.

جلسه آغاز قرارداد طرح GTPP پتروشیمی اسالم آباد غرب برگزار شد:

تببین راهبردهای NPC در اجرای 
طرح اسالم آباد غرب

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی بر نظارت دقیق و 
راهبردی بر نحوه ساخت طرح GTPP طرح 

پتروشیمی اسالم آباد غرب تاکید کرد.
به گــزارش دانــش نفــت ، بهزاد 
نفــت و مدیرعامل  محمدی معاون وزیر 
روز  پتروشــیمی  صنایــع  ملی  شــرکت 
شنبه)۲۵ اردیبهشــت ماه( در جلسه آغاز 
قــرارداد EPCC طــرح GTPP مجتمع 
پتروشــیمی اســالم آبــاد غــرب که با 
حضور مدیران ارشــد شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی و پیمانکاران طرح برگزار شد 
اظهارکرد: جلســه امروز جلســه ای مهم 
اســت، کارفرما و پیمانــکار به عنوان تیم 
راهبــری و اجرا در کنار هــم قرار دارند و 
فقــط نقش های آنها متفاوت اســت و به 
عنوان یک تیــم و در کنار هــم فعالیت 
خواهند کرد و در راستای اهداف پروژه گام 
برمی دارنــد.وی درباره ویژگی های طرح 
اسالم آباد غرب بیان کرد: طرح اسالم آباد 
غرب پس از اخذ مجوزهای الزم نخستین 
طرحی اســت که پس از خصوصی سازی 
از سوی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
با دانش فنی شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی ساخته می شود و امید است که 
فعالیت ها  بر اساس برنامه پیش رفته و به 
نتیجه برســد.محمدی با بیان این که این 
طرح مهم و ملی با هــدف تولید پروپیلن 
با استفاده از گاز طبیعی در دسترس برای 
نخســتین بار در کشــور ســاخته خواهد 
شــد تصریح کرد: در ســال های گذشته 
مجوزهــای متعددی صادر شــده بود که 
بــه دلیل نبود دانش فنی بــه مرحله اجرا 
نرسید اما اکنون با دانش فنی بومی طرح 
اســالم آباد غرب عملیاتی می شــود.وی 
بــا تاکید برحمایــت NPC از این طرح و 

تامین مالی پروژه خطــاب به پیمانکاران 
گفت: با یک برنامــه ریزی دقیق فعالیت 
های اجرایی خود را با جدیت انجام دهید و 
ازامروز که این طرح کلید می خورد ما در 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در فضای 
مطالبه گری هستیم و همکاری دو طرفه 
سبب خواهد شد تا پروژه در زمان خود به 
بهره برداری برسد.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ادامه داد: منطقه اسالم 
آباد غرب دارای شرایط ویژه ای است و در 
راستای آمایش ســرزمین و در منطقه ای 
محروم این طرح اجرا خواهد شــد که این 
امردارای اهمیت ویژه اســت و باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
لزوم توجه به مدیریت زمان وریسک در 

اجرای طرح اسالم آباد غرب
امیر وکیــل زاده مدیــر طرح های 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این 

 NPC جلســه اظهارکرد: این طرح برای
دارای اهمیــت اســت و طرح اســت که 
پیشــتر اجرا نشده است بنا بر این ۳ عامل 
شناسایی ذینفعان و تاثیر آن روی پروژه و 
رضایــت کارفرما، مدیریت زمان در برنامه 
ریزی ها و همچنین مدیریت ریسک باید 

به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
اتحاد صنعت و پژوهش با اجرایی شده 

طرح اسالم آباد غرب
علی پژوهــان مدیرعامل شــرکت 
پزوهش و فناوری پتروشیمی نیز در جلسه 
آغاز قرارداد EPCC طرح GTPP مجتمع 
پتروشیمی طرح اســالم آباد غرب گفت: 
خود را متعهد می دانیم که با دتمام توان از 
این طرح ملی حمایت کنیم و خوشبختانه 
اکنــون می توان گفت کــه اتحاد صنعت 
و پژوهش با اجرایی شــده طرح اســالم 
آباد غرب تحقق یافــت.وی افزود: دانش 

فنی این طرح از ســوی شرکت پزوهش 
و فناوری پتروشــیمی تامین می شــود و 
این ســنگین ترین سرمایه گذاری کارفما 
است که روی تکنولوژی بومی انجام شده 
است و شروع اعتماد صنعت به به دشرکت 

پژوهش و فناوری است.
معرفی تیم کارفرما، تشریح فرآیند 

انتخاب مشارکت طرح و ساخت بینا و 
صنعتی و مهندسی استیم و برنامه شروع 

زود هنگام
ســید عبدالعظیم پالسعیدی مجری 
طرح GTPP پتروشیمی اسالم آباد غرب 
نیز در این جلســه ضمن معرفی مدیریت 
شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی و تیم 
کارفرما ، فرآیند برگزاری مناقصه انتخاب 
پیمانکار مهندســی ،خرید ، ساخت نصب 
و راه انــدازی طرح تولیــد پروپیلن از گاز 
طبیعی را تشــریح کرد و به اهم اقدامات 

انجام شــده تا انعقاد قرارداد با مشــارکت 
شــرکت طرح و ســاخت بینا و شــرکت 
صنعتی و مهندســی استیم اشاره کرد.وی 
افزود: بالفاصله پــس از امضای قرارداد ، 
زمیــن طرح را که بــدون تاخیر و مطابق 
برنامه زمانبندی ، به کد رســیده اســت 
تحویل مشارکت گردیده است و هیچگونه 
معارضی برای شروع عملیات اجرائی وجود 
ندارد.پالســعیدی ادامــه داد : جهت آغاز 
 Early ، ســریع عملیات اجرائی در سایت
work یــا فعالیتهای شــروع زود هنگام 
تعریف گردیده اســت و عالوه بر پیشبرد 
فعالیتهای مهندسی و خرید تجهیزات دیر 
تحویل ، جبهه هــای کاری بصورت زود 
هنگام در ســایت تعریف شده تا بالفاصله 
بعد از تجهیز کارگاه مشــارکت ، عملیات 
اجرائی فعال شــود . وی همچنین ضمن 
تاکید بــر اهمیت برنامــه زمانبندی طرح 
از مشــارکت خواست تا نســبت به برنامه 
زمانبندی متعهد باشــند .به گزارش نیپنا ، 
عملیات اجرایی احداث طرح پتروشــیمی 
اســالم آباد غرب به عنوان نخستین طرح 
تولید پلی پروپیلن از گازطبیعی در کشــور 
با ظرفیــت تولید ســاالنه ۱۲۰ هزار تن 
فرمان  بــا  پلی پروپیلن  نهایــی  محصول 
معاون اول رئیس جمهوری ۱۸ بهمن ماه 
 GTPP آغاز شد.طرح ۵۴۵ میلیون دالری
اسالم آباد غرب با هدف اجرای طرح های 
زنجیــره ارزش تولیــد پلی پروپیلن از گاز 
طبیعی، در زمینی به مســاحت ۵۴ هکتار 
در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس با دانش 
فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
پتروشیمی  از سوی شــرکت ملی صنایع 
احداث می شــود که بــرای ۴۵۰۰ نفر به 
صورت مســتقیم و غیر مستقیم در دوران 

ساخت اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

رسول اشرف زاده خبر داد:

امضای قرارداد EPC ساخت نخستین واحد متیل آمین در ایران 

چراغ سبز »بهارستان« به تابوشکنی »خليج فارس«؛
رئيس کميته پتروشيمی مجلس: ورود »خليج فارس«

 به باالدستی تحول آفرين است
»پترول« می تواند رقيب »بی.ای.اس.اف« آلمان شود

متیل  طرح   EPC مهندســی  قرارداد 
آمین ســنقر به عنوان نخستین طرح متیل 
آمین در کشــور با دو شرکت ایرانی امضا 

شد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
ســرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه  شرکت 
ایرانیان، رســول اشــرف زاده، مدیرعامل 
 EPC این شرکت در آیین امضای قرارداد
ساخت نخستین طرح متیل آمین در کشور 
که با حضور سیدجواد حسینی کیا، نماینده 
ســنقر و کلیایی مجلس شورای اسالمی 
بین نوید شــهیدی نیا، مدیرعامل شرکت 
صنایع شــیمیایی نگین سنقر و مشارکت 
شــرکت های بام دژ طرح و پترو نیرو صبا 
امضا شــد، گفت: این طــرح از طرح های 
ارزشی پترول اســت که به منظور توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشــیمی اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از واردات 

تکمیل  پایدار،  اشــتغال زایی  محصوالت، 
زنجیــره ارزش و افزایــش رفــاه جامعه 
پیرامونی از اهداف اصلی پترول در اجرای 
طرح های توســعه ای از جمله طرح متیل 
آمین اســت، افزود: به منظور دستیابی به 
این اهداف، طرح های دیگری نیز تعریف 
شده اســت که به زودی شــاهد امضای 
قرارداد EPC و کلنگ زنــی آنها خواهیم 
بود.مدیرعامل شــرکت پتــرول همچنین 
بر اســتفاده حداکثری از ســاخت داخل و 
بهره مندی از نیروهای متخصص، جوان و 
متعهد با تمرکز بــر بهره گیری از ظرفیت 
موجود در مناطق کمترتوســعه یافته تأکید 

کرد.
تکمیل زنجیره متانول و آمونیاک

شرکت  مدیرعامل  شهیدی نیا،  نوید 
صنایع شــیمیایی نگین سنقر نیز در این 
مراســم گفت: طرح متیل آمین ســنقر با 

حجم ســرمایه گذاری ۵۸ میلیون دالر با 
ظرفیت تولید ســاالنه ۲۲.۶ هزار تن منو 
متیل آمین، دی متیل آمین و تری متیل 
آمین اجرا می شود که آمونیاک و متانول 
به عنوان خوراک این واحد از شرکت های 
تابع هلدینگ خلیج فارس تأمین می شود.
وی افــزود: هم اکنــون همــه نیازهای 
مصرفی کشــور به متیل آمین و مشتقات 
آن از طریق واردات تأمین می شــود که 
با احداث نخستین واحد تولید متیل آمین 
در کشــور می توان گامی هرچند کوچک 
در راه اعتالی ایران اسالمی و خودکفایی 
کشور برداشت و به سمت تکمیل زنجیره 
متانول و آمونیاک حرکــت کرد.به گفته 
مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی نگین 
پایین دستی  بخش های  به  ورود  ســنقر، 
به دلیــل حجــم ســرمایه گذاری پایین، 
ســودآوری باال، ارتقای جایگاه راهبردی 

ایران، تکمیل زنجیــره ارزش با ورود به 
عرصه تولید مواد شــیمیایی، جلوگیری از 
توانمند  انتقال سرمایه ها به خارج کشور، 
کردن اقتصاد ملی و رشــد ســهم تولید 
ناخالص کشور از ویژگی های طرح متیل 

آمین است.شرکت صنایع شیمیایی نگین 
سنقر از شــرکت های زیرمجموعه پترول 
اســت که در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی 
اســتان کرمانشاه در مســاحتی حدود ۴ 

هکتار احداث می شود.

رئیــس کمیتــه پتروشــیمی مجلس 
در گفتگو با »شــاپا« با بیــان اینکه برنامه 
»پتــرول« برای تکمیــل زنجیره های ارزش 
پتروشیمی می تواند در کنار »ظرفیت سازی«، 
»ارزش ســازی« را هم به صنعت پتروشیمی 
هدیه کنــد، گفت: مــن از صنایــع بزرگ 

پتروشــیمی اروپا بازدید کرده ام، با قاطعیت 
اعالم می کنم »پتــرول« برای تبدیل به »بی.

ای.اس.اف« آلمان کم و کسری ندارد.
»سیدجواد حســینی کیا« همچنین با 
اشــاره به ورود »صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس« به باالدســتی صنعت نفت، تصریح 

کرد: ورود »خلیج فارس« به باالدســتی و 
اجــرای طرح هایی ترکیبی با خوراک درون 
هلدینگی را باید به فال نیک گرفت و قطعا 
حضور »هلدینگ« در باالدســتی می تواند 
زمینه ســاز تحــوالت جدیــدی در صنعت 

پتروشیمی باشد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

طرح متانول سبالن، طرح اوره و آمونیاک مسجد سلیمان و طرح اکسیر حالل عسلویه به طور رسمی افتتاح شدند

رکورد بی نظیر و درخشان در کارنامه ۵۸ ساله صنعت پتروشیمی
بهره برداری از 17 طرح با ظرفیت ۲۵ میلیون تن و تحقق رشد 3۸ درصدی

مهندس محمدی: افزون بر برنامه های توسعه ای باید به این نکته اشاره کرد که پتروشیمی امروز در حوزه ارز آوری، تامین  و عرضه ارز از طریق سامانه نیما پیشتاز است
تهیه و تنظیم: اسماعیل مددی طائمه

روز پنج شنبه گذشته، سه طرح پتروشیمی با فرمان رئیس 
جمهوری افتتاح شــد. به گفته معاون وزیــر نفت و مدیر عامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی افتتاح ۱۷ طرح با ظرفیت ۲۵ 
میلیون تن در یک ســال، رکورد بی نظیر در کارنامه ۵۸ ســاله 
صنعت پتروشیمی است. بر این اساس، با بهره برداری از این سه 
طرح، شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعهد افتتاح  ۱۷ طرح 
پتروشیمی در یک سال عمل کرده است، طرح متانول سبالن با 
ظرفیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن در سال، طرح اوره و آمونیاک 
مسجد ســلیمان با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال و طرح 
اکسیر حالل عسلویه با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال تولید پنتان 
و هگزان که برای نخســتین بار در صنعت پتروشیمی اجرا شده 
است، به طور رسمی افتتاح شدند. مهندس بهزاد محمدی، معاون 
وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، با بیان 
این که توسعه هوشمندانه صنعت پتروشیمی با جدیت در شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی دنبال و پیگیری می شود، گفت: یکی از 
افتخارات صنعت پتروشیمی برنامه ریزی دقیق نقشه توسعه و اجرا 
براســاس برنامه ریزی است .وی افزود: در ابتدای سال ۹۹ بهره 
برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی برنامه ریزی و اعالم شد که تا به 
امروز ۱۴ طرح به طور رسمی با فرمان ریاست جمهوری به بهره 
برداری رسید و برنامه افتتاح ۳ طرح باقی مانده که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا با تاخیر همراه شد، روز پنج شنبه انجام شد.معاون 
وزیر نفت تاکید کرد: افتتاح ۱۷ طرح پتروشــیمی با ظرفیت ۲۵ 
میلیون تن در یک سال، رکورد بی نظیر و درخشان در کارنامه ۵۸ 
ساله صنعت پتروشیمی است. وی با بیان این که از سال ۱۳۴۲ 
تا سال ۱۳۹۸ ظرفیت نصب شده صنعت ۶۵ میلیون تن بود که 
امروز به ۹۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، گفت: ۲۵ میلیون 
تن افزایش ظرفیت در یک ســال و رشــد ۳۸درصدی حاکی از 
ثبت رکورد بی نظیر در این صنعت است.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکهNPC ، معمار توسعه صنعت 
است،گفت: افزون بر برنامه های توسعه ای باید به این نکته اشاره 
کرد که پتروشــیمی امروز در حوزه ارز آوری، تامین  و عرضه ارز 
از طریق سامانه نیما پیشتاز اســت.وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۴ 
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حداقل به ۱۳۰ میلیون تن خواهد 
رســید و با توجه به طرح های جهش سوم، طرح های پیشران و 
نیز طرح های خوراک ترکیبی سبد تولید محصوالت پتروشیمی 
ایران متنوع می شود و تنوع در سبد محصوالت طی سال های 
آتی منجر به کاهش واردات محصوالت راهبردی پایین دســتی 
خواهد شد. محمدی، با بیان اینکه با متنوع شدن سبد محصوالت 
چهره صنعت پتروشیمی نیز تغییر خواهد کرد، افزود: طرح های 
پیشران صنعت در ۶ زنجیره و با ۳۳ طرح تعریف شده در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی تعریف شده اند.
در یکسال طالیی، افزایش ظرفیت پتروشیمی کشور از ۵۶ به 

۱۰۰ میلیون تن افتخار آمیز و ارزشمند است
در همین حال، رئیس جمهور با اشــاره به افتتاح سه طرح 
ملی پتروشیمی در استان های خوزستان و بوشهر و عملی شدن 
قول افتتاح ۱۷ طرح پتروشــیمی در طول یکسال از ابتدای سال 
۹۹ تاکنون، گفت: این دولت با وجود جنگ اقتصادی بی سابقه و 
پاندمی کرونا، در سخت ترین شرایط با هدایت رهبر معظم انقالب 

و مقاومت، حضور و صبر مردم، کشور را اداره کرد.
حجت االســالم و المسلمین دکتر حســن روحانی روز 
پنج شنبه )۳۰ اردیبهشــت ماه( در آیین افتتاح طرح های ملی 
پتروشــیمی در شصت و هشــتمین پویش تدبیر و امید برای 
جهش تولید، تاکید کرد: افتتاح پنج شنبه ها به خوبی نشان داد 
که ملت ایران مقاوم است و تحریم و فشار اقتصادی نمی تواند 
مانع آنها برای توسعه و پیشــرفت کشور شود.روحانی با بیان 
اینکه باور افتتاح ۱۷ طرح عظیم پتروشــیمی در طول یکسال 
برای بسیاری سخت بوده اما امروز این قول عملی شده است، 
افزود: اینکه دولت قادر بوده در یکســال طالیی جهش تولید 
در صنعت پتروشــیمی را به معنای واقعی عملی کرده و امروز 
ظرفیت پتروشــیمی کشور را از ۵۶ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون 
تن افزایش دهد، افتخار آمیز و ارزشــمند است.رئیس جمهور 
ســرمایه گذاری ساالنه ۳ میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی را 
نشــانه تالش و کوشش وزارت نفت، بخش خصوصی و همه 
مهندســان ، کارگران و دســت اندرکاران این بخش دانست.
روحانی با ابراز خوشــحالی از اینکه امروز در کشــور درمورد 
ضرورت و نیاز به توســعه و رونق تولید اتفاق نظر بوجود آمده 
است، تاکید کرد: امروز همه به این نتیجه رسیده اند که توسعه 
و تولید اصل اســت و گفتمان اصلی در کشــور رشد و توسعه 

اســت.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ملت ایران در طول ۴۲ 
سال گذشته از همه سیاســیون، احزاب و جناح ها جلوتر بوده 
است، اظهار داشت: ملت ایران حتی در گفتمان، نحوه تعامل با 
جهان و همچنین چگونگی رابطه با کشورهای منطقه و جذب 
سرمایه، امور را بهتر می فهمد.روحانی گفت: رشد و توسعه بدون 
جذب ســرمایه، اقتصاد دانش بنیان و اراده دولت و ارکان نظام 
برای تعامل سازنده با دنیا امکان پذیر نیست و همه بخش ها باید 
در کنار هم قرار بگیرند تا کشور در مسیر رشد قرار بگیرد.رئیس 
جمهور با اشــاره به اینکه وزارت نفت از آغاز دولت یازدهم از 
پیشتازان توسعه در کشور بوده است، گفت: قبل از دولت یازدهم 
در بخشهایی مانند بنزین و گازوئیل واردکننده بودیم و امروز در 
این حوزه ها خودکفا و صادرکننده هستیم و اگر پتروشیمی نبود 
شــاید در ۳ و نیم سال جنگ اقتصادی به زحمت می افتادیم و 
امروز ۳۴ درصد صادرات غیرنفتی متعلق به پتروشیمی، فوالد و 
دیگر صادرات غیرنفتی است که به جای نفت جایگزین شده اند.
روحانی افزود: این که ترامپ، بولتون و پمپئو شکست خورده و 
دنیا به حیرت افتاد به خاطر این بود که ملت ایران با همه توان 
به صحنه آمده و مقاومت کردند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۱۳۰ میلیارد دالر 
و تقریبا ۵۹ درصد به صادرات غیرنفتی کشور اضافه شده است و 
به واسطه افتتاح های بزرگ در طول این سالها و در پنجشنبه ها 
بود که طرف های مقابل امروز به وین آمده اند و قبول دارند که 
باید همه تحریم های اصلی از جمله تحریم نفت، پتروشیمی، 
کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و بانکها را بردارند و در این راستا 
توافق اصلی انجام شده و مواردی را در حال گفت و گو هستیم 
تا به توافق نهایی برسیم.روحانی گفت: دولت به دنبال شکست 
کرونا و تحریم است و با واکسن های خریداری شده و تولیدات 
داخلی امیدواریم در پایان دولت اطمینان نسبی در موضوع کرونا 
حاصل شود و تا پایان دولت همچنین تحریم را خواهیم شکست 
که این افتخاری برای صبوری مردم اســت، ما هر چه داریم از 

مقاومت ملت ایران و هدایت های مقام معظم رهبری است.
در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ 

میلیون تن به بهره برداری رسید
وزیــر نفت هم با بیــان اینکه با افتتاح ســه طرح امروز 
پتروشیمی، به قول بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی عمل کرده 
ایم، گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشــیمی با 
ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره برداری رســیده است و ظرفیت 
پتروشــیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده 
اســتبیژن زنگنــه روز پنجشــنبه، ۳۰ اردیبهشــت ماه در آیین 
بهره برداری رسمی از ســه طرح پتروشیمی که با دستور رئیس 
جمهوری و به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، با بیان این مطلب 
اظهار کرد: استفاده از فاینانس، منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی 
به آن معنا نیست که به مسائل داخلی توجه نمی کنیم بلکه به آن 
معناســت که افزون بر منابع داخلی از منابع خارجی هم استفاده 
کنیم.وی تصریح کرد: در صنعت نفت حرکتی شــروع شــده و 
امیدواریم ادامه پیدا کند و آن این است که عمده سرمایه گذاری ها 
متکی بر استفاده از ظرفیت های داخلی است؛ یعنی زنجیره ای از 
اشتغال در صنایع ساخت تجهیزات، خدمات و راه اندازی به وجود 

آمده و صدها کارخانه و کارگر فعال شده اند.

به قول مان عمل کردیم
وزیر نفت با بیان اینکه با افتتاح سه طرح امروز پتروشیمی، 
به قولی کــه درباره بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشــیمی دادیم 
عمل کردیم، تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح 
پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره برداری رسیده است 
و ظرفیت پتروشــیمی از ۵۶ میلیون تــن به بیش از ۹۰ میلیون 
تن رسیده اســت. در طول یکسال اخیر ظرفیت پتروشیمی ۳۸ 
درصد رشــد داشته است که بی سابقه ترین رشد در تاریخ صنعت 
پتروشــیمی در طول یکســال به شــمار می رود.زنگنه ارزش 
طرح های پتروشــیمی که تاکنون به بهره برداری رسیده است را 
۱۷ میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: مجموع ســرمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دالر 
بوده که بخشــی از آن افتتاح شــده و بخشی دیگر از طرح های 
جهش دوم امسال یا اوایل سال آینده افتتاح می شود.وی به طرح 
پتروشیمی مسجدسلیمان به عنوان یکی از طرح هایی که امروز 
به بهره برداری می رسد اشــاره کرد و افزود: بسیار خوشحالم در 
مسجدسلیمان طرحی با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و ۷۶۰ 
هزار تن اوره و آمونیاک با سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیون دالر افتتاح 
می شود. صندوق بازنشستگی کشوری در این طرح سرمایه گذاری 
کرده اســت.وزیر نفت گفت: ما همچنین اجازه و موافقت ایجاد 
یک پتروپاالیش در این منطقه را متکی بر گازهای همراه نفت 
داده ایم و امیدواریم این طرح هم اجرا شــود تا در این منطقه که 
محل تولد صنعت نفت ایران است سرمایه گذاری بیشتری انجام 
شود.زنگنه ادامه داد: متانول پتروشیمی سبالن  دیگر طرحی است 
که امروز به بهره برداری رســمی می رسد. سرمایه گذاری ۴۰۶ 
میلیون دالری این طرح از ســوی گروه انرژی سپهر و هلدینگ 
پتروفرهنگ انجام شــده است و ظرفیت آن یک میلیون و ۶۵۰ 
میلیون تن متانول در سال است. محصوالت این پتروشیمی به 
میزان ساالنه ۴۱۰ میلیون تن صادراتی است.وی تصریح کرد: با 
بهره برداری از این طرح، ظرفیت تولید متانول کشور به ۱۴ میلیون 
تن در سال می رسد که با برنامه ریزی های انجام شده ۵ میلیون 
تن از این میزان وارد زنجیره تولید پروپیلن و طرح های پایین دستی 
می شود تا هم نیاز داخل تامین و هم بازار خارجی متانول متعادل 
شــود.وزیر نفت از طرح پنتان و هگزان پتروشیمی اکسیر حالل 
به عنوان آخرین طرحی که امروز به بهره برداری می رسد نام برد و 
توضیح داد: ۴۸ میلیون دالر در این طرح سرمایه گذاری شده است 

و ظرفیت تولید ساالنه آن نیز ۵۰ هزار تن است.
برای ریل گذاری مناسب در توسعه صنعت پتروشیمی 

چارچوب کلی طرح های برنامه هفتم توسعه را نیز تدوین 
کردیم

زنگنه با بیان اینکه با افتتاح این طرح ها ۱۰ طرح از بسته 
جهــش دوم باقی می ماند که تا پایــان ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ به 
نتیجه می رسد، اظهار کرد: با افتتاح این طرح ها، تولید پتروشیمی 
به ۱۰۰ میلیون تن در ســال که هدف برنامه است، می رسد.وی 
افزود: ۴۰ طرح جهش ســوم پتروشــیمی نیز فعال است که با 
بهره برداری از آنها تولید محصوالت پتروشیمی به ۱۳۳ میلیون 
تن در ســال به ارزش ۳۷ میلیارد دالر بر مبنای قیمت های پایه 
ســال ۹۵ خواهد رسید. میانگین پیشرفت این طرح ها حدود ۳۰ 
درصد اســت.وزیر نفت از آغاز عملیــات مگاپروژه های خوراک 

ترکیبی در هفته های آتی خبر داد و توضیح داد: مگاپروژه هرمز با 
ظرفیت ۵.۸ میلیون تن و نفت و گاز آریا با ظرفیت ۴.۸ میلیون تن 
از جمله آنها هستند که قرار است محصوالت جدید تولید کنند. 
این طرح ها که به طرح های جهش ســوم اضافه شده، قرار است 
تا ســال ۱۴۰۶ به بهره برداری برسند.زنگنه ادامه داد: قرار است 
مجموعه ای از طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت، توسعه 
میدان های گازی، پاالیشگاه گاز، پتروشیمی و پایین دستی نیز در 
غرب کشور با مجموع سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد دالر در خردادماه 
آغاز شــود که معتقدم تحولی در غرب کشور ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما برای ریل گذاری مناســب در توسعه صنعت 
پتروشــیمی چارچوب کلی طرح های برنامه هفتم توسعه را نیز 
تدوین کردیم، تصریح کرد: در این چارچوب بر راهبرد توســعه 
و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی محصوالت و ایجاد ارزش 
افزوده در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن تاکید شده 
است.به گفته وزیر نفت، با بهره برداری از این طرح ها ۲۰ محصول 
جدید به محصوالت صنعت پتروشیمی افزوده می شود.زنگنه ادامه 
داد: بسیار خوشحالم همکاران مان در مجموعه صنعت پتروشیمی 
به تعهدی که به مردم و شــما )رئیس جمهــوری( دادند عمل 
کردند. نقش دولت در این طرح ها تخصیص خوراک و حمایت از 
شرکت ها بود و سرمایه گذاری از سوی خودشان تامین شده است.

وی در پایان از همه دست اندرکاران صنعت پتروشیمی که نقش 
مهمی در تامین ارز کشــور در این سال های تحریم ایفا کردند 
قدردانــی کرد و گفت: اگر بتوانیم آنگونه که حق مردم و صنعت 
پتروشیمی است عمل کنیم خیلی سریعتر می توانیم رشد، توسعه 

و اشتغال ایجاد کنیم.
ایران از واردات هگزان و پنتان بی نیاز شد

در همین حال، مدیرعامل پتروشیمی تخت جمشید پارس 
عسلویه به رفع دغدغه پتروشیمی های کشور برای تأمین هگزان 

و پنتان با بهره برداری از طرح اکسیر حالل عسلویه اشاره کرد و 
گفت: ایران از واردات این دو محصول اساسی برای پتروشیمی ها 
بی نیاز شد. محمدرضا اخوان در آیین بهره برداری از طرح اکسیر 
حالل عسلویه با اشــاره به اینکه این واحد زیرمجموعه شرکت 
پتروشیمی تخت جمشید پارس عســلویه است، اظهار کرد: این 
طرح برای تولید ۴۰ هزارتن هگزان و ۱۰ هزار تن پنتان راه اندازی 
شده است.وی با بیان اینکه واحد اکسیر حالل عسلویه با هدف 
رفع حلقه مفقوده صنعت پتروشــیمی برای حالل های پلی اتیلن 
و پلی استایرن ها طراحی شده است، افزود: اکسیر حالل عسلویه 
یک واحد پیشران اســت؛ تاکنون هگزان و پنتان از کره و هند 
و کشــورهای دیگر وارد می شــد که با احداث این واحد وارداتی 
نداریــم و نگاه بزرگی به صادرات هم شــده اســت.مدیرعامل 
پتروشیمی تخت جمشید پارس عســلویه حجم سرمایه گذاری 
طرح اکســیر حالل را ۴۸ میلیون دالر عنــوان کرد که به طور 
کامل از سوی بخش خصوصی تأمین شده است.اخوان ادامه داد: 
پیش بینی می شود این طرح حداقل ۳۰ میلیون دالر درآمد ارزی 
برای کشــور و ۱۰ میلیون دالر نیز فروش داخل داشته باشد.وی 
با اشاره به اینکه با افتتاح این طرح، پتروشیمی های کشور دیگر 
دغدغه ای برای ماده هگزان که ماده ای بســیار فرار و اساسی در 
واحدهاســت نخواهند داشت، گفت: این محصول از طریق خط 
لوله به شرکت های پتروشیمی منطقه منتقل می شود. این شرکت 
۶ کیلومتر خط خوراک رفت و برگشت در منطقه در این یک سال 
طراحی کرده تا اکسیر حالل برای دریافت ۲۶۰ هزار تن رافینت 
از پتروشیمی نوری آماده باشد.مدیرعامل پتروشیمی تخت جمشید 
پارس عسلویه با بیان اینکه دانش، فرآیند و کاتالیست تولید هگزان 
و پنتان در کشور بومی سازی شده است، اظهار کرد: دانش فنی، 
طراحی و کاتالیست این طرح از سوی اکسیر نوین فرآیند آسیا و 
بالغ بر ۹۰ درصد تجهیزات الزم نیز از داخل تأمین شده است.به 
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گزارش

طرح متانول سبالن، طرح اوره و آمونیاک مسجد سلیمان و طرح اکسیر حالل عسلویه به طور رسمی افتتاح شدند

رکورد بی نظیر و درخشان در کارنامه ۵۸ ساله صنعت پتروشیمی
بهره برداری از 17 طرح با ظرفیت ۲۵ میلیون تن و تحقق رشد 3۸ درصدی

مهندس محمدی: افزون بر برنامه های توسعه ای باید به این نکته اشاره کرد که پتروشیمی امروز در حوزه ارز آوری، تامین  و عرضه ارز از طریق سامانه نیما پیشتاز است

گفته وی، اجرای اکسیر حالل عسلویه برای ۱۲۰ نفر در دوران 
بهره برداری و برای ۶۰۰ نفر در زمان ســاخت اشتغالزایی ایجاد 
کرده است.اخوان ادامه داد: نصب طرح اکسیرحالل عسلویه در 
۱۲ ماه از اردیبهشت ماه پارسال تا اردیبهشت امسال در شرایط 
کرونایی انجام شده است که این الگویی برای طرح هایی است 
که در کشور در حال انجام است زیرا زمان برای بخش خصوصی 

بسیار مهم است.
با فرمان رئیس جمهوری؛ پتروشیمی مسجدسلیمان به 

بهره برداری رسید
در همین حال، پتروشــیمی مسجدســلیمان با ظرفیت 
تولید ســاالنه یک میلیون و ۷۵۵ هزار تــن اوره و آمونیاک با 
دستور رئیس جمهوری بهره برداری شــد. طرح اوره و آمونیاک 
مسجدســلیمان به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت 
پتروشیمی صبح روز پنجشنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه با دستور حسن 
روحانی، رئیس جمهوری از طریق ویدیوکنفرانس به بهره برداری 
رســمی رسید.ســاخت طرح اوره وآمونیاک مسجدسلیمان از 
اســفندماه ۱۳۹۳ آغاز و با هدف تولید ســاالنه ۶۸۰ هزار تن 
آمونیاک و ۱۰۷۵ هزار تن اوره با مصرف ۸۶۱ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی در سال به عنوان خوراک، در زمینی به مساحت ۵۰ 
هکتار در منطقه هفت شهیدان مسجدسلیمان استان خوزستان 
اجرا و تکمیل شــد که ارزش فروش محصوالت این مجتمع 
بالغ بر ۲۶۸ میلیون دالر در ســال پیش بینی شده است.شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی کشوری با ۶۶.۵۵ درصد 
سهم و بخش خصوصی با ۳۳.۴۵ درصد، سهامداران پتروشیمی 
مسجدسلیمان هستند و سرمایه ۸۵۰ میلیون دالری این مجتمع 
از محل آورده سهامداران و خط اعتباری چین تأمین شده است.
پتروشــیمی مسجدسلیمان در دوران ساخت برای ۵ هزار نفر و 
در دوران بهره برداری برای ۱۵۰۰ نفر اشــتغالزایی داشته است.

واحد آمونیاک این مجتمع لیسانس کازاله سوئیس و واحد اوره 
و دانه بندی نیز لیســانس تویو ژاپن را داراست. پیمانکار اصلی 
شرکت مهندسی ووهان چین، مشــاور مدیریت پروژه شرکت 
مهندســی پرآور، نماینده صاحبان لیســانس شرکت طراحی و 

مهندسی صنایع پتروشیمی است.
دولت دوازدهم به سال ها انتظار مردم مسجدسلیمان پاسخ 

داد
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان هم 
گفت: پس از ســال ها انتظار مردم مسجدسلیمان، پتروشیمی 
مسجدســلیمان در دولت دوازدهم به ثمر رسید و این اقدام، در 
تاریخ این منطقه ماندگار خواهد شــد. یوسف داوودی در آیین 
بهره برداری از طرح پتروشیمی مسجدسلیمان، با اشاره به اهمیت 
کار تیمی در اجرای پروژه ها افزود: هم زیســتی و کار تیمی بین 
دولتی ها و خصوصی ها از شــاخصه های اجرای این طرح ملی 
بوده است.بر اســاس این گزارش، ساخت طرح اوره وآمونیاک 
مسجدسلیمان از اســفندماه ۱۳۹۳ آغاز و با هدف تولید ساالنه 
۶۸۰ هزار تن آمونیاک و ۱۰۷۵ هــزار تن اوره با مصرف ۸۶۱ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سال به عنوان خوراک، در زمینی 
به مســاحت ۵۰ هکتار در منطقه هفت شهیدان مسجدسلیمان 
استان خوزستان اجرا و تکمیل شد که ارزش فروش محصوالت 
این مجتمع بالغ بر ۲۶۸ میلیون دالر در ســال پیش بینی شده 
است.شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
با ۶۶.۵۵ درصد ســهم و بخش خصوصی بــا ۳۳.۴۵ درصد، 
سهامداران پتروشیمی مسجدســلیمان هستند و سرمایه ۸۵۰ 
میلیــون دالری این مجتمع از محل آورده ســهامداران و خط 
اعتباری چین تأمین شــده است.پتروشیمی مسجدسلیمان در 
دوران ســاخت برای ۵ هزار نفــر و در دوران بهره برداری برای 
۱۵۰۰ نفر اشتغالزایی داشته اســت.واحد آمونیاک این مجتمع 

لیسانس کازاله سوئیس و واحد اوره و دانه بندی نیز لیسانس تویو 
ژاپن را داراست. پیمانکار اصلی شرکت مهندسی ووهان چین، 
مشاور مدیریت پروژه شرکت مهندسی پرآور، نماینده صاحبان 

لیسانس شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: صادرات محصوالت 

پتروشیمی مسجدسلیمان آغاز می شود
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هم از عقد قرارداد 
صادرات محصوالت پتروشیمی مسجدسلیمان و آغاز صادرات در 
هفته های پیش رو خبر داد. اکبر افتخاری، در آیین بهره برداری 
از طرح پتروشیمی مسجدســلیمان با اشاره به اینکه این طرح 
در شمال استان خوزســتان واقع شده که یکی از محروم ترین 
مناطق استان به ویژه مسجدسلیمان است، اظهار کرد: با اجرای 
ایــن طرح برای نزدیک ۴ هزار نفر در دوران ســاخت و ۱۵۰۰ 
نفر در دوران بهره برداری اشــتغال ایجاد شده است که پس از 
اکتشــاف نفت، طرح دیگری در این سطح در این منطقه اجرا 
نشده بوده است.وی به تولید یک میلیون و ۷۶ هزار تن اوره در 
پتروشیمی مسجدسلیمان اشاره کرد و افزود: قراداد صادرات ۵۰۰ 
هزار تن محصوالت این شرکت نهایی شده و از یکی دو هفته 
آینده صادرات این محصول آغاز می شــود.مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری، حجم سرمایه گذاری در طرح پتروشیمی 
مسجدســلیمان را ۸۵۰ میلیون دالر عنوان کــرد و ادامه داد: 
پیش بینی می شود ساالنه ۲۶۸ میلیون دالر ارزآوری از این محل 
داشته باشــیم.افتخاری، فناوری مناسب و روند مطلوب اجرای 
طرح پتروشیمی مسجدســلیمان را حاصل همکاری سه جانبه 
میان شرکت ووهان چین به عنوان پیمانکار، بخش خصوصی به 
عنوان شریک، صندوق بازنشستگی کشوری و مهندسان توانمند 

داخلی در دوران کرونا دانست. 
با فرمان رئیس جمهوری؛ پتروشیمی سبالن به بهره برداری 

رسید
در همین حال، پتروشــیمی ســبالن به عنوان یکی از 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه 
یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول به ارزش ۴۱۲ میلیون دالر 
با دســتور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. شرکت صنایع 
پتروشیمی سبالن با هدف تولید ساالنه یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
تن متانول گرید AA با دســتور حسن روحانی، رئیس جمهوری 
به صورت ویدیوکنفرانس بهره برداری شد.پتروشیمی سبالن با 
مجموع ۴۰۶ میلیون دالر ســرمایه گذاری فاز ۲ پتروشیمی در 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث و این میزان سرمایه از 
محل آورده سهامداران، فاینانس خط اعتباری چین و تسهیالت 
کوتاه مدت تأمین شــده است؛ شــرکت انرژی سپهر با ۹۹.۹۶ 
درصد ســهامدار اصلی و پتروشیمی دنا، شرکت سرمایه گذاری 
ســیراف انرژی، شرکت تجارت بین الملل سکو و شرکت قطب 
پتروشیمی سپهر الوان دیگر ســهامدارن این شرکت هستند.

خوراک مورد نیاز پتروشیمی سبالن یک میلیون تن گاز طبیعی 
در سال اســت که از طریق خط سراسری گاز از سوی شرکت 
پتروشیمی دماوند تأمین می شود و ارزش فروش محصوالت این 
مجتمع ساالنه ۴۱۲ میلیون دالر پیش بینی شده است، همچنین 
اجرای پتروشیمی ســبالن برای ۴۲۰۰ نفر در دوران ساخت و 
۸۳۴ نفر در دوران بهره برداری اشــتغالزایی ایجاد کرده اســت.

لیسانس، مهندسی پایه و خرید تجهیزات انحصاری از 
شرکت هالدر تاپسویی، مهندسی تفصیلی و خرید دیگر تجهیزات 
از شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدک( و سیویل 

و نصب تجهیزات از سوی شرکت کیسون انجام شده است.
مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ: متانول نقطه پایانی برای 

پتروفرهنگ نیست
مدیرعامــل هلدینگ پتروفرهنگ با تأکید بر اینکه متانول 
برای پتروفرهنگ نقطه پایانی نیست، گفت: این هلدینگ امسال 
با اخذ مجوزهای الزم به صنایع پایین دســتی ورود خواهد کرد. 
مرضیه شاهدایی در آیین بهره برداری رسمی از پتروشیمی سبالن، 
با اشاره به اینکه سبالن از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ انرژی 
ســپهر است، اظهار کرد: ۵۱ درصد از سهام این شرکت متعلق به 
هلدینگ پتروفرهنگ و ۴۶ درصــد آن متعلق به بانک صادرات 
است.وی افزود: فاینانس تأمین مالی طرح پتروشیمی سبالن در 
ســال ۹۴ از محل سایناشور گشایش اعتبار اسنادی شد و با ورود 
پتروفرهنگ در سال ۹۷ به مدیریت مجموعه انرژی سپهر، اجرای 
طرح ســرعتی دوچندان گرفت و اکنون آماده بهره برداری است.
مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ با قدردانی از تالش تمام مدیران، 
متخصصان و دست اندرکاران طرح پتروشیمی سبالن ادامه داد: با 
بهره برداری از این طرح، ساالنه ۱۶۵۰ هزار تن متانول به ظرفیت 
محصوالت پتروشیمی کشــور اضافه می شود.شاهدایی یادآوری 
کرد: اگرچه این مجتمع از فناوری هالدور تاپسوی دانمارک بهره 
می برد، اما بخش قابل توجهی از تجهیزات طرح از تولیدکنندگان 
داخلی تأمین شده است. همچنین در این مجتمع برای نخستین بار 
از کاتالیست بومی سنتز متانول ساخت شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی استفاده شده است.وی با قدردانی از تالش های بی وقفه 
بیژن زنگنه وزیر نفت، محســن حاجی میرزایــی، وزیر آموزش و 
پرورش، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در مسیر بهره برداری از پتروشیمی سبالن گفت: بی شک اگر این 
تالش ها و کمک ها نبود، ما امروز شــاهد بهره برداری از سبالن 
نبودیم.مدیرعامــل هلدینگ پتروفرهنگ با اشــاره به اینکه این 
شــرکت ۲ مجموعه متانولی دیگر را نیز در حال ســاخت دارد، 

تصریح کرد: با بهره برداری از آن ها طی دو ســال آینده، می توان 
پتروفرهنگ را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
متانــول در دنیا قرار داد که این امر مزیتی برای ما فراهم می کند 
که بتوان نقش پررنگی برای سیاست گذاری جهانی صادرات این 
محصول داشته باشیم و در تعیین قیمت جهانی متانول به همراه 
دیگر همکاران تأثیرگذار باشیم.شــاهدایی تأکید کرد: البته برای 
پتروفرهنگ متانول نقطه پایانی نیست و این هلدینگ با دریافت 
مجوزهای الزم و حمایت های حاکمیتی در سال ۱۴۰۰ به صنایع 
پایین دستی ورود می کند به طوری که گام های نخست این اقدام 
با حمیت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برداشته شده و 

به زودی وارد مرحله اجرایی می شود.
وزیر آموزش و پرورش: پتروفرهنگ یکی از بزرگترین 

تولیدکنندگان متانول دنیا می شود
وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری از ۲ طرح متانولی 
دنا و سیراف انرژی در هلدینگ پتروفرهنگ طی دوسال آینده 
اشــاره کرد و گفت: با این برنامه ریــزی، پتروفرهنگ به یکی 
از بزرگتریــن تولیدکنندگان و عرضه کننــدگان متانول در دنیا 
تبدیل می شود. محســن حاجی میرزایی در آیین بهره برداری از 
پتروشــیمی سبالن با اشاره به اینکه شرکت پتروفرهنگ یکی 
از چهار هلدینگ اصلی زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان 
است، اظهار کرد: فعالیت های این هلدینگ در حوزه پتروشیمی و 
انرژی تمرکز دارد و سود همه فعالیت های آن به اعضای صندوق 
ذخیره فرهنگیان تعلق می گیرد.وی افزود: در واقع بخش مهمی 
از ســودآوری فزاینده این صندوق که امسال به بیش از ۵ هزار 
میلیارد تومان می رســد، حاصل سرمایه گذاری های آینده نگری 
است که در حوزه پتروشیمی انجام شده است. در چارچوب همین 
راهبرد است که طی یک سال، شاهد دومین افتتاح واحد متانولی 
پتروفرهنگ، از ســوی رئیس جمهوری هستیم.وزیر آموزش و 
پرورش ادامه داد: پتروشیمی ســبالن با مالکیت ۵۱ درصدی 
پتروفرهنگ، دومین طرح متانولی این مجموعه در یک ســال 
اخیر و نخســتین طرح از سه طرح هلدینگ انرژی سپهر است 
که ارزش محصول آن بیش از ۴۰۰ میلیون دالر در سال خواهد 
شــد.حاجی میرزایی با قدردانی از حمایت های وزارت نفت و با 
بیان اینکه پتروفرهنگ طی دو سال آینده، ۲ طرح متانولی دیگر 
به نام های دنا و ســیراف انرژی را هم به بهره برداری می رساند، 
تصریح کرد: با این برنامه ریزی، پتروفرهنگ به یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان متانول در دنیا تبدیل می شود؛ 
افتخاری ملی که منزلت و منافع آن برای فرهنگیان کشور است 
که افزون بر کســب سود از عضویت در این صندوق، در توسعه 

کشور نیز نقش مهمی ایفا می کند.
طرح اکسیر حالل عسلویه به بهره برداری رسید

طرح اکسیر حالل عسلویه با ایجاد نخستین واحد تولید 
پنتان و هگزان صنعت پتروشــیمی با مجمــوع ظرفیت تولید 
ساالنه ۵۰ هزار تن، با دســتور رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسمی رســید.طرح اکسیر حالل عســلویه به عنوان یکی از 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی با دستور حسن روحانی، 
رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس بهره برداری شد.طرح 
اکســیر حالل از سال ۹۷ با هدف تولید ســاالنه ۴۰ هزار تن 
هگزان و ۱۰ هزار تن پنتان در عســلویه آغاز و اجرا شــد که 
ارزش فروش محصوالت این شــرکت ساالنه ۴۰ میلیون دالر 
پیش بینی شــده اســت و ۴۸ میلیون دالر سرمایه طرح اکسیر 
حالل عسلویه از محل آورده نقدی شرکت پتروشیمیایی تخت 
جمشید پارس عسلویه به عنوان سهامدار این طرح تأمین شده 
است.اکســیر حالل عســلویه برای تولید محصوالت پنتان و 
هگزان به ۲۶۰ هزار تن رافینت نیاز دارد که از پتروشیمی نوری 
دریافت می شود؛ هگزان در واحدهای تولید پلی اتیلن سنگین با 
سیستم اسلری، واحدهای روغن کشی و دارویی و صنعتی و پنتان 
نیز در صنایع پتروشــیمی به عنوان عامل پف زا در پلی استایرن 
انبساطی، حشره کش ها و صنایع تولید شوینده مصرف می شود.

اجرای طرح اکســیر حالل عسلویه در دوران ساخت برای ۶۰۰ 
نفر و در دوران بهره برداری برای ۱۲۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده 
است.ســازه های فلزی شهریار، اکسیر نوین آسیا، هوایار کنترل 
پیشرو، آران سیج، ره آوران فجر جنوب، فرنیکان، آریا سپهرکیان، 
دابوصنعت، یورواسالت پارس، زیگورات، فن تدبیرخاتم، زاگرس 
توربین صنعت، کیهان صنعت کاوه، تســال، تهران جوان، بهار 
صنعت ندار، پارس نیکومجد، پتروفراز فرادید کیهان، پترو تجهیز 
فرادید، الکتروکویر یزد، پترو سازه بین الملل آرام، سازه های فلزی 

کارون، پیمانکاران و مشاوران این طرح بوده اند. 

طرح متانول سبالن با ظرفیت 
یک میلیون و 6۵۰ هزار تن در 

سال، طرح اوره و آمونیاک 
مسجد سلیمان با یک میلیون و 
7۰۰ هزار تن در سال و طرح 
اکسیر حالل عسلویه با ظرفیت 

۵۰ هزار تن در سال تولید پنتان 
و هگزان که برای نخستین بار 

در صنعت پتروشیمی اجرا شده 
است، به طور رسمی افتتاح 

شدند
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بهداشت و 
درمان

در اولین سفر مدیرعامل سازمان انجام شد

بهره برداری از آزمایشگاه تست سلولی مولکولی
 در بندر ماهشهر 

آزمایشگاه تســت سلولی مولکولی 
بیمارســتان صنایع پتروشیمی نفت بندر 
ماهشــهر با حضور مدیرعامل سازمان و 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی ماهشهر به بهره برداری رسید. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
، مدیرعامل ســازمان با اشاره به اهمیت 
منطقه  در  مولکولی  آزمایشگاه ســلولی 
بندر ماهشهر گفت: امروز گام مهمی در 
راستای بهبود وضعیت بهداشت  و درمان 
منطقه برداشته شد و با توجه به اهمیت 
بندر ماهشهر و شرایط کرونا در کشور، با 
همکاری صنایع پتروشیمی، این مرکز به 

بهره برداری رسید.
دکتر سید مهدی هاشمی ادامه داد: 
بهداشت  شــبکه  همکاری  با  امیدواریم 
و درمان شهرســتان ماهشهر و دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خدمات 
بهتری را به مردم این منطقه ارایه کنیم.
 وی هدف از راه اندازی  آزمایشگاه 
بیمارســتان نفت  ســلولی مولکولی در 
شــهرک بعثت به نــام شــهید »رضا 
واشــنگ«  توسط ســازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت را افزایش ســرعت 
تشخیص و غربالگری و ارائه خدمات با 

کیفیت تخصصی عنوان کرد.
مدیرعامــل ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نیز در این 
آیین گفت: مجموعه صنایع پتروشیمی با 
آغاز شیوع ویروس کرونا، اقدامات زیادی 
در حوزه ی حفظ ســالمت شهروندان و 

ساکنان منطقه انجام داده است.
وی در خصــوص طوالنی شــدن 
افزود:  آزمایشــگاه  این  فرآیند تجهیــز 
تجهیــزات ایــن آزمایشــگاه از ۶ ماه 
پیش خریداری شــده بــود، اما به دلیل 
طوالنی شــدن صدور مجوزها و یافتن 
مکان استاندارد برای احداث آزمایشگاه، 
فرآیند تاسیس آن طوالنی شد.سرپرست 
فرمانداری بندر ماهشــهر نیز در حاشیه 
این آیین بیان کــرد: این مرکز با اعتبار 
۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات شورای 
راهبردی پتروشــیمی احــداث و تجهیز 
شده است.بندری افزود: با راه اندازی این 

پنجمین شهرستان  ماهشهر  بندر  مرکز، 
دارای آزمایشــگاه ســلولی مولکولی در 
خوزستان اســت و از این پس نیازی به 
ارســال تست های پی.ســی. آر به مرکز 
اســتان وجود ندارد.سرپرست فرمانداری 
بندر ماهشــهر ادامه داد: همچنین زمان 
پاسخ دهی به تست های انجام شده از ۴۸ 
ساعت به همان روز کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد: در این آزمایشــگاه، 
عالوه بر ویروس کرونا، تمام ویروس ها 
ایــدز و میکروب هایی  مانند هپاتیــت، 
کــه در محیــط کشــت عــادی قابل 
پرورش نیســت از جمله میکروب ســل 

و مایکوباکتری هــای نوگونه که نیازمند 
محیط های کشــت خاص هستند، قابل 

تست و آزمایش است.
بنــدری افــزود: این آزمایشــگاه 
دارای کاربردهای فراوان است و عالوه 
بــر تســت های ویروســی و میکروبی، 
آزمایش هــای مربوط به جرم شناســی، 
آن  در  دیرینه شناسی  و  انگشــت نگاری 
قابل انجام اســت.وی گفــت: در بحث 
آزمایش پی سی آر، تســت های کرونا به 
صورت رایگان در مراکز ۱۶ ساعته بندر 
ماهشــهر انجام و برای تشخیص به این 

آزمایشگاه ارسال می شوند.

بــرداری  بهره  ایــن  در حاشــیه 
مدیرعامل ســازمان به همراه دکتر سید 
محمدرضا موالی زاده سرپرست مدیریت 
دهقان  بهــرام  ســازمان،دکتر  عملیات 
رییس بهداشــت و درمــان صنعت نفت 
اهواز و سیده فاطمه اولیایی رییس روابط 
عمومی و تکریم ارباب رجوع سازمان از 
قســمت های مختلف بیمارستان بازدید 
بعمل آورند و همچنین نشستی با حضور 
روســا ، مدیران و کارکنان بیمارســتان 
صنایع پتروشــیمی نفت بندر ماهشــهر 
برگزار و چالش ها و مشــکالت موجود 
در خصــوص راه اندازی سیســتم پیش 
دارویی،کمبود  انبار  ، ساختار  بیمارستانی 
نیــرو انسانی،فرســودگی تجهیــزات و 
امکانات  مطرح شد  .مدیرعامل سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت با اشاره 
به همکاری بیش از بیش ستاد و مناطق 
در جهت افزایــش کیفیت خدمات علی 
الخصوص در مناطق جنوبی  و عملیاتی 
گفت : اولویت و ماهیت ســازمان طب 
کار و طب خانواده اســت و باید در این 
خصــوص برنامه های متنوعی در جهت 

ارائه خدمات تهیه و ارائه گردد.
گفتنی است در این سفر یک روزه 
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعــت نفت با مدیران عامل شــرکت 
های پتروشیمی منطقه ماهشهر نشستی 
برگزار کرد که در این جلســه به اهمیت 
حضور بهداشــت و درمان و بیمارستان 
صنایع پتروشــیمی در منطقه تاکید شد 

و از خدمات این مرکز تقدیر بعمل آمد.

مراجعه افزون بر ۹55 هزار نفر به پزشکان خانواده 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 

مبتاليان به فشار خون باال به هيچ وجه مصرف داروهای کنترل فشار 
خون خود را قطع نکنند 

مســئول تیم پزشــک خانواده بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچســاران گفت: از زمان شــروع فعالیت طرح پزشک خانواده بیش از 
۹۵۵ هزار نفر به تیم پزشــک خانواده بهداشــت و درمان صنعت نفت 

گچساران مراجعه نموده اند. 
دکتر عباس بزرگی به مناســبت نوزدهم ماه مه روز جهانی 
پزشک خانواده )FDD( در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچســاران با اعالم اینکه طرح 
پزشــک خانواده از سال ۸۲ در بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچساران شــروع به کار کرده اســت، بیان کرد: از زمان شروع 
فعالیت طرح پزشــک خانواده تاکنون ۹۵۵ هزار و ۳۳۵ نفر به تیم 
پزشــک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه 
نموده اند.وی جمعیت تحت پوشــش پزشک خانواده بهداشت و 
درمان صنعت نفت گچساران را ۱۲ هزار و ۱۲۴ نفر اعالم کرد و 
گفت: از این تعداد شــش هزار و ۴۹۲ نفر معادل ۵۳ و نیم درصد 

خانم و پنج هزار و ۵۴۴ نفر مرد می باشد.
۱۰۰ درصد خانواده های صنعت نفت گچساران زیرپوشش پزشک 

خانواده
دکتر بزرگی افزود: در زمان حاضر ۱۰۰ درصد خانواده های 
صنعت نفت گچساران زیرپوشش پزشک خانواده قرار دارند.دکتر 
بزرگی ادامه داد: چهار هزار و ۳۱۸ نفر معادل ۳۶ درصد از جمعیت 
تحت پوشش در رده سنی صفر تا پایان ۲۹ سال، پنج هزار و ۶۴۳ 
نفر معادل ۴۶ درصد در رده ســنی ۳۰ تا ۵۹ ســال و دو هزار و 
۱۶۳ نفر معادل ۱۸ درصد در رده سنی باالی ۶۰ سال قرار دارند.

وی آمار مراجعه کننده به تیم پزشــک خانواده بهداشــت و 
درمان صنعت نفت گچســاران در سال ۹۹ را ۵۵ هزار و ۳۳۵ نفر 
اعالم کرد و گفت: ۳۱ هزار و ۳۲۱ نفر از مراجعین کارکنان شاغل 

در صنعت نفت گچســاران و افراد تحت پوشش و ۲۴ هزار و ۱۴ 
نفر کارکنان بازنشسته و افراد تحت تکلف آنها بوده اند.

دکتر بزرگی غربالگری، آزمایشات معمول، معاینات پزشکی، 
تکمیــل پرسشــنامه در زمینه ی غربالگری های روانشــناختی، 
دخانیات، میزان فعالیت بدنی، بررسی مراجعه کننده از نظر بیماری 
هــای طبی و الگوی تغذیه، پیگیری بیماری های خاص شــامل 
دیابت، فشــار خون بــاال، اختالل چربی و اضافــه وزن، چاقی و 
آسم، تشخیص، درمان و کنترل بیماری ها را خدمات اساسی تیم 
پزشک خانواده بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران عنوان 

کرد.
غربالگری غیرحضوری اشخاص دارای بیماری خاص

وی یادآور شد: با شیوع بیماری همه گیر کرونا غربالگری و 
معاینات دوره ای افراد دارای بیماری خاص )دیابت، فشــارخون، 
چربی خون، چاقی و ...( از آذرماه سال ۹۹ تا پایان سال به صورت 
غیر حضوری )تلفنی( انجام شــد.دکتر بزرگی همچنین گفت: از 
نیمه دوم مهرماه ســال ۹۹ تا پایان ســال غربالگری و معاینات 
دوره ای یکهــزار و ۴۶ نفر به صورت حضــوری صورت گرفت.

دکتر بزرگی با بیان اینکه در طرح پزشــک خانواده عالوه بر ارائه 
خدمات پزشــکی، هر بیمار یک پرونده سالمت خواهد داشت که 
تمام بیماری ها و ســوابق دارویی و بیماری فرد مورد نظر در آن 
ثبت خواهد شد، گفت: هدف کلی تیم پزشک خانواده ارتقاء سطح 
سالمت جامعه خانواده صنعت نفت می باشد.وی با بیان اینکه در 
طرح پزشک خانواده پزشک، پرســتار و بهداشت خانواده فعالیت 
می کنند، افزود: ۶ پزشــک و ۷ پرســتار در تیم پزشک خانواده 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچســاران به کارکنان و خانواده 

های صنعت نفت خدمات رسانی می کنند.

بهبود خدمات پزشکی خانواده با راه اندازی نرم افزارسینا 
نرم افزار کشــوری »سینا « دردرمانگاه های خانواده نفت راه 
اندازی شد تا ثبت الکترونیک پرونده پزشکی خانواده تسهیل شود. 
 بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی بهداشــت ودرمان 
صنعت نفت تهران، درآســتانه روزجهانی »پزشــک خانواده « با 
مســاعدت مدیرعامل سازمان بهداشــت ودرمان صنعت نفت  و 
ریاســت بیمارســتان مرکزی نفت ، نرم افزارکشــوری »سینا « 
در درمانگاه هــای خانواده نفــت راه اندازی شــد.انجام اقدامات 
پیشــگیرانه، ارائه درمانهای اولیه، تجویز دارو، درخواســت انجام 

خدمات پاراکلینیک، درخواست مشاوره، ارجاع بیماران و پیگیری 
بیمــاران ارجاعی و همچنین ثبت و ضبــط اطالعات بیماران در 
پرونده الکترونیک سالمت آنها در چارچوب خدمات تیم سالمت 

و پزشک خانواده شکل می گیرد. 
درمراکز ســالمت خانواده همکاران پرستار، ماما،کارشناس 
و  روانشــناس  تغذیــه،  کارشــناس  داروخانــه،  آزمایشــگاه، 
بهداشــتکاردهان و دنــدان بــه همــراه پزشــک خانــواده با 
 همــکاری تیمی بــه ارائه خدمت بــه جمعیت تحت پوشــش

 می پردازند. 

اخبار

مبتالیان به فشار خون باال به هیچ وجه مصرف 
داروهای کنترل فشار خون خود را قطع نکنند 
متخصص داخلی بهداشــت و درمان صنعــت نفت فارس و 
هرمزگان، گفت: افراد مبتال به فشــار خون باال، در دوران شــیوع 
ویــروس کرونا، به هیــچ وجه نباید به صورت خودســرانه و بدون 
صالحدید پزشــک، مصرف داروهای کنترل فشار خون خود را قطع 

کرده یا بدون تجویز پزشک آن ها را جایگزین کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت 
فارس و هرمزگان، این روزها، تغییر سبک زندگی و عوامل دیگری 
مانند چاقی، افزایش ســن، مصرف زیاد نمک و …؛ سبب افزایش 

تعداد مبتالیان به بیماری فشار خون باال شده است. 
کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حدود ۲۰ درصد از 
جمعیت بزرگســال ایران به آن مبتال هستند؛ این نشان دهنده عدم 

اطالع رسانی کافی درباره این بیماری است.
بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در راستای 
رســالت اصلی خود که همانا ارتقای ســطح سالمت جامعه بزرگ 
صنعت نفت اســت، در این روزهای همچنان کرونایی و به  مناسبت 
روز جهانی فشار خون باال )۱۷ می، ۲۷ اردیبهشت( از مبحث فشار 
خون باال می گوید.فشــار خون باال یک عامــل مرگ و میر قابل 

پیشگیری در سراسر جهان محسوب می شود.
بر اســاس نظر کارشناسان و پزشــکان وقت، اکثر افرادی که 
مشکل پرفشــاری خون دارند، از آن آگاه نیستند؛ زیرا ممکن است 
فشــار خون باال عالمت هشداردهنده نداشته باشد؛ به همین دلیل، 

فشار خون باال را » قاتل خاموش« نامیده اند.
از شــروع همه گیری ویروس کرونا، نگرانی های زیادی وجود 
داشــت که برخی از دســته های دارویی کاهنده فشارخون، عالئم 

عفونت کرونا را تشدید می کنند.
اما پس از چندی، تمام انجمن های علمی جهان از جمله انجمن 
قلب امریکا و اروپا تاکیــد کردند که هیچ ارتباطی بین مصرف این 
داروهای فشــار خون و افزایش احتمال ابتال به ویروس کرونا وجود 
نــدارد؛ حتی درصد مــرگ و میر، در افرادی کــه به صورت مرتب 
داروهای تجویزشــده را مصرف کرده بودند به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است.
بر اساس توصیه مرکز کنترل بیماری آمریکا و سازمان جهانی 
بهداشت، بیماران مبتال به پرفشاری خون در شرایط شیوع ویروس 
کرونا نیز، باید داروهای خود را دقیقا مطابق تجویز پزشــک مصرف 

نمایند.
متخصص داخلی بهداشــت و درمان صنعــت نفت فارس و 
هرمزگان همزمان با روز جهانی فشــار خون باال )پر فشاری خون 
_ هیپرتانسیون(، گفت: فشار خون یکی از عوامل زمینه ساز بیماری 
های قلبی و کلیوی است، فشــار خون باال خصوصاً در افراد مسن 
بسیار شایع است، تقریباً در حدود یک نفر از هر چهار نفر از فشار خون 
باال رنج می برند، در بیماران جوان تر در مردان شــایع تر است ولی 
در سنین باالتر در زنان بیشتر از مردان دیده می شود، به طور کلی با 

افزایش سن خطر ابتال افزایش می یابد.
 وی در پاســخ به این پرســش که علت ایجاد فشار خون باال 
چیست، افزود: علل بروز این بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده 
است. در بیشتر موارد افزایش مقاومت محیطی عروق مسئول افزایش 

فشار خون است که خود علل متفاوتی دارد.
دکتر احمد رضا کاظمی فر در پاسخ به این سوال که » عوامل 
مستعد کننده چیستند؟« نیز گفت: بیشتر مردم )نزدیک به ۹۵ درصد 
آن ها( از نوعی افزایش فشار خون رنج می برند که علت مشخصی 
برای آن یافت نشــده است که به این فرم، افزایش فشار خون اولیه 
گفته می شــود.وی از عواملی که در بروز این نوع افزایش فشــار 
خون موثر هســتند گفت و اشاره کرد: ســن، ژنتیک، نژاد و عوامل 
محیطی عوامل موثر در بروز این نوع افزایش فشــار خون هستند.
متخصص داخلی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 
اضافه کرد: ۵ درصد باقی مانده مبتالیان به فشار خون افزایش یافته 
علت مشــخصی برای بیماری خود دارند، به این نوع، افزایش فشار 
خون ثانویه گفته می شــود و عواملی نظیر بیماری کلیوی، بیماری 
های غدد درون ریز و داروها و سموم در بروز این نوع افزایش فشار 
خون موثر هســتند.دکتر کاظمی فر در پاسخ به این پرسش که چرا 
باید فشــار خون باال را کنترل کرد، گفت: فشار خون باال یک عامل 
خطر مهم در ایجاد نارســایی قلبی است، همچنین می تواند موجب 
نارسایی کلیه، مشکالت عروق محیطی، تخریب عروق شبکیه چشم، 
ســکته مغزی و حمله قلبی شود به همین دلیل پیشگیری و درمان 
آن بسیار مهم اســت و اگر میزان فشار خون به سرعت باال رفته و 
به حدود ۱۳۰/۲۰۰ برسد به آن فشار خون بدخیم گفته می شود که 
آســیب زیادی ایجاد می کند و موجب مرگ و میر می شود.وی راه 
های تشــخیص فشار خون باال را از طریق اندازه گیری میزان فشار 
خون، گرفتن عکس قفسه سینه، نوار قلب، آزمایش خون و آزمایش 
ادرار دانســت و گفت: هدف از درمان، رساندن فشار خون به کمتر 
از۹۰/۱۴۰ در افــراد معمولی و کمتر از۸۵/۱۳۰ در بیماران مبتال به 
بیماری کلیوی یا دیابت اســت. با این هدف که در دراز مدت خطر 
عوارض وخیمی که گفته شد کاهش پیدا کند.دکتر کاظمی فر اضافه 
کــرد: همچنین توصیه کرد: برای کمک بــه کاهش عوارض بهتر 
است که سیگار ترک شود تا آسیب عروقی کمتر گردد، وزن با رژیم 
غذایی و یــا ورزش کاهش یابد، مصرف نمک و اجتناب از مصرف 
غذاهایی که شور تهیه می شــوند کاهش و فعالیت بدنی و ورزش 
منظم وکاســتن از استرس افزیش یابد.وی گفت: برای کنترل فشار 
خون، پزشک ممکن است داروهای مختلفی تجویز کند که مکانیسم 
های متفاوتی دارند، معمواًل یک نوع دارو همراه تغییر شیوه زندگی 
به صورتی که گفته شد به کار می رود، اگر به اندازه کافی موثر نباشد 
داروهای دیگری اضافه می شوند، انتخاب دارو به عوامل متعددی از 

جمله شرایط جسمانی فرد بستگی دارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

به ارزش 1.7۸۰ میلیارد دالر؛ قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد امضا شد

گروه پتروپارس میدان گازی فرزاد را توسعه می دهد
هدف از این قرارداد که به صورت بیع متقابل اجرا می شود دستیابی به تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش طی پنج سال است

تهیه و تنظیم: دانیال آبکناری
گازی  میدان  توسعه  قرارداد 
فرزاد »ب« بــه ارزش یک میلیارد 
و ۷۸۰ میلیون دالر میان شــرکت 
ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و 
پیمانکار  به عنوان  پتروپارس  گروه 

امضا شد.
این قرارداد روز دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه با حضور بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران و محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
به امضای رضا دهقان، معاون امور توســعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت به نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران و حمیدرضا 

مسعودی، مدیرعامل گروه پتروپارس رسید.
هدف از این قرارداد که به صورت بیع متقابل اجرا می شود 
دستیابی به تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش طی پنج 
سال است.گاز تولیدی این میدان برای فرآورش به تأسیسات 
خشــکی منطقه پارس ۲ کنگان منتقل می شود، در تأسیسات 
خشــکی ابتدا میعانات گازی از گاز ترش تفکیک و ســپس 
به منظور تثبیت به پاالیشــگاه فازهای ۱۲ و ۱۹ پارس جنوبی 
منتقل خواهد شد.گاز خروجی از تأسیسات خشکی طرح فرزاد 
»ب« نیز برای فرآورش میان پنچ پاالیشــگاه موجود در منطقه 
پارس-۲ توزیع می شــود.میدان مشترک گازی فرزاد »ب« در 
محدوده بلوک فارسی در نوار مرزی ایران و عربستان و در فاصله 
نزدیک ۲۰ کیلومتری جزیره فارســی واقع شده که بر اساس 
اعالم شــرکت نفت و گاز پارس، مقــدار گاز درجای آن حدود 
۲۳ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده است و مقدار میعانات 
گازی آن حدود ۵ هزار بشکه در ازای هر میلیارد فوت مکعب گاز 

تخمین زده می شود.
افزایش قابل توجه ظرفیت تولید در پارس جنوبی و غرب 

کارون غیرقابل تکرار است
وزیر نفت با بیان اینکه برداشت گاز و نفت از میدان های 
مشــترک پارس جنوبی و غرب کارون به ترتیب ۲.۵ و ۶ برابر 
شده اســت، تأکید کرد: انجام دادن این کارها کوچک نیست، 
بدانید چنین اتفاق هایی به دلیل ظرفیت های بزرگی که در کشور 
وجود داشت قابل تکرار نیست، باب بزرگی که از دولت اصالحات 
گشوده شده بود بخش عمده آن در این دولت بسته شد.بیژن 
زنگنه در آیین امضای قرارداد توســعه میدان گازی فرزاد »ب« 
اظهار کرد: امروز روز مهمی اســت که قرارداد این میدان امضا 
می شود، مدت هاست که دنبال امضای قرارداد این میدان گازی 
بودم، از همه دوســتان و همکاران در شرکت ملی نفت ایران، 
شــرکت نفت و گاز پــارس و پتروپارس برای به ســرانجام 
رساندن این قرارداد قدردانی می کنم.وی ضمن یادآوری اینکه 
قرار بود هندی ها این میدان را توسعه دهند و پس از تبدیل گاز 
به ال ان جی )گاز طبیعی مایع شــده( آن را ببرند، گفت: شرکت 
ملی نفت ایران ســناریوهای زیادی را برای توسعه این میدان 
بررسی کرده، هزینه این میدان که اندازه اش با یک فاز پارس 
جنوبی برابری می کند حدود ۲ میلیارد دالر و بسیار باالست.وزیر 
نفت ادامه داد: میعانات گازی میدان فرزاد نیز یک هشتم پارس 
جنوبی است، در واقع بین دریافت و پرداخت تعادل وجود ندارد و 
بازپرداخت این طرح کار بسیار سختی است.زنگنه تصریح کرد: 
برنامه هندی ها این بود که گاز میدان فرزاد را به ال ان جی تبدیل 
کنند، اما در تحریم نخست از توسعه این میدان کنار کشیدند و 
دوباره پس از لغو تحریم برگشتند. شخصاً دوبار با وزیر نفت و 
گاز و مقام های هند برای توســعه این میدان صحبت کردم، اما 
حاضر نبودند بیایند، شرایط آنها از جمله تولید نکردن ال ان جی 
را هم پذیرفتیم، اما باز هم به دلیل تحریم و مسائل دیگر نیامدند.

بررسی ۳۰ سناریو برای توسعه میدان گازی فرزاد
وی با بیان اینکه وقت و هزینه زیادی برای توصیف میدان 
فرزاد صرف و ســناریوهای مختلفی برای توســعه این میدان 
بررسی شد تا بتوانیم هزینه  توسعه آن را کاهش دهیم، افزود: 
هزینه این طرح با وجود کاهش اکنون نزدیک ۱.۸ میلیارد دالر 
است که پرسش اساسی اینجاست این منبع چگونه می خواهد 
تأمین شــود؟ به طوری که بتوان بعداً آن را بازپرداخت کرد. اگر 
سراغ فروش اوراق مشــارکت برویم، مردم اوراق را در قالب 
زمانی یک ساله و دوساله و حداکثر سه ساله می خرند، در حالی 
که طرح توســعه این میدان حداقل پنج ســال زمان نیاز دارد 
و پس از تکمیل نیز چند ســال طول می کشــد تا هزینه طرح 
برگردد بنابراین شما می بینید که تأمین مالی این طرح نیازمند 
روش های دقیقی در مدیریت مالی است.وزیر نفت با بیان اینکه 
برای توســعه این میدان نزدیک به ۳۰ سناریو بررسی شده 
است، توضیح داد: سرانجام با بررسی سناریوهای مختلف این 
تصمیم گرفته شــد که گاز تولیدی در این میدان به سایت ۲ 
پارس جنوبی انتقال یابد تا از امکانات و تأسیســات موجود در 
پارس جنوبی استفاده شود، اکنون پارس جنوبی ظرفیت بسیار 
باالیی برای دریافت گاز دارد.به گفته زنگنه، مطالعه ای با عنوان 
»استفاده از پاالیشــگاه های غرب خلیج فارس« انجام و در آن 
مشخص شده که چه گازهایی به این پاالیشگاه ها منتقل شوند، 
گاز میدان بالل و کیش به این پاالیشگاه ها می آیند.وی با اشاره 

به اینکه توسعه میدان فرزاد در قالب قرارداد بیع متقابل انجام 
می شود، با یادآوری اینکه در طول این مدت با مشکالت تحریم، 
فاینانس و صندوق توسعه ملی به دلیل اینکه پولی برای پرداخت 
نــدارد روبه رو بودیم، اظهار کرد: شــیوه تأمین مالی این طرح 
)فرزاد( به صورت تلفیقی از منابع مالی صندوق توســعه ملی و 

اوراق مشارکت است.
دفتر میدان های مشترک گازی بسته شد

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد 
»ب« آخرین کار وزارت نفت در توسعه میدان های گازی مشترک 
اســت، ادامه داد: البته میدان گاز »الف« نیز است، اما تولید گاز 
از این میدان وابســته به توسعه میدان »فرزاد ب« است. برای 
توسعه میدان »فرزاد ب« نیز هم الزم است پیچیدگی های این 
میدان به صورت دقیق شناخته شــود. ابزار توسعه فقط هزینه 
کردن پول نیست، عاقالنه و با تدبیر فکر کردن مهم است.زنگنه 
تصریح کرد: دفتر بخشــی از میدان های مشترک بسته شد و 
طبق قولی که داده بودم در این دولت تمامی میدان های مشترک 
تعیین تکلیف شدند. در پارس جنوبی ۹۵ درصد کارهای مربوط 
به فاز مخزنی انجام شــده و بقیه اقدام ها مربوط به نگهداشت 
تولید و فشارافزایی است که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دالر هزینه 
دارد و طرح آن تهیه شــده و آماده اســت. در دولت آینده باید 
به آنها پرداخته شــود.وی با اشاره به اینکه ظرفیت برداشت از 
میدان های غرب کارون با افزایش ۶ برابری از ۷۰ هزار بشکه 
در روز در ســال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است، 
گفت: برداشــت گاز از میدان پارس جنوبی نیز ۲.۵ برابر شده 
است و هم اکنون روزانه ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز از این میدان 
تولید می شــود. انجام این کارها کوچک نیست، بدانید چنین 
اتفاق هایی به دلیل ظرفیت های بزرگی که در کشور وجود داشت 
قابل تکرار نیســت. باب بزرگی که از دولت اصالحات گشوده 
شــده بود بخش عمده آن در این دولت بسته شد.وزیر نفت با 
تأکید بر ضــرورت حفظ ۷۰۰ میلیون مترمکعب تولید از میدان 
مشــترک پارس جنوبی افزود: حفظ ایــن رقم تولید از ۲۷ فاز 
هنر می خواهد و ظرفیت برداشت از پارس جنوبی تکمیل است. 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی هم تأثیری بر مقدار تولید پارس 
جنوبی ندارد.زنگنه با بیان اینکه قرارداد میدان های مشــترک 
نفتی هم در شــرایط تحریم بسته شده است و در این شرایط 
قراردادهای نمایشی امضا نکردیم و برای همه آنها منابع مالی 
در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: موافقت نامه توسعه میدان 
آزادگان نیز به زودی با شــرکت های ایرانی امضا می شود.وی با 
اشاره به اینکه برای تقویت شرکت های ایرانی تالش زیادی در 
سال های اخیر انجام شده است، افزود: الحمدهلل تقویت شدند و 
پتروپارس هم اکنون به افتخار ملی تبدیل شده است و امیدواریم 

این افتخار کماکان برای کشور ادامه یابد.
از سند چشم انداز دور شدیم

وزیر نفت از همه کســانی که در سال های اخیر زحمت 
کشــیدند قدردانی کرد و گفت: مهم این اســت که کشور ما 
ســربلند و زنده باشد. همیشــه آرزویم تحقق سند چشم انداز 
در افق ۱۴۰۴ بوده اســت. در چشــم انداز گفتیم ایران از نظر 
اقتصادی، علمی و فناوری باید در جایگاه نخست منطقه باشد و 
»ایرانی« مفتخر به »ایرانی بودن« خود در افق چشم انداز باشد. 
ما خیلی فاصله داریم. ما از روزی که آغاز کردیم از چشــم انداز 

دورتریم، یعنی امروز از روزی که چشم انداز را تصویب کردیم 
از چشم انداز دورتر شــدیم. چرا؟ این پرسشی است که باید 
جواب دهیم.زنگنه تصریح کرد: ما در این مدت در حد توانمان 
برای ســربلندی کشــورمان تالش کردیم. چشم انداز را نباید 
فراموش کنیم و برای تحقق آن باید از تمام وجودمان، جانمان و 
هستی مان مایه بگذاریم. ان شاءاهلل مردم از برکات تالش هایی 
که می شود برخوردار شــوند. البته  مستلزم این است که همه 
بخش ها در کنار هم باشند، ان شــاء اهلل با هم بتوانیم کشوری 

بسازیم که به ایرانی بودنمان افتخار کنیم.
اصحاب رسانه، قلم نفروشید

وی همچنیــن با تبریک روز ارتباطــات و روابط عمومی 
خطاب به اصحاب رسانه گفت: ان شــاءاهلل اصحاب رسانه با 
اخالق حرفه ای به کارشــان ادامه دهند، مهم ترین مســئله در 
اخالق حرفه ای، صداقت و تمام راست را به صورت شرافتمندانه 
گفتن، اســت. هر چیزی را می شــود فروخت، اما قلم را نباید 
فروخت. این موضوع در این روزها که بحث انتخابات اســت 
خیلی اهمیت دارد، به ویژه جوان ترها توجه کنند شرافت حرفه ای 
را به هر قیمتی بفروشند، ارزان است.وزیر نفت همچنین در این 
مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم اکبر ترکان تأکید کرد: 
مرحوم ترکان وطن دوست، خیرخواه و بسیار عالقه مند به ایران 

بود و برای اعتالی ایران تمام تالشش را انجام داد.
پتروپارس با شناخت کامل میدان فرزاد را توسعه می دهد

مدیرعامل گروه پتروپارس از بررســی ۳۸ سناریو برای 
توســعه میدان گازی فرزاد »ب« خبر داد و گفت: این شرکت 
با شــناخت کامل توســعه این میدان را به عهده گرفته است. 
حمیدرضا مسعودی در آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی 
فرزاد »ب« اظهار کرد: میــدان گازی فرزاد »ب« در فاصله ۸۵ 
کیلومتری شــرق بوشــهر و ۳۵ کیلومتری میدان »فرزاد الف« 
واقع شده است. این میدان دارای فشار باالیی است و ساختار 
زمین شناسی بسیار پیچیده ای دارد.وی حجم گاز درجای میدان 
فرزاد »ب« را ۲۹.۳ تریلیون فوت مکعب )TCF( عنوان و با بیان 
اینکه ۲۳ تریلیون فوت مکعب این میدان در سمت ایران و ۶.۳ 
تریلیون فوت مکعب در سمت عربستان قرار دارد، یادآوری کرد: 
شرکت پتروپارس در گذشته تحت کارفرمایی مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فالت قاره ایران قراردادی 
)HOA( را برای انجام مطالعات اکتشــافی و توسعه این میدان 
امضا کرده بود که کارهای آن را منطبق بر قرارداد انجام داد، اما 
در ادامه کارهای مهم دیگری از جمله انجام مطالعات ژئومکانیک 
سه بعدی به این شرکت سپرده شد.مدیرعامل گروه پتروپارس 
ادامــه داد: برای نخســتین بار انجام مطالعــات ژئومکانیک 
ســه بعدی در شــرکت پتروپارس در این میدان با همکاری 
دانشگاه های کشور انجام شد که جای تبریک به صنعت و نفت 
گاز کشور دارد. حاصل این مطالعات این بود که ما متوجه شدیم 
در هر کجای این میدان کار حفاری را به چه صورتی انجام دهیم 
و بهینه ترین مسیر حفاری را با کمترین مخاطرات با استفاده از 

این مطالعات مشخص کردیم.
بررسی ۳۸ سناریو برای توسعه فرزاد

مســعودی با اشاره به تغییر کارفرما در سال ۹۶ و  اینکه 
شــرکت نفت و گاز پــارس در قالــب MC کار مطالعات را به 
پتروپارس واگذار کرد، افزود: برای انجام کار مطالعات و توسعه 

میدان ۶ ســناریو اصلی و ۳۲ سناریو فرعی مشخص شد و دو 
شــرکت تراز اول بین المللی در کار مطالعه این میدان در کنار 
پتروپارس بودند و سرانجام بهینه ترین سناریو انتخاب شد.وی 
با یادآوری اینکه ورود دیرهنگام به توســعه این میدان اگرچه 
مخاطره هایی را در پی داشــت، اما اگر ناشــناخته وارد میدان 
می شدیم با ریســک های جدی در توسعه روبه رو بودیم، گفت: 
خوشــبختانه پتروپارس با آگاهی کامل وارد توسعه این میدان 
شده اســت، امیدواریم در ادامه با برنامه ریزی هایی که انجام 
شــده، ریســک ها را کاهش و میدان را در حداقل زمان ممکن 
توسعه دهیم. مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه این میدان 
با روش بیع متقابل و با هزینه ۱.۷۸ میلیارد دالر توسعه می یابد 
در پایان گفت: از اعتماد وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران 
به پتروپارس تشکر می کنم. سعی پتروپارس در این سال ها این 
بوده است تا پروژه هایی را که به این شرکت واگذار شده منطبق 
با هزینه اقتصادی، کیفیت و زمان به سرانجام برساند. امیدواریم 

پاسخگوی این اعتماد باشیم.
تعیین تکلیف میدان های مشترک نفت و گاز در ایستگاه آخر

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، امضای قرارداد توسعه 
میدان فــرزاد را نقطه پایان بخش تعییــن تکلیف میدان های 
مشترک گازی کشــور خواند و گفت: با دریافت مجوز شورای 
اقتصاد برای دو میــدان در آینده نزدیک، پرونده تعیین تکلیف 
میدان های مشــترک نفتی نیز به زودی بسته می شود.مسعود 
کرباســیان در آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد 
»ب«، با بیان این مطلب افزود: شرکت پتروپارس که عهده دار 
توسعه میدان فرزاد »ب« شــده است، کارهای توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی را نیز در حال اجرا دارد و منابع مالی توســعه این 
فاز از مسیر انتشار اوراق مشــارکت تأمین و متناسب با مقدار 
پیشرفت به طرح تزریق می شود.وی همچنین به پیگیری مراحل 
اجرایی توسعه میدان بالل اشاره کرد و گفت: امروز و با امضای 
قرارداد توســعه میدان فرزاد »ب«، پرونده میدان های مشترک 
گازی بسته می شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: 
در هشت سال اخیر، ۱۷ فاز پارس جنوبی به بهره برداری رسیده 
و ظرفیت تولید این میدان مشترک با رشد حدودا ۲.۵ برابری، 
از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در ســال ۹۲ به بیش از ۷۲۰ میلیون 
مترمکعب افزایش یافته است. ظرفیت تولید میدان های مشترک 
نفتی با محوریت غرب کارون نیز در این مدت ۵.۷ برابر شده و 
با دریافت مجوز شورای اقتصاد برای توسعه دو میدان، تمامی 
میدان های مشترک نفتی نیز تعیین تکلیف می شوند.کرباسیان 
با اشــاره به واگذاری توســعه میدان فرزاد »ب« به شــرکت 
پتروپارس، از نقش مرحوم اکبر ترکان در راه اندازی این شرکت 
یاد کرد و گفت: وی فردی شریف، مدیر، مدبر، جسور، صریح، 
دوســتدار توسعه، دوستدار وطن و حامی تولید بود و در صنعت 
نفت نیز حضور اثربخشی داشت.بر اساس این گزارش، قرارداد 
توســعه میدان فرزاد »ب« امروز )۲۷ اردیبهشــت ماه( میان 

شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس امضا شد.
فرآیند توسعه میدان فرزاد به مراتب سخت تر از پارس 

جنوبی است
معاون توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران در 
توصیف ســختی ها و پیچیدگی های فرآیند توسعه میدان گازی 
فرزاد »ب«، به مقایســه بعضی از شــاخصه های این میدان با 

میدان گازی پــارس جنوبی پرداخت و گفت: توســعه میدان 
فــرزاد »ب« بیش از پیش نیازمند بهره مندی از دانش، فناوری 
و تجهیزات روزآمد اســت. رضا دهقان در آیین امضای قرارداد 
توســعه میدان گازی فرزاد »ب«، با بیان این مطلب افزود: این 
میدان در مرز آبی ایران و عربســتان واقع شده و عربستان در 
حال برداشــت از این مخزن مشترک است.وی توضیح داد: در 
اجرای طرح توســعه میدان فرزاد »ب«، دو سکوی سرچاهی 
)فرعی و اصلی( هر کدام مشــتمل بر چهار حلقه چاه تولیدی 
ساخته و نصب خواهد شد که تأسیسات جداسازی روی سکوی 
اصلی قرار می گیرد و ســیال ترش که در سکوی فرعی تولید 
می شود با خط ۲۰ اینچی به طول سه کیلومتر  به سکوی اصلی 
می رســد. در ادامه، گاز ترش و میعانات از طریق خط لوله ۳۶ 
اینچی و ۱۰ اینچی هریک به طول ۲۳۰ کیلومتر به تأسیسات 
دریافت گاز و جداسازی میعانات می رود و از آنجا گاز ترش به 
پاالیشــگاه های فازهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹ و ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبی و میعانات به پاالیشــگاه های فازهای ۱۲ و ۱۹ واقع در 
منطقه پارس ۲ انتقال خواهد یافت.معاون توســعه و مهندسی 
شــرکت ملی نفت ایران مدت زمان اجــرای طرح را ۶۰ ماه و 
ســرمایه گذاری آن را ۱۷۸۰ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: با 
اجرای این طرح توسعه، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش 
یعنی معــادل یک فاز پارس جنوبی، همچنین ۵ هزار بشــکه 
میعانات گازی )معادل یک هشــتم پارس جنوبی( و ۱۲۰۰ تن 
گوگرد از میدان فرزاد »ب« برداشت می شود.دهقان با بیان اینکه 
اگرچه هدف گذاری تولید این میدان معادل یک فاز پارس جنوبی 
است، اما کار توسعه در این میدان به مراتب سخت تر از پارس 
جنوبی است، توضیح داد: گاز میدان فرزاد، گازی خشک است. 
دمای این مخزن ۱۲۸ درجه سانتی گراد و فشار مخزن ۹ هزار 
PSI است که هم دما و هم فشــار حدود ۲ برابر پارس جنوبی 
است. ترکیبات گوگردی در سیال تولیدی ۳۶ هزار PPM یعنی 
در مقایســه با پارس جنوبی حدود هشت برابر و ناخالصی های 
گاز مثل نیتروژن و گاز کربنیک هم نسبت به پارس جنوبی حدود 
ســه برابر است، همچنین این میدان در فاصله ۲۳۰ کیلومتری 
از خشــکی قرار دارد که از این حیث نیز ۲ برابر فاصله پارس 
جنوبی تا خشکی اســت.دهقان با اشاره به اینکه این مقایسه 
نشان می دهد در میدان فرزاد با پیچیدگی ها و عدم قطعیت های 
بســیاری روبه رو هستیم و مجموع این عوامل، عملیات حفاری، 
استخراج، انتقال گاز به خشکی و فرآورش گاز را سخت خواهد 
کرد، ادامه داد: خط لوله انتقال گاز میدان فرزاد، سخت ترین خط 
لوله دریایی خواهد بود که در کشور اجرا می شود.معاون توسعه 
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نتیجه گیری کرد: طبیعی است 
در چنین شرایطی، توسعه این میدان در مرحله طراحی نیازمند 
دانش و فناوری پیشرفته و در مرحله تأمین تجهیزات، نیازمند 
تجهیزاتی با تکنولوژی های بــاال و آلیاژهای خاص و مقاوم در 
انتخاب پتروپارس به عنوان  برابر خوردگی اســت.وی درباره 
پیمانکار این طرح توســعه هم گفت: پتروپارس به دلیل حضور 
موفق در میدان مشابه یعنی میدان پارس جنوبی، بهترین گزینه 
برای توسعه فرزاد »ب« تشخیص داده شد و امیدواریم در این 

میدان نیز حضور موفقی داشته باشد.
شرکت ملی نفت ایران از حضور سرمایه گذاران خارجی 

استقبال می کند
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: 
میدان فرزاد »ب« از سوی شــرکت ایرانی پتروپارس توسعه 
خواهــد یافت،اما شــرکت ملی نفت ایران همــواره از حضور 
ســرمایه گذاران خارجی در کنار پیمانکاران ایرانی اســتقبال 

می کند.
رضا دهقان درباره سابقه مذاکرات توسعه ای میدان 
فرزاد »ب« با شــرکت اوان جی سی هند گفت: مدت زمان 
مذاکرات با طرف هندی برای توسعه این میدان بیش از یک 
دهه طول کشید و ایران از همه ظرفیت های موجود برای به 
سرانجام رســاندن این مذاکرات استفاده کرد، اما با وجود 
مذاکرات طوالنی و متعدد و نشان دادن انعطاف زیاد از طرف 
شرکت ملی نفت ایران، مذاکرات به نتیجه نرسید.وی افزود: 
از آنجا که تعلل در میدان های مشترک جایز نیست، شرکت 
ملی نفت ایران تصمیم گرفت تکلیف توسعه این میدان را 
با واگذاری به یکی از شــرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
مشخص کند و در همین راســتا بود که موافقنامه اصولی 
)HOA( توســعه این میدان سال ۹۸ با شرکت پتروپارس 
امضا شــد و قرارداد توســعه نیز امروز به امضای طرفین 
رسید.معاون توسعه و مهندســی شرکت ملی نفت ایران 
گفت: با این حال شــرکت ملی نفت ایران در هر شرایطی 
از حضور ســرمایه گذاران خارجی در طرح ها و پروژه های 
خود استقبال می کند و طرف هندی نیز اگر متقاضی همکاری 
باشد، می تواند به عنوان شــریک پتروپارس در این طرح 
فعالیت کند.دهقان درباره جزئیات قرارداد توســعه میدان 
فرزاد »ب« گفت: این قرارداد با هدف دســتیابی به تولید 
روزانــه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز تــرش با ارزش ۱۷۸۰ 
میلیون دالر امضا شد و پیش بینی می شود پس از پنج سال 

به بهره برداری برسد.
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Oil

EPC Contract for 
Construction of 1st Meth-

yl Amine Unit Signed
The EPC engineering contract for a 
methyl amine project in Songhar was 
signed with two Iranian companies as 
the first methyl amine project in the 
country.
According to the Iranian Investment 
Petrochemical Group (IIPG), Rasoul 
Ashrafzadeh, the CEO of the company, 
said the deal is one of the valuable 
IIPG projects that is implemented in 
order to develop complementary pet-
rochemical industries.He said that pre-
venting the import of products, creating 
sustainable employment, completing 
the value chain and increasing the wel-
fare of the surrounding community are 
the main goals of IIPG in implement-
ing development projects.

Iran Self-Sufficient in 
Hexane, Pentane Produc-

tion
The CEO of Takht-e Jamshid Pars 
Assaluyeh Petrochemical Plant said by 
commissioning the Elixir Halal As-
saluyeh Petrochemical Plant, Iran has 
become self-sufficient in production of 
hexane and pentane.
Addressing a virtual ceremony to 
launch the plant, Mohammad Reza 
Akhavan said on Thursday, May 20 
that the plant has made Iran needless of 
importing the two items.The project is 
built to produce 40,000 tons of hexane 
and 10,000 tons pentane annually, he 
said.The official further stated that the 
unit is designed to eliminate the miss-
ing link in the petrochemical industry 
for polyethylene and polystyrene 
solvents. Before this Iran needed to 
import the items from other countries.
He further said that the plant was built 
by the private sector with $48 million 
on investment.

Iran to Begin Crude Oil 
Delivery from Goreh to 

Jask Very Soon
The CEO of the Petroleum Engineering 
and Development Company (PEDEC) 
announced the start of sending 300,000 
barrels per day of crude oil from Goreh 
to Jask in the coming days.
According to Petroleum Engineering 
and Development Company (PEDEC), 
Touraj Dehghani, while visiting and 
reviewing the construction project 
of the Goreh-Jask strategic pipeline, 
announced the news: “All the parties 
involved in the project are operat-
ing round-the-clock and are trying to 
launch the first phase of this strategic 
plan. The Pump House No. 2, which is 
dubbed as the beating heart of the first 
phase of the project, will be completed 
and launched in the next few days.”He 
stated that in the coming days, oil will 
be injected to the pipeline and trans-
ferred to the next areas through Pump 
House No. 2.The CEO of the Petro-
leum Engineering and Development 
Company underlined the 90% progress 
of Pump House No. 2, adding: “Cur-
rently, 300 to 330 thousand barrels of 
crude oil per day can be sent by four 
electric pumps of this pump house.”

Rouhani Launched Major Petchem Projects
Iranian President Hassan 
Rouhani officially inau-
gurated three petrochemi-
cal projects on Thursday.
The projects are Sabalan 
Petrochemical Plant, 
Masjed Soleiman Petro-
chemical Plant and Elixir 
Helal of Assaluyeh.
Sabalan Petrochemical 
Plant
Sabalan Petrochemi-
cal Plant has been 
launched with an an-
nual production capac-
ity of 1,650,000 tons of 
methanol worth $412 
million.A supplier of AA 
grade methanol, the plant 
came online as another 
project in the second 
petrochemical leap of the 
country.Sabalan Petro-
chemical Plant has been 
built with a total invest-
ment of $406 million in 
Phase 2 of Pars Energy 
Special Economic Zone. 
The project was financed 
by shareholders, Chinese 
credit line financing and 
short-term facilities.
Sepehr Energy Company 
with 99.96% stocks is 
the main shareholder 
of the project. Dena 
Petrochemical Company, 
Siraf Energy Investment 
Company, SECO Interna-
tional Trade Company 
and Ghotb Sepehr Lavan 
Petrochemical Company 
are other shareholders of 
this plant.The feedstock 
required for Sabalan Pet-
rochemical Plant is one 
million tons of natural 
gas per year, which is 
supplied by Damavand 
Petrochemical Company, 
and the annual sales 
value of the complex’s 
products is estimated at 
$412 million.By building 
the project, 4,200 jobs 
were created during its 

construction and 834 jobs 
during its operation.
Masjed Soleiman Petro-
chemical Plant
The second project 
that was launched via 
videoconference on 
Thursday was Masjed 
Soleiman Petrochemical 
Plant.It is built with an 
annual production capac-
ity of 1,755,000 tons of 
urea and ammonia.The 
Masjed Soleiman urea 
and ammonia project is 
another of the projects 
of the second leap of the 
petrochemical industry 
whose construction be-
gan in March 2015 with 
the aim of producing 
680,000 tons of ammo-
nia and 1.075 million 
tons of urea annually.It 
is fed with 861 million 
cubic meters of natural 
gas per year and is built 
on a 50-hectare land in 
Haft Shahidan Region 

of Masjed Soleiman, the 
southwestern Khuzestan 
province.The plant is 
estimated to generate 
$268 million a year by 
selling its products.The 
investment company of 
the National Pension 
Fund Company possesses 
66.55% of the plant’s 
stocks and the private 
sector holds 33.45% 
of its shares.The $850 
million capital for build-
ing this complex was 
provided from the share-
holders and the credit 
line of China.Masjed 
Soleiman Petrochemical 
has created employ-
ment for 5,000 people 
during construction and 
1,500 during operation.
The ammonia unit of 
this complex has been 
licensed by Switzerland’s 
Casale and the urea and 
granulation units have 
been licensed by Japan’s 

Toyo.The main contrac-
tor of the project is Wu-
han Engineering Com-
pany of China and its 
management consultant 
is Paravar Engineering 
Company, the representa-
tive of the license holders 
of Petrochemical Design 
and Engineering Com-
pany.
Elixir Halal Assaluyeh
Elixir Halal Assaluyeh 
Company, as the first 
pentane and hexane pro-
duction unit in Iran’s pet-
rochemical industry, with 
a total annual production 
capacity of 50,000 tons, 
was officially put into 
operation by order of the 
President.Construction 
of the project started in 
Assaluyeh in back in 
2018 with the aim of 
producing 40,000 tons 
of hexane and 10,000 
tons of pentane annually.
The sales value of the 

company’s products is 
estimated at $40 million 
annually.The $48 million 
investment in the project 
was provided by Takht 
Jamshid Petrochemical 
Company as the main 
shareholder of the plant.
The plant needs 260,000 
tons of raffinate to pro-
duce pentane and hexane, 
which is received from 
Nouri Petrochemical 
Plant.Hexane is used 
in heavy polyethylene 
production units with 
slurry system, oil extrac-
tion, pharmaceutical and 
industrial units.Pentane is 
used in petrochemical in-
dustry as a blowing agent 
in expanded polystyrene, 
insecticides and detergent 
industries.Elixir Halal 
Assaluyeh project cre-
ated employment for 600 
people during its con-
struction and 120 people 
during operation.

NIOC Says Welcomes Foreign Investors
A senior official with 
the National Iranian Oil 
Company (NIOC) voiced 
the company’s keen-
ness to welcome foreign 
investors in Iran’s oil and 
gas projects.Speaking to 
Shana, the Deputy NIOC 
CEO for Development and 
Engineering Affairs, Reza 
Dehghan, said Farzad “B” 
Field will be developed 
by the Iranian company 
Petropars, but the National 
Iranian Oil Company 
always welcomes the pres-
ence of foreign inves-
tors along with Iranian 
contractors.”The negotia-

tions with the Indian side 
for the development of 
this field took more than 
a decade and Iran tapped 
all its available capacities 

to complete these negotia-
tions, but despite long and 
numerous rounds of talks 
and showing great flex-
ibility on the part of the 

National Iranian Oil Com-
pany, the negotiations did 
not come to fruition,” he 
said.He added: “Since pro-
crastination in joint fields 

is not allowed, the National 
Iranian Oil Company de-
cided to determine the fate 
of this field by handing it 
over to one of the Iranian 
exploration and production 
companies, and this was 
in line with the head of 
agreement (HOA) for de-
veloping the field that was 
signed last year with the 
Petropars Group.”The offi-
cial further said that NIOC 
would welcome presence 
of foreign investors in its 
projects, “and the Indian 
side can act as a partner of 
Petropars in this project if 
it seeks cooperation.”

News
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گزارش

در بازدید جعفر ربیعی از  شرکت مبین انرژی مطرح شد؛

فاز اول تعویض لوله های جی آر پی با لوله های فلزی در ایستگاه پایانی

مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فــارس از آبگیــر شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس 
ــض  ــروژه تعوی ــرفت پ ــان پیش ــرد و در جری ــد ک بازدی

ــت. ــرار گرف ــی ق ــی آر پ ــای ج لوله ه
ــن  ــرکت مبی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــل  ــد مدیرعام ــن بازدی ــارس، در ای ــج ف ــرژی خلی ان
مبیــن انــرژی؛ آخریــن مراحــل رونــد اجــرای پــروژه 
تعویــض لوله هــای GRP را تشــریح کرد.مهــدی 

ــوط GRP آب  ــض خط ــروژه تعوی ــت: پ ــه گف فرزان
ــارس،  ــیمی پ ــرکت های پتروش ــه ش ــوط ب ــا مرب دری
انــرژی  مبیــن   ASU واحــد و  نــوری  زاگــرس، 
صددرصــد بــه اتمــام رســیده و هــم اکنــون در 
ــن خــط پتروشــیمی  ــه، همچنی ــرار گرفت ســرویس ق
پردیــس در حــال انجــام اســت و پیشــرفت کل 
ــد  ــن از واح ــت.ربیعی همچنی ــد اس ــروژه ۹۴ درص پ
ــت  ــا ظرفی ــم، ب ــال هفت ــت خ ــن تح ــیرین ک آب ش

ــا  ــر ســاعت و واحــد RO ب ــب ب ــد ۳۵۰ مترمکع تولی
پیشــرفت پــروژه ۹۲ درصــدی بازدیــد کرد.مدیرعامــل 
گــروه صنایــع پتروشــیمی  خلیج فــارس در ایــن 
ــای  ــد پروژه ه ــت از رون ــار رضای ــن اظه ــدار، ضم دی
ــالش  ــارس، از ت ــج ف ــرژی خلی ــن ان ــرکت مبی ش
عوامــل شــرکت در باالبــردن پایــداری تولیــد در 
مجتمع هــای پتروشــیمی منطقــه پــارس، تشــکر 

ــرد. ک

در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی:

لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به جعفر 
ربیعی اهدا شد

ستاره طالیی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی به 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید

در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی که عصر امروز و با حضور مجازی سخنگوی 
دولــت و جمعی از مدیــران صنایع و ارگان های مختلف و همچنیــن صاحبنظران حوزه روابط 
عمومی برگزار شــد، دو جایزه ویژه به گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس تعلق گرفت.به 
گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس،  لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به 
جعفر ربیعی مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اهدا شد که ابوالفضل عزیزی مدیر 
سرمایه انسانی این گروه به نمایندگی، آن را دریافت کرد.همچنین ستاره طالیی روابط عمومی 
در حوزه مســئولیت اجتماعی و لوح تقدیر به دلیل اقدامات انجام شــده در این حوزه در ســال 
۱۳۹۹ بــه مدیریت برند، مســئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 

فارس اهدا شد.

از سوی مدیرعامل گروه صنایع خلیج فارس صورت گرفت:

تجلیل از حوزه برند، مسوولیت اجتماعی و 
روابط عمومی صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

در روز ارتباطات و روابط عمومی

همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
از مدیران، همکاران، مشــاوران و رؤسای ادارات روابط عمومی ستاد گروه و شرکت های تابعه 
تجلیــل به عمــل آورد.به گزارش روابط  عمومــی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس،  ۲۷ 
اردیبهشت ماه و در نشستی که در منطقه ویژه اقتصادی پارس همزمان با بازدید از شرکت ها و 
پروژه های این هلدینگ برگزار شد، جعفر ربیعی از تالش های رسانه ای، ارتقای دانش و مهارت 
و توســعه اقدامات در بهبود برند و اجرای اثر بخش پروژه های مسوولیت اجتماعی، با اهداء لوح 
سپاس به مدیر برند، روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی به نمایندگی از روساء و کارکنان روابط 
عمومی گروه تقدیر کرد.مهندس ربیعی همچنین در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز ارتباطات، 

از تالش های فداکارانه و خالقانه، همکاران حوزه روابط عمومی تجلیل کرد.

پیام جعفر ربیعی به مناسبت روز ارتباطات و 
روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت ماه، گرامیداشت تالشگرانی است که ندا و نمای موفقیت ها، سختی ها، چالش ها و 
امیدهای مجموعه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به جامعه همکاران و مخاطبان بیرونی، 
با هوشــمندی، هنر و ظرافت منتقل می کنند.روابط عمومی در دنیای امروز، به یکی از ارکان ضروری و  
موثر ســازمان ها، ارگان ها و شرکت ها تبدیل شــده  است و تعلل و ناکامی در این بخش، می تواند رشته 
دســتاوردها و پیروزی ها را از هم گسیخته و موجب خمودگی و ایستایی در این مجموعه ها شود.روابط 
عمومی، هنر اســتفاده حداکثری از روابط انســانی، تکنولوژی  و پلی برای شفافیت و ارتباط ارگان ها و 
شرکت ها با ذی نفعان؛مشتریان و عموم مردم هستند.ایفای صحیح چنین نقش کلیدی، نیاز به مجاهدت 
و ممارســت های فراوان دارد و تعلل در فراگیری دانش به روز روابط عمومی، غفلت از گسترده تر کردن 
دایره ارتباطات فردی، سازمانی و رسانه  ای و استفاده حداکثری و بهینه از ابزارهای ارتباطی زیانی بزرگ 
برای سازمان است.این روز را به همه عزیزان فعال در روابط عمومی های شرکت های گروه و شرکت 

مادر  که برای نیل به اهداف بلند سازمانی تالش می کنند،تبریک عرض می نمایم.
جعفر ربیعی

مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تسريع اجرای طرح های هلدينگ خليج فارس در عسلويه

بر اســاس این گزارش، مدیرعامل شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در سفر به منطقه ویژه اقتصادی 
پارس )عســلویه( از طرح های در حال اجرا و شرکت های 
تابع بازدید و بر تســریع اجرای طرح هــا تأکید کرد. جعفر 
ربیعی در این ســفر افزون بر بازدیــد از طرح های هنگام، 
آپادانا و پروژه هرمز )که در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار 
دارد( از شرکت های عملیات غیرصنعتی پازارگاد، پتروشیمی 
پارس و نوری بازدید کرد.در این بازدید، مدیرعامل  شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، در جریان روند پیشرفت 
پروژه های توســعه ای این شــرکت ها قرار گرفت و برای 
تســریع در روند اجرایی پروژه ها، بررسی های الزم انجام و 

تصمیم های مناسب گرفته شد.
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تحلیل
گفتمان

پیام

فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی مبارک باد؛

ضرورت بهره گیری از مجراهای ارتباطی 
فناوری محور

ایوب بنــوی، رئیس کل روابــط عمومی شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در پیامی به مناســبت فرارســیدن روز ارتباطات و روابط 
عمومی گفت: افزون بر ۷۰ ســال از تشکیل نخستین روابط عمومی در 
ایران می گذرد و این افتخار به نام صنعت نفت کشور رقم خورده است؛ 
پس این انتظاری معقول اســت کــه حرفه ای ترین روابط عمومی های 

کشور نیز در صنعت نفت فعال باشند.
متن کامل پیام ایوب بنوی رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی بدین شرح است:
بیست وهفتم اردیبهشت ماه تنها یک مناسبت تقویمی نیست که 
بِنا باشد برای آن آیینی برگزار شود. این تاریخ بهانه ای است تا فعاالن 
حوزه ارتباطات و روابط عمومی، کارنامه یک ســال گذشــته خود را 
مرور، ارزیابی و آسیب شناسی کنند و با شناسایی چالش ها، کاستی ها و 
نقــاط قوت، نقص ها و ضعف ها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنند 
و رویه ای بهبود یافته و روزآمدی را متناسب با اتمسفر حاضر در پیش 
گیرند.افزون بر ۷۰ ســال از تشکیل نخســتین روابط عمومی در ایران 
می گذرد و این افتخار به نام صنعت نفت کشــور رقم خورده اســت؛ 
پس این انتظاری معقول اســت کــه حرفه ای ترین روابط عمومی های 
کشور نیز در صنعت نفت فعال باشند؛ صنعتی که موتور محرکه اقتصاد 
کشــور اســت و همواره بخش مهم و چشــمگیری از تأمین نیازهای 
اساسی کشور را بر عهده داشته و همه مردم، مستقیم و غیرمستقیم از 
برکات و عواید آن بهره مند شده اند.فعالیت های روابط عمومی ها عمومًا 
در دو بخش کالن درون  و برون ســازمانی طبقه بندی می شوند؛ ما که 
در روابط عمومی صنعت پتروشــیمی فاعل و ناظر بر مســئولیت ها و 
مأموریت های این بخش هســتیم، هماره بــر آن بوده ایم که به انجام 
کیفی  فعالیت های هر دو بخش به طور ویژه توجه کنیم؛ به بیان بهتر،  
هم زمینه را برای پویایی، انگیزه مندی و نشاط افزایی در  بدنه سازمان 
و بهبود ارتباط کارکنان با مجموعه مدیران را فراهم کنیم و هم ضمن 
برقراری ارتباط صحیح با رسانه ها، زمینه اطالع رسانی درباره فعالیت ها 
و دستاوردهای صنعت عظیم پتروشیمی را فراهم کنیم و با بکارگیری 
ابزارهای به روز و مؤثر تبلیغاتی، پیامدهای حقیقی کوشــش و زحمات 
مدیران و کارکنان این سازمان بزرگ کشور را به مردم عزیز میهن مان 
منتقل کنیم.در این میــان، حتمًا بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی 
رهگشــا خواهد بود. آنچه که شــیوع بیماری کووید۱۹ به ما آموخت، 
ناگزیر بودن حرکت به سوی مجراهای ارتباطی مبتنی بر فناوری های 
نوین است.۲۷ اردیبهشــت روز همه شماست، شمایی که کوشش هر 
روزه تان مبنی بر ارائه جلوه ای حرفه ای تر از روابط عمومی است. از همه 
شما سپاسگزارم و دست یکایک شما را به برادری و دوستی می فشارم.
امید که فعالیت هایتان وجهه صنعت پتروشــیمی را، چونان که شایسته 
عظمت این صنعت ثروت ســاز ملی اســت، نزد افکار عمومی دقیق و 

صحیح ترسیم کند.
ایوب بنوی
رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران

شاخصه های روابط عمومی پیشرو در صنعت نفت
ابوالحسن محمدی

بیــش از ۷۰ 
پیدایش  از  ســال 
اولین روابط عمومی 
نوین توسط شرکت 
در  ایران  نفت  ملی 
می گذرد.  کشورمان 

با گذشــت زمــان و به مدد پیشــرفت 
بیشــتر  آگاهی  و  ارتباطی  تکنولوژی های 
ارتباطات در پیشبرد  بشر نسبت به تأثیر 
اهداف و توسعه جوامع، شیوه کار در حوزه 
روابط عمومی نیز به کلی دگرگون شــده 
و امــروزه ماهیت کار بــر محور رابطه ای 
چندســویه و با نگاه برد - برد برای همه 

گروه های ذی نفع استوار است.
افــزون بر تأکیــد مکاتب علمی و 
اجتماعی مبنی بر اهمیت روابط انسان ها 
با خود، دیگــران و محیط پیرامون، دین 
مبین اســالم نیز بیش از ۱۴۰۰ ســال 
پیش بر توجه به ارتباطات انسانی تأکید 
و خداوند متعال در کتاب آســمانی قرآن 
نیز بارها در ایــن زمینه به پیامبر بزرگ 
اســالمی ســفارش هایی کرده است که 
برای مثال می توان به آیه ۱۵۹ ســوره 
آل عمران اشاره کرد که در آن آمده است 
»اگر تندخو و سخت دل بودی آنها از تو 

دور می شوند«.
ارتباطات به طور عام و روابط  عمر 
عمومی به طور خاص بــه درازای تاریخ 
بشــر، یکجانشــینی و تشــکیل جوامع 
انسان ها متوجه  انسانی است. زمانی که 
شــدند با تشــکیل اجتماعات انســانی 
زندگی آســوده تری خواهند داشت، نیاز 
آنها بــه ارتباط با یکدیگر بــرای ادامه 
این ســبک از زندگی نیز آشکار شد. آنها 
کم کم متوجه شدند ارتباط نیز گونه های 
متفاوتی دارد و تأثیرگذارترین نوع ارتباط، 
ارتباط با قلب ها است. در این میان درک 
اهمیت گوش دادن همراه با ژرف اندیشی 
و فراهــم آوردن محیطی که انســان ها 
بتواننــد بــا یکدیگر به صورت شــفاف 
گفت وگو کنند، آنها را متوجه ساخت که 
ارتباطات غیرکالمی و اســتفاده از زبان 
بدن، میزان نفوذ در مخاطبان را افزایش 
می دهد و این گونه بــود که با یادگیری 
مهارت های ارتباطی توانســتند با ایجاد 
رابطه ای دوسویه از جامعه پیرامون خود 
به عنوان پشتوانه ای مطمئن برای پیشبرد 

اهدافشان بهره ببرند.
با صنعتی شــدن جوامع، شــکل 
ارتباطــات اجتماعــی نیز تغییــر یافت 
و به عنــوان یکــی از مؤلفه های اصلی 
پیشرفت و توســعه ابتدا برای شرکت ها 
و در ادامه برای کشورها ماهیت جدیدی 
پیدا کرد و رســانه های جمعی به عنوان 
بازوی اجرایی دولت ها و شــرکت ها در 
اقنــاع افکار عمومی روز به روز توســعه 
یافتنــد و امــروزه در حالــی از اهمیت 
ارتباطــات صحبت می کنیم که ســطح 
پیشــرفت تکنولوژی های ارتباطی نیز از 

بیشتری  یادگیری جوامع بشری سرعت 
گرفتــه اســت، بنابراین ایــن موضوع 
به عنوان یکــی از پیچیدگی های جهان 
امروز، بر اهمیت گســترش توانایی های 
ذهنــی، بینــش، تفکــر، مهارت هــا و 
نوآوری های افراد جامعه به ویژه کارکنان 
ســازمان ها و بنگاه هــای اقتصــادی و 
غیراقتصــادی دولتی و خصوصی افزوده 
اســت، زیرا زمانی بهره وری و توســعه  
ســازمانی افزایش می یابد کــه آگاهی 
و دانــش فنی به گونــه ای کارآمد در آن 
نقش داشته باشد و کارکنان ضمن درک 
اهمیت ارتباطات، برای به دســت آوردن 

آن دارای انگیزه و تعهد باشند.
با رشــد ارتباطــات اجتماعی و روابط 
عمومی به عنوان موضوعی میان رشــته ای و 
متشکل از علوم انسان شناسی، جامعه شناسی، 
روان شناسی اجتماعی، روان شناسی عمومی، 
علوم سیاســی و... متخصصــان جهانی این 
حوزه نیز به مرور زمان متوجه شــدند تولید 
محتوا و ارســال پیام از طریــق کانال های 
بســته و یک طرفه به مخاطبانی که روز به 
روز هوشــمندتر می شــوند برای یک روابط 
عمومی کافی نیســت و الگــوی ارتباطات 
یک ســویه و از راه دور مانند تلویزیون جای 
خود را به ارتباطات دوسویه و گاه چند سویه 
داد، امــا همچنان یکی از ناکامی های بزرگ 
روابط عمومی ها به ویژه در کشــورمان این 
اســت که مهارت های ارتباطی در ســطوح 
بیــن فردی کمتــر مورد توجه قــرار گرفته 
اســت.در دنیای مدرن امروز، روابط عمومی 
خالق، روابط عمومی است که با شناسایی و 
تقسیم بندی ذی نفعان درون و برون سازمانی 
و بومی ســازی نظریه هــای کالســیک و 
مدرن حوزه روابط عمومــی، به عنوان یکی 
از بازوهای اصلــی مدیریت به ویژه در زمان 
بحران، انسجام ارتباطی را متناسب با اهداف 

سازمان خود حفظ کند.
بــر همیــن اســاس خوش بینی، 
مدیریت تغییر و شناسایی موانع، نرمش 
و گذشــت در رفتار، قدرشناســی، ایجاد 

صمیمیت و همدلی با همکاران، تقویت 
تمرکــز کارکنان بر اهداف ســازمان و 
انجام کار تیمی، تقویت پشــتکار، اراده 
و اعتمــاد به نفــس کارکنــان، تعیین 
اســتراتژی بر اساس چشم انداز و اهداف 
بلندمــدت ســازمان، تعیین اســتراتژی 
توانمندی  تقویت  آینده ساز،  و  بیمه گرانه 
ســازمانی از طریق اطالع رسانی دقیق و 
شفاف و جلوگیری از شایعه سازی، ایجاد 
ارتباطات  برای گسترش  بسترهای الزم 
دوســویه، همدلــی، احتــرام متقابل و 
درک موقعیــت و وضعیــت کارکنــان، 
انگیــزه، رقابت و خلق شــهرت  ایجاد 
ســازمانی، همســویی میــان کارکنان 
و اهداف شــرکت، ترویــج تفکر برنده 
برنده در ســازمان، انجــام گام به گام و 
به موقع کارها، آگاهی نسبت به مدیریت 
اســالمی و تســلط به اصول و قوانین 
دین، قرآن و نهج البالغه، اخالق مداری، 
قانون مداری و ایجاد ارتباط معنادار میان 
آنها، شــناخت باورها و عقاید جاری در 
سازمان و جامعه، توجه به مسئولیت های 
نتیجه  اجتماعی، ترویج خالقیــت و در 
بهره وری ســازمانی، کمک به توســعه 
برقراری  ســازمان،  در  همــکاری  روح 
ارتباط مؤثر با محیط پیرامون در راستای 
تحقیق اهداف شرکت، درک موقعیت ها، 
تقویت قدرت  تهدیدهــا و فرصت هــا، 
بصــری و مستندســازی، کالن نگری و 
شناخت اســتراتژی های کالن سازمان، 
توان برنامه ریزی و سازمان دهی، هدایت 
و کنترل ارتباطات درون و برون سازمانی 
از جمله شاخصه های روابط عمومی های 

توانمند است.
اگرچــه صنعــت نفــت به عنوان 
در  روابــط عمومی مــدرن  خاســتگاه 
کشــورمان همواره در این حوزه پیشرو 
بوده اســت، اما به دلیل ماهیت پیچیده 
ارتباطات انســانی و رشد تکنولوژی های 
ارتباطــی به ویــژه در یک دهــه اخیر 
از یک ســو و همچنیــن اهمیــت نفت 

در توســعه صنعتی کشــورها و حضور 
این کاالی ارزشــمند به عنــوان یکی از 
معادالت  در  مؤلفه هــا  تأثیرگذارتریــن 
سیاســی و اقتصــادی جهان از ســوی 
را به عنوان  دیگر، جایگاه روابط عمومی 
مدیریتی تأثیرگذار در همسوسازی افکار 
عمومی، متمایز کرده اســت. از آنجایی 
از مهم ترین کشورهای دارنده  ایران  که 
منابع هیدروکربنی است، از زمان پیدایش 
و توسعه صنعت نفت همواره در کشاکش 
بین ابرقدرت های شرق و غرب در صدر 
رویدادهای جهانی قرار داشــته اســت 
و قدرت هــای جهانی برای رســیدن به 
اهداف نامشــروع خود چه در جنگ های 
نظامی و چه در دوران جنگ سرد همواره 
از جبهه نفت کشــورمان را تحت فشار 
قرار داده انــد. بنابرایــن در حال حاضر 
روابط عمومــی از اهمیت بســزایی در 
برخوردار  تهدیدها  و  شناسایی فرصت ها 
اســت و یک روابط عمومی پیشــرو در 
فضای کنونی صنعت نفــت باید با افق 
دیدی جهانــی، در همه وجوه منشــور 
سازمانی حضور فعال داشته باشد که در 
همین راستا توجه به چند نکته ضروری 

است:
نکته اول اینکه امسال به تشخیص 
مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالی( 
سال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها 
نام گــذاری شــده و از ســوی دیگــر 
تحریم هــای ظالمانه آمریــکا نیز ادامه 
دارد. بنابرایــن روابــط عمومی هــا باید 
همگام با بخش هــای مدیریتی و فنی، 
نیازسنجی،  افکارســنجی،  انجام  ضمن 
شناسایی شــرکت های توانمند داخلی و 
تشــکیل بانک اطالعاتی آنها در هدایت 
و راهبری و ســاماندهی این کار تیمی، 

نقشی اساسی ایفا کند.
نکته دوم اینکه الزم اســت روابط 
عمومی در همه بخش های تولید نفت و 
گاز و همسو با اهداف استراتژیک وزارت 
نفت حضور مستمر و کلیدی داشته باشد 

و ضمن تســلط کامل به علم ارتباطات 
تهدیدها،  فرصت ها،  راستای شناخت  در 
اجتماعی،  فرهنگی،  مســائل  چالش ها، 
تولیدی و... اســتراتژی های متناسب را 

تعیین کند.
نکته سوم اینکه الزم است کارکنان 
روابط عمومی بــرای تحقق برنامه ها و 
اهداف پیش گفته، سطح مهارت، دانش، 
تعهد، انگیزه و توانایی خود را ارتقا دهند 
و ضمن آگاهی کامل در خصوص وقایع 
اقتصادی، اجتماعــی و... در  سیاســی، 
ســطح ملی، منطقه ای و جهانی، همگام 
با پیشــرفت تکنولوژی های ارتباطی در 
ســطح جهان حرکت کنند و با شناخت 
افق پیش رو و آینــده علم و هنر روابط 
را  بیمه گرایانه  مدیریــت  تفکر  عمومی، 
انفعالی  به جای مدیریت آتش نشــان و 
ســرلوحه اهداف و برنامه های این حوزه 

قرار دهند.
نکته چهارم اینکه الزم است روابط 
عمومی ها با تعیین اســتراتژی و اهداف 
جمعی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، 
توسعه و انســجام ارتباطات میان فردی، 
وســایل ارتباط جمعــی و فراهم آوردن 
بســترها و کانال هــای ســخت افزاری 
برای  موردنیــاز  شــرایط  نرم افزاری،  و 
مشارکت هرچه بیشــتر منابع انسانی در 
فعالیت های توسعه ای و افزایش انگیزه و 

بهره وری را فراهم کنند.
نکته پنجم اینکــه امروزه به دلیل 
فراگیری اضطراب و بی تفاوتی ناشــی از 
زندگــی در دنیای مدرن، یکی از وظایف 
جاری ســازی  روابط عمومی هــا  مهــم 
مهارت هــای ارتباطی ماننــد گفت وگو، 
مباحثه، گــوش دادن و ترویج همدلی، 
ارتبــاط غیرکالمی بــرای ایجاد فضای 
صمیمــی و بــه دور از تنش های کاری 

میان کارکنان در یک سازمان است.
بایــد گفــت تعریــف  در پایــان 
اســتراتژی های روابط عمومی در حال و 
آینده به عنوان نقشــه راه می تواند اهداف 
صنعــت نفت را در این حوزه محقق کند. 
بنابراین قرار گرفتن در چارچوب مدیریت 
بیمه گرایانه به جای انفعالی و آتش نشان، 
برقراری ارتباطات دو سویه با کارکنان در 
راستای توان افزایی و درک متقابل، توسعه 
ارتباطات شــفاهی و رودررو با کارکنان، 
شناخت کافی نســبت به علوم اجتماعی 
در راســتای جلوگیری از شایعه و ارتقای 
فرهنگ سازمانی و در نتیجه جلوگیری از 
رخوت، اضطراب و بی تفاوتی در کارکنان، 
انتشار به موقع و درست اطالعات سازمان 
و به تصویر کشــیدن زحمات کارکنان در 
دانش  ترویج مدیریت  رسانه های جمعی، 
با اســتفاده از مستندســازی و انتشار در 
سازمان، تعامل سازنده با محیط پیرامون 
و بهره گیری از ظرفیت های سایر ارگان ها 
در پیشبرد اهداف شرکت از دیگر وظایفی 
باید همیشه  اســت که روابط عمومی ها 

مدنظر داشته باشند.

حمايت پژوهشگاه نفت از دانش بنيان ها
مهدی احمدی مروست

رئیس توسعه کسب وکار پژوهشگاه صنعت 
نفت

پژوهشــگاه صنعت نفــت به منظور 
مســئولیت های  و  کســب وکار  توســعه 
شــرکت های  از  حمایــت  اجتماعــی، 
دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده 
اســت. به تازگی انجمنی با عنوان انجمن 
شــرکت های دانش بنیان در حــوزه نفت 
تشــکیل شــده که تولید محصول، ارائه 
خدمات و حضــور در بازارهای بین المللی 
از ماموریت هــای این انجمــن بوده و در 
همین زمینه، پژوهشــگاه صنعت نفت نیز 
با هدف ایجاد هم افزایی با این شــرکت ها 
نشســت های مشــترکی را برگزار کرده و 

تفاهم نامه ای با هدف بررسی ظرفیت های 
و شــرکت- پژوهشــگاه  میان  همکاری 
 های زیرمجموعه این انجمن امضا شــده 
است. پژوهشــگاه صنعت نفت با تکیه بر 
شعار ســال و مسئولیت های اجتماعی خود 
تالش خواهد کرد با معرفی شــرکت های 
جوان دانش بنیان به صنعت نفت، زمینه ای 
مناســب برای اشتغال بیشــتر این جوانان 
فراهــم آورد کــه خوشــبختانه در تحقق 
این هدف مشــترک، اشــتیاق دو ســویه 
وجــود دارد. برای تحقق این مســئله دو 
هدف عمده لحاظ شــده است، اظهار کرد: 
نخست آنکه در حوزه توسعه دانش در بازار 
داخل کشور، شرکت های زیرمجموعه این 
انجمن با پژوهشــگاه همکاری مشــترک 

داشــته باشــند و دوم اینکه به دنبال بازار 
خارج از کشور هستیم تا تولید محصوالت 
و خدمــات حاصــل از هم افزایــی بیــن 
پژوهشــگاه و شــرکت های دانش بنیان را 
به بازارهــای بین المللی ارائه کنیم. در این 
مسیر، شرکت های دانش بنیان می توانند در 
بخش تعامالت بین المللی، به پژوهشــگاه 
که یک ســازمان دولتی با محدودیت های 
ساختاری است کمک کنند و ازسوی دیگر 
این شرکت ها با چابکی موجود در سیستم 
خــود، می تواننــد خدمــات و محصوالت 
توسعه داده شده مشــترک را به بازار های 
جهانی ارائه کنند. ۲۲ شــرکت دانش بنیان 
شرایط همکاری با پژوهشگاه را دارند، در 
مرحله نخست با ســه شرکت دانش بنیان 

که می توانند فعالیت های هر ســه پردیس 
سازمان را پوشــش دهند مذاکرات فنی و 
تجــاری را آغاز کرده ایــم و امیدواریم در 
آینده نزدیک با همکاری های دو ســویه، 
محصوالت مشــترک را در بــازار داخل و 
خارج از کشور ارائه کنیم. درباره همکاری 
پژوهشــگاه با شــرکتهای اســتارت آپ و 
دانش بنیان بایستی گفت: دو دسته شرکت 
در این همکاری وجود دارند. دسته نخست 
اســتارت آپی  شــرکت ها و مجموعه های 
هســتند که در مرکز نوآوری پژوهشــگاه 
صنعت نفت مســتقر می شوند و با حمایت 
شتاب دهنده های مســتقر در این مرکز و 
همکاری پژوهشــگاه، ایده هــای خود را 
بــه طرح  های قابل اجــرا تبدیل می کنند. 

مرکز  در  شــتاب دهنده  چهــار  هم اکنون 
نوآوری پژوهشگاه مستقرند که به بیش از 
۲۰ استارت آپ خدمات ارائه می دهند. دسته 
دوم شــرکت های بلوغ یافتــه  دانش بنیان 
هستند که به تولید محصول و ارائه خدمات 
دست یافته اند و از معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری مجوز دانش بنیان دارند 
و هم اکنون در قالب همکاری اشــاره شده 
با پژوهشــگاه در تعامل هســتند. با توجه 
به اقدام های انجام شــده برای ایجاد بستر 
همکاری ها به منظور تسریع امور پیش بینی 
می شــود تا پایان نیمه نخست امسال با ۶ 
انجام  اولیه  توافق های  شرکت دانش بنیان 
شود تا ســرانجام به تولید محصول و ارائه 

خدمات مشترک دست یابیم.

گازهای مشعل منصوری و مارون
 جمع آوری می شود

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ئی( شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب گفت: به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از سوزاندن 
گازهای همراه، طرح فروش گازهای مشعل در واحدهای منصوری، مارون ۳ و 

مارون ۶ به اجرا گذاشته شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
محمدرضا نادری افزود: با اجرای این طرح در واحد مارون ۳ به مقدار ۱۲ 
میلیون   ۱۰ مقدار  به  منصوری  بهره برداری  واحد  در  فوت مکعب،  میلیون 
فوت مکعب و در واحد مارون ۶ پس از راه اندازی در آینده نزدیک به مقدار ۱۴ 
میلیون فوت مکعب در روز گازهای مشعل جمع آوری و به بخش خصوصی 
فروخته می شود.وی با بیان اینکه این پروژه ها در آستانه راه اندازی رسمی قرار 
دارند، گفت: در این طرح ها، شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی نسبت 
به نصب تأسیسات تقویت فشار گاز و احداث خطوط لوله مورد نیاز اقدام و 
گازهای مشعل را جمع آوری و به واحدهای پایین دست مرتبط با پتروشیمی 
منتقل می کنند.رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ئی( شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: این طرح ها از سوزاندن روزانه ۳۶ میلیون 
فوت مکعب گاز جلوگیری می کنند که افزون بر آثار محیط زیستی بارز آن از 
جمله کاهش انتشار حدود ۲۲ هزار تن در سال اکسیدهای گوگرد، ۱۵۰۰ تن 
در سال اکسیدهای نیتروژن )که به عنوان عوامل ایجادکننده باران های اسیدی 
)عامل  انتشار گازهای گلخانه ای  میزان  شناخته شده اند(، همچنین کاهش 
پیدایش پدیده گرمایش جهانی( به مقدار بیش از ۱.۵ میلیون تن در سال، سود 
و صرفه قابل توجهی از طریق تولید میعانات گازی و گاز سبک به همراه دارند.

به گفته نادری، مدت قرارداد فروش گازهای مشعل به بخش خصوصی پنج 
سال و این زمان در صورت نیاز قابل تمدید است.
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بین امللل

اخبار

رئیس هیئت عامل اوپک تأکید کرد:

ضرورت همکاری اعضای اوپک برای تأمین 
عرضه پایدار انرژی

رئیــس هیئت عامل اوپک بر ضــرورت همــکاری اعضای اوپک 
برای تأمین عرضه پایدار و باثبات انــرژی تأکید کرد و گفت: در فضای 
نگران کننده ناشی از شــیوع کرونا، اقدام های مهمی از سوی کشورهای 
عضــو اوپک با همکاری تولیدکنندگان غیراوپک برای ایجاد امیدواری در 

بازار نفت انجام شده است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از مدیریــت امور اوپک و روابط 
با مجامع انرژی وزارت نفت، امیرحســین زمانی نیا در افتتاحیه یکصد 
 OPEC Board of( و پنجاه و هشــتمین نشــس هیئت عامل اوپک
Governors( با یادآوری شرایط دشــوار صنعت نفت جهان در سال 
۲۰۲۰، اظهار کرد: اقدام های مهمی از ســوی کشورهای عضو اوپک 
با همکاری تولیدکنندگان غیراوپک در ســال ۲۰۲۰ و در قالب بیانیه 
همکاری برای ایجاد امیدواری در فضای نگران کننده و دشوار ناشی از 
پیامدهای شــیوع کرونا برای بازار و صنعت نفت انجام شده است.وی 
تأکید کرد: اتحاد، تعهد و عزم راســخ کشورهای عضو اوپک منجر به 
بروز ســطح جدیدی از احترام و شخصیت برای این سازمان در سطوح 
عالی رتبــه سیاســت گذاری و در میان طیف گســترده ای از بازیگران 
صحنه انرژی جهان شــده اســت.نماینده ایران در هیئت عامل اوپک 
با بیان اینکه با وجود پرســش های  پیش روی ما، تقاضا برای انرژی 
در جهــان همچنان ادامه خواهد یافت و برخورداری از ســبد متنوع و 
پایدار انرژی برای پاسخگویی به تقاضای جهان مورد نیاز خواهد بود، 
تصریح کرد: در نتیجه این امر، وظیفه ســازمان ما مشــابه آن چیزی 
اســت که در زمان تاسیس اوپک در ســال ۱۹۶۰ با آن مواجه بودیم؛ 
همکاری با یکدیگر بــرای تأمین عرضه پایدار و باثبات انرژی به نفع 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و به طــور کلی اقتصاد جهان.زمانی نیا 
از تالش های ماگلویــره مانیه آکو، نماینده گابن در هیئت عامل اوپک 
در دوره ریاست در ســال ۲۰۲۰ و همچنین از زحمات خستگی ناپذیر 
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل و کار مثال زدنی  کارکنان دبیرخانه در 
جهت موفقیت ســازمان اوپک قدردانی کرد.یکصدو پنجاه و هشتمین 
نشست هیئت عامل اوپک )OPEC Board of Governors( دیروز 
)چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشــت ماه( با حضور نمایندگان کشورهای عضو 
اوپک آغاز شد و امروز )پنجشنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه( به کار خود پایان 
می دهد. نشســت افتتاحیه بیش از چهارســاعت ونیم به درازا کشــید. 
امیرحســین زمانی نیــا، نماینده ایران در هیئت عامــل اوپک که برای 
مذاکرات برجام در وین به سر می برد با حضور در مقر دبیرخانه سازمان 
اوپک ریاســت این نشست ویدئوکنفرانســی را بر عهده داشت.  این 
نخستین نشست هیئت عامل اوپک در سال ۲۰۲۱ است.در این نشست 
موضوعاتی مانند تصویب متن دستور نشست گذشته، پیگیری اجرای 
تصمیم های نشست قبل هیئت عامل و تصمیم های اجالس کنفرانس 
اوپک، گزارش های مالی سال ۲۰۲۰، برنامه کاری و بودجه پیشنهادی 
برای ســال ۲۰۲۲، گزارش دبیرکل از آخریــن اقدام ها و فعالیت های 
دبیرخانــه در فاصله اجالس قبل هیئت عامــل )آذر ۱۳۹۹( تاکنون و 
دیگــر موضوعات تحقیقاتی و اداری دبیرخانه که دســتور کار مصوب 
هیئت عامل اوپک اســت به ترتیب مطرح و از دبیرخانه خواســته شد 
گزارش های مربوطه در هر بخش ارائه شود.اعضای هیئت عامل اوپک 
در ادامه این نشســت به بیان نظرات، مالحظات و پیشنهادهای خود 
پرداختند که مقرر شد دبیرخانه اوپک اقدام های الزم متناسب با  نظرات 
و مالحظات ارائه شده از ســوی اعضای هیئت عامل را در دستور کار 
قرار داده و هیئت عامل اوپک را از نتایج اقدام ها مطلع کند.امیرحسین 
زمانی نیا، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بر اساس تصمیم اجالس 
۱۷۹ کنفرانــس اوپک )آذر ماه ۱۳۹۹( به عنوان رئیس هیئت عامل این 
سازمان در سال ۲۰۲۱ میالدی برگزیده شد. هیئت عامل رکن اجرایی 
اوپک اســت و هدایت اداره امور سازمان، اجرای تصمیم های نشست، 
بررسی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش های ارائه شده از سوی دبیرکل، 
ارائه گزارش ها و توصیه ها به نشســت وزارتی، تنظیم بودجه سازمان 
برای هر ســال تقویمی و تقدیم آن به نشست وزیران برای تصویب و 

... از عمده وظایف آن است.
بحران سوخت آمریکا در حال بهبود است

بحران سوخت در آمریکا با ازســرگیری فعالیت خط لوله بزرگ 
انتقال سوخت این کشور تا حدودی بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عرضه بنزین در شــرق آمریکا که 
به دنبال اختالل در بزرگترین شــبکه انتقال ســوخت با کمبود شدید 
روبه رو شــده بود، با اعالم ازســرگیری فعالیت خط لوله بزرگ انتقال 
فرآورده های نفتــی کولونیال تا حدی بهبــود یافت.فعالیت خط لوله 
کولونیال که در هر ســاعت میلیون ها گالن سوخت را انتقال می دهد، 
هفته گذشته در پی حمله ســایبری متوقف شده بود.در پی تعطیلی ۶ 
روزه فعالیت این خط لوله مردم از ترس کمبود سوخت در جایگاه های 
عرضه به خرید بیش از حد بنزین روی آورده بودند.بیش از ۱۳ هزار و 
۴۰۰ جایگاه عرضه سوخت در شرق و جنوب آمریکا روز شنبه با کمبود 
بنزین روبه رو شــدند، این رقم کمتر از ۱۶ هزار و ۲۰۰ جایگاه در روز 
پیش از آن است، این شرایط از بهبود اوضاع کمبود سوخت در آمریکا 
حکایت دارد.پاتریک دهان، مدیر تحلیل بخش نفت مؤسســه ردیابی 
سوخت گس بادی در این باره گفت: تقاضای بنزین در آمریکا نسبت به 
هفته گذشته ۱۲.۶ درصد کاهش یافته که این کاهش به احتمال زیاد 
در پی کاهش خرید احتیاطــی پس از توقف فعالیت خط لوله کلونیال 
 ،)AAA( رخ داده اســت.بر اساس داده های انجمن خودروهای آمریکا
میانگین قیمت بنزین آمریکا روز شــنبه ۳ دالر و ۴ ســنت برای هر 
گالن بود، این در حالی اســت که قیمت هر گالن بنزین هفته گذشته 
۲ دالر و ۹۶  سنت بود.شــرکت خط لوله کلونیال اعالم کرد: فعالیت 
این تاسیسات به حال عادی بازگشته است و میلیون ها گالن در ساعت 

سوخت را به بازارهای هدف تحویل می دهیم.

حرکت چین به سمت توسعه بازار های گازی

بیداری اژدهای گازی
در  هــوا  و  آب  و  انــرژی  مرکــز 
جدیدتریــن گزارش خود آورده اســت، 
تقاضا برای گاز طبیعــی در چین به روند 
صعودی خود ادامه می دهد و ســاالنه ۷ تا 
۹ درصد افزایش می یابد و تا سال ۲۰۲۵ 
به ۵۰۰ میلیارد مترمکعب می رســد.تولید 
داخلی گاز نیز با توجه به افزایش گاز شیل 
به رشد چشــمگیر خود ادامه داده است. 
حتی در این حال نیز واردات گاز، خط لوله 
و هم LNG، باید افزایش یابد تا شــکاف 
پیش رونده عرضه و تقاضا پر شود.اهمیت 
روزافزون گاز در میان حامل های انرژی به 
معنای آن اســت که اصالحات عمده بازار 
گاز در حال انجام است. از ژوئیه ۲۰۱۹، 
به شــرکت های خارجی اجازه کشــف و 
توســعه منابع نفت و گاز بــدون نیاز به 
همکاری با شرکت های دولتی داده شد. در 
همین حال، قیمت گذاری بازار گاز به سمت 
رقابت و بازاریابی بیشتر پیش رفته است. 
اگرچــه صنایع میان دســتی هنوز تحت 
کنترل دولت قرار می گیرند، اما نقش آن ها 
شخص  کارآمد  دسترســی  فراهم کردن 
مصرف کنندگان  و  تأمین کنندگان  به  ثالث 

نهایی است.
دوری از رکود اقتصادی

این پویایی تجــاری بنیادی جدید 
بــه اســتراتژی ها و مدل هــای تجاری 
نیاز دارد. پیش بینی می شــود که  جدید 
مهم تریــن کارکــرد برنامه پنج ســاله 
چهاردهم، فعال کردن این تغییرات باشد. 
تأمین انرژی مدت هاست که در اولویت 
چین قــرار دارد. نگرانــی روزافزون در 
مــورد آلودگی هوا و تعهــدات جدید در 
مورد به صفر رســاندن خروج مایعات و 
نیز چشــم انداز گاز در چین خوب به نظر 
می رســد.اقتصاد چیــن از آوریل ۲۰۲۰ 

مجــدداً بهبود یافته اســت و پکن یکی 
از معدود کشــور هایی اســت که انتظار 
می رود از رکود اقتصــادی دور بماند. با 
پایین بودن قیمت گاز وارداتی، پیشرفت 
در ترقــی بازار گاز و موفقیت در افزایش 
تولید گاز شیل، پنجره عصر طالیی گاز 
دوباره در چین گشــوده شده است.بازار 
گاز چین برخالف روند جهانی در حرکت 
و تقاضــای گاز طبیعی همچنان در حال 
با سرعت کمتری.  البته  افزایش اســت 
پیش بینی می شــود این تقاضا در ســال 
۲۰۲۰ با رشد ۴ درصدی روبه رو شد و به 
۳۲۰ میلیارد متر مکعب رسید که عمدتًا 
از سوی گاز شهری تقویت می شود. تولید 
گاز به رشد چشــمگیر خود ادامه داده و 
احتمااًل به دلیل افزایش تولید گاز شــیل 
حــدود ۱۹۰ میلیــارد مترمکعب خواهد 
رسید.تولید داخلی بیشتر به معنی فضای 

کمتــر در مخازن گاز چین برای وارداتی 
است که ســرعت آن کاهش یافته و با 
عواقب منفی بــرای تأمین کنندگان خط 
لوله آسیای مرکزی در پایان هزینه های 
تأمین همراه اســت. با کمک قیمت کم 
 LNG واردات ،)LNG( گاز طبیعــی مایع
وابســتگی چین  پابرجاســت.  همچنان 
به گاز وارداتی برای اولین بار در ســال 
۲۰۱۹ کاهش یافت و تا ســال ۲۰۲۰ به 

این انقباض خود ادامه داد.
اصالحات داخلی

اصالحــات عمده گاز طی ۱۲ ماه 
گذشته در کل زنجیره کامل قیمت گاز 
به صورت انبوه و سریع انجام شده است. 
یک نقطه عطف مهم تأســیس شرکت 
 )PipeChina( شــبکه نفت و گاز چین
در دســامبر ۲۰۱۹ بود. شــرکت جدید 
خــط لوله ملی مســئولیت توســعه و 

مدیریــت حمل و نقــل گاز، نفت خام، 
محصوالت پاالیشــی و نیز گازرسانی 
مجدد و ذخیره سازی زیرزمینی گاز را بر 
عهده گرفت. پتروچاینا بخش بزرگی از 
صنایع میان دســتی را که در اختیار سه 
شــرکت ملی نفت )NOC( چین است 
را ادغــام خواهد کرد. ایــن امر صنایع 
زیرســاختی را به عنــوان یک تجارت 
مستقل به کار خواهد گرفت و دسترسی 
تأمین کنندگان  ثالث،  شــخص  کارآمد 
و مصرف کننــدگان نهایی بــه بازار را 
پایین دستی،  صنایع  می کند.در  تسهیل 
خارجی  سرمایه گذاری  محدودیت های 
بیشــتر کاهش یافتــه و قیمت گذاری 
بازار گاز همچنان به ســمت بازاریابی 
بیشــتر حرکت می کنــد. چندی پیش 
دولت ایــن امکان را ایجــاد کرده بود 
که از معیار قیمت گذاری گاز شهری به 

سمت قیمت گذاری بازاری حرکت کند.
تصویری که از این اصالحات به وجود 
می آید، یک ســاختار صنعتی است که 
در آن تقریبًا تمام زیرساخت های میان 
دســتی تحت کنترل دولت باقی مانده 
است، در حالی که بخش های باالدستی 
و پایین دســتی به طــور فزاینده ای در 
معرض رقابت قــرار دارند؛ یک پویایی 
تجــاری کامــاًل جدیــد در گاز چین.
سیاســت های متمرکز بــر هوای پاک 
فرصت های رشــد صنعت گاز را در این 
دهه فراهم می کنــد. به همین ترتیب، 
گاز طبیعی که پاک تر از زغالسنگ است 
به چین در کنترل انتشــار کربن کمک 
خواهد کرد. تنش های رو به رشد تجاری 
و سیاسی و همچنین بیماری همه گیر 
کوویــد- ۱۹ امنیت ملی انــرژی را تا 
ســطح جدیدی از نگرانی ارتقا داده که 
حفظ امنیــت انرژی و بهبود خودکفایی 
انــرژی از اولویت های اصلی اســت. با 
افزایــش نگرانی ها درباره امنیت ملی و 
چشم  باالدستی،  حمایتی  سیاست های 
انداز تولیــد گاز چین امری خوش بینانه 
به نظر می رسد.پیش بینی می شود تولید 
داخلی گاز طبیعی ناشــی از گاز شیل تا 
سال ۲۰۲۵ به ۲۶۰ میلیارد متر مکعب 
برسد. با وجود افزایش زیاد تولید داخلی 
گاز، واردات گاز برای پرکردن شــکاف 
روزافــزون عرضــه / تقاضــا در دوره 
یافت.عالوه  خواهد  افزایش  چهاردهم، 
بر افزایش سطح تحویل گاز خط لوله از 
روســیه - که در پایان سال ۲۰۱۹ آغاز 
شــد - واردات LNG به گسترش خود 
ادامه می دهد. پیش بینی می شــود چین 
در سال ۲۰۲۳ به بزرگ ترین وارد کننده 

گاز LNG تبدیل شود.

پترو دالر چگونه شکل گرفت؟

دالر؛ مديون نفت و عربستان!
پس از فروپاشــی اســتاندارد طالی 
»برتــون وودز« در اوایل دهه ۱۹۷۰، ایاالت 
با عربستان ســعودی توافق کرد تا  متحده 
اســتاندارد قیمت گذاری نفت، دالر باشــد. 
بواسطه این توافق، سیستم پترو دالر همراه 
با تغییر نرخ های ارز همسان و ارزهای مورد 
حمایت طال به رژیم هایی با نرخ شــناور و 

بدون پشتوانه، متولد شد.
پترودالر ، دالر آمریکا را به ارز نخست 
ذخایر جهانی تبدیل کرد  و به همین دلیل، 
ایاالت متحده سال هاست از کسری تجاری 
مقاومی برخوردار بوده و  به تنهایی پیشوای 
اقتصاد جهانی اســت. پتــرودالر همچنین 
بازارهــای مالی با منبــع نقدینگی روان و 
ورودی سرمایه خارجی از طریق »بازیافت« 
دالر نفتی را بــرای بازارهای مالی ایاالت 

متحده فراهم می کند.
 چرا عربستان؟

دولت نیکسون در مواجهه با افزایش 
تورم، بدهی های ناشــی از جنــگ ویتنام، 
رونــد فزاینده هزینه هــای داخلی و توازن 
مداوم کسری پرداخت ها، در آگوست ۱۹۷۱ 
تصمیم گرفــت به طور ناگهانــی و تکان 
دهنده ای بــه قابلیت تبدیــل دالر آمریکا 
بــه طال خاتمــه دهد. در پی این شــوک 
نیکســون، جهان پایان دوره طال را تجربه 
کرد و سقوط آزاد دالر آمریکا در میان تورم 
فراینــده رخ داد.از طریــق توافق نامه های 
دو جانبه با عربستان ســعودی که از سال 
۱۹۷۴ آغاز شــد، ایاالت متحده موفق شد 
اعضای ســازمان کشــورهای صادر کننده 
نفــت )اوپــک ( را متقاعد کنــد تا فروش 
نفت به دالر را آغاز کنند؛ عربستان و سایر 
کشورهای عربی در قبال صورتحساب نفت 
در واحــد پولی دالر، نفوذ ایاالت متحده در 
درگیری های اسرائیل و فلسطین را همراه با 
کمک نظامی آمریکا در یک فضای سیاسی 
به شــدت نگران کننده، حمایت کردند که 

حمله شــوروی به افغانســتان، سقوط شاه 
ایــران و جنگ ایران و عــراق در آن دیده 
می شد. بواســطه این توافق نامه سودمند و 

متقابل، سیستم پترو دالر شکل گرفت.
از آنجــا کــه  نفت بــه دالر آمریکا 
قیمت گذاری می شود، پترودالر به افزایش 
ارزش دالر به عنــوان پول رایج در جهان 
کمک کرد. دالر آمریــکا با ارزش باالیی 
کــه دارد، همانطور که برخی ادعا کرده اند 
از امتیازاتی مانند تامین مالي مداوم کسری 
حســاب جاری خود برخوردار است که این 
امــر با صدور  دالر اســمی بــا نرخ بهره 
بســیار پایین و همچنین تبدیل شــدن به 
پیشــوا اقتصادی جهانی میسر شده است.

به عنوان مثال، کشورهایی مانند چین که 
مقادیر زیادی بدهــی ایاالت متحده را در 

اختیار دارند، در گذشته نگرانی های خود را 
در مورد اثرات کاهش احتمالی دارایی های 
خود در صورت کاهــش ارزش دالر ابراز 
داشــتند.با این حال، امتیازات که بواسطه 
توانایی مدیریت کســری حســاب جاری 
مداوم بدســت می آید، با یک هزینه همراه 
اســت.  ایاالت متحده موظف اســت این 
کسری ها را برای تامین اندوخته مورد نیاز  
در یک اقتصاد جهانی که در حال گسترش 
اســت مدیریت کند. اگر ایاالت متحده از 
مدیریت این کسری ها کوتاهی کند، کمبود 
نقدینگی ناشی از آن می تواند جهان را به 
رکــود اقتصادی بکشــاند.با این حال، اگر 
کســری های مداوم به طور نامحدود ادامه 
یابد، سرانجام، کشورهای خارجی در مورد 
ارزش دالر شک خواهند کرد و دالر آمریکا 

ممکن است نقش خود را به عنوان ارز رایج 
ذخایر بانک های مرکزی از دســت بدهد. 
این به عنوان معضل »تریفین«  شــناخته 
می شــود.همچنین پتــرو دالر، مازادی از 
ذخایــر دالر آمریکا را برای کشــورهای 
تولیــد کننده نفت ایجــاد می کند که نیاز 
به »بازیافت« دارند. این دالرهای اضافی 
صرف مصرف داخلی می شود، برای ایجاد 
توازن پرداخت کشورهای در حال توسعه به 
خارج از کشور وام داده می شود.این آخرین 
نکته بیشترین ســود را برای دالر آمریکا 
دارد زیرا دالرهــای نفتی راه خود را برای 
بازگشت به ایاالت متحده به کار می گیرند. 
این دالرها برای خرید اوراق بهادار ایاالت 
متحده )مانند اســناد خزانه داری( استفاده 
می شــود که در بازارهــای مالی نقدینگی 

ایجاد کرده، نرخ بهره را پایین نگه داشته و 
رشد غیر تورمی را تقویت می کند. عالوه 
بر این، کشورهای اوپک می توانند از خطر 
تبدیــل ارز جلوگیری کرده و در ســرمایه 
گذاری های امن ایاالت متحده ورود کنند.

اخیــراً نگرانی هایی مبنی بــر تغییر جهت 
از پتــرودالر به ارزهــای دیگر وجود دارد. 
ونزوئال در ســال ۲۰۱۸ اعالم کرد فروش 
نفت خود را با یوان، یورو و سایر ارزها آغاز 
می کند. ســپس عربستان سعودی در سال 
۲۰۱۹ تهدید کرد کــه اگر ایاالت متحده 
الیحــه NOPEC را تایید کند، نفت را با 
ارز دیگــری معامله می کند. این الیحه به 
وزارت دادگســتری ایــاالت متحده اجازه 
می دهــد تا اقدامات ضــد انحصاری علیه 
اوپک را برای دســتکاری قیمت های نفت 
دنبال کند. به طور خالصه، تغییر چشــم 
انداز بــازار جهانی انــرژی می تواند منجر 
به خاتمه عملیاتی توافق نامه نفتی ایاالت 

متحده و عربستان شود.
 دست باز آمریکا

ایاالت متحــده برای  این حــال،  با 
اولیــن بار از دهه ۱۹۶۰ به یک صادرکننده 
اصلی انرژی تبدیل شــده است. به عقیده 
کارشناســان، صادرات انرژی و درآمدهای 
بدست آمده از آن، می تواند جایگزین »ورود 
سرمایه سعودی ها«  شود و تقاضای جهانی 
دالر آمریــکا را تقویت کنــد. یک مزیت 
دیگر بــرای ایاالت متحده این اســت که 
امنیت انرژی داخلــی را تضمین می کند.با 
این وجود، اگرچه این امر یک شــبه اتفاق 
نخواهــد افتاد، اما کاهــش دالرهای نفتی 
نقدینگی  می توانــد  )بازگشــتی(  بازیافتی 
بازارهای ســرمایه آمریکا را بخشکاند، که 
این امر باعث افزایش هزینه های استقراض 
)به دلیل نرخ بهره باالتــر( برای دولت ها، 
شرکت ها و مصرف کنندگان می شود، زیرا 

منابع مالی کمیاب خواهند شد.
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آیین تقدیر و تجلیل از 3۴ کارگر و کارمند نمونه ی 
شرکت پتروشیمی مرجان برگزار شد

مراســم تجلیــل از کارگــران و 
پتروشــیمی  شــرکت  نمونه  کارمندان 
، سرپرست  با حضور مدیرعامل  مرجان 
مجتمــع و مدیران ارشــد ایــن واحد 
پتروشــیمی و با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در روز جمعه ۲۴ اردیبهشت 

ماه ۱۴۰۰ برگزار شد .
به گــزارش روابط عمومی ، دکتر 
»ســپهدار انصاری نیک« مدیر عامل 
محترم شرکت پتروشــیمی مرجان در 
این مراسم طی ســخنان مبسوطی با 
تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی 
از درگاه  طاعات و عبادات همــکاران 
خداوند ســبحان و با بیــان اینکه در 
همه کشــورها و در بین همه ملت ها 
کارگران عزیز ارکان تولید و قشر کارگر 
بنیاد کارآفرینی هستند به تبیین جایگاه 
واال و ارزشــی کارگران در دین مبین 
اســالم پرداخت و افزود : جایگاه کار و 
کارگر در فرهنگ دینی ما آنچنان باال و 
قابل فهم است که پیامبر عظیم الشأن 
اســالم ) ص( بر دســتان پینه بسته 
کارگر بوسه زده اند و این خود باالترین 
جایــگاه ارزشــی کارگــر در فرهنگ 
اسالمی ماســت .وی همچنین در این 
ارتباط با بیان اینکه گرامیداشــت روز 
کارگر تکریم تولید ،توســعه و پیشرفت 
است به جایگاه رفیع و ارزشمند کارگر 
در فرهنگ باستانی ایران اشاره و اظهار 
کــرد : در فرهنگ باســتانی ایران و 
فرهنگ ملت ایران جایگاه کار و کارگر 
و کارآفرینی هم کاماًل ارزشمند است تا 
جایی که در کتیبه های تخت جمشید 
نوشــته هایی وجود دارد مبنی بر ارج 
نهادن به حقوق کار گران و این برای ما 
افتخار بزرگی محسوب می گردد .وی 
در ادامه ســخنان خود به خاطر تاخیر 
در برگزاری آیین بزرگداشت روز کار و 
کارگر عذرخواهی و  تاخیرمربوطه را به 
علت ریســک باالی کرونا و همچنین 
از فیوضات ماه  بهره مندی همــکاران 
مبارک رمضــان ذکر کــرد و در این 
خصوص و مکان برگزاری مراسم گفت 
: اگر فضایی بود که مراســم بهتر و با 
کیفیت برتر و تنوع بیشــتر در مکانی 
باشــکوه تر برگزار مــی نمودیم قطعًا 
دریغ نمی کردیم ولی در همین محیط 
کارگاهی ساده خودمان برای ما افتخار 
اســت که این روز بــزرگ را ارج نهیم 
مثل این اســت که در خط مقدم جبهه 
یاد رزمندگان و شــهدا را پاس میداریم 
و اکنون ما در خــط مقدم جبهه تولید 
در محیط کارگاهی ارزش کار و کارگر 
را پاس داشــته و ایــن مجاهدت ها را 
ارج می نهیم و بنابر تکلیف شرعی مان 
با افتخار بر دســتان ارزشمند کارگران 
عزیز بوســه می زنیم .دکتر » انصاری 
نیک » در بخش دیگر ســخنان خود 
به مقایســه جایگاه کارگــران در نظام 
هــای غربی و نظام ارزشــی اســالم 
پرداخت و خاطرنشــان کردند: در همه 
دنیا بخصوص در غرب نظام ســرمایه 
داری منجر به فاصلــه طبقاتی زیادی 
شد و کارگران برای احقاق حقوق خود 
اتحادیه های حقوقی تشــکیل دادند و 
با آن نظام ســرمایه داری و کاپیتالیزم ، 
عرصه های مقابلــه دارند ولی در نظام 
ارزشی و اسالمی ما همچون مواجهه ی 
وجود ندارد بدین جهت که نظام اداری 
ما مبتنی بر حمایت و پشتیبانی و اعتقاد 
و بــاور به جایــگاه کار و کارگر بوده و 
این نظــام اداری و شــرکت داری ما 
متعلق به کارگران است و مصادیق این 
نــگاه را دیدیم که با حکم قوه قضاییه 
صنایع نیشــکر هفت تپــه برای حفظ 
حقوق کارگران مالکیتش برگشــت به 
، یعنی نقض مالکیت خصوصی  دولت 
و منفعت طلب و اکرام مالکیت عمومی 

برای احقــاق حقوق کارگــران و این 
برای ما ارزش است و هر جای دیگری 
کــه اقداماتی منجر بــه تضییع حقوق 
کارگران شــود اگر اشتباهاتی از طرف 
افــراد یا گروه هــای ذینفعی  صورت 
بگیــرد قطعــًا نظام ارزشــی اداری ما 
مقابل آن خواهد ایستاد و از حقوق حقه 
ی کارگران دفاع می کند .مدیرعامل با 
تاکید بر اینکه در پتروشــیمی مرجان 
رویکرد ما همین رویکرد ارزشی است 
گفتنــد : تــالش ما بر این اســت که 
جایگاه کارگر رفیع و به آن منزلت داده 
شــود  و ما به آن شکوه جایگاه کارگر 
افتخــار می کنیم و این اعتقاد صدرصد 
بنده و جزو باور و اراده من هست و هم 
این باور در نظام اداری ســهامداران ما 
به لطف الهی و منبعث از نظام ارزشی 
اسالمی ما وجود دارد و برای ما و شما 
اطمینان بخــش و باعث ایجاد آرامش 
خاطر و امنیت شــغلی اســت .دکتر » 
انصاری نیک » با اشاره به این مطلب 
که بخشی از همکاران و کارگران عزیز 
نگران امنیت شــغلی شــان هستند در 
تبیین این موضوع با اســتناد به آیاتی 
از قــرآن کریم در بــاب تالش مداوم 

مبتنی بر تغییر سرنوشت کاری توضیح 
دادند : » لیس لالنسان اال ماسعی« و 
»  ان اهلل ال یغییــر ما بقوم حتی یغییر 
ما بانفسهم »  یعنی سرنوشت کارما با 
نفس خودمان و عمل خودمان هســت 
و چیزی برای ما اال مبتنی بر تالش و 
سعی خودمان نیست بنابراین، این آیات 
شریفه آدرس خوبی به ما می دهند که 
دستاوردهای شما در پتروشیمی مرجان 
مبتنی بر تالش هایتان باشد و حاال این 
تالش و ســعی  آیا بی هدف است خیر 
، بلکه  یک تالش هدفدار ، منســجم ، 
مبتنی بــر انضباط و نظم ،  و مهارت ، 
حرفه و تخصص است و این هاست که 
جایگاه شما را مستمر و پایدار می کند و 
ارزش شغلی شما را باال می برد و تعهد 
سازمان را برای حفظ و سرمایه گذاری 
شما ایجاد می نماید بنابراین کسانی که 
در واقع به دنبال امنیت شــغلی هستند 
باید سطح تالش هایشان را باال ببرند 
یعنی خدای نخواسته کسی از سازمان 
و شرکت دنبال باج گیری نیست همه 
با تالش و زحمت هدفمند و انضباط و 
نظم و تعهد ســازمانی و نیز حفاظت از 
دارایی هــا و حفاظت و مراقبت از تولید 

و سرمایه ها تعهد و نگاه شرکت بخود 
شان را تقویت و معطوف نمایند و این 
چیزی اســت که من اطمینان خاطر به 
شــما عزیزان می دهم که برای بقای 
خودتان و بقای سازمانی که در آن کار 
میکنید ضرورت دارد لذا با تالش مداوم 
و مســتمر مهارت تغییر و رشد را پیدا 
کنید و این همون تغییر »ما بقوم حتی 
یغییر ما بانفسهم« است .وی در ادامه 
ایــن بخش از تحلیل خود اذعان کرد : 
این تغییر دائم که جهان هم مشــمول 
آن اســت باید در همه ما و شما وجود 
داشــته باشد ، یعنی حرکت هدفمند به 
ســوی تعالی و رشــد ، و این تعالی در 
رفتار ســازمانی تخصص ها و مهارت 
هایی است که روزانه  باید به آن  توجه 
شــود بنابراین کارگر یا استاد کار و یا 
مهندسی که سال پنجم  آن مثل سال 
دوم اســت این در امنیت نیست چون 
محیط دارد تغییر می کند ، رقبا در حال 
تغییرنــد و آدم های جدید می آیند باید 
شــغل و حرفه تان پویا باشــد و دائمًا 
مهارتها را اضافــه و رفتارتان ، نظم و 
نســق و انضباط را بهبود بدهید و اینها 
سرمایه است برای شما و امنیت ایجاد 
می کند ، نــه تنها در اینجا بلکه هر جا 
باشــید همین اســت .دکتر »انصاری 
نیک« با یادآوری ایــن نکته مهم که 
صیانت و مراقبت از شــرکت به عنوان 
یک ســرمایه و اعتبار اجتماعی و ملی 
مســئولیتی خطیــر و ضرورتــی الزم 
االجرا برای همگان است تاکید کردند 
: ما شــرکتی تولیدی و تک محصولی 
هســتیم و کارخانه متانــول آن نقطه 
قوت  و مزیت پتروشیمی مرجان است 
وشــما عزیزان این ســرمایه را متعلق 
بــه خودتان بدانید ، این شــرکت مال 
شماســت ، شــما ذینفع این مجموعه 
که  دارایی هایتان  مثل  بنابراین  هستید 
در خانه دارید و حتی بهتر و بیشــتر از 
آن ایــن را مراقبت کنید به دلیل اینکه 
منشــاء ا رتزاق و اعتبــار اجتماعی و 
ملی شما این شــرکت است و بایستی 
امانتداری و مراقبت از آن داشته باشید 
و نســبت به آن احساس تعهد نمایید و 
اطمینــان دارم که تعهــد دارید و مثل 
خودتــان از آن مراقبــت  خواهید کرد 
.مدیرعامل در فراز دیگری از ســخنان 
خود نکته مهمی را خطاب به همکاران 
یادآوری و در توضیح آن گفت : در سال 
۹۹ به همت مضاعف شما عزیزان و در 

ســال جهش تولید ما موفق شدیم در 
واقــع ۲۰ درصد به ظرفیت  بیفزائیم و  
۱۰۰۰ تن  در روز به تولید پتروشــیمی 
مرجان اضافه شــود یعنی بــا اجرای 
 PRGتعمیرات اساســی و اصالح خط
و نیز تغیرات  مهندســی و تکنولوژی 
کــه انجام دادیم این دســتاورد عظیم 
محقق شــد و ما یکــی از گلوگاه های 
اساسی تولید را رفع کردیم و به ظرفیت 
باالی صددرصد اســمی رسیدیم و این 
دستاورد بزرگی است که به دست آمد 
و آن را به شــما عزیــزان تبریک می 
گویــم .دکتر » انصــاری نیک » این 
توضیح را مقدمه ای برای طرح مطالبه 
ای ذکر کرد که در تشریح آن اینگونه 
اظهارکرد : در شــرایط کنونی شرکت 
پتروشیمی سبالن در مرحله راه اندازی 
اســت بنابر درخواســتی که شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی از ما داشت و 
مجوزی که از مدیریت محترم شرکت 
شســتان دریافت کردیم توافق شد که 
ما ۱۰ درصد کاهش ظرفیت بدهیم  و 
این برای ما بســیار سخت است چون 
با توجه به تعهدی کــه به بازپرداخت 
وام سرمایه گذاری خارجی داریم تمایل 
داشتیم که در ظرفیت کامل کار کنیم و 
تعهدات ارزی مان را هرچه سریعتر به 
اتمام برسانیم ، که شرکت در واقع این 
مسیر سودآوری خود را طی بکند و لذا 
من از همین جا از مسئولین محترم به 
خصوص شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و شرکت پتروشیمی دماوند استدعا دارم 
که با در پیش گرفتن مدیریت جهادی 
و تالش شــبانه روزی زمینه تولید گاز 
اکســیژن را در پتروشیمی دماوند برای 
رفع نیاز شرکت سبالن فراهم کنند تا 
ما بتوانیــم در کوتاهترین زمان ممکن 
به ظرفیت اســمی خودمــان برگردیم 
این موضوع که در این جلسه ارزشمند 
مطرح گردید یکی از مطالبات شما هم 
باشد و ســال ۱۴۰۰ که در واقع سال 
پشــتیبانی تولید و مانع زدایی اســت 
انشاهلل این اقدام که شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی و شــرکت دماوند خواهند 
داشــت پشــتیبانی و مانع زدایی از ما 
برای تداوم تولید حداکثری خواهد بود 
.وی در خاتمه ضمن  گرامیداشت روز 
جهانی کار و گارگر و قدر شناســی از 
زحمــات همه همکاران بــا اهداء لوح 
تقدیــر و هدایایی  از برترین ها تجلیل 

کرد .

گزارش

رونمایی از دو اثر شرکت فجر انرژی به 
مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات

مدیران شرکت فجر انرژی خلیج فارس به مناسبت روز ارتباطات و 
روابط عمومی از دو اثر ماندگار این شرکت رونمایی کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، عصر 
روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ و همزمان با روز ارتباطات و روابط 
عمومی مراســم رونمایی از دو اثر مســتند و ماندگار این شرکت با 
حضور مدیرعامل، رئیس مجتمع و  تعدادی از  مدیران شــرکت فجر 
برگزار شد.اثر اول کتاب جامع »۲۰ سال با فجر« بوده که این کتاب 
گردآوری دو دهه رویدادها و گزارش های خبری شرکت فجر انرژی 
خلیج فارس در رســانه ها بوده است. این اثر رویداد ها و رخداد های 
منتشره شــرکت فجر انرژی خلیج فارس )پتروشیمی فجر سابق( در 
حوزه رســانه های الکترونیک و دیجیتال از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ را 
در دل خود جای داده است.کتاب جامع »۲۰ سال با فجر« با بیش از 
۸۰۰ صفحه از سه منبع وبسایت شرکت فجر، وبسایت شبکه اطالع 
رسانی نفت و انرژی شــانا و وبسایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
نیپنا تهیه و گردآوری شــده است. در این اثر مجموعا بیش از ۲ هزار 
خبر، گزارش خبری، مصاحبه و گزارش تصویری در حوزه اقتصادی، 
صنعتی، اجتماعی و ورزشــی دیده می شود.اثر دوم کتاب  آرشیو  »۷ 
ســال با بامداد« بوده است؛ این اثر جمع آوری ۷ ساله نشریه داخلی 
شــرکت فجر انرژی خلیج فارس بوده که به صورت مستند در آمده 
اســت. نشریه بامداد  هر ساله در قالب ۴ شماره منتشر می شود و در 
جشــنواره روابط عمومی جایزه برتر انتشارات را کسب کرده بود.این 
نشــریه به منظور ارتباط میان ســازمان، کارکنان وخانواده های آنها 
بوده که عمدتا در زمینه فرهنگ تعالی فردی، خانوادگی و ســازمان 
بوده است. در این نشریه موضوعات مختلفی ائم از مسابقات، تصاویر 
همــکاران، مطالب نوشــتاری عالقه مندان و اخبار تهیه و منتشــر 
شده اســت.هدف از رونمایی این دو ســند در فجر، توسعه فرهنگ 
مستندسازی، نگهداری، نشر و باز استفاده اطالعات برای انتقال آنها  
به عالقمندان، همکاران در صنعت و همچنین  به نســل های بعدی 
بوده است.شایان به ذکر است که فجر در اقدام بعدی به تاریخ نگاری 
شــرکت خواهد پرداخت، این پروژه مهم در قالب جمع آوری تجارب 
مدیران و همچنین اســناد مفید و تجارب سازمانی در حال پیگیری 

بوده و به زودی رونمایی خواهد شد.


