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2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

معاون اول رئیس جمهوری:

جاسک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی و دیگر صنایع می شود
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
بندرعباس را از کانون های مهم توســعه 
کشور برشمرد و اظهار کرد که جاسک به  
یکی از کانون های مهم اقتصادی کشــور 
در بخش نفت، پتروشیمی و دیگر صنایع 

تبدیل می شود.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی معاون اول ریاست 
امروز  جمهوری، اســحاق جهانگیــری 
)شــنبه، پنجم مهرماه( در سفر به استان  
هرمزگان، این اســتان را از استان های 
پراهمیت و راهبردی کشور و با مردمانی 
عزیــز، بزرگوار و زحمتکش دانســت و 
گفت: این اســتان نقش بسیار مهمی در 
بخش های مختلف به ویژه اقتصاد کشور 
ایفا می کند.وی با بیان اینکه بندرعباس 
از اصلی ترین کانون های توســعه کشور 
در زمینه های مختلف است، اظهار کرد: 
طرح های متعــدد و مهمی در اســتان 
هرمزگان در حال اجراســت و جاســک 
به  یکــی از کانون های مهــم اقتصادی 
کشــور در حــوزه نفت، پتروشــیمی و 
صنایــع دیگــر تبدیل می شــود.معاون 
اول رئیس جمهوری افزود: در ســه ماه 
نخست امسال شاهد رشد ۲.۵ درصدی 
در بخش صنعت هســتیم، این در حالی 
پیشرفته  بیشــتر کشــورهای  است که 
جهــان تنها به دلیــل رویارویی با پدیده 
کرونا با رشدهای منفی باالی اقتصادی 
کرد:  اظهار  هســتند.جهانگیری  روبه رو 
آمریکایی ها تصور می کردند که اگر نفت 
ایــران را تحریم کنند و جلو صادرات آن 
را بگیرند می تواننــد در روند صادرات و 

این  ایجاد کنند،  واردات کشــور اخالل 
در حالی اســت که دولت با دوراندیشی 
برنامه هایــی در حــوزه اقتصاد مقاومتی 
در طول ســال های گذشته اتخاذ کرد و 
در سال ٩٨ توانســتیم حدود ۴۳ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی داشــته باشیم و 
نیازهای ضروری کشــور را تأمین کنیم 
و بی تردید اگر امســال هم کرونا وجود 
نداشــت به طور حتم رقــم این صادرات 
افزایش می یافت.وی با تأکید بر ضرورت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه 
برای  صادراتی  گفــت:  کشــور  اقتصاد 
کشــور مهم اســت که ارز حاصل از آن 
در چرخه اقتصادی به کار گرفته شــود و 

زمانی صادرات، ارزشــمند و صادر کننده 
مهم و ســرباز خط اول جنگ اقتصادی 
اســت که ارز حاصل از صــادرات را در 
مســیر تأمین نیازهای کشور قرار دهد.
رئیس جمهــوری همچنین  اول  معاون 
با گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس به 
ایثــار و فداکاری ملت ایران در هشــت 
ســال دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: 
بدون تردید جانفشــانی و ایثارگری های 
شهدای عزیز و همه ملت ایران در مقابل 
فشارهای ظالمانه دشمنان همیشه زنده 
اســت و در تاریخ ایــران ماندگار خواهد 
ماند.جهانگیری با اشــاره به اینکه کشور 
با پدیده بســیار مهم تحریــم و جنگ 

اقتصادی روبه روست، اظهار کرد: آمریکا 
از آغاز ســال ٩۷ تحریم های شدیدی را 
علیه ملت ایران بــا این تصور آغاز کرد 
که به واسطه آن می تواند ایران را تسلیم 
کند و نظام ایران را به فروپاشی بکشاند. 
آنان بــا اعمــال این تحریم هــا خیال 
می کردند کــه ملت ایــران در روزها و 
ماه های نخست تسلیم شود و جشن ۴۰ 
سالگی انقالب برگزار نخواهد شد.وی با 
تجلیل از ایســتادگی و تاب آوری ملت 
ایــران در مقابل تحریم هــای ظالمانه 
آمریکا تصریح کرد: به عنوان مســئوالن 
نظام باید در مقابل مقاومت و ایستادگی 
بزرگــی که ملــت ایران از خود نشــان 

دادند، ســر تعظیم فــرود بیاوریم.معاون 
اول رئیــس جمهوری افزود: از شــرایط 
زندگی و مشکالتی که مردم با آن دست 
به گریبان اند آگاه هستیم و همه ظرفیت 
و توان مدیریتی کشــور را برای کاهش 
فشارهایی که به معیشت مردم وارد شده 
بــه کار گرفته ایم.جهانگیری گفت: اینکه 
امروز آمریکا از مذاکره با ایران ســخن 
می گویــد و به صراحت اعالم می کند که 
ظرف یک هفته یا یــک ماه می تواند با 
ایران به تفاهم برسد به دلیل ایستادگی 
و تاب آوری ملت ایران اســت. آنان باید 
به خوبــی بدانند که در منطقه حســاس 
خاورمیانه و خلیج فارس، کشور پرتوانی 
مثل ایــران وجــود دارد و باید راه های 
همکاری متناســب با این ملت بزرگ را 
در پیــش بگیرند.وی بــا تأکید بر اینکه 
ایران بخش مهمی از راه حل در ســطح 
همه مســائل منطقــه ای و بین المللی 
است، اظهار کرد: آمریکایی ها باید بدانند 
که با ملت بزرگ ایــران با زبان احترام 
و ادب ســخن بگویند، زیــرا ملت ایران 
همواره خواهان صلــح، آرامش و ثبات 
در ســطح منطقه ای و بین المللی است.

معاون اول رئیــس جمهوری با تأکید بر 
اینکه باید از دل ســختی ها و مشکالت، 
فرصت هــای بزرگی را بــرای آبادانی و 
پیشرفت کشــور به وجود بیاوریم، گفت: 
همه بایــد از فعالیــت بخش خصوصی 
و فعــاالن اقتصادی پشــتیبانی کنیم تا 
از درون بحــران و تحریم، فرصت های 
تولید، صادرات  افزایش  برای  بی نظیری 

و اشتغال ایجاد شود.

یادداشت

توسعه تجدیدپذیرها منوط به بهینه سازی 
مصرف انرژی 

محمدرضا خطاطی
مدیر بخش صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

بر اساس ســیر تاریخی مشــاهده شده 
در زمینه توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر، تا 
زمانی  که مبحث بهینه سازی انرژی به درستی 
اجرا نشــود، تجدیدپذیرها نمی توانند به صورت 
طبیعی توســعه یابند. مزیت نســبی کشور که 
ســبب ایجاد توان رقابتــی و در نهایت خلق 
ثروت می شــود منابع نفت و گاز اســت که در 

سال های گذشــته با فروش و بهره برداری از زنجیره تولید نفت خام و 
گاز طبیعی این رقابت پذیری و تولید ثروت ایجاد شــده، اما با توجه به 
تجدیدناپذیر بودن منابع فســیلی و محدودیت های بین المللی، راهکار 
بهتــری که می تواند جایگزین و تکمیل کننده تولید نفت و گاز باشــد، 
خلق منبع از بهینه ســازی مصرف انرژی اســت. بهینه سازی مصرف 
انرژی در ســطح بین المللی یکــی از روش های تولید انرژی در جهان 
است که سبب کاهش آالینده های زیست محیطی و کاهش هزینه های 
اجتماعی می شــود، از همین رو بهینه سازی مصرف انرژی را سوخت 
پنجم می نامند و به تازگــی به دلیل اهمیت و ارزش ویژه این موضوع 
از بهینه ســازی مصرف انرژی به عنوان سوخت اول نام برده می شود. 
براســاس ترازنامه هیدروکروبوری ســال ۱۳٩۶ میزان یارانه سوخت 
پرداخت شده ۵۱.۲ میلیارد دالر بوده که ۱۷.۳ میلیارد دالر آن فقط به 
نیروگاه ها اختصاص یافته است. هزینه ساخت یک فاز پارس جنوبی و 
هزینه های تولید و توزیع گاز تا رســیدن به دست مصرف کننده نهایی، 
براســاس پایلوت انجام شــده در برخی صنایع ایران مانند پاالیشگاه 
آبادان، ذوب آهن اصفهان، کارخانجات آجر اصفهان و سیمان هرمزگان، 
بررسی تطبیقی نشان می دهد که اجرای طرح های بهینه سازی مصرف 
انرژی نسبت به تولید گاز معادل به ازای سرمایه گذاری مساوی، حدود 
۲.۵ تا ۱۴ برابر بسته به نوع کارخانه می تواند ارزش افزوده ایجاد کند. 
تولید منابع انرژی از نفت و گاز همیشه افزایش هزینه های اجتماعی و 
آالینده ای زیست محیطی را به همراه داشته است، کاهش آالینده های 
زیســت محیطی و کاهش هزینه های اجتماعی از مزیت های نســبی 
اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی است و از طرفی مطالعات 
جهانی نشــان می دهد با توجه به اینکــه فناوری های مربوط به حوزه 
بهینه ســازی سهل الوصل ترند و بازار مناســب تری دارند سبب توسعه 
اشتغال نیروهای دانشگاهی و تخصصی می شوند. فرض می کنیم اگر 
روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت خام داشته باشیم، با قیمت نفت 
صادراتی بشکه ای ۴۵ دالر، ســاالنه ۱۶.۴ میلیارد دالر درآمد نصیب 
کشــور از این محل خواهد شد که این عدد به تنهایی از میزان یارانه 
پرداختی سوخت از ســوی دولت در سال ٩٨ به نیروگاه ها کمتر است 
و این نشــان دهنده میزان یارانه باالی انرژی کشــور اســت که ما را 
به نخســتین در جهان تبدیل کرده اســت. ما چاره ای جز بهینه سازی 
انــرژی برای خلق ثروت و کاهش هزینه های شــرایط کنونی نداریم. 
مقدار مصرف انرژی در ایران بیشتر در بخش غیر مولد یعنی خانگی و 
تجاری اســت و باید به سمت بخش تولید و افزایش GDP سوق داده 
شــود، بر مبنای ترازنامه سال ٩۷ درصد مصرف گاز در زیربخش های 
صنعت به ترتیب در حوزه هــای نیروگاه های برق حرارتی ۵۵ درصد، 
صنایع پتروشــیمی ۱۵ درصد، صنایع فوالد ٩ درصد، پاالیشــگاه ها ۶ 
درصد، سیمان ۵ درصد و آجر ۲ درصد و بقیه در دیگر صنایع است که 
با اجرای طرح های بهینه ســازی مصرف انرژی در این بخش ها حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف گاز صنایع کشور ایجاد خواهد 
شــد. بازدهی نیروگاه های برق حرارتی کشور پایین است. نیروگاه های 
کشــور در ســال ٩٨ برای حدود ۳۱٩ میلیارد کیلووات ســاعت تولید 
برق، نزدیــک به ٨۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به عنوان ســوخت 
مصــرف کردند که بازدهی میانگیــن نیروگاهی حدود ۳٨ درصد بوده 
است. تبدیل نیروگاه های گازی موجود به نیروگاه های سیکل ترکیبی 
و حذف واحدهای گازی فرسوده و بازتوانی نیروگاه های بخار از جمله 
روش های باال بردن بازدهی نیروگاه های حرارتی تولید برق اســت و 
اگر بازدهی متوســط نیروگاه ها با اعمال روش های بهینه سازی انرژی 
مطابق مصوبات از ۳٨ درصد به ۵۰ درصد برســد، ســاالنه حدود ۱۷ 
میلیارد مترمکعب که معادل تولید ســاالنه دو فاز پارس جنوبی است، 
مصرف گاز طبیعی کشور کاهش خواهد یافت. بررسی ها نشان می دهد 
در کشورهای پیشرفته که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر به موفقیت 
رسیده اند نخست روی روش های بهینه ســازی انرژی سرمایه گذاری 
کرده اند و بعد توســعه تجدیدپذیرهــا را برمبنای توجیه اقتصادی قرار 

داده اند.

حفاری عميق ترين چاه اکتشافی در پروژه رام-1
با توجه به قرارگیری اهداف اکتشــافی 
پروژه رام-1 در عمق عمودی بیش از 4500 
متر، رشــته جداری میانی 3/8 13 اینچ این 
چاه در عمق 3473 متری با موفقیت طراحی، 

رانده و نصب شد. 
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
روابط عمومی مدیریت اکتشاف، حفره فاز 
۱/۲ ۱۷ اینچ این چاه با شرایط هیدرولیکی 
بســیار محدود و در ســازندهای رســی و 
چســبنده آغاجاری، میشان و گچساران با 
حداکثر فشار کاری استند پایپ  ۳۰۰۰ پام 
حفاری شد و پس از بهسازی حفره در یک 
Round Trip با موفقیت رانده شد.تاکنون 
در دنیا چنین رشــته جــداری عمیقی در 

چندیــن چــاه نفــت و گاز و در آب های 
عمیق )آب های با عمق بیش از ۱۲۵ متر( 
رانده شده اســت. در ایران نیز تنها در چاه 
گلمهک-۱، جداری مشابه در عمق ۴۲۰۱ 
متری رانده شــده بود کــه می توان عمق 
این جداری را در رتبه اول قلمداد کرد. هم 
اکنــون چاه رام-۱ بــا دکل حفاری۲۰۰۰ 
اسب بخار- ۳۱ فتح از شرکت ملی حفاری، 
جهت دســتیابی به اهداف اکتشافی و امید 
شنیدن خبرهای اکتشــافی و ذخایر نفتی 
جدیــد در آینده نزدیک در حــال حفاری 
است.از نکات بارز فاز ۱/۲ ۱۷ چاه رام-۱، 
استفاده از دســتگاه حفاری با توان ۲۰۰۰ 
اسب بخار و ســیمان کاری یک مرحله ای 

جــداری ۳/٨ ۱۳ اســت، عملیات جداری 
۳/٨ ۱۳ چــاه گلمهک-۱ بــا دکل ۳۰۰۰ 
اســب بخار و ســیمان کاری دو مرحله ای 

)کــه عملیاتی با ریســک پایین به شــمار 
می آید( صورت گرفته بود. چاه های مشــابه 
در دنیا با دستگاه های حفاری با توان باالی 

۳۰۰۰ اســب بخــار، جهت کاهش 
ریسک های مرتبط حفاری شده اند.

هم اکنون چاه رام-۱ 
با دکل حفاری2000 
اسب بخار- 3۱ فتح 

از شرکت ملی حفاری، 
جهت دستیابی به اهداف 
اکتشافی و امید شنیدن 

خبرهای اکتشافی و 
ذخایر نفتی جدید در 
آینده نزدیک در حال 

حفاری است

تحقق برنامه تولید تکلیفی اروندان 
در نیمه نخست 99

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از تحقق 100 درصدی 
برنامه پیش بینی شده تولید این شرکت در نیمه نخست امسال خبر 

داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، 
جهانگیر پورهنگ در نشســت پیش بینی تولیــد نفت و گاز این 
شــرکت در نیمه دوم امســال از تحقق کامــل برنامه تولید این 
شــرکت در ۶ ماه نخســت ســال خبر داد.فرزاد حسینی اصل، 
رئیس مهندســی نفت شرکت نفت و گاز اروندان در این نشست، 
روزآمدســازی الگوی مخزنی میدان دارخوین و ارائه برنامه تولید 
جدید برای این میدان را از برنامه های این شــرکت در نیمه دوم 
ســال عنوان کرد.در این نشست مدیران حاضر به بیان دیدگاه ها 
و پیشــنهادهای خود برای پیشــبرد اهداف و شتاب بخشــی در 
برنامه های شرکت نفت و گاز اروندان و همچنین افزایش بازدهی 
کار و بهره وری پرداختند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پارس  پتروشــیمی 
بزرگترین  عنــوان  بــه 
گازمایــع  صادرکننــده 
کرد:  اعــالم  خاورمیانه، 
شــهریور ماه امســال با 
افزایشــی ۷۰ درصــدی  
حدود  فــروش  رکــورد 
به  تومانی  میلیارد   ۲۵۰۰
ثبت رسیده به طوری که 
افزایش  باالترین  »اتان« 
قیمــت را تجربه کرده و 
قیمت »پروپان و بوتان« 
هــم حــدود ۱۷ درصد 

افزایش یافته است.

رکورد فروش پتروشيمی »پارس« شکست؛

جهش قيمت »پروپان و بوتان« در ماه پايانی تابستان
رکورد افزايش قيمت »اتان« شکسته شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

اخبار نفت 

هم زمان با روز ملی آتش نشانی و ایمنی انجام شد؛
تجلیل از آتش نشانان منطقه ویژه پارس

مدیرعامل منطقه ویژه پارس هم زمان با هفتم مهرماه، روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی با حضور در ایســتگاه های آتش نشانی مستقر در 
پایتخت انرژی کشور از تالش های آتش نشانان صنعت نفت مستقر در 

منطقه ویژه پارس قدردانی کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از منطقه ویژه پارس، ایرج خرم دل 
در حاشــیه آیین گرامیداشت روز ملی آتش نشانی و ایمنی ضمن اشاره 
بــه موقعیت راهبردی منطقه ویژه پــارس در حوزه انرژی و اقتصادی 
گفت: آتش نشانان مستقر در این منطقه با جانفشانی در مسیر همراهی 
با برداشــت گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی و شیرین سازی آن 
در پاالیشــگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی و فعالیت های همه جانبه 
صنایع مســتقر در منطقه، منادیان امنیت و آرامش و جهادگران کشور 
هستند که در پارس جنوبی و خط مقدم جبهه اقتصادی برای سرافرازی 
کشــور تالش می کنند.وی افزود: با لطف خداونــد متعال و همراهی 
صنعتگران در این منطقه، با وجــود حجم باالی فعالیت ها که در نوع 
خود بی نظیر اســت، خوشبختانه شاهد کمترین تلفات ناشی از حوادث 
و ســوانح بوده ایم و هستیم و این مهم نشان از ایثارگری آتش نشانان 
فداکار و فعاالن حوزه ایمنی مســتقر در ایــن منطقه دارد.مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأکید کرد: از زمان شــیوع ویروس 
کرونا در کشــور و منطقه، آتش نشانان این منطقه با حضور در شهر و 
روستاها در عملیات  مقابله با این ویروس مشارکت جدی داشته اند که 
این اقدام ستودنی اســت.بر پایه این گزارش، در این آیین به مناسبت 
هفتم مهرماه، ســالروز ملی آتش نشانی و ایمنی از آتش نشانان منطقه 

ویژه پارس تجلیل شد. 
آئین بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی 

در شرکت پتروشیمی کارون

به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشیمی کارون، به مناسبت 
۷ مهر روز ملی ایمنی و آتش نشانی آئین بزرگداشت این روز  با حضور 
مدیران، کارکنان HSE و تعدادی از پرســنل نمونه منتخب با رعایت 

کلیه پروتکل های بهداشتی، در این شرکت برگزار گردید.
در ابتدای مراســم پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و 
قرائت پیام تبریک وزیر محترم نفــت، آقای دکتر صدیقی زاده؛ مدیر 
عامل و نایب رییس هییت مدیره شــرکت پتروشــیمی کارون ضمن 
گرامیداشــت رشــادت ها، فداکاری ها و مســئولیت پذیری کارکنان 
HSE و شهدای آتش نشان در زمان هشت سال دفاع مقدس ، دوران 
بازسازی و دوره کنونی در مقابله با تحریم های بیگانگان از اقدامات و 
فعالیت های ارزنده ادارات ایمنی، آتش نشانی، محیط زیست، بهداشت 
و پدافند غیر عامل در راســتای صیانت از ســالمت کارکنان، جامعه 
و محیط زیســت، مدیریت ریســک ها و اجرای اقدامات پیشــگیرانه 
و عملیاتی و هم افزایی و انســجام ایجاد شــده بیــن کلیه کارکنان 
پتروشــیمی کارون جهت اجرای هرچه بهتر الزامات HSE قدردانی و 
بــر اهمیت و جایگاه ویــژه  HSE در صنعت ، بخصوص صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی تاکید نمودند. در ادامه پس از ارائه گزارشی اجمالی 
از عملکرد و فعالیت های انجام شــده، آقای مهندس فرجادنیا؛ رئیس 
HSE و دبیر کمیته شــرایط اضطراری شرکت پتروشیمی کارون پس 
از تبریــک  روز ملی ایمنی و آتش نشــانی، بر لزوم و ضرورت اجرای 
دستورالعمل های HSE بعنوان بستری برای دستیابی به تولید پایدار،  
درس آموزی از حوادث و توانمند سازی تیم مدیریت شرایط اضطراری 
تاکیــد  و از کلیه مدیران و کارکنان بــه جهت همکاری و هم افزایی 
برای دســتیابی به موفقیت های جمعی در حوزه HSE و ارتقای کمی 
و کیفی شــاخصه های مرتبط در چند سال اخیر، قدردانی نمودند. در 
انتهای مراســم به کارکنان نمونه و منتخب لوح تقدیر و هدایایی اهدا 
شد و پس از آن با حضور مدیران پتروشیمی کارون در اداره HSE طی 
دیــداری صمیمانه، با اهدای گل از زحمــات کارکنان خدوم و ایثارگر 

اداره HSE تقدیر و تشکر بعمل آمد.

پیام وزیر نفت به مناسبت
 »روز ملی آتش نشانی و ایمنی«

وزیر نفت در پیامــی با تبریک روز 
تأکید کرد:  ایمنــی  و  ملی آتش نشــانی 
مخاطرات ذاتی صنعت نفت ایجاب می کند 
برای  اضطراری  شــرایط  مدیریت  نظام 
حصول آمادگی در واکنش به وضعیت های 
اضطراری محتمل، استقرار یافته و ارزیابی 

مداوم می شود.
متــن کامل پیام بیــژن زنگنه، به 
مناسبت روز ملی آتش نشانی و ایمنی به 

شرح زیر است:
خودگذشــتگی  از  »ســالروز 
آتش نشــانان غیور در بمباران پاالیشگاه 
و   ۱۳۵٩ مهرمــاه  هفتــم  در  آبــادان 
نام گذاری این روز تاریخی به عنوان روز 
ملی آتش نشــانی و ایمنــی در تقارن با 
هفتــه دفاع مقدس، فرصتی مغتنم برای 
بازبینــی عملکرد ایمنی و آتش نشــانی، 
درس آمــوزی از حوادث، بهبود مســتمر 
HSE در فرآیندهــای کاری و ترویــج 
فرهنگ پیشگیرانه ایمنی است.واحدهای 
ایمنــی و آتش نشــانی در صنعت نفت 
قدمتی بیــش از صد ســال دارند و در 
ســال های اخیر نیز به عنوان بخشــی از 
ســامانه مدیریت HSE در مسیر توسعه 
به بلوغ مناســبی رســیده اند. مهم ترین 
دســتاورد مورد انتظــار از نظام مدیریت 
ایمنی، اســتقرار رویکردهای پیشگیرانه 
در شناسایی و کنترل نظام مند مخاطرات 
اســت که این امر مســتلزم طرح ریزی 

راهبردهای مدیریت ریســک و در عین 
حال بهبود یکپارچگی مکانیکی و قابلیت 
اطمینــان تجهیــزات فرآیندی اســت.
ماه های پایانی سال گذشته، صنعت نفت 
کشور نیز مشابه سایر ارکان جامعه متأثر 
از همه گیــری جهانی بیمــاری نوظهور 
کووید -۱٩ بوده و تداوم شیوع گسترده 
این بیمــاری، مخاطراتی جدیــد را در 
صنعــت نفت ایجاد کرده اســت و چون 

مأموریت ذاتی این صنعت، تأمین انرژی 
کشور است و در شرایط کنونی، استمرار 
و پایداری ایــن مأموریت اهمیتی خاص 
دارد، بنابراین ضرورت دارد پروتکل های 
بهداشــتی در این صنعت به گونه ای اجرا 
شود که با پیشــگیری از وقوع حوادث، 
خدشــه ای به تداوم عملیات و فعالیت ها 
تولیــدی و واحدهــای  تأسیســات  در 
عملیاتی و پشــتیبانی وارد نشود. تقویت 

و  فعالیت ها  ایمنی، سرپرســتی  انضباط 
ایمنی،  الزام های  اجرای دقیق ضوابط و 
الیه حفاظتی محکمــی در مقابل بروز 
خطاهای عملیاتــی و نواقص تجهیزاتی 
منجــر به بــروز حوادث ایجــاد خواهد 
کــرد و از ایــن رو از همــه همکاران 
عزیز به ویــژه مدیران صنعت نفت مؤکد 
درخواســت می شــود در اجرای دقیق و 
دستورعمل های  و  ســختگیرانه ضوابط 

ابالغی اهتمام ویژه داشــته باشند.عالوه 
بر تدابیــر پیشــگیرانه، مخاطرات ذاتی 
صنعت نفت ایجاب می کند نظام مدیریت 
شرایط اضطراری شامل فرآیندها، منابع 
و ســامانه های مورد نیــاز برای حصول 
وضعیت های  بــه  واکنش  در  آمادگــی 
اضطراری محتمل، استقرار یافته و مورد 
ارزیابــی مداوم قرار گیــرد. همچنین با 
توجه به اینکه نیروی انسانی متخصص 
و حرفه ای یکی از عناصر کلیدی در این 
نظام است و آتش نشانان عزیز در رده های 
مختلف، بدنه اصلی این بخش را تشکیل 
می دهند، بنابراین در سال جاری با ابالغ 
و اجرای طرح نوین ســاماندهی مشاغل 
ایستگاه های آتش نشانی صنعت نفت،  و 
تالش خواهد شــد کارکنان آتش نشانی 
به لحــاظ صالحیت حرفه ای و چارچوب 
سازمانی، به ســطحی که شایستگی آن 
را دارند، ارتقا یافته و از مدیران ســتادی 
و عملیاتی، انتظــار دارد زمینه های الزم 
بــرای اجرای این طرح در شــرکت ها و 
واحدهای تابعــه را فراهم کنند.در پایان 
از تالش هــای خســتگی ناپذیر یکایک 
همــکاران عزیــز در خدمت به کشــور 
عزیزمان سپاسگزارم. یقین داشته باشید 
اقدام های شبانه روزی شــما در صیانت 
از سالمت نیروی انســانی، تأسیسات و 
محیط زیست به عنوان سرمایه های ملی 

کشور ماندگار خواهد شد.«

در روز ايمنی و آتش نشانی انجام شد؛
تقدير از آتش نشانان پتروشيمی هنگام

تاکيد بر ارتقای رکورد ۷.۶ ميليون نفر ساعت کار بدون حادثه

مديرعامل پتروشيمی بندرامام تأکيد کرد:
ضرورت حفظ آمادگی جسمانی و روحی آتش نشانان در باالترين سطح

به مناســبت هفتم مهر ماه روز ایمنی 
و آتش نشانی مراســم قدردانی از همکاران 
با  ایمنی و آتش نشانی پتروشــیمی هنگام 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی با حضور 
مدیران  شرکت، پیمانکار و mc طرح برگزار 

شد .
به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی 
هنگام، در ابتدای این مراسم پس از قرائت 
قرآن و ســرود ملی و همچنین قرائت پیام  
وزیر نفت، گزارشی از دشواری، سختی ها و 
همچنین کارهای انجام شده واحد ایمنی در 

سال گذشته ارائه شد.
ســپس مســعود فرهنگ لو، رییس 
سایت پتروشیمی هنگام با اشاره به اهمیت 
حوزه ایمنی، در این مراســم از آتش نشانی 
به عنوان یک شــغل مقدس یاد کرد که در 
شرایط  عادی قدردان حضور با اهمیت آنها 

نیســتیم اما آنها در  شرایط اضطرار فرشته 
نجات همه همکاران هســتند.رئیس سایت 
در اشــاره به اینکه در ســال جاری شرایط 
فعلی پروژه دچار تغییرات بزرگ می شود و 
نوع خدمت رســانی این همکاران متفاوت 
می شود و با سالی سخت روبرو خواهند بود، 
اظهار داشــت: نباید فکــر کنیم که کنترل 
ایمنی صرفًا بر عهده ایمنی و آتش نشــانی 
اســت بلکه بایســتی رعایت ایمنی باید به 
عنوان یک فرهنگ در سطح سازمان جاری 
شود.او همچنین ضمن تقدیر از  تالش های 
تمامــی همکاران  جهت دســت یافتن به  
۷.۶ میلیون نفر ســاعت کار بدون حادثه از 
ابتدای پروژه خواستار تالش  مضاعف همه  
همکاران در ســال جاری برای ارتقای این 
رکورد شد.در پایان به رسم یادبود هدایایی 

به همکاران برتر ایمنی تقدیم شد.

مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام بر 
ضرورت آمادگی کامــل و دائم نیروهای 
آتش نشــان تأکید کــرد و گفت: حفظ 
آمادگی جســمانی و روحی این کارکنان 
اصلی  اولویت های  از  باالترین سطح  در 

این شرکت است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
پتروشیمی بندرامام، حمیدرضا رستمی، 
مدیرعامل این شــرکت روز سه شنبه، 
هشتم مهرماه در آیین گرامیداشت روز 
ایمنی و آتش نشــانی با تأکید بر اینکه 
نیروهای ایمنی و آتش نشــانی همیشه 
باید در آمادگی کامل باشند، اظهار کرد: 
حفــظ آمادگی جســمانی و روحی این 
کارکنان در باالترین ســطح، همواره از 

پتروشیمی  مدیریت  اصلی  اولویت های 
بندرامام بوده است.وی ضمن قدردانی 
از فعالیت هــای کارکنــان ایمنــی و 
آتش نشــانی در شــرایط اضطراری و 
به ویژه در زمان شــیوع بیماری ناشی 
از ویــروس کرونا، یــاد و خاطره همه 
آتش نشــانان جانباختــه پتروشــیمی 
داشــت.آیین  گرامــی  را  بندرامــام 
گرامیداشــت روز ایمنی و آتش نشانی 
در شرکت پتروشیمی بندرامام با رعایت 
دســتورعمل های  و  فیزیکی  فاصلــه 
بهداشــتی در محوطه باز برگزار و پس 
از آن مانور عملیاتــی و رژه خودرویی 
ازسوی اداره اچ اس یی در سطح مجتمع 

اجرا شد.
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گفتمان

یادداشت

لزوم اصالح شیوه قیمت گذاری وکیوم باتوم
محسن ورزشکار

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران 
کاهش قیمت قیر در داخل کشور نیازمند 
اصالح شــیوه قیمت گذاری وکیوم باتوم است. 
پاالیشگاه ها نباید خوراکشان را بر مبنای قیمت 
تحریمی دریافت کنند ولی فرآورده را بر مبنای 

قیمت جهانی در داخل عرضه کنند.
در مورد تصمیم دولــت برای عرضه قیر 
خارج از بورس کاال بایســتی گفت: برداشــت 
نگارنده این است که این تصمیم جهت کنترل 

قیمت قیر در ماه های اخیر بوده اســت. از اردیبهشت ماه تاکنون قیمت 
قیر در بورس کاال حدودا ۲.۷ برابر شــده اســت و احتماال دولت گمان 
کرده این افزایش قیمت ناشــی از رقابت قیر در بورس کاالست در حالی 
که این ریشــه یابی مسئله غلط اســت. بورس کاال یک نهادی است که 
می تواند به شفافیت معامالت کمک کند و صرفا یک ابزار است نه علت. 
در صــورت انجام معامالت در بورس کاال می توانیم متوجه شــویم چه 
شــرکت هایی با چه قیمتی محصوالت خــود را در تابلوی بورس عرضه 
می کنند و خریدارها چه شرکت هایی هستند و بدین ترتیب کنترل بر بازار 
قیر امکان پذیر می شود. افزایش قیمت قیر ارتباطی با کارکرد بورس کاال 
ندارد بلکه ناشــی از افزایش قیمت خوراک قیر )وکیوم باتوم( بوده است 
توســط انجمن صنفی پاالیشــگاه ها انجام می شود که به نظر من شیوه 
غلط قیمت گذاری باعث این مشــکالت بوده اســت. برای قیمت گذاری 
مــاده اولیه قیر باید یک نهاد رگالتوری تشــکیل دهیم که هم دولت و 
نماینده پاالیشگاه ها و هم خریدار وکیوم باتوم و فعاالن بخش خصوصی 
حضور داشــته باشند تا همه جوانب رعایت شــود ولی االن کل فعالیت 
قیمت گذاری صرفا توســط فروشــنده انجام می شــود. در حال حاضر 
قیمت گذاری وکیوم باتوم در فرمولی محاسبه می شود که نرخ آن دالری 
اســت و بر مبنای سامانه نیما است. نرخ دالر در سامانه نیما در چند ماه 
اخیر روندی صعودی داشــته است که این موضوع باعث افزایش قیمت 
وکیوم باتوم و در نتیجه افزایش قیمت قیر در بورس کاال شــده است لذا 

افزایش قیمت قیر ارتباطی به عملکرد بورس کاال ندارد.
لزوم اصالح قیمت گذاری وکیوم باتوم متناسب با قیمت های تحریمی

فرمول مشــخص شــده برای قیمت گذاری وکیوم باتــوم نیاز به 
اصالحاتی دارد که بتوان مشــکل فعلــی افزایش قیمت قیر را حل کرد. 
یک ماه قبل وزارت نفت روش نرخ گذاری قیمت خوراک پاالیشــگاه ها 
را تغییــر داد. قیمت خوراک پاالیشــگاه ها براســاس فوب دبی و عمان 
محاسبه می شد ولی طبیعتا قیمت نفت ایران با توجه به تحریم ها کاهش 
یافته است در نتیجه وزارت نفت خوراک پاالیشگاه ها را بر مبنای قیمت 
نفــت تحریمی ایران اصــالح کرد. اما علی رغــم اینکه قیمت خوراک 
پاالیشگاه ها اصالح شد آنها همچنان قیمت وکیوم باتوم را با قیمت های 
جهانی و براســاس نشریه پلتس برای داخل کشور قیمت گذاری می کنند 
که خیلی باالتر از قیمت واقعی شــرایط تحریمی است. متاسفانه زنجیره 
قیمت گذاری خــوراک در بخش پاالیشــگاهی متوقف شــد. اگر یک 
پاالیشگاه قیمت خوراکش را براســاس قیمت تحریمی دریافت می کند 
باید قیمت فرآورده ویژه اش را هم در بازار داخلی اصالح نرخ کند.در حال 
حاضر بودجه عمرانی کشــور تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و این 
در کنــار افزایش قیمت ارز در ســامانه نیما و افزایش قیر در بورس کاال 
مشکالت را دوچندان می کند. در نتیجه یک راهکار برای کاهش قیمت 
قیر در بورس کاال و کمک به اجرای پروژه های عمرانی، اصالح شــیوه 
قیمت گذاری وکیوم باتوم تولید در پاالیشگاه ها با توجه به قیمت تحریمی 
و واقعی اســت. در نتیجه چاره کار خارج کردن عرضه قیر ازبورس کاال 
نیســت و اتفاقا این اقدام ممکن است وضعیت بازار قیر را بدتر از گذشته 
کند، زیرا در این صورت دیگر هیچ یک از معامالت قیر شــفاف نخواهد 
بود و قیمت گذاری از بین می رود. در این صورت امکان تنظیم بازار وجود 
نداشــته و بستری برای فساد هم ایجاد می شــود. بنابراین از بین بردن 
شــفافیت بازار کمکی به نظارت و کنترل بازار نمی کند بلکه ممکن است 

بسترساز افزایش قیمت شود.

نصب موفق دومین سکوی سرچاهی؛

مهندس علیرضا سلمان زاده: ظرفیت تولید نفت میدان 
هندیجان افزایش می یابد

فالت  نفت  شــرکت  مدیرعامل 
قــاره ایــران از نصب موفــق دومین 
ســکوی ســرچاهی هزار تنی میدان 
هندیجان در یک هفته اخیر خبر داد و 
گفــت: با توجه به پایان عملیات نصب 
سکوهای ۰۷ و ۰٨، ظرفیت تولید این 

میدان نفتی افزایش می یابد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
شرکت نفت فالت قاره ایران، علیرضا 
ســلمان زاده با بیان اینکه سکوی ۰۷ 
میدان هندیجان شامگاه دوشنبه )هفتم 
مهرماه( با موفقیت در محل مورد نظر 
نصب شــد، افزود: ســکوی شماره ٨ 
میدان هندیجان نیز هفته گذشــته در 
موقعیت مورد نظر نصب شده بود که با 
نصب این ســکوها در آینده، فرازآوری 
چاه ها برای تولیــد مصنوعی با تزریق 
آب، گازرانــی یا پمپی کــردن چاه ها 
اجرایی شــده و با توجه بــه اینکه در 
این سکوها برق و امکانات ایمنی الزم 
وجــود دارد، با اســتفاده از روش های 
ثانویه، میزان تولیــد نفت نیز افزایش 
اینکــه عملیات  بیان  بــا  می یابد.وی 
نصب این سکو به دلیل عمق کم آب 
از حساســیت و پیچیدگــی به مراتب 
باالتری از نظر لنگراندازی، ایســتادن 

شناور و ... نسبت به سکوی شماره ۰٨ 
برخوردار بود، افزود: بیشترین عمق در 
جریان مد آب بــه ۴.۴ متر و کمترین 
عمق آن به ۳ متر می رسید و به همین 
دلیل این ســکو برای نصب، ٩۰ درجه 
چرخانده شــد.مدیرعامل شرکت نفت 
فالت قاره ایران اظهار کرد: در اجرای 

پیمانکار  تیم  نیروهــای  عملیات،  این 
و کارفرما پــای کار بودند و با دقت و 
ظرافت مثال زدنی پس از ۶.۵ ســاعت 
کار طاقت فرســا موفق بــه نصب این 
ســکو روی جکت های مربوطه و ۱۰ 
میدان هندیجان شدند.سلمان زاده  چاه 
افزود: این پروژه به طور کامل از سوی 

توانمند  متخصصــان  و  کارشناســان 
فراســاحل  پیمانکاران حوزه  و  داخلی 
کشــور به انجام رســیده اســت و با 
بهره برداری از این دو سکو )۰۷ و ۰٨( 
ظرفیت تولید نفت در میدان هندیجان 
۲۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

وی یادآور شــد: عملیــات نصب این 

ســکو با رعایت همه نکات ایمنی 
بین المللــی  رایــج  اســتانداردهای  و 
در بخــش فراســاحل انجام شــده و 
پیمانکاران مربوطه نیز با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و ایمنی نسبت 
به انجام آن اقدام کرده اند.بر اساس این 
گزارش، با نصب این سکوها، دسترسی 
به چاه ها بیشــتر می شود و با توجه به 
وجود تأسیســات سرچاهی نصب شده 
از جمله پنل کنترل و ایمنی سرچاهی، 
سیستم های اعالم حریق، سیستم های 
کنترل چاه ها و سیستم های برق و ابزار 
دقیق ســطح کیفی و ایمنی باالتری 

خواهند داشت.

مهندس علی خواجوی مطرح کرد؛
بهبود عملکرد حفاری در نفت فالت قاره ايران

عملکرد شــرکت نفت فــالت قاره 
ایران در نیمه نخســت امسال نسبت به 
مدت مشابه پارســال، بیانگر افزایش ۲ 
تولید  افزایش  برابری عملیات حفــاری، 
انتظار  زمان  کاهــش  و  نفتی  میدان های 

دکل های حفاری است.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقل 
ایـران،  قـاره  فـالت  نفـت  شـرکت  از 
مهنـدس علـی خواجـوی، مدیـر امـور 
فنـی این شـرکت گفت: با وجـود اینکه 
تعـداد رشـته روز دکل در اختیار )شـامل 
دکل در حـال فعالیـت و جابه جایـی( در 
نیمـه نخسـت امسـال نسـبت بـه دوره 
مشـابه پارسـال تنها ۱۱ درصـد افزایش 
یافتـه، تعـداد عملیات های تکمیل شـده 
در ایـن مدت حـدود دو برابر شـده و به 
ایـن ترتیـب تولیـد نفـت از میدان هـای 
نفتـی فـالت قـاره، بیـش از ۲٩ هـزار 
اسـت. یافتـه  افزایـش  روز  در  بشـکه 
وی افـزود: طبـق برنامه مصـوب هیئت 
ایـران، در  مدیـره شـرکت ملـی نفـت 
نفـت  شـرکت  امسـال،  نخسـت  نیمـه 
بایـد عملیـات ۲٩  ایـران  قـاره  فـالت 
حلقـه چـاه شـامل دو حفـاری مجـدد، 
حلقـه  هفـت  چـاه،  تعمیـر  حلقـه   ۲۰
بـه  را  متروکه سـازی  و  ایمن سـازی 
پایـان می رسـاند کـه بررسـی عملکـرد 
ایـن مـدت بیانگر تحقـق ۱۱۷ درصدی 
برنامـه ابالغـی اسـت؛ بـه نحـوی  کـه 
در نیمـه نخسـت امسـال، شـرکت نفت 
فـالت قـاره ایـران موفـق بـه تکمیـل 
چهـار حلقـه حفـاری دوبـاره، ۲۶ حلقـه 
تعمیـر چـاه و چهـار حلقـه ایمن سـازی 
میـزان  اسـت.  شـده  متروکه سـازی  و 
تحقـق برنامه هـای ابالغـی حفـاری در 
نیمه نخسـت سـال گذشـته، ۷۵ درصد 
شـرکت  فنـی  امـور  اسـت.مدیر  بـوده 
نفـت فـالت قـاره ایران بـا بیـان اینکه 
در نیمـه نخسـت امسـال بـه مـرور دو 
دکل بـه نـاوگان دکل هـای در اختیـار 
ایـن شـرکت افزوده شـده اسـت، گفت: 
امـا با وجود اینکه تعداد رشـته روز دکل 
در اختیـار )شـامل دکل در حـال فعالیت 
و جابه جایـی( در نیمـه نخسـت امسـال 
نسـبت بـه دوره مشـابه پارسـال تنهـا 
۱۱ درصـد افزایـش یافتـه بـود، تعـداد 

دو  حـدود  تکمیل شـده  عملیات هـای 
برابـر شـده کـه نشـان دهنده رشـد ٨٨ 
تعـداد  کـه  به نحـوی   اسـت  درصـدی 
نیمـه  در  تکمیل شـده  عملیات هـای 
نخسـت سـال ٩٨ کـه ۱٨ چـاه بـوده 
نخسـت  نیمـه  در  چـاه  حلقـه   ۳۴ بـه 
تعـداد  و  کـرده  پیـدا  افزایـش  امسـال 
نیمـه  در  تکمیل شـده  عملیات هـای 
نخسـت امسـال به انـدازه کل پارسـال 

اسـت. بوده 
کاهش زمان انتظار دکل های حفاری

در  گفـت:  خواجـوی  مهنـدس 
مـدت   ،۱۳٩٩ سـال  نخسـت  نیمـه 
شـرکت  حفـاری  دکل هـای  انتظـار 
بـه  نسـبت  ایـران  قـاره  فـالت  نفـت 
بیـش   ،۱۳٩٨ سـال  در  مشـابه  دوره 
 ۲۳ از  و  یافتـه  کاهـش  درصـد   ۳۰ از 
درصـد بـه ۱۶.۴ درصـد رسـیده اسـت. 
ایـن مـدت انتظـار کـه معـادل ۳۵ روز 
اسـت، بـا لحاظ کـردن میانگیـن قیمت 

اجـاره دکل هـای دریایی، به حـدود ۱.۵ 
میلیـون یـورو صرفه جویـی در عملیـات 
حفـاری شـرکت انجامیـده اسـت. ایـن 
از بهبـود عملکـرد در  ناشـی  موفقیـت 
و  حفـاری  سـرویس های  از  اسـتفاده 
به کارگیـری  در  بهتـر  مدیریـت  نیـز 
تجهیـزات دکل هـای در اختیـار بـوده و 

سـهم میزان انتظار ناشـی از شرایط آب 
و هـوا، تقریبـًا ثابـت مانـده اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه در این مـدت تعداد 
جابه جایـی  نتیجـه  در  و  عملیات هـا 
دکل هـا، حـدود دو برابـر افزایـش یافته 
بایـد  گذشـته،  روال  طبـق  بنابرایـن  و 
می یافـت،  افزایـش  انتظارهـا  میـزان 
به ویـژه کـه تعـداد شـناورهای در اختیار 
کاهـش  مـدت  ایـن  در  نیـز  شـرکت 
افـزوده کار  پیچیدگـی  بـر  و   یافتـه 

 بود.
رویکرد جدید نسبت به مهندسی 

حفاری
وی دربـاره رویکـرد جدید نسـبت 
به مهندسـی حفـاری در انجـام عملیات 
گفـت: عملکرد مناسـب بخـش حفاری 
در سـال ٩٩، افـزون بـر اینکـه حاصـل 
تـالش  و  پیگیـری  برنامه ریـزی، 
مدیریت هـای  همـه  دسـته جمعی 
ذی ربـط از جملـه مدیـران و همـکاران 

مناطـق عملیاتـی، مدیریـت امـور تولید 
و به ویـژه همـکاران پرتـالش مدیریـت 
و  حفـاری  اداره هـای  در  فنـی  امـور 
توجـه  نتیجـه  اسـت،  نفـت  مهندسـی 
بـه بخـش مهندسـی عملیـات  بیشـتر 
حفـاری در انجـام فعالیت هـا نیـز بـوده 
اسـت؛ زیـرا یکی از چالش های اساسـی 
کـه می توانـد سـبب ایجـاد مشـکالت 
بسـیار هنـگام اجـرای عملیـات شـود، 
و  حفـاری  مهندسـی  بـه  کم توجهـی 
حلقـه  هـر  حفـاری  برنامه هـای  تهیـه 
شـرکت  فنـی  امـور  اسـت.مدیر  چـاه 
نفـت فـالت قـاره ایـران افـزود: در این 
زمینـه شـیوه نامه ای دربـاره نحـوه تهیه 
برنامه هـای حفـاری هـر حلقـه چـاه و 
نظارت بر حسـن اجـرای آن در مدیریت 
امـور فنـی تنظیـم و ابـالغ شـده اسـت 
کـه در آن فرآینـد تهیه برنامـه عملیات 
بـرای هـر نـوع از فعالیت هـای حفـاری 
بـا تأکید بـر حضـور مدل هـای مختلف 
ژئوفیزیـک،  زمین شناسـی،  ماننـد 
بهره بـرداری و تکمیـل چاه و مهندسـی 
مخـازن در کنار گروه مهندسـی حفاری 
مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
شـیوه نامه، برنامـه هـر حلقـه چـاه تا دو 
مـاه قبـل از موعـد انجام عملیـات، باید 
ازسـوی تیـم یکپارچـه فوق که حسـب 
تخصص هـای  حضـور  عملیـات،  نـوع 
مختلـف در آن متفـاوت اسـت، نهایی و 
ابـالغ شـود.به گفته خواجوی، براسـاس 
ایـن شـیوه نامه، بـا توجـه بـه سـوابق و 
تجارب حاصـل از عملیات های گذشـته 
برنامه هـای  میـدان،  هـر  در  حفـاری 
جبرانـی بـرای مواجهـه با ریسـک های 
محتمـل در سـناریوهای مختلف، تنظیم 
و الزام هـای مـورد نیـاز پیـش از آغـاز 
هـر عملیـات در نظـر گرفتـه می شـود، 
همچنیـن پـس از پایـان عملیـات هـر 
حلقـه چـاه، همـه سـوابق و مسـتندات 
اجـرای  و  برنامـه  تهیـه  بـه  مربـوط 
مشـکالت  چـاه،  حلقـه  هـر  عملیـات 
در  گرفتـه شـده  بـه کار  راه حل هـای  و 
انجـام عملیات و تجارب کسب شـده در 
آن، مستندسـازی و تلفیـق می شـود که 
در انجـام عملیات هـای بعـدی کاربـرد 

دارد.

اعالم دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی 99؛

وزارت نفت در جمع برگزیدگان جشنواره شهید 
رجایی قرار گرفت

بنابر اعالم ســازمان اداری و استخدامی کشــور مطابق نتایج ارزیابی 
عملکرد سال ۹8، وزارت نفت در جشنواره شهید رجایی ۹۹ برای دومین دوره 
به عنوان دستگاه برگزیده براساس تحقق اهداف دوساله برنامه جامع اصالح 
نظام اداری و منتخب دفتر رئیس جمهوری با معیارهای ابالغی رئیس جمهوری 

انتخاب شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان اداری و استخدامی کشور، 
دســتگاه های اجرایی کشــور ســاالنه بر اساس شــاخص های عمومی و 
اختصاصی ارزیابی می شــوند و از دستگاه های برتر در هفته دولت با حضور 
رئیس جمهوری و دیگر مقام ها در قالب جشــنواره شــهید رجایی قدردانی 
می شود؛ امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور رعایت مصوبه های 
ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت برگزاری مراسم ها و 
تجمعات، برگزاری مراســم اختتامیه جشنواره شهید رجایی لغو شد.براساس 
نتایج ارزیابی عملکرد ســال ۱۳٩٨ دســتگاه های برگزیده جشنواره شهید 
رجایی امســال، وزارت نیرو، دســتگاه برگزیده از نظر رشد عملکرد نسبت 
به پارســال،  وزارتخانه های نفت و ارتباطات، دســتگاه برگزیده بر اساس 
تحقق اهداف دوساله برنامه جامع اصالح نظام اداری و وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی، کشــور و وزارت بهداشت به عنوان دستگاه منتخب دفتر 
رئیس جمهوری معرفی شدند.براســاس این گزارش، شرکت مادرتخصصی 
مهندســی آب و فاضالب کشور، ســازمان بنادر و دریانورد و شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی، ســازمان های برگزیده به لحاظ رشد عملکرد نسبت به 
سال پیش، گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار 

به عنوان سازمان وابسته برگزیده در بعد شاخص های اختصاصی بودند.

عملیات نصب این سکو به دلیل 
عمق کم آب از حساسیت و 
پیچیدگی به مراتب باالتری 

از نظر لنگراندازی، ایستادن 
شناور و ... نسبت به سکوی 
شماره 08 برخوردار بود و 

بیشترین عمق در جریان مد آب 
به ۴.۴ متر و کمترین عمق آن 
به 3 متر می رسید و به همین 
دلیل این سکو برای نصب، 90 

درجه چرخانده شد

عملکرد شرکت نفت 
فالت قاره ایران در نیمه 
نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال، 

بیانگر افزایش 2 برابری 
عملیات حفاری، افزایش 
تولید میدان های نفتی 
و کاهش زمان انتظار 
دکل های حفاری است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار

استقرار نظام مدیریت اچ اس یی
 در ملی حفاری

مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: این مدیریت در سه سال اخیر موفق به پیاده سازی و 
استقرار نظام مدیریت اچ اس یی براساس استانداردهای بین المللی 
ایزو ۱۴۰۰۱ در حوزه محیط زیست و ایزو ۴۵۰۰۱ در حوزه ایمنی 

و بهداشت حرفه ای شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، 
ســعید قربانی با گرامیداشت هفتم مهرماه، روز ملی آتش نشانی و 
ایمنی و تبریک این روز به آتش نشــانان و کارشناســان ایمنی و 
کارکنان شرکت گفت: شرکت ملی حفاری ایران به عنوان شرکتی 
پیشــرو در عملیات حفاری و خدمات فنی چاه های نفت و گاز به 
لحاظ ماهیت و حساســیت موضوع ایمنــی در عملیات حفاری و 
خدمات فنی مربوط، تالش خــود را معطوف آموزش های ایمنی 
عمومــی و تخصصی به صورت تئوری و عملــی کرده و آموزش 
کارکنان درباره مقابله با شــرایط اضطراری و برگزاری مانورهای 
آموزشی در سطوح سه گانه در دســتگاه های حفاری، کارگاه ها و 
تأسیسات داخلی شرکت از شمار تالش های این مدیریت به شمار 
می آید.وی افــزود: این مدیریت در برنامه ریزی های انجام شــده 
در ســه سال اخیر موفق به پیاده ســازی و استقرار نظام مدیریت 
اچ اس یی براساس استانداردهای بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱ در حوزه 
محیط زیســت و ایزو ۴۵۰۰۱ در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای 
شده و پیاده ســازی این سیستم ها با رویکرد پیشگیرانه و با هدف 
کاهش ضریب و شدت حوادث در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات 
و ایجاد محیط ایمن و بســتر ســالم برای ارائه خدمات عملیاتی، 
فنی مهندســی و پشتیبانی انجام شده است.مدیر ایمنی، بهداشت 
و محیط زیســت شــرکت ملی حفاری ایران با بیــان اینکه این 
مدیریت با هدف پیشگیری از بروز حوادث با تخلف های احتمالی 
و سهل انگاری نســبت به مقررات و ضوابط اچ اس یی برنامه های 
انضباطی تعریف کرده اســت، اظهار کرد: در خط مشی اچ اس یی 
شــرکت ملی حفاری ایران، پیشــگیری و کاهش حوادث، حذف 
بیماری ها و مســمومیت های ناشــی از کار، آسیب های انسانی و 
صدمات وارده به تجهیزات و تأسیســات، تعهــد به جلوگیری از 
آلودگی محیط زیســت در بخش های هــوا، آب، خاک و صوت و 
همچنین بهینه سازی مصرف منابع آب و انرژی به جد مورد تأکید 

قرار دارد.
پایداری چرخه انرژی کشور با وجود تحریم

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: باوجود 
همه مشکل ها و تحریم ها، اما امروز استمرار تولید و پایداری چرخه 
انرژی کشور دشمن را بیش از هر زمان دیگری مأیوس کرده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، احمد محمدی هم زمان با ســومین روز هفته دفاع مقدس 
و در حاشــیه نشســت پیگیری تولید این شرکت گفت: در جنگ 
هشت ســاله، مرزهای زمینی و جغرافیایی ما هدف تعرض دشمن 
قرار گرفت و خط مقدم جنگ، جبهــه زمینی با عراق بود، اما در 
جنگ اقتصادی، خط مقدم جنگ، واحدهای تولیدی و مسیرهای 
صادراتی نفت ایران به تمام کشورهاســت.وی افزود: دشــمن در 
جنگ هشــت ســاله تحمیلی، به تمامیت ارضی و جان ما حمله 
کرد و در جنگ اقتصادی کنونی، معیشت و نان ما را هدف گرفته 
اســت و این ظالمانه ترین و ضداخالقی تریــن نوع جنگ طلبی و 
ستیزه جویی است.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب با 
اشاره به عزم و اراده ملت رشید ایران به ویژه کارکنان صنعت نفت، 
دفاع جانانه در سنگر تولید را تا امروز موفقیت آمیز دانست و یادآور 
شــد: استمرار تولید و پایداری چرخه انرژی در کشور با وجود همه 
مشــکالت، تحریم ها و کارشکنی های دشــمن، بار دیگر واقعیت 
شکست ناپذیری ایران را در باور جهانیان زنده کرده و دشمنان ما 

را مأیوس تر ساخته است.
از سوی شرکت ملی حفاری ایران انجام شد؛

 حفر ۶۴ حلقه چاه  نفت و گاز
 در ۶ ماه نخست امسال

۶4 حلقه چــاه نفت و گاز با تالش متخصصان شــرکت ملی 
حفاری ایران در ۶ ماه نخســت امسال در مناطق نفت خیز خشکی و 

دریایی کشور حفر شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، 
ســعید اکبری، سرپرســت معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری 
گفــت: از این تعداد چاه ۲۱ حلقه توســعه ای/ توصیفی، ۴۲ حلقه 
تعمیری و یک حلقه اکتشــافی بوده اســت.وی افزود: ۵۰ حلقه 
از این چاه ها در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، ۶ حلقه در شــرکت نفت فالت قــاره ایران، پنج حلقه در 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه در شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایــران، یک حلقه در قالب پروژه و یک حلقه در موقعیت 
فعالیت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، حفاری، تکمیل 
و تحویل کارفرما شد.سرپرســت معاونــت مدیرعامل در عملیات 
حفــاری با بیان اینکه در زمان حاضر کار جابه جایی ۱٨ دســتگاه 
حفاری ســبک و ســنگین ناوگان شــرکت در مناطق عملیاتی 
استان های نفت خیز در دست اجرا قرار دارد، متراژ حفاری از ابتدای 
فروردین ماه تا پایان شــهریورماه را ۳۶ هــزار و ۵۴۷ متر عنوان 
کرد.اکبری ضمن بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس اظهار 
کرد: تالشگران شــرکت ملی حفاری ایران در آن دوران با ایثار، 
فداکاری، همت و از خود گذشتگی ضمن حضور در جبهه ها برای 
حفظ، نگهداشــت و افزایش تولید نفت موفق به حفاری و تکمیل 
۳۰۲ حلقه چاه در مناطق عملیاتی شــدند که به عنوان سند افتخار 

شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت تلقی می شود.

بزرگداشت همایون مطیعی در کمیته مشاورین مدیریت مخازن

مدیریت  کمیته مشــاورین  اعضای 
مخازن شــرکت ملــی نفت ایــران در 
نشســت اخیر خود، یاد و خاطره مرحوم 
همایون مطیعی، از پیشکســوتان عرصه 
عالی  و عضو شورای  زمین شناسی کشور 
مهندســی مخازن نفــت و گاز را گرامی 

داشتند.
نشســت  یکصدوشــصت ونهمین 
کمیته مشاورین مدیریت مخازن شرکت 
ملی نفت ایران، بعدازظهر روز دوشــنبه، 
هفتم مهرماه در حالی برگزار شــد که در 
بدو جلســه، اعضای نشست یاد و خاطره 
مرحوم همایون مطیعی را گرامی داشتند 
و دقایقــی در وصف دانــش، معرفت و 
کردند.کریم  وی صحبت  ایران دوســتی 
زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملی نفت ایران و رئیس کمیته مشاورین 
مدیریت مخازن در این نشست، از مرحوم 
مطیعی بــه عنوان پیشکســوت عرصه 
زمین شناســی کشــور نام بــرد و گفت: 
دانش، تسلط و اطالعات ایشان در حوزه 
زمین شناســی صنعت نفت ایران بی نظیر 
بــود و در این زمینه، تألیفــات متعدد و 
ارزشمندی داشــته اند.زبیدی با اشاره به 
سال ها ســابقه فعالیت و خدمت مرحوم 
مطیعــی در صنعت نفــت و حضور مؤثر 
ایشان در شــرکت  ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
و بخش خصوصی صنعت نفت، ادامه داد: 

به راســتی او پدر زمین شناسی ایران بود 
و در این زمینه حقیقتــا نظیری ندارد.در 
ادامه این نشســت، اسفندیار عالءالدین، 
عضو کمیته مشــاورین مدیریت مخازن 
شرکت ملی نفت ایران، به بیش از چهار 
دهه آشــنایی و دوســتی خود با مرحوم 
همایون مطیعی اشاره کرد و گفت: تسلط 

او بر زمین شناسی بی نظیر بود؛ نمی گویم 
کم نظیــر، می گویم بی نظیر بود و حتی با 
دیدن کوه هــا از فاصله دور نیز الیه های 
مختلــف و خواص زمین شناســی آنها را 
تشخیص می داد و آن را تشریح می کرد. 
درگذشــت او ضایعه بزرگی برای صنعت 
دیگر عضو  اســت.بهمن صمیمی،  نفت 

کمیته مشاورین مدیریت مخازن شرکت 
ملی نفت ایران نیز در این نشست عنوان 
کرد: بیش از ۴۳ ســال همکار و دوست 
بودیم. همایون پنج سال از من بزرگ تر 
بود و زمانی که من وارد دانشــگاه شدم، 
او فارغ التحصیــل شــد. خاطرات زیادی 
از دوران دوســتی بــا او دارم و در حیطه 

کاری نیــز باید بگویم او به معنای واقعی 
یک دیکشنری کامل و حل المسائل بود.
عبدالرضــا نوروزی، عضــو دیگر کمیته 
مشــاورین مدیریت مخازن شرکت ملی 
نفــت ایران هم در وصف مرحوم مطیعی 
گفت: این افتخار را داشــتم که ۳۰ سال 
در محضر ایشــان تلمذ کنــم و معتقدم 
فقدان شــان ضایعه ای است که هیچ گاه 
جبران نخواهد شــد. ایشــان رفرنســی 
راهگشا برای مســائل مختلف در حوزه 
زمین شناســی و راهکارهایش در مجامع 
علمــی و فنــی، فصل الخطــاب بود.در 
ادامــه، نیلوفر احمدی، خواهرزاده مرحوم 
همایون مطیعی نیز که در این نشســت 
حاضر بود، گفت: مرحوم مطیعی عاشــق 
ایران بود. از نگاه او در این جهان، »علم« 
و عشق محبوب ترین ها بودند و »غم« و 
او  منفورترین ها. جای خالی  »ناامیدی«، 
در صنعت نفت حس خواهد شد و نامش 
تا ابد ماندگار خواهد ماند.در این نشست، 
همچنین ارتباط ویدئوکنفرانسی با شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد و 
رامیــن روغنیان، معاون فنی مهندســی 
نفت  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
به نمایندگی از این شرکت، یاد و خاطره 
داشت.همایون  گرامی  را  مطیعی  مرحوم 
مطیعی، پژوهشــگر و پیشکسوت صنعت 
نفت و زمین شناسی کشور، دوم مهرماه 
امســال در سن ۷۳ ســالگی درگذشت. 

یادش جاودان

بررسی فرصت های جهش توليد در مناطق نفت خيز جنوب
فرصت هــای جهش تولید در صنعت نفت با هدف شناســایی و تعیین 
راهکارهایی برای هم افزایی در تولید نیازهای این صنعت و با تمرکز بر توان 

تولیدی سازندگان مستقر در استان خوزستان بررسی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
اخالق محمدیان، مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اهواز در نشست 
تخصصی شناسایی فرصت های جهش تولید در صنعت نفت گفت: مطالعات 
و مجوزهای اولیه برای ســاخت شــهرک فناوری به منظور برطرف کردن 
بخشــی از نیازهای صنعت نفت انجام شده است.وی افزود: ما یک شهرک 
قدیمی )شــهرک شــماره یک( در استان خوزستان داشــتیم که تعدادی از 
واحدهای صنعتی در آن مستقر و مشغول فعالیت تولیدی بودند. این شهرک 
در زمان دفاع مقدس محور حمایت و پشــتیبانی از جنگ شد و اکنون نیز با 
عقد ۲۰۰ قرارداد صنعتی، محور توسعه ساخت تجهیزات نفت و گاز محسوب 
می شود.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اهواز تصریح کرد: شرکت 
شــهرک های صنعتی با توجه به در پیش گرفتن بحث توســعه خوشــه ای 
ســاخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و با تالش و ممارســت بسیار زیادی 
که انجام داد و همچنین با همراهی خوبی که از طرف شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و ملی حفاری صورت گرفت توانســت رشد بسیار خوبی در 
بحث ســاخت قطعات نفت و گاز داشته باشــد.محمدیان تصریح کرد: همه 
تالش توســعه ای ما بر این بود که مجموعه ســازی رشد کند و خوشبختانه 
با مهندســی معکوس هم اکنون حجم قابل توجهی از تولیدکنندگان استان 
در فهرســت اصلی تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات نفت قرار دارند و جای 
خرســندی است در این برهه که تحت ســخت ترین شرایط تحریم هستیم 
توانســته ایم روی پای خود بایســتیم و بخشی از نیازمندی های این صنعت 
را تأمین کنیم.وی ادامه داد: بعد از آنکه پروســه چهار ساله توسعه خوشه ای 
صنعت نفت و گاز به پایان رســید، بحث واگذاری ادامه روند این پروســه 
مطرح شــد و هم اکنون تفاهم نامه ای با سازمان بسیج مهندسین امضا شده 
است که بر این اســاس، احداث شهرک فناوری در زمینه ساخت تجهیزات 
نفت و گاز در خوزســتان عملیاتی می شــود.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اهواز عنوان کرد: در زمان جنگ بیشتر پادگان های نظامی در اختیار 

بســیج و سپاه برای پشــتیبانی قرار داشــت که پس از آن دوران با دستور 
خردمندانه رهبر معظم انقالب اســالمی این پادگان در اختیار حوزه تولید و 
اشــتغال و صنعت قرار گرفت که هم اکنون بیش از هزار هکتار آن در قالب 
شــهرک های صنعتی در اختیار ماســت و امیدوارم بتوانیم در شرایط جنگ 

اقتصادی کنونی از دستاوردهای انقالب و نظام دفاع کنیم.
زمینه سازی برای هم افزایی سازندگان داخلی

محمد خانچی، مســئول سازمان بسیج مهندســین صنعتی خوزستان 
ضمن قدردانی از مجموعه مناطق نفت خیز جنوب برای پیش قدم شــدن در 
برگزاری این نشست تخصصی گفت: همان طور که در دوران دفاع مقدس، 
مجموعه صنایع به منظور پشــتیبانی از جنگ و حفظ ارزش های اســالمی 
پای کار آمدند، امروز نیز سازندگان و تولیدکنندگان با همدلی و همکاری و 
روحیه جهادی و نگاه و بینش انقالبی می توانند با وجود تحریم های ظالمانه 
به کمک صنایــع مختلف بیایند.وی افزود: با شــناختی که از ظرفیت های 
اســتان داریم اعتقاد ما بر این است که می توانیم در کنار یکدیگر اتفاق های 
خوبــی را رقم بزنیم، اما الزمه این کار این اســت که فاصله ها را برداریم تا 
مجموعه های صنعتی و سازندگان هم افزایی و تعامل بیشتری را داشته باشند 
و در این صورت اســت که می توان امیدوار بود شعار جهش تولید به درستی 
محقق شده است.مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی خوزستان با اشاره 
به بومی ســازی لوله های بدون درز از سوی گروه ملی بیان کرد: این اتفاق 
تنها یک نمونه  اســت که به دنبال همین نگرش ایجاد شــد و دو مجموعه 
مناطق نفت خیز جنوب و گروه ملی با بررســی و مطالعه و تحقیق توانستند 

بخشی از اقالم مورد نیاز صنعت نفت را تأمین کنند.
داشتن برنامه، شرط تحقق جهش تولید

علــی کرانی، رئیــس انجمن ســازندگان و تجهیزات نفــت، گاز و 
پتروشیمی خوزستان نیز گفت: اگر می خواهیم به جهش تولید نزدیک شویم 
و از ســازندگان و تولیدکنندگان اســتان حمایت کنیم باید برنامه و مصوبه 
داشــته باشیم.وی با بیان اینکه از نمایندگان استان خوزستان انتظار می رود 
از صنایع کوچک حمایت کنند، افزود: ظرفیت ها و توانمندی های زیادی در 
این اســتان وجود دارد و مدیران باید دلسوز باشند، اما ما در خوزستان بیش 

از آنکه عمل کنیم، شــعار می دهیم.رئیس انجمن ســازندگان و تجهیزات 
نفت، گاز و پتروشیمی خوزســتان افزود: ما سازندگان بسیار خوبی داریم و 
اگــر مجموعه دولت و به ویژه صنعت نفت حمایت کنند می توانیم به جایگاه 
خوبی برسیم، ضمن اینکه باید زمینه فکری را به سمت صنایع دیگری غیر 
از نفت سوق دهیم.کرانی به برخی مشکالت سازندگان اشاره و اظهار کرد: 
با توجه به درخواســت بسیاری از ســازندگان و با توجه به شرایط کنونی و 
چالش نوســانات شــدید ارز، قراردادهایی که با آنها منعقد می شود در قالب 

ال سی ریالی انجام شود.
حرکت به سمت تولید فرآورده های نفتی

حجت االسالم و المسلمین ســیدمحمدنبی موسوی فرد، نماینده ولی 
فقیه در اســتان خوزســتان نیز گفت: پیوند دو مجموعه سازندگان و صنایع 
مختلف نفتی باید محکم تر شــود و با برقراری ارتباط و تعامل مطلوب بین 
آنها و همچنین نظارت صحیح بر عملکرد آنها می توان بسیاری از مشکالت 
و مســائل استان را حل کرد.وی افزود: خوشبختانه نگاه برگزارکنندگان این 
نشســت و مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جهادی است و 
چنین برنامه هایی ضروری اســت تداوم داشته و با نظرسنجی از سازندگان 
و تولیدکنندگان و احصای برآیند آن چنین نشســت هایی تکرار شود.نماینده 
ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به اینکه بحث نظارت باید جایگاه خود 
را پیــدا کند، بیان کرد: ما بعضًا تولیدی هــای زیادی داریم، اما بعد از مدتی 
با کاهش نظارت، کیفیت محصوالت به شــدت پایین می آید که باید به این 
مهم توجه بیشــتری داشــت و با افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند و 
ســبب صدمه به کاالهای داخلی می شــوند، برخورد کرد.موسوی فرد ادامه 
داد: اعتقاد داریم مجموعه ســازمان ها در کنــار یکدیگر می توانند نیازهای 
داخلی کشــور را تأمیــن کنند.وی افزود: آنچه در صنعت نفت مهم اســت 
جلوگیری از خام فروشی اســت و باید تالش شود به سمت ارزش افزوده و 
تولید فرآورده های نفتی حرکت کنیم.نماینده ولی فقیه در اســتان خوزستان 
تأکید کرد: اولویت خرید تجهیزات صنعتی با استان خوزستان است و مدیران 
صنعــت نفت باید تالش کنند برای حمایت از ســازندگان و تولیدکنندگان 

بومی استان خوزستان این تجهیزات را از دیگر استان ها خریداری نکنند.

پيام وزير نفت برای درگذشت همايون مطيعی
وزیر نفت در پیامی درگذشت آقای همایون مطیعی، عضو شورای عالی مهندسی و مخازن نفت و گاز را تسلیت گفت.

در متن پیام بیژن زنگنه آمده اســت: »درگذشــت همکار ارجمند جناب آقای همایون مطیعی، عضو شورای عالی مهندسی 
و مخازن نفت و گاز که منشــأ خدمات ارزنده ای در زمینه اکتشــاف و مخازن نفت بود موجب تأثر و تألم فراوان شد.اینجانب این 
ضایعه را به خانواده ارجمند مطیعی، جامعه علمی و زمین شناســی و همکاران عزیز صنعت نفت تســلیت عرض کرده و از درگاه 

خداوند متعال برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می کنم.«
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد:

تولید پایدار گاز طبیعی مرهون امنیت پایدار 
و تالش های نیروی انتظامی است

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد گفت: به برکت 
خون شهدا و مجاهدت های یگانهاي نظامي و انتظامي، امروز یکی از 

برجسته ترین مولفه های جمهوري اسالمي ایران امنیت است.
به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد، 
مهندس ســید مجید منبتي در حاشــیه بازدید فرمانده نیروي انتظامي 
خراســان رضوي از این مجتمع گازي و طي نشستي گفت: پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمي نژاد به دلیل موقعیت استراتژیک خود به عنوان حیاتي 
ترین مرکز اقتصادي و قطب تولید انرژي در شمال و شمال شرق کشور، 

مسئولیت تامین گاز شش استان کشور را بر عهده دارد.
وي تصریح کرد: مولفه کار و اقتصاد ملي متغیرهاي بسیار زیادي 
دارد که مهمترین آن بحث برقراري امنیت اســت و با توجه به جایگاه 
مهم استان خراسان رضوي بویژه شهرستان سرخس در رشد اقتصادي 
کشور، به لطف امنیت پایدار شاهد تولید پایدار گاز طبیعي در این خطه 

مرزي هستیم.
مدیرعامل پاالیشــگاه خانگیران ادامه داد: در حال حاضر با همت 
نیروهاي نظامي و انتظامي استان در جهت برقراري امنیت کامل منطقه، 
بستر مناسبي براي ورود سرمایه گذاران داخلي و خارجي به شهرستان 
سرخس فراهم شده و پنج شرکت خصوصي در زمینه محصول گوگرد 
و ایجاد ارزش افزوده باالتر از این محصول اســتراتژیک در این منطقه 

سرمایه گذاري کرده اند.
مهندس منبتي بیان داشت: در آینده نزدیک شاهد بهره برداري از 

این واحدها و اشتغال جوانان شهرستان سرخس خواهیم بود.
این مقام مســئول تاکید کرد: با عمل به مسئولیت هاي اجتماعي 
شرکتي و راه اندازي نخستین مرکز رشد وزارت نفت در موضوع توسعه 
کسب و کار، استفاده از توان شرکت هاي دانش بنیان  و خرید از سطح 
شهرســتان گام برداشته ایم و این مهم باعث اشتغال جوانان و توانمند 

سازي شرکت هاي محلي شده است.
وي با اشــاره به اینکه امنیت پایه و اساس همه فعالیت ها است 
یادآور شد: در سایه همراهي مردم و تالش شبانه روزي نیروهاي نظامي 
و انتظامي و دستگاه هاي اطالعاتي، شهرستان سرخس جزو امن ترین 

شهرستان هاي استان خراسان رضوي است.
فرمانده نیروي انتظامي خراسان رضوي در بازدید از شرکت پاالیش 

گاز شهید هاشمي نژاد تاکید کرد؛

رونق تولید، پویایي اقتصاد منطقه، کاهش 
جرائم و بیکاري نتیجه اجراي مسئولیت 
اجتماعي پاالیشگاه خانگیران در سرخس

فرمانده نیروي انتظامي خراســان رضوي به همراه مســئولین 
نظامي و انتظامي اســتان از واحدهاي عملیاتي شرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشمي نژاد بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید انرژي و 

فعالیت هاي این مجتمع گازي قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومي شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمي 
نژاد، ســردار محمد کاظم تقوي در این بازدید طي ســخناني گفت: 
فعالیت شــبانه روزي تالشگران عرصه جهاد، ایثار، از خود گذشتگي، 
رشــادت، اخالص و نوآوري در تولید گاز طبیعي و خدمت رساني به 
هموطنان استانهاي خطه شمال و شمال شرق کشور ستودني است.

وي اظهارداشت: پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد یک مجتمع 
تولیدي و صنعتي، اســتراتژیک در اســتان خراسان رضوي است که 
بدون تعطیلي و توقف، با مجاهدت مهندســان و همت واال در جبهه 

اقتصاد و تولید به هموطنان خدمت رساني مي نماید.
ایــن مقام انتظامي تصریح کرد: در شــرایطي که تحریم هاي 
ظالمانه دشمنان، اقتصاد کشــور را با مشکل مواجهه کرده است اما 
زحمات شبانه روزي کارکنان، مهندسین و متخصصین صنعت در این 
خطه مرزي و حوزه تامین انرژي باعث شــده اســت که در زمستان، 

انرژي پایدار گاز طبیعي گرمابخش منازل هموطنان باشد.
ســردار تقوي بیان داشــت: یگان هاي نظامــي و انتظامي و 
مرزباني مســتقر در شرق کشور همراه جهادگران عرصه تولید انرژي 
تــالش خواهند نمود تا امنیت ایــن نقطه مرزي بیش از پیش تامین 
گردد تا بار دیگر با همراهي یکدیگر شاهد شکست دشمنان نظام در 

عرصه اقتصاد باشیم.
فرمانده نیروي انتظامي خراســان رضوي همچنین به فعالیت 
هاي مســئولیت هاي اجتماعي شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد در شهرستان سرخس اشاره و تاکید کرد: مجموعه فعالیت هاي 
اقتصادي پاالیشــگاه خانگیران در حوزه هــاي توزیعي و خدماتي، 
توانمند سازي شرکت هاي محلي، حمایت از کسب و کارهاي نوپا و 
شرکت هاي دانش بنیان تا به امروز رونق تولید، پویایي اقتصاد، امید 
به افزایش فعالیــت هاي اقتصادي و جلوگیري از مهاجرت را بدنبال 
داشــته و مردم منطقه از خدمات خیرخواهانه این شــرکت بهره مند 
شده اند.وي تاکید کرد: اجراي مســئولیت هاي اجتماعي پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمي نژاد ضمن توسعه رفاه اجتماعي، زمینه ساز کاهش 

جرائم و بیکاري در سرخس شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:

راه اندازی انستیتوها زمینه  بومی سازی تجهیزات را 
فراهم می کند

ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شــرکت 
که  انستیتوهایی  و  مراکز  راه اندازی  گفت: 
با هدف  را  بومی ســازی تجهیزات  زمینه 
اســتفاده از اندیشــه و ایده های نو برای 
دستیابی به محصول جدید فراهم می کنند، 

از اولویت های صنعت گاز کشور است.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی 
با بیان اینکه رویکرد کلی انستیتوها این 
اســت که بتوانند ارتباط تنگاتنگی بین 
دانشگاه و صنعت به وجود آورند و روی 
پروژه های کالن کار کند، یادآور شــد: 
کارهای پژوهشی شرکت ملی گاز ایران 
در قالب همین انستیتوها دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح های پژوهشی 
شــرکت ملی گاز ایــران در قالب چهار 
انستیتو ال ان جی )گاز طبیعی مایع شده(، 
فرآورش گاز، توربین و هوشمندســازی 
یا اندازه گیری هوشــمند دنبال می شود، 
گفت: این انستیتوها به عنوان بازوی فنی 
و علمی همواره باید در کنار صنعت گاز 
حرکت کنند و هرگاه صنعت با مشکلی 
نظیر تولید کاالی جدید، مباحث مرتبط 
عملیاتی  نیازهــای  یا  کاتالیســت ها  با 
روبه رو شــد، به عنوان پشتوانه ای علمی 
در کنار این صنعت حاضر باشــند.معاون 
وزیر نفت در امــور گاز با بیان اینکه در 
مسائلی  اندازه گیری هوشمند،  انســتیتو 
کــه در ارتباط با اندازه گیری گاز اســت 

اندازه گیری گاز  دنبال می شــود، افزود: 
بسیار مســئله مهمی است؛ زیرا احجام 
زیادی از گاز در کشــور خرید و فروش 
می شود و اندازه گیری از ارکان اصلی آن 
است؛ به لحاظ بار مالی برای طرف های 
معامله و اهمیت آن در دقت اندازه گیری 
برای فروش، صادرات و تبادل گاز مهم 
اســت.تربتی ادامه داد: در این انستیتو، 

بحث های مربوط به اندازه گیری در سه 
بخش پیگیری می شود، بحث تجهیزات 
اندازه گیری که تالش می کنیم تجهیزات 
مورد نیاز اندازه گیری از طریق انســتیتو 
بومی سازی شــود و فناوری آن توسعه 
یابد و کشور در عمل صاحب دانش فنی 
شود.وی تصریح کرد: در بحث دانشگاه 
مطالعات  فرهنــگ  کنیم  تــالش  باید 

اندازه گیــری رواج یابد و دانشــجویان 
را مجاب کنیــم تا مباحــث مربوط به 
اندازه گیــری را به عنــوان موضوع های 
مطالعاتی خود انتخاب کنند و این تالش 
همســو با پیوند صنعت و دانشگاه است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به بحث 
کالیبراسیون  و ساخت  تجهیزات  ساخت 
هم اشــاره کرد و افــزود: در واقع، این 

اندازه گیری  ثبــات  تــداوم  به  مســئله 
برمی گردد؛ یعنــی افزون بر آنکه تجهیز 
باید دقیق باشــد، مداومت در دقت هم 
الزم است، بنابراین چنانچه بخواهیم این 
دقت در اندازه گیری، همیشه پایدار بماند، 
موضوع کالیبراســیون مطرح می شود.به 
گفتــه تربتی، زمانی ایــن تالش به ثمر 
می رســد که بتوانیم مراکز کالیبراسیون 
را از طریق انســتیتو دنبال، بومی سازی 
یا تولیــد کنیــم.وی ضمن اشــاره به 
بحث هوشمندســازی گفــت: در بحث 
اندازه گیری صرف مطرح  اندازه گیــری، 
نیســت، بلکه اندازه گیری باید هوشمند 
باشــد؛ به طوری که در کنار کنتورهای 
هوشمند، شبکه هوشــمند هم می تواند 
مطرح باشــد که در این حالــت، کنتور 
بیشــتر ناظر به تجهیــزات اندازه گیری 
هوشــمند و شــبکه هوشــمند ناظر به 
چگونگی جمــع آوری و تحلیل داده ها و 
چگونگی اســتفاده از آنها در محاسبات 
صورت حساب هاســت. بــه  مربــوط 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید 
براهمیت مباحث عنوان شــده، تصریح 
کــرد: با توجه به اینکه این انســتیتو در 
دانشــگاه علم و صنعت تعریف شــده و 
آن جا هم از گذشــته، ســابقه خوبی در 
بحث مربوط به اندازه گیری گاز داشــته 
اســت، امیدوارم در این زمینه بتوانیم به 

نتایج بسیار خوبی برسیم.

سخنگوی دولت:
دولت در سيستان و بلوچستان اقدام های مهمی برای گازرسانی انجام داده است

انتخاب شرکت گاز تهران به عنوان پايلوت کشوری استقرار مديريت خوردگی

خوشبختانه  گفت:  دولت  ســخنگوی 
اقدام های  بلوچستان  دولت در سیســتان و 
مهمی درباره گازرســانی و بیــش از وعده 

رئیس جمهوری انجام داده است.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پایگاه اطالع رســانی دولــت، علی ربیعی، 
امروز )سه شــنبه، یکم مهرماه( در نشست 
خبری که در سیســتان و بلوچستان انجام 
شــد، با اشــاره به ادعای آمریکا در رابطه 
با بازگشــت تحریم ها گفت: ایاالت متحده 
آمریکا در ادعای خود بســیار منزوی است، 
امروز همه اعضای شــورای امنیت و همه 
ملت های جهــان اذعان دارند که هیچ پایه 
حقوقی برای بازگشــت تحریم های شورای 
امنیت وجود ندارد.وی افزود: آنچه  آمریکا 
دوباره در پی آن اســت، یک گردن کشــی 
دیگر است. اگر آقای ترامپ منتظر بود که 
کارآمدی قلدری را در پیشــبرد دستور کار 

یکجانبه آمریکا راســتی آزمایی کند امروز 
اوج نقطه شکســت این سیاســت و مرحله 
پایانی آن است.سخنگوی دولت در ادامه به 
شرایط استان سیســتان و بلوچستان اشاره 
و تصریــح کرد: متأســفانه از ابتدای دولت 
مدرن در ایران، این استان مورد غفلت قرار 
گرفته است و در تحلیل دولت یازدهم علت 
اصلی این مســئله فقدان زیرســاخت های 
مناســب تشخیص داده شــد.ربیعی عنوان 
کرد: نبود ســرمایه گذاری های زیرساختی، 
علت کاهــش نیافتن فقــر و نابرابری در 
سیســتان و بلوچســتان بوده و نگاه دولت 
ایجاد زیرساخت ها برای پرش و تغییر وضع 
منطقه اســت و از ایــن رو در دولت تدبیر 
و امید دو راهبرد توســعه زیرســاخت ها و 
توانمدسازی و فقرزدایی در دستور کار قرار 
گرفــت.وی گفت: با جهش گازرســانی در 
سیستان و بلوچستان در دولت تدبیر و امید 

که یکــی از مهم ترین آنها، آغاز بهره مندی 
مردم زاهدان از نعمت گاز طبیعی از ســال 
۱۳٩۵ بود، تاکنون ۳۳ هزار و ۳۰۰ علمک 
گاز در این شهر نصب شده است.سخنگوی 

دولــت ادامه داد: عملیات شــبکه گذاری و 
نصب علمک در ایرانشــهر به اتمام رسیده 
و در مجموع، تعداد خانوارهای زیر پوشش 
شــبکه گاز، از ۳ هــزار و ۷۰۴ در پیش از 

ســال ۱۳٩۲ به ۴٨ هزار و ۱۴۲ خانوار در 
سال ۱۳٩٨ یعنی حدود ۱۳ برابر شده است.
ربیعی با اشــاره به گازرســانی به سیستان 
و بلوچســتان افــزود: گازرســانی یکی از 
اقدام هــای مهم زیرســاختی، فقرزدایی و 
ارتقای ســالمت شهروندان ایرانی بوده که 
مجموعه اقدام های بی نظیر توســط دولت 
اجرا شــده اســت.وی تصریح کرد: طبیعی 
اســت این گازرســانی در اســتان هایی با 
فاصله های زیاد و گسترده با دشواری هایی 
همراه باشد، خوشبختانه دولت در سیستان 
و بلوچســتان اقدام هــای مهمــی درباره 
گازرســانی و بیش از وعده رئیس جمهوری 
عنوان  دولت  است.ســخنگوی  داده  انجام 
کــرد: ای کاش در بیــان رســانه ای ما از 
تعداد ســیلندرهایی که دیگــر بر دوش ها 
حمل نمی شــود، یا خانه هایی که دارای آب 

آشامیدنی شدند هم سخن گفته می شد.

شرکت گاز استان تهران برای تعمیم و متناسب سازی 
نظام بومی مدیریت خوردگی همســو با مدیریت دارایی های 
فیزیکی در بخش توزیع گاز به عنوان شــرکت پایلوت اجرا 

انتخاب شده است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز 
ایران، سعید توکلی، سرپرست شــرکت گاز استان تهران 
در نشســت اســتقرار نظام بومی مدیریــت خوردگی در 
شــرکت گاز استان تهران و پیاده ســازی آن که به صورت 
آنالین )وبینار( برگزار شــد، گفت: با توجه به استقرار نظام 
مدیریت خوردگی در شــرکت ملی گاز همســو با الزامات 
ســند راهبردی مدیریت خوردگی وزارت نفت و با پایداری 
و اســتمرار زنجیره تأمین تولید از ســال ٩۶، این طرح در 
قالب طرحی پژوهشی در پنج پروژه منتخب در شرکت های 
مجتمــع پارس جنوبی، انتقــال گاز، پاالیش گاز بیدبلند و 
شرکت مهندسی و توسعه آغاز شــده است.وی ادامه داد: 
تعمیــم الگوی بومی مدیریت خوردگی شــرکت ملی گاز 
ایــران به عنوان یکی از دســتاوردهای مهم طرح به دیگر 
شــرکت های فرعی از مأموریت های مهم امور بازرســی 

فنی شــرکت ملی گاز ایران اســت که به منظور تعمیم و 
متناسب ســازی نظام بومی مدیریــت خوردگی در بخش 
توزیع گاز، شرکت گاز استان تهران به عنوان شرکت پایلوت 
انتخاب شده است.سرپرست شــرکت گاز استان تهران با 

اشاره به تعداد تأسیســات و تجهیزات گازرسانی گسترده 
در سطح اســتان تهران، انتخاب این شــرکت را با وجود 
نیروهای مشتاق، متخصص و ظرفیت بالقوه موجود و نقش 
خوردگی در تأسیســات با اهمیت دانست و افزود: حمایت 

همه جانبه خود و همه زیرمجموعه این شرکت را تا حصول 
نتیجه کارآمد از پروژه یادشــده اعالم می کنم.در ادامه این 
نشســت، مهدی علیپور لیلی، رئیس امور بازرسی و کنترل 
فنی شرکت ملی گاز ســخنانی درباره اهمیت پیاده سازی 
مدیریت خوردگی و ســوابقی از اجرای پــروژه مذکور در 
دیگر مدیریت های سطح شرکت ملی گاز ایران مطرح کرد.
نماینده شرکت مهندسی مشاور )النا( و مجری پژوهشگاه 
صنعت نفت نیز توضیحاتی درباره برنامه و موارد بااهمیت 
در این پروژه با بهره گیری از تجربیات پایلوت های اجراشده 
در این پروژه ارائه دادند.براســاس این گزارش، مدت زمان 
پروژه مذکور پنج ماه برنامه ریزی و مقرر شــد نشست های 
مشترکی به صورت مداوم تا حصول نتیجه تشکیل شود. در 
ضمن با توجه به ظرفیت بالقوه و بالفعل موجود در شرکت 
گاز اســتان تهران به لحاظ نیروهــای متخصص و متعهد 
و همچنین تنوع بســیار گسترده تأسیســات و تجهیزات 
گازرســانی که در نوع خود در سطح کشور کم نظیر است، 
این شــرکت حضور کاماًل مؤثر و پررنگ خود را به عنوان 

محور ارتباطی پروژه در دستور کار قرار داده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

با حکم وزیر نفت؛

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی منصوب شد

وزیر نفت با صدور حکمی، علی محمد بســاق زاده را به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

در متن حکم بیژن زنگنه به علی محمد بساق زاده آمده است:
»با عنایــت به تجربه و تخصص جنابعالی، به اســتناد ماده )۵( 
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱٩ اردیبهشــت ۱۳٩۱ 
مجلس شــورای اســالمی و مواد )۱۷( و )۱٨( اساسنامه شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی و حســب اختیارات تفویضی به اینجانب در جلسه 
تاریــخ ۱٩/٨/۱۳٩۷ مجمع عمومی آن شــرکت، به موجب این حکم 
برای مدت ســه سال به عنوان »عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی« منصوب می شوید.امید است با اتکال به ایزد متعال 
و تعامل بــا دیگر اعضای محترم هیئت مدیــره و کارکنان صدیق و 
وظیفه شناس آن شــرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق 

و مؤید باشید.«
به همت متخصصان داخلی؛

مبدل های کارخانه CTA2 پتروشیمی شهید 
تندگویان بومی سازی شد

مبدل های کارخانه CTA۲ پتروشیمی شــهید تندگویان به دست 
متخصصان داخلی طراحی، ساخته و با موفقیت نصب شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پتروشــیمی شــهید تندگویان، 
عملیات تعویــض مبدل های این کارخانــه در حداقل زمان ممکن و 
با موفقیت کامل انجام شــده اســت.بر اســاس این گزارش، به دلیل 
محدودیت هــای ناشــی از تحریم و عدم همکاری شــرکت صاحب 
لیســانس کارخانه، کارشناســان و مهندســان مجتمع بــا همکاری 
شــرکت های داخلی موفق به بومی ســازی این مبدل ها شــده اند و با 
تغییر مواد تشــکیل دهنده تمام قطعات داخلــی آن به تیتانیوم که از 
مقاومت بیشتری نسبت به مواد تشکیل دهنده قطعات مبدل های قبلی 
برخوردار اســت، ضمن رفع مشــکالت، عمر مفید آن را نیز افزایش 
داده اند.با توجه به اینکه مبدل هــای فوق از ابتدای راه اندازی کارخانه 
تاکنون در مدار تولید بوده اند، به مرور زمان و به دلیل نا مناسب بودن 
مواد تشکیل دهنده، قطعات دچار خوردگی و فرسودگی شده و به بروز 
مشــکالتی در زمینه تولید منجر می شده اســت که با تعویض آن ها 
ضمن جلوگیری از توقف مکرر واحد و همچنین تداوم تولید، گامی نیز 
در مسیر حرکت به سمت صنعت سبز برداشته شده است.از سختی های 
نصب این مبدل ها می توان به محدودیت مکانی به دلیل وجود قطعات 
و تجهیزات مختلف در اطراف آن ها، وجود تجهیزات مذکور در ارتفاع 
۲۱ متری از ســطح زمین و وزن باالی ۳۰ تن آن ها اشــاره کرد که 
تمامی این مشــکالت با تالش کارشناســان مجتمع در حداقل زمان 

ممکن رفع و مبدل های مذکور با موفقیت نصب شد.
 مجوز ساخت پتروشیمی الوند در شعاع

 30 کیلومتری اراک صادر شد
هیئت وزیران به پیشنهاد استانداری مرکزی، با صدور مجوز احداث 
پتروشیمی الوند در محدوده شعاع 30 کیلومتری شهر اراک موافقت کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، در نشســت امروز )چهارشنبه، دوم مهرماه( هیئت دولت که 
به ریاست دکتر حسن روحانی،  رئیس جمهوری برگزار شد، وزیران امور 
خارجه و بهداشــت،  درمان و آموزش پزشکی گزارش های جداگانه ای 
ارائــه کردند.در این نشســت همچنیــن هیئت وزیران به پیشــنهاد 
استانداری مرکزی، با صدور مجوز احداث پتروشیمی الوند در محدوده 
شــعاع ۳۰ کیلومتری شــهر اراک با رعایت الزام های محیط زیستی و 
دیگر قوانین و مقررات مربوط و مستثنا شدن آن از محدودیت استقرار 

صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرک اراک موافقت کرد.
توسعه صنعت پتروشیمی، مهمترین اولویت 

سیاست های راهبردی کشور
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: توســعه صنعت 
پتروشــیمی از اولویت های اساسی سیاست های راهبردی کشور است و 
حذف وابســتگی به درآمد حاصل از خام فروشی نفت، با توسعه صنعت 

پتروشیمی انجام می شود.
مجتبــی صفایی، عضو اتاق بازرگانی تهــران در گفتگو با خبرنگار 
نیپنا با تاکید بر نقش مهم توســعه صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی 
کشــور اظهارکرد: در شــرایط کنونی و با توجه به نوســان قیمت نفت و 
نیز برخی مشــکالت مربوط صادرات این فرآورده به دلیل تحریم ،توسعه 
متوازن و گسترش صنعت پتروشیمی باید در اولویت  سیاست های توسعه 
اقتصادی کشــور قرار گیرد.وی افزود: باید بدانیم که تحقق راهبردها در 
مسیر تحقق جهش های دوم و سوم صنعت پتروشیمی، همسو با اهدافی 
چون افزایش درآمد صادراتی و حذف تدریجی وابستگی به درآمد حاصل 
از خام فروشی نفت، با توسعه صنعت پتروشیمی صورت می پذیرد.صفایی 
با اشاره به اینکه ظرفیت تولید محصوالت مختلف پتروشیمی رو به رشد 
بــوده و پروژه های متعددی در این صنعت از ابتدای امســال تاکنون به 
بهره برداری رســیده اســت، تصریح کرد: طی چند سال اخیر و با وجود 
مشــکالت و تحریم های اقتصادی، ظرفیت تولیــد محصوالت مختلف 
پتروشــیمی افزایش یافته که این مهم نشان می دهد صنعت پتروشیمی 
نه تنها با تحریم متوقف نمی شــود، بلکه حتی تحریم می تواند به فرصتی 
برای توســعه این صنعت تبدیل شــود.عضو اتاق تهران عنوان کرد: هم 
اکنون طرح های صنعت پتروشیمی در مسیر برنامه توسعه بیشتر بر اساس 
ایجاد ارزش افزوده باالتر، حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و صنایع 
پایین دست پتروشیمی است.وی گفت: امروز صادرات غیرنفتی از اهمیت 
باالیی برخوردار است و به نظر می رسد مناسب ترین راه افزایش صادرات 
غیرنفتی، جهش هرچه بیشــتر صنعت پتروشــیمی و صادرات گســترده 

محصوالت این صنعت پیشرو  است. 

ایران رقیب آلمان شد؛

ثبت فناوری ایرانی MTP در اتحادیه اروپا
مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و 
فناوری پتروشــیمی به پشــتوانه حقوقی 
فناوری ایرانی MTP اشــاره کرد و گفت: 
تولید  فنــاوری  اختراع  ثبــت  گواهینامه 
پروپیلــن از متانول شــرکت پژوهش و 
اتحادیه  و  ایران  در  پتروشــیمی  فناوری 

اروپا دریافت شده است.
علی پژوهــان دربــاره واحد نیمه 
با ظرفیت  به تازگــی  صنعتی MTP که 
تولید حدود ۴۰ کیلو پروپیلن در ســاعت 
از متانول عملیاتی شده است، به خبرنگار 
شــانا گفــت: فعالیت شــرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی در ایــن پروژه از 
ســال ٨۱ با امضای قراردادی با شرکت 
زیرمجموعه  هم اکنون  که  آلمان  لورگی 
ایرلیکوئید اســت، آغاز شــد. لورگی هم 
در آن زمــان فناوری این طرح را به طور 
کامل توســعه نداده بود و براساس این 
قرارداد قــرار بود فناوری مــورد نظر با 
همکاری دو شــرکت توسعه یابد.وی با 
اشــاره به اینکه ساخت یک واحد دموی 
MTP از جمله وظایف شــرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی به منظــور اثبات 
ایــن فناوری برمبنای ایــن قرارداد بود، 
افزود: براســاس این قــرارداد، کارهای 
مشــترکی با لورگی انجام شد؛ واحد دمو 
طراحی و تجهیزات ساخته شد و در حال 
نصب بود، اما پیــش از راه اندازی واحد، 
تحریم های دور نخســت علیه کشــور 
اعمال شــد و شرکت لورگی از همکاری 
در توســعه فنــاوری مورد نظــر امتناع 
کرد و ســرانجام پروژه از سوی شرکت 
شد.مدیرعامل  دنبال  فناوری  و  پژوهش 
پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شــرکت 
به مشــکالت عدیده اجرای این پروژه 
اشــاره کرد و گفت: با پشت سرگذاشتن 
ســختی های بسیار، ســرانجام با اعمال 
گســترده  بهینه ســازی های  و  تغییرات 
در دموپلنت، دانــش فنی MTP به طور 
کامل از سوی این شرکت کسب و واحد 
عملیاتی شد و به تولید رسید و هم اکنون 
امکان ارائه اسناد مهندسی به طور کامل 
وجود دارد.پژوهان به بازگشت ایرلیکوئید 
به ایران در برجام اشــاره و تصریح کرد: 
این بار موضع شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی به لحاظ فنی بسیار قوی بود 
و دوباره قرارداد همکاری بین دو شرکت 
با هدف بهبود پروژه و ســاخت نخستین 
پلنــت با لیســانس مشــترک در ایران 
امضا شــد، اما با ازســرگیری تحریم ها 

این قــرارداد یکطرفه از طرف شــرکت 
ایرلیکوئید لغو شد.

برابری دانش
اینکه شرکت پژوهش  با بیان  وی 
و فناوری پتروشیمی با توان داخلی خود 
همه مشــکالت دمو را برطــرف کرد، 
اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این اســت 
که نخســتین واحد MTP که ایرلیکوئید 
در چین ســاخت، مشابه دمو ساخته شده 
ایرانی بود و در نشســت هایی که با این 
شــرکت برگزار شــد به این جمع بندی 
دست یافتیم که آنچه ما می دانیم با آنچه 
آنها می دانند تفاوتــی ندارد و هم اکنون 
به فناوری بســیار کاملی از MTP دست 
یافته ایــم و این ادعــا را داریم که این 
فناوری را به طور کامــل می توانیم ارائه 
کنیم.مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و 
فناوری پتروشیمی به طی مسیر پرپیچ و 
خم و سختگیرانه ثبت بین المللی فناوری 
MTP در اروپا اشاره کرد و افزود: حدود 
پنــج ماه پیش، گواهینامــه ثبت اختراع 
فناوری MTP شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی در اتحادیه اروپا دریافت شد 
و این فناوری اکنون پشــتوانه حقوقی و 
بین المللی نیز دارد، شایان ذکر است که 
کار ثبت اختــراع پتنت های این فناوری 

در کشــور پیش از این انجام شده است.
پژوهان به حجم باالی سرمایه گذاری در 
تولید متانول در دنیا از جمله ایران، آمریکا 
و چین اشــاره کرد و گفت: تأثیر باالی 
بهره بــرداری از واحدهای متانولی جدید 
بر بازار و قیمت این محصول و همچنین 
پیگیری شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
سبب تشویق تولیدکنندگان متانول برای 
تبدیل متانول بــه محصوالت باارزش تر 
شده اســت و MTP جایگاه ویژه ای در 

این میان دارد.
MTP راه اندازی واحد تولید کاتالیست

وی با اشــاره به اینکه کاتالیســت 
ســوی  از  انحصــاری  به طــور   MTP
شــرکت کالرینت تأمین می شود، گفت: 
پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شــرکت 
در چند سال گذشــته کار قابل توجهی 
در زمینــه کاتالیســت MTP انجام داده 
و خوشــبختانه کاتالیســت تولید و ثبت 
اختراع آن هم در کشور انجام شده است 
و واحد تولید کاتالیست MTP که بتواند 
نیازمندی های کامل یک پلنت صنعتی را 
رفع کند به زودی در مرکز اراک راه اندازی 
می شــود. در فرآیند MTP دو کاتالیست 
DME و MTP مصــرف می شــود که 
واحد هر دو کاتالیســت تا پایان امسال 

یا سرانجام ســه ماه نخست سال آینده 
شرکت  شد.مدیرعامل  خواهد  راه اندازی 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی با اشاره 
به اینکــه متانول در ایران مانند چین در 
سبد سوختی کشور قرار ندارد و کمتر از 
۵ درصد آن در کشــور مصرف می شود 
و محصول صادراتی اســت، افزود: این 
بهتریــن فرصت اســت که در شــاخه 
پروپیلــن و پلی پروپیلــن کار کنیم، زیرا 
پایین دســت پروپیلن به شــدت گسترده 
اســت و کمبود این محصــول همواره 
پایین دست پروپیلن  نیافتن  سبب توسعه 
شده اســت.پژوهان اظهار امیدواری کرد 
 GTPP ،MTP که با اجــرای طرح های
و طرح های پیشران و به دنبال آن تولید 
پروپیلن در جنوب و شمال کشور و انتقال 
به مرکز کشــور با دانش فنی شــرکت 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی شــاهد 
تحرک شــگرفی در پایین دست زنجیره 
پروپیلــن خواهیم بود.وی با اشــاره به 
اینکه فناوری MTP شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی قابل رقابت با فناوری 
لورگی آلمان اســت، گفت: شرکت های 
خارجی کاتالیست مورد نیاز این فناوری 
را از شرکت های دیگر تأمین می کنند در 
صورتی  که ما کاتالیســت مورد نیاز را در 

مجموعه تولید می کنیم.
مشوق های جذاب برای سرمایه گذاران

جذاب  مشــوق های  بــه  پژوهان 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی برای 
ســرمایه گذاران طرح هــای زنجیره گاز 
از جملــه تخفیف های  پلی پروپیلن  تــا 
مالیاتــی و تخصیص زمین اشــاره کرد 
و افــزود: شــرکت پژوهــش و فناوری 
پتروشــیمی نیز در حوزه فناوری به نوبه 
خود با سرمایه گذاران عالقه مند همراهی 
می کند، به طوری که هزینه فناوری شامل 
مهندسی  اسناد  و  لیســانس  هزینه های 
فرآینــدی و پایه تا تولیدی شــدن واحد 
از ســرمایه گذار دریافت نمی شود و حتی 
پس از آن به مرور در چندســال دریافت 
خواهد شــد که کمک قابــل توجهی به 
ســرمایه گذاران می کند؛ باید بگویم که 
دریافــت این فناوری از شــرکتی مانند 
ایرلیکوئید بســته به ظرفیت، لیسانس و 
اسناد مهندســی پایه ۱۰ تا ۳۰ میلیون 
دالر اســت که این مبلغ در شــرکت ما 
بســیار پایین تر اســت و قابل مقایسه با 
آنها نیســت.مدیرعامل شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی با اشاره به اینکه 
خرید فنــاوری از ارائه دهنــدگان دانش 
فنــی )لیســانس( خارجی منــوط به به 
تأمیــن تجهیــزات و کاتالیســت ها از 
شرکتی خاص اســت، ادامه داد: شرکت 
پتروشیمی تجهیزات  فناوری  و  پژوهش 
کلیــدی فنــاوری MTP را از انحصــار 
تأمین کنندگان اروپایی خارج کرده است. 
کلیدی  تجهیــزات  تامین  هزینه هــای 
دانش فنی این شــرکت ۲۰ تا ۲۵ درصد 
پایین تر از مشــابه اروپایی اســت.وی با 
بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
افزایش ظرفیت تولید پروپیلن به ساالنه 
۴ میلیون تن را برنامه ریزی کرده است، 
اظهار کرد: ظرفیت مصرف این محصول 
و تولید محصوالت باارزش افزوده باالتر 
در کشور بسیار باالســت، به طوری  که 
پس از پوشش نیاز داخل می توان بخشی 
از آن را نیز صــادر کرد.پژوهان با بیان 
اینکه ارزش افزوده زنجیره پایین دســت 
پروپیلن بسیار باال و بازار مصرف آن نیز 
بسیار خوب اســت، بنابراین مشکلی در 
مصرف آن وجود ندارد، گفت: واحدهای 
پایین دســت پروپیلــن و از جمله واحد 
پلی پروپیلن بازگشــت سرمایه باالی ۲۰ 
درصــد دارد و این یــک موتور محرکه 

برای صنعت شیمیایی کشور است.

مديرعامل پتروشيمی سبالن:
پيشرفت طرح پتروشيمی سبالن از مرز 95 درصد گذشت

از  سـبالن  پتروشـیمی  مدیرعامـل 
پیشـرفت ۹5.4 درصـدی ایـن طـرح خبر 
طـرح  ایـن  از  بهره بـرداری  گفـت:  و  داد 
بـرای 350 نفر به صورت مسـتقیم و 1۲00 
اشـتغال زایی  غیرمسـتقیم  به صـورت  نفـر 

کرد. خواهـد 
 ٩۵.۴ پیشـرفت  بـه  زالـی  محمـد 
بـا  سـبالن  پتروشـیمی  طـرح  درصـدی 
وجـود موانـع فـراوان به وجـود آمـده بـه 
کـرد  اشـاره  تحریم هـا  اعمـال  دنبـال 
گام هـای  گفـت:  شـانا  خبرنـگار  بـه  و 
پـروژه  ایـن  بهره بـرداری  بـرای  نهایـی 
در حـال طـی شـدن اسـت تـا نخسـتین 
پتروشـیمی هلدینـگ انـرژی سـپهر وارد 
فـاز تولیـد شـود.وی با ابـراز خرسـندی از 
رونـد پیشـرفت پـروژه افزود: خوشـبختانه 
در شـهریورماه بـا وجـود شـرایط سـخت 
ناشـی از بیمـاری کرونا، با انجـام ۱٩ هزار 
اینـچ قطـر تسـت، ۲۷ هـزار اینـچ قطـر 
Reinstate و ۷ هـزار اینـچ قطـر جوش، 
پیشـرفت ۳.۳ درصـدی در مرحلـه نصـب 
پتروشـیمی  اسـت.مدیرعامل  شـده  ثبـت 
سـبالن، اشـتغال زایی بـرای افـراد بومـی 

اهـداف  از  یکـی  را  عسـلویه  منطقـه  در 
اظهـار  و  عنـوان  مجتمـع  ایـن  احـداث 
کـرد: بـا بهره بـرداری از ایـن پـروژه برای 
۳۵۰ نفـر به صـورت مسـتقیم و ۱۲۰۰ نفر 
در  اشـتغال زایی  غیرمسـتقیم  به صـورت 
منطقـه ایجـاد می شـود کـه به طـور قطـع 
دغدغه هـای  رفـع  و  بومـی  اقتصـاد  بـر 
اجتماعـی در مبـارزه بـا بیـکاری اثرگـذار 
خواهـد بود.زالـی بـا بیـان اینکـه امیدوارم 
بـا تـالش همه کارکنـان و تـداوم حمایت 
سـبالن  پتروشـیمی  طـرح  سـهامداران، 
ادامـه  برسـد،  بهره بـرداری  بـه  امسـال 
بـر  افـزون  طـرح،  ایـن  افتتـاح  بـا  داد: 
اینکـه اهـداف مدنظـر اجرای پتروشـیمی 
مؤثـری  گام  می شـود،  محقـق  سـبالن 
تکمیـل  و  اهـداف  پیشـبرد  راسـتای  در 
دیگـر پروژه هـای هلدینـگ انرژی سـپهر 
برداشـته خواهـد شد.پتروشـیمی سـبالن 
به عنـوان یکـی از طرح هـای جهـش دوم 
صنعـت پتروشـیمی در زمینی به مسـاحت 
۷ هکتـار در منطقـه ویـژه اقتصادی پارس 
جنوبی بـا هدف تولید سـاالنه ۱.۶ میلیون 

تـن متانـول احـداث شـده اسـت.



شنبه 12 مهر ماه 1399 
 شماره 739

8
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

زنگنه: پارس جنوبی افتخار ایران است

تشریح دلیل تأخیر فاز ۱۴ پارس جنوبی در مجلس
تهیه و تنظیم: پریسا بطنی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره یازدهم از 
توضیحات وزیر نفت درباره آنچه در توســعه فاز ۱۴ پارس 
جنوبی می گذرد،  قانع نشده و به او کارت زرد دادند. بدین 
ترتیب، نمایندگان بــا ٨۲ رای موافق، ۱۲٩ رای مخالف و 
٩ رای ممتنــع از مجموع ۲۴۱ نماینــده حاضر در مجلس 
شورای اسالمی اعالم کردند که آنها هم از پاسخ های وزیر 
نفت قانع نشــدند، لذا مجلس یازدهــم اولین کارت زرد را 

به زنگنه داد.
به گــزارش دانش نفت، در جلســه علنی صبح روز 
چهارشنبه گذشته مجلس ســوال ابراهیم رضایی، نماینده 
دشتســتان از بیژن زنگنه وزیر نفت دربــاره ی علت عدم 
بهره بــرداری از فــاز ۱۴ پارس جنوبی مطرح شــد. بعد از 
توضیحات وزیر نفت رضایی گفت که از پاســخ های وزیر 
قانع نشــده و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره  این موضوع 
را داشته چون تکمیل نشدن فاز ۱۴ پارس جنوبی مصداق 
ترک فعل اســت و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص 

صورت گیرد.
دفاع زنگنه: آنچه که در پارس جنوبی انجام شده کاری 

بی سابقه است
وزیر نفت تأکید کرد که هزاران میلیارد دالر به تالش 
ســربازان گمنام از پارس جنوبی منابع برای کشور حاصل 
شــده و پارس جنوبی حاصل تالش های مردان و سربازان 
گمنام این سرزمین می باشد. بیژن زنگنه در خصوص علت 
تأخیــر در بهره برداری از فاز ۱۴ پــارس جنوبی بیان کرد: 
در ســال ۱۳٩۲ که بنده در وزارت نفت حضور یافتم ما با 
کمبود عظیم گاز در کشــور روبرو بودیم. بنده اولین کاری 
که به عنوان کار مدیریتی انجام دادم اولویت بندی فازهای 
پروژه برای پیشرفت و بهره برداری بود. با اولویت بندی که 
صورت گرفت امــروز ۲۰۰ میلیون مترمکعب از این محل 
گاز تولید می شــود. چه خاصیتی داشــت که ما هر ۱۷ فاز 
پارس جنوبی را جلو می بردیم و تا ٨۰ درصد می رساندیم اما 
تولیدی نداشتیم در حالی که امروز ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
از این محل گاز تولید می شــود؟ ما توانستیم گاز را از دریا 
بیرون بیاوریم و آن را شــیرین کنیم و به استاندارد شبکه 
برسانیم و مورد استفاده قرار دهیم.وی در ادامه اظهار کرد: 
در مواردی به دلیل تحریم ها ما تجهیزات الزم را نداشتیم. 
ما منابع مالی خود را برای اتمام هر چه سریع تر این پروژه 
اولویت بندی کردیم. خوشبختانه امروز تمام بخش دریایی 
این پروژه به اتمام رســیده است و در آنجا تولید گاز داریم. 
در فاز ۱۴ پاالیشــگاه خلیج فارس امروز چهار سکو در دریا 
فعال شده است و از ســال ٩۷ کار شروع شده و ما گاز به 
خشــکی می آوریم و در آنجا تصفیه می کنیم. تاکنون ۴۲ 
میلیارد مترمکعب گاز آورده شــده و آن را تصفیه کرده ایم. 
افتتاح ســه تریلیر از فاز ۱۴ این پاالیشــگاه تا سال آینده 
تأثیری در مقــدار تولید نخواهد داشــت و ظرفیت اضافه 
پاالیشگاه محسوب می شود.وزیر نفت در ادامه تصریح کرد: 
ما در فاز ۱۴ پارس جنوبی با مشکالت زیادی روبرو بودیم 
چرا که تعداد زیادی از شرکت ها مسئولیت اجرای این پروژه 
را بر عهده داشتند. بنده در پروژه های زیادی کار کرده ام. از 
پروژه های کوچک گرفته تا نیروگاه ها و سدها و حداقل هایی 
را از مدیریت پروژه ها یاد گرفته ام. زمانی که در یک پروژه 
چندین شــرکت دخیل باشند اشکاالتی نیز به وجود خواهد 
آمد. ما در ابتدا آمدیم و بخش های مختلف پروژه را تفکیک 
کرده و هر کدام را به یک شرکت سپردیم. بخش دریا را به 
یک شرکت سپردیم که به نتیجه نیز رسیدیم و بخش های 
دیگــر را نیز به همین ترتیب تقســیم بندی کردیم. در این 
پروژه یک اشــتباه ساختاری انجام شــده بود و خریدها به 
یک شــرکت دولتی و اجرا به سایر شرکت ها داده شده بود 
که از نظر عملیاتی با مشــکل روبرو می شدیم.وی در ادامه 
تأکید کرد: ما در خصوص پاالیشگاه صدرا نیز با این مشکل 
روبرو بودیم. در خصوص پارس جنوبی نیز ما قول می دهیم 
تا پروژه به نتیجه مطلوبی برســد. ضرری از این پروژه به 
کشور وارد نشده است و بخش دریایی پروژه به بهره برداری 

رسیده و ما تولید داریم. از سوی دیگر ما نباید 
خســارتی به پیمانــکاران بپردازیم بلکه آن هــا باید به ما 
خسارت دهند چرا که این قرارداد ۳۵ ماهه بود و اکنون به 
اتمام نرسیده است. البته ما در وسط این پروژه به تحریم ها 
خوردیم و مســائلی رخ داد که خارج از اداره و مدیریت ما 
بود. از ســوی دیگر ما ۱۰ سال دیرتر از قطر توسعه پارس 
جنوبی را شروع کردیم. از سوی دیگر ما می دانیم که مسئله 
افت فشــار در پارس جنوبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و 
اگر اکنون به آن نمی پردازیم دالیلی داریم یا اگر به افزایش 
ضریب بازار نمی پردازیم باز هم دلیل داریم.زنگنه افزود: از 
ســوی دیگر پیشرفت پروژه در ماه های اول با ماه های آخر 
تفاوت دارد. در آخرین ماه ها نمی توان با درصد پیشــرفت 
پروژه را بیان کرد بلکه باید با ســنگ نشــانه فعالیت ها را 
بسنجیم. هزاران میلیارد دالر به تالش سربازان گمنام این 
ســرزمین از محل پارس جنوبی منابع برای کشور حاصل 
شده اســت و آنچه که در پارس جنوبی انجام شده کاری 
بی ســابقه اســت.وزیر نفت در پایان بیان کرد: امروز ما از 
همسایه خود بیشتر تولید داریم و پارس جنوبی ابرپروژه ای 
بــود که ما آن را اجرایی کردیم. پتروشــیمی ها و چاه های 
متعددی زده شد و در حقیقت تمدن جدیدی آفریدیم. بنده 
این ها را تحقق اقتصــاد مقاومتی می دانم. من را فراموش 
کنید اما تالش مردان و ســربازان گمنام را فراموش نکنید 
چرا که پارس جنوبی محصول تالش صدها هزار نفر است 
و افتخار آن متعلق به جمهوری اسالمی ایران است. پارس 
جنوبی حاصل تالش جمعــی، خالقیت، اعتماد به نفس و 

سرسختی فرزندان این سرزمین است.
فاز 14 پارس جنوبی رکورددار تأخیر در اجرای یک فاز 

گازی در ایران
بر اســاس این گزارش، نماینده دشتســتان گفت که 
ارائــه پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی با تأخیر مواجه شــده که 
این به دلیل تصمیم نادرســت مدیریتی بوده و خساراتی را 
به کشــور تحمیل کرده اســت. ابراهیم رضایی در توضیح 
سوالش از وزیر نفت درباره علت عدم بهره برداری از فاز ۱۴ 

پارس جنوبی گفت: هدف از طرح سوال، تأمین منافع ملی 
و روشن شــدن وضعیت و تالش برای تحقق سند اقتصاد 
مقاومتــی،  دفاع از توان و توانمنــدی جوانان متخصص و 
کارکنان شریف شرکت نفت است.وی درباره اهمیت پارس 
جنوبی گفــت:  پارس جنوبی یکی از ارزشــمندترین نقاط 
کشور اســت که بزرگترین میدان گازی مشترک با قطر را 
شامل می شود. ۵۰ درصد ظرفیت منابع گازی و ٨۰ درصد 
تأمین گاز کشــور و همچنین ٩۰ درصد صادرات از پارس 
جنوبی انجام می شود. ارزش اقتصادی آن حداقل ۶۰ درصد 
GTP تولید ناخالص ملی است.این عضو مجمع نمایندگان 
استان بوشهر، فاز ۱۴ پارس جنوبی را ایرانی ترین فاز پارس 
جنوبی از نظر ســازنده و تأمین کاال دانســت و یادآور شد: 
قرارداد اجرای این پروژه به خرداد سال ٨٩ برمی گردد یعنی 
همان زمانی که قطعنامه ۱٩۲٩ در شورای امنیت تصویب 
شد. این پروژه، پروژه ملی با ارزشی است که معادل دو فاز 
پاالیشــگاهی را شامل می شــود. قرار بود با افتتاح آن ۵۶ 
میلیون مترمکعب گاز در میعانات گازی به ظرفیت کشــور 
اضافه شود. از ســال ٨٩ تا ٩۲، ۵۰ درصد پروژه پیشرفت 
داشت. با این شیب باید در سال ٩۵ به بهره برداری می رسید 
اما تا این لحظه تکمیل و افتتاح نهایی نشــده اســت.وی 
افــزود: آقای زنگنــه در آغاز فعالیت شــان در وزارت نفت 
ایــن پروژه را از اولویت خارج کــرد. فاز ۱۴ پارس جنوبی 
رکورددار تأخیر در اجرای یک فاز گازی در ایران است که 
دلیل آن هم تصمیم نادرســت مدیریتی بر خالف اصل ۴۴ 
قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انرژی، 
علم و فناوری و برنامه ششــم است.رضایی در باب اهمیت 
تکمیــل فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: بــه گفته آقای زنگنه 
هر ســال تأخیر در اجرای هر فاز پــارس جنوبی ۵ میلیارد 
دالر خســارت و عدم النفع برای کشور به همراه دارد. البته 
بخش دریایی پروژه در ســال ٩۷ اولین سکوی آن نصب 
شــد. با این اوصاف حداقل دو سال تأخیر در اجرای پروژه 
دیده می شــود و این به معنای خسارت ۱۰ میلیارد دالری 
به کشور که آن هم ناشی از تصمیم اشتباه مدیریتی است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تأکید کرد: بــا توجه به اینکه پروژه طبــق روال به اتمام 
نرســیده طرف مقابل یعنی قطر به اندازه ۱۰ میلیارد دالر 
اضافه تر از میدان اســتفاده کرده اســت. ۱۰ میلیارد دالر 
بــه پول امروز ۲٩۰ هــزار میلیارد تومان اســت که با آن 
می توانســتیم کارهای زیادی انجام دهیم. سوال این است 
که چرا پروژه به نتیجه نرســیده که در صورت تکمیل آن 
پول وارد خزانه می شد و بخشی از مشکالت را حل می کرد. 
ما دنبال حل ریشه ای مشکالت هستیم.نماینده دشتستان 
در مجلس شورای اســالمی بعد از صحبت های وزیر نفت 
با قدردانی از زحمات کارکنان وزارت و شرکت نفت اظهار 
کرد: بعد از آنکه در رسانه ها موضوع سوالم مطرح شد تعداد 
زیادی از کارکنان زحمت کش صنعت نفت در سراسر ایران 
در پیام هایی مشکالت شــان را اعالم کرده و درخواســت 
رسیدگی به مطالباتشان داشتند. گالیه ها و نارضایتی ها زیاد 
است نباید اجازه دهیم انباشته شود. این نارضایتی در پارس 
جنوبی و در بین مردم استان بوشهر درباره بی مسولیتی های 

شــرکت و وزارت نفت هم دیده می شود.رضایی با اشاره به 
بازدید میدانی اش از پروژه پــارس جنوبی به صحبت های 
وزیر نفت اشــاره و اظهار کرد: آقای زنگنه ضعف پیمانکار 
را عامل تخریب در اجرای پــروژه عنوان کرد حال این که 
ایشان از دولت بوده و سابقه فعالیت داشته است. وزیر نفت 
مدیرعامــل پروژه و دارای وظیفه خطیــر هدایت پروژه را 
داشته پس این سلب مسئولیت از خودتان است که موضوع 
را به گردن دیگری بیندازید.وی با اشــاره به پیشرفت ۵۰ 
درصدی فاز ۱۴ پارس جنوبی تا ســال ۱۳٩۲ گفت: وزیر 
نفت به مشــکالت مالی در تکمیل این پروژه اشاره کرده 
اســت حال این که طبق آمارهای بین المللی و وزارت نفت 
تــراز نفت خام در ســال های ۱۳٨۶ و ۱۳٩۶ مثبت بوده و 

درآمد کشــور در ســال ۱۳٩۲ بیش از امروز بود و باالی 
یک میلیون بشکه نفت خام صادر می شد. کما این که طراح 
پروژه در کمیســیون انرژی اعالم کرد که پروژه پیشرفت 
مالی داشته است.این عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر 
با اشاره به صحبت های زنگنه در تیرماه سال ۱۳٩۲ درباره 
وزارت نفــت اظهار کرد: آن زمان آقای زنگنه می گفت که 
بایــد حرفه ای ها در وزارت نفت ســرکار آیند و گروهبانان 
به کار خود مشغول شــوند حال که شما سرکار آمدید چه 
کردید آن زمان با ســخت ترین تحریم ها ۵۰ درصد پروژه 
پیشــرفت کرد یعنی در دورانی که عالوه بر ســایه تحریم 
آمریکا فشــار شورای امنیت و اتحادیه بی خاصیت اروپا هم 
وجود داشــت. شــما که می گفتید می خواهید چرخ زندگی 

رضا مسیبی بهبهانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت

بر مبنای مطالعات دانشــگاه صنعت نفت، سناریو تزریق امتزاجی گاز 
سنگین در میدان نفتی گچساران نســبت به دیگر روش ها عملکرد بهتری 
خواهد داشــت. میدان گچســاران از بزرگ ترین میدان های ایران است که 
پیچیدگی های فراوان و خاص خود را دارد، بر این اساس مطالعات پژوهشی 
در زمینه توســعه فناوری ها برای بهینه ســازی فرآیندهای تولید و افزایش 
ضریب ازدیاد برداشت میدان گچساران در سال ٩۳ به دانشگاه صنعت نفت 

واگذار شد.
بررسی سناریوهای مختلف ازدیاد برداشت

درباره مراحل انجام مطالعات پژوهشــی میدان گچســاران با توجه به 
برنامه ها و تکالیف لحاظ شــده، بایســتی توضیــح داد: مطالعه این میدان با 
بهره مندی از همه امکانات و ظرفیت های موجود دانشگاه صنعت نفت انجام 
شده و ســناریو پایه، تزریق غیرامتزاجی، تزریق امتزاجی گاز سبک، تزریق 
امتزاجی گاز ســنگین و تزریق امتزاجی گاز دی اکسیدکربن مورد توجه قرار 
گرفته است. با انجام مطالعه و بررســی های انجام شده به این نتیجه دست 
یافتیم که تا ســال ۲۰۵۰، بر اساس ســناریو نخست به میزان ۲۲.۲ درصد، 
سناریو دوم ٨۳.۱۵ درصد، سوم ۷۳.۱۰ درصد، چهارم ٩۱.۱۳ درصد و پنجم 
۲۵.٨ درصد از نفت باقیمانده میدان نفتی گچســاران بازیافت خواهد شد. در 
روش های عنوان شــده، از حیث هزینه، روش تزریق غیرامتزاجی نسبت به 

تزریق های امتزاجی بهینه تر اســت، یادآور شد: از حیث عملکرد با توجه به 
تحلیل های اقتصادی انجام شده، تزریق امتزاجی گاز سنگین نسبت به دیگر 

روش های تزریق امتزاجی مناسب تر تشخیص داده شده است.
بهره مندی از تجربیات شرکای خارجی

بر ضرورت زمینه سازی برای بومی  شدن دانش و فناوری در طرح ها و 
پروژه های پژوهشی مربوط به ازدیاد برداشت نفت تأکید دارم و این دانشگاه 
از توانایی های نیروهای مســتعد دیگر نیز تحت طرح های نظام و نخبگی در 
این پروژه بهره می برد، دانشــگاه صنعت نفــت در انجام این پروژه موضوع 
انتقال دانش و فناوری را هم مدنظر داشته و با انتخاب شرکای خارجی خود 
بستری فراهم کرده است تا شرکت ها و مؤسسات خارجی با انتقال فناوری یا 
دانش به کشور و سپس بومی سازی آن، قسمتی از تعهدات خود در قراردادها 
را محقق کنند که در این راســتا به کارگیری تجربیات دانشگاه لئوبن اتریش 
و شــرکت MPD کانادا برای توسعه فناوری در میدان نفتی گچساران مورد 

توجه بوده است.
بسیج امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

دانشــگاه صنعت نفت برای انجــام هر چه بهتر پــروژه میدان نفتی 
گچســاران، همه امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری خود را به کار گرفته 
اســت، تجهیزات آزمایشگاهی مرکز مطالعات ســنگ و مغزه، آنالیز سیال، 
مراکز تحقیقات ازدیاد برداشــت و کالســترهای محاســباتی برای انجام 
شبیه سازی های اســتاتیک و دینامیک در دانشکده های نفت اهواز و آبادان 

به عنــوان امکانات ســخت افزاری بــرای مطالعات پژوهشــی میدان نفتی 
گچســاران است و در این مسیر، تعدادی دســتگاه و همچنین نرم افزارهای 
خاص مطابق با نیازهای این مطالعه از ســوی دانشجویان و اساتید دانشگاه 

طراحی و ساخته شده است.
ایجاد ساختار اداری برای طرح های میدان محور

افــزون بر این، دانشــگاه صنعت نفت برای چابک ســازی مکاتبات و 
انجام به موقع این پروژه، ســاختار اداری خاص طرح های میدان محور ایجاد 
کرده است که تمام امور مرتبط با طرح های میدان محور را مدیریت می کند؛ 
همچنیــن یک دفتر کار مجزا برای ارتباطات نزدیک تر و بیشــتر با مجری 
پروژه یعنی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در دانشکده نفت اهواز دایر 
شده اســت که در طرح میدان محور فروزان نیز می توان چنین فضایی را در 

اختیار شرکت نفت فالت قاره قرار داد.
مشارکت فعال دانشجویان و اساتید دانشگاه در طرح

، در همین راســتا و به منظور دخیل کردن دانشجویان مقاطع مختلف 
و همچنین اعضای هیئت علمی دانشــگاه در این پروژه، آیین نامه داخلی در 
دانشگاه تدوین شد که بر اساس آن حداقل ۵۰ درصد پروژه های تحصیالت 

تکمیلی در راستای رفع چالش های این میدان و در راستای اهداف این پروژه 
تعریف شــود؛ به طوری  که تاکنون بیش از ۵۰ پروژه تحصیالت تکمیلی در 
حوزه میدان گچساران انجام شده یا در حال انجام است. در مجموع می توان 
گفت بالغ بر ۵۰ نفر از اساتید و دانشجویان و نیروهای طرح نظام و نخبگی 

به صورت مستقیم در این طرح فعالیت پژوهشی دارند.
برنامه دانشگاه صنعت نفت برای توسعه فناورانه فروزان

این دانشــگاه با تجربه ای که از پروژه میدان محور گچســاران کسب 
کرده و همچنین با ایجاد ساختار ســازمانی خاص طرح های میدان محور و 
بهره گیری از نیروهای انســانی متخصص، چه از اعضای هیئت علمی و چه 
دانشــجویان مقاطع مختلف تحصیلی، عزمی راســخ برای تحقق اهداف از 
پیش ترسیم شــده پروژه میدان محور فروزان به بهترین شکل ممکن دارد. 
کلیــات برنامه پیشــنهادی در رابطه با مطالعه جامع میــدان فروزان برای 
بهبود و افزایش تولید مشــتمل بر پنج بسته اســت؛ شناخت میدان، تبدیل 
چالش های میدان به موضوع های قابل تحقیق و غربالگری همه روش های 
ازدیاد برداشــت و بهبود تولید، ساخت/ به روزرسانی مدل شبیه ساز مخزن و 
شبیه سازی نتایج غربالگری، اجرای پایلوت آزمایشگاهی روش های منتخب 

بررسی سناريوهای افزايش توليد نفت گچساران در دانشگاه صنعت نفت

امروز ما از همسایه 
خود بیشتر تولید 

داریم و پارس جنوبی 
ابرپروژه ای بود که ما 
آن را اجرایی کردیم. 
پتروشیمی ها و چاه های 
متعددی زده شد و در 
حقیقت تمدن جدیدی 

آفریدیم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

زنگنه: پارس جنوبی افتخار ایران است

تشریح دلیل تأخیر فاز ۱۴ پارس جنوبی در مجلس

مردم را بچرخانید اما این تصمیم اشــتباه باعث شــد که 
هزینه آن به چشــم مردم رود.رضایی ادامه داد: تاخیر در 
اجرای فاز ۱۴ پروژه پارس جنوبی تنها یک اســتثنا نیست 
که این موارد در پروژه های دیگر همچون کیش، آزادگان، 
قراردادهای خارجی، کارت سوخت دیده شد. اینها به دلیل 
گفتمان و تفکر غلطی اســت که ملت هزینه غرب گرایی 
این گفتمان را می پردازند.این عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
ایــن تفکر به جای آنکه با اتکاء به تــوان داخلی هواپیما 
بســازد با هواپیمای خارجی عکس یــادگاری می گیرد و 
همین روند در خودروســازی دیده می شود که امروز مردم 
با پرایدی با قیمت بیشــتر از ۱۰۰ میلیون مواجه هستند، 

تفکری که در سیاســت خارجی وجود داشــت و برجام را 
شــکل داد و به دنبال آن دالر ۳۰ هــزار تومانی با خالی 
شــدن ســفره مردم بود. اگر امروز زندگی مردم ســخت 
می گذرد و شــاهد بی ثباتی بــازار، به هم ریختگی بورس 
و یا اجرا نشدن پروژه هایی همچون فاز ۱۴ پارس جنوبی 
هســتند، به این دلیل اســت که این تفکر سال ها با جعل 
دوقطبی معیشت و پیشرفت جا انداخته مبنی بر این که اگر 
می خواهید گرسنگی نکشید دست از پیشرفت بردارید.وی 
ادامه داد: این تفکر معتقد اســت برای داشتن رفاه صنعت 
نفت را به خارجی ها داده و به دنبال پیشرفت نباشیم. دیروز 
سردار سالمی در مجلس شورای اسالمی گفت که داستان 
سازش، فریب سیاسی است و راه مقاومت از درون دشمن 

عبور نمی کنــد و ما چاره ای جز ایســتادگی نداریم. مقام 
معظم رهبری فرمودند کلید حل مشــکالت در نیویورک 
و ژنو نیســت. تداوم کالم نورانی ایشان آن است که کلید 
حل مشــکالت ما در صنعت نفت در توتال و شل نیست 
بلکه در داخل کشــور و تکیه بــر توانمندی های داخلی و 
نیروی جوان اســت.نماینده دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی در پایان گفت که تقاضای رســیدگی حقوقی و 
قضایی درباره علت تکمیل نشدن فاز ۱۴ پارس جنوبی را 
دارد چون مصداق تــرک فعل بوده و حتی باید درباره آن 

تحقیق و تفحص صورت گیرد.
چرایی تأخیر در توسعه پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی

اما توسعه پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در سال 
های اخیر با مشکالتی مواجه شد که سرعت پیشرفت آن 
را بــا کندی مواجه کرد، عمــده ترین دلیلی که برای این 
مســاله گفته شده تحریم ها و نبود تکنولوژی و تجهیزات 
الزم برای توسعه بوده است. بر این اساس،  وزیر نفت در 
حالی مجلس شورای اســالمی را ترک کرد که نتوانست 
با پاســخ خود نمایندگان را مجــاب کند اما واقعیت ماجرا 
چیســت و چرا فاز ۱۴ در سال های اخیر آن طور که باید 
پیشرفت نکرده اســت؟ یکی از انتقاداتی که به وزیر نفت 
در مورد  فاز ۱۴ مطرح شــده این است که این پاالیشگاه 
در ســه سال اول پروژه و در فاصله خرداد ۱۳٨٩ تا خرداد 
۱۳٩۲ به پیشرفت ۵٩.٨٨ درصدی در بخش پاالیشگاهی 
دســت یافته و حاال با گذشت هفت ســال از آن زمان به 

پیشرفت ٨۴ درصدی رسیده است.
در فاز 14 چه گذشت؟

در خصوص چرایی این مساله به سراغ تاریخچه فز 
۱۴ و توضیحــات وزیر نفت، مجری طرح و کارشناســان 
این بخش رفتیم؛ تاریخچه فاز ۱۴ گویای این اســت که 
کنسرســیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی متشکل از هشت عضو 
به راهبری ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران از 
تاریخ ۲۵ خرداد ماه ســال ۱۳٨٩  برای تکمیل طرح فاز 
۱۴ پارس جنوبی شــکل گرفت که تاکنون توانسته است 
به پیشــرفت فیزیکی حــدود ٨٨.۳۳ درصد دســت یابد.
در ابتدا مقرر بود بــا طراحی و اعمال برنامه های جدیدی 
در برهه ای از دوره توســعه پارس جنوبی، در قالب اجرای 
پروژه های موســوم به ۳۵ ماهه و اجرای همزمان فازهای 
باقیمانده، این طرح در کنار چهار فاز دیگر )۱۳، ۱٩، ۲۰ و 
۲۱، ۲۲-۲۴( به بهره برداری برسد، اما نبود ظرفیت فنی، 
مالی و اجرایی برای اجــرای همزمان پنج ابرپروژه گازی 
در ســال ۱۳٨٩ و آن هم در مقطعی که فازهای قبل تر از 
آن )۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱٨( همچنــان نیمه تمام بودند، 
موجب شــد به دلیل پراکندگی وسیع ظرفیت های داخلی، 
عدم انســجام مدیریتی، محدودیت پیمانکاران و افزایش 
ناگهانی هزینه های اجرا نه تنها طرح توســعه فاز ۱۴ که 
تمام طرح های باقی مانده عمال با شکســت مواجه شــده 
و نیمــه کاره به دولت بعد واگذار شــدند.در دولت یازدهم 
و با توجه بــه محدودیت منابع مالی تصمیم بر آن شــد 
تــا اولویت بندی فازهــای مختلف میــدان گازی پارس 
جنوبی بر مبنای برداشــت حداکثری از میدان مشــترک 

علی الخصوص در بلوک های مرزی انجام شــود که طرح 
فاز ۱۴ بــه دلیل قرارگیــری در شــمالی ترین بلوک در 
محــدوده میدان و نزدیکی به مرزهای داخلی ایران بدون 
هیچ مرز مشترک خارجی به عنوان اولویت نهایی )بعد از 
فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴( تعیین شد.همچنین به منظور 
بهینه ســازی منابع و نظر به محدودیت زیرســاخت های 
اجرایی کشور در روند توسعه همزمان ۷ طرح پاالیشگاهی 
و ساخت، نصب و راه اندازی ۲۴ سکوی دریایی در فاصله 
سال های ۱۳٨٩ تا ۱۳٩٨، مقرر شد تا با حفظ اولویت های 
اشاره شده، بخش خشــکی و پاالیشگاهی فاز ۱۴ بعد از 
تکمیل فازهــای ۱۲ و ۱۳، ۱۷ و ۱٨، ۱٩، ۲۰ و ۲۱، ۲۲، 
۲۳ و ۲۴ در اولویت تکمیل قرار گیرد.اولویت بندی توسعه 
فازهای پارس جنوبی صورت گرفت با این اقدام، تولید از 
میدان مشــترک پارس جنوبی از ۲٨۰ میلیون متر مکعب 
در سال ۱۳٩۲ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در شرایط فعلی 
رســیده که نشان دهنده افزایش ۴۲۰ میلیون متر مکعبی 

گاز از این میدان مشترک است.
مجری طرح علت تاخیر را چه می داند؟

همچنین محمدمهدی توسلی پور - مجری طرح - 
عمده دالیل تأخیر ایجاد شــده در احداث پاالیشــگاه فاز 
۱۴ را اعمال تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور در 
ســال های متمادی و عدم امکان دستیابی به اقالم حیاتی 
ساخت خارج در مقاطع زمانی مختلف از جمله کمپرسورها، 
سیستم های کنترل و ابزاردقیق و توربواکسپندرها عنوان و 
اظهار کرد: علی رغم سفارش گذاری این اقالم، سازندگان 
اروپایی از تحویل و یا تکمیل فرآیند ساخت این تجهیزات 
اجتناب کردند که منجر به ســفارش گذاری مجدد شــد، 
هرچند مشــکالت ناشی از انتقال ارز به حساب سازندگان 
خارجی به قوت خود باقی اســت.وی با اشــاره به حضور 
برخی از شرکت های دولتی به عنوان اعضای کنسرسیوم 
فاز ۱۴ پارس جنوبی تأکید کرد: این شــرکت ها به جهت 
رعایت الزامات آیین نامه مناقصات دولتی، ملزم به دریافت 
تضامین بانکی هستند و با توجه به شرایط حاکم بر کشور 

در عرصه بین المللی، شــرکت های طرف قرارداد خارجی 
قادر به ارائه این تضامین نیستند، بنابراین راه حل های دور 
زدن تحریم ها موجب تأخیر در فرآیند تأمین کاال و نهایتًا 
به تطویل زمان اتمام پروژه ختم می شود.مجری طرح فاز 
۱۴ همچنین ســاختار دولتی حاکم بر شرکت های دولتی 
حاضر در کنسرســیوم این طرح را موجب عدم چابکی و 
طوالنی شــدن فرآیند تأمین کاال دانست و افزود: ساختار 
دولتی برخی از اعضای کنسرسیوم و الزام بر رعایت قوانین 
و مقررات دولتی موجب کاهش میزان چابکی الزم در بین 
اعضا و تیم راهبری طرح شــده است.مجری طرح توسعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی تقویت ســاختار راهبر کنسرســیوم، 
اصالح ســاختار مدیریتی و اجرایی در بخش پیمانکاری، 
ســفارش گذاری های کلیه کاالهای فاقد سفارش، تعیین 
تکلیف و ســفارش گذاری مجدد برخی از کاالهای اصلی 
و اســتفاده از ظرفیت های هر یک از اعضای کنسرسیوم 
جهت مقابله با محدودیت های بین المللی بویژه در بخش 
کاال را از جمله اقدامات انجام شده در ماه های گذشته در 
بخش خشــکی فاز ۱۴ برشمرد و تأکید کرد: برنامه ریزی 
شده است تا نخستین ردیف گازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس 
جنوبی تا پایان اسفند سال جاری )۱۳٩٩( راه اندازی شده 
و سه ردیف شیرین سازی دیگر نیز تا نیمه دوم سال آینده 
در مدار بهره برداری قرار گیرد.با توجه به اهمیت برداشت 
سهم ایران از میادین مشترک و محدودیت منابع مالی، بنا 
بر آن شد تا در طرح توسعه فاز ۱۴ روی بخش فراساحلی 
تمرکز جدی صورت پذیرد، بنابراین با در بخش فراساحلی 
عملیات حفاری چاه های گازی در دریا به منظور دستیابی 
به ظرفیت اســمی برداشــت گاز غنی )روزانه ۵۶ میلیون 
مترمکعب( از موقعیت ۴ســکوی دریایی، عملیات اجرایی 
لوله کشی های دریایی، عملیات ساخت، نصب و راه اندازی 
۴ سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد و در 
حال حاضر بخش فراساحل این طرح در مجموع با ظرفیت 
برداشــت روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز ترش )معادل 
۵۶ میلیون مترمکعــب( در مدار بهره برداری قرار دارد که 

مهم ترین هدف اجرای این طرح را محقق کرده است.
نگاه کارشناسان 

اما مرتضی بهروزی فر - کارشــناس ارشد حوزه 
انــرژی - در این باره به ایســنا گفت: فــاز ۱۴ نیاز به 
تکنولوژی پیشــرفته تری در مقایســه با سایر فازهای 
پارس جنوبی برای توسعه دارد همچنین باید تجهیزات 
فشــار افزایی در این فاز به کار گرفته شــود.وی با بیان 
اینکه اگر تحریم گسترده تر شود و مسائل بیشتری را در 
بــر بگیرد، قطعا تامین قطعات مورد نیاز هم امکان پذیر 
نیست، اظهار کرد: در صنعت حفاری برخی قطعاتی که 
مورد اســتفاده قرار می گیرد وارداتی است لذا وقتی که 
مشکل تحریم وجود داشته باشد و نتوان برند مناسب را 
تهیه کرد یک معظل برای توســعه به وجود می آید.این 
کارشــناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه توسعه فاز ۱۴ 
نیازمند تجهیزات خاصی است، تصریح کرد: ایران دومین 
دارنده ذخایر گاز دنیا و از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت 
دنیا اســت اما متاسفانه متناســب با ذخایر نتوانسته ایم 
در بازار جهانی حضور پیدا کنیم چرا که از ســال ۱۳۵٩ 
دچار تحریم شــدیم و این تحریم در سال های گذشته 
بســیار پیچیده و سخت تر شده است و ما امکان توسعه 
ذخایر نفتی و گازی را نداریم.بهروزی فر ادامه داد: مهم 
ترین عامل در فاز ۱۴ تحریم است البته نمی توان گفت 
که تنها تحریم در این مســاله تاثیر گذاشته اما می توان 
مهــم ترین عامل را تحریم در نظــر گرفت چراکه این 
مســاله تامین تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه مورد نیاز 
و مدیریت پروژه ها را با مشــکل مواجه کرده است.وی 
بــا بیان اینکه نمی توان گفت که مشــکل مدیریتی در 
کشــور وجود ندارد، متاسفانه این مشکل در کل ساختار 
اقتصادی کشــور وجود دارد، گفــت: اگر تحریم نبودیم 
شــرایط قطعا از وضعیت فعلی بهتر بود و با بســیاری از 

چالش ها مواجه نمی شدیم.

ازدیاد برداشت و بهبود تولید، اصالح مدل شبیه ساز مخزن با استفاده از نتایج 
آزمایش های بسته سوم و طراحی پایلوت میدانی و ارزیابی اقتصادی، نظارت 
بر اجرای پایلوت میدانی ازدیاد برداشــت و برنامه پایش نتایج و تهیه طرح 
جامع توسعه میدان )MDP( براساس روش بهینه ازدیاد برداشت را می توان 
به عنوان پنج بسته پیشنهادی برای تدوین و تهیه مطالعه جامع طرح میدان 

نفتی فروزان برشمرد.
اهمیت دوچندان بهبود تولید در میادین دریایی

در بســته نخســت، گزارش ها و داده های میدان به دقــت مطالعه و 
بررســی می شــود، همچنین چالش های میدان شناســایی و برای رفع آن، 
پیشنهادهای پژوهشــی تهیه خواهد شد. روش های ازدیاد برداشت و بهبود 
تولید مناســب میدان با غربالگری های اولیه و پیشــرفته مشخص می شوند 
که در نهایت خروجی این بســته مطالعاتی به عنوان ورودی اصلی بسته های 
بعدی به کار گرفته خواهد شد. در بسته دوم نیز با توجه به اطالعات به دست 
آمده از بســته قبل، مدل ســاخته یا به روزرســانی خواهد شد و روش های 
ازدیاد برداشــت و بهبود تولید برای کل مخزن با اســتفاده از شبیه ســازی 
بررســی می شوند و سرانجام روش اصلی و منتخب به عنوان پیشنهاد اصلی 

در بســته بعد بررســی خواهد شــد. اجرای پایلوت آزمایشگاهی روش های 
منتخب ازدیاد برداشــت و بهبود تولید به عنوان بســته ســوم است؛ در این 
بســته مطالعاتی، روش های مدنظر برای ازدیاد برداشــت و بهبود تولید در 
آزمایشگاه پیاده سازی  و سازوکارهای تولید با دقت و ظرافت بیشتری نسبت 
به بسته های قبل بررسی می شود. ســرانجام نتایج پایلوت به عنوان ورودی 
برای اصالح مدل شبیه سازی به کار گرفته خواهند شد که با استفاده از نتایج 
مدل پایلوت آزمایشگاهی، مدل شبیه سازی مجدداً اصالح و تکمیل می شود. 
شبیه ســازی ها اجرا و روش های ازدیاد برداشت و بهبود تولید دوباره بررسی 
خواهند شــد و از نظر اقتصادی اولویت ها مشــخص می شــوند و سناریوی 
بهینه ازدیاد برداشت تعیین می شود. در نهایت پایلوت میدان طراحی خواهد 
شد. در بسته پنجم پایلوت طراحی شــده در میدان پیاده سازی خواهد شد و 
نظارت بر آن صــورت خواهد گرفت. اطالعات بخــش پایلوت برای تهیه 
گزارش توسعه میدان براساس سناریوهای ازدیاد برداشت استفاده خواهد شد 
و MDP به عنوان خروجی نهایی این بخش ارائه می شــود. مطالعات بهبود 
تولید به عنوان گام دیگر در بررسی طرح مطالعه فناورانه میدان نفتی فروزان 
اســت و با توجه به اینکه میدان فروزان از میدان های دریایی است، اهمیت 

بهبود تولید دوچندان است که به صورت دقیق و جامع در یک بسته جداگانه 
با عنوان »مطالعات برای بهبود تولید« بررسی خواهد شد.

اعتقاد راسخ وزیر نفت به توانمندسازی دانشگاه ها
توانمند شــدن دانشــگاه ها به عنوان نقطه قوت عملکرد وزارت نفت 
در تعامل با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی اســت. هدف راهبردی مدیران 
نفتی در حوزه باالدســتی، افزایش ضریب برداشت و در حوزه پایین دستی، 
تولید الیســنس بوده اســت که به نوعی بتوان برای فعالیت های پاالیشی، 
پتروشیمی و گاز از الیســنس های بومی بهره گرفت. شخص آقای وزیر و 
مدیران نفتی تمامًا اعتقاد راســخ به توانمند شدن دانشگاه ها دارند و در این 
ســال ها با واگذاری طرح های پژوهشی و فناورانه به مراکز تحقیقاتی نشان 

دادند برای تحقق این مهم همه تالش خود را به کار خواهند گرفت.
راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعت نفت

هدف اصلی از راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشــگاه صنعت 
نفت، توانمند شدن دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه نفت اهواز است. 
ما نمی خواهیم دانشــجویان تنها به این فکر باشــند که به عنوان کارمند در 
ارگان ها و سازمان های دولتی استخدام شوند و کار کنند، بلکه باید خودشان 
کارآفرین باشــند و با تشکیل شرکت های دانش بنیان و گروه های استارتاپی 
بتواننــد گام های مؤثری بــرای تحقق اهداف صنعت نفت کشــور بردارند. 
دانشگاه صنعت نفت با بیش از ٨۰ سال سابقه در بحث آموزش و پژوهش در 
حوزه های باالدستی و پایین دستی نفت، یکی از ارکان مهم وزارت نفت برای 

برآورده کردن نیازهای پژوهشی این وزارتخانه است، این دانشگاه هم اکنون 
با داشــتن حدود هزار و ٨۰۰ دانشــجو در مقاطع مختلــف و ۶۰ نفر هیئت 
علمی، ظرفیت مناســبی برای انجام پروژه های کالن پژوهشی باالدستی و 
پایین دستی دارد که تنها به عنوان نمونه کوچک می توان به حضور گروه های 
دانشجویی دانشگاه تحت راهنمایی اساتید دانشگاه در مسابقات بین المللی و 
جهانی EAGE  در دو ســال گذشته اشاره کرد. دانشگاه صنعت نفت در این 
 Equinor و BP مسابقات جهانی که با حمایت شرکت های بزرگ نفتی مانند
برگزار شــد، به ترتیب در بیــن ۶ تیم و ۵ تیم برتر قرار گرفت.بر اســاس 
این گزارش، در گام نخســت تعامل فناورانه میان شرکت ملی نفت ایران و 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، اواخر سال ٩۳ مطالعات ازدیاد برداشت میدان 
آزادگان به انســتیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به 
دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز، میدان اهواز 
به پژوهشــگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشــگاه آزاد اسالمی، میدان 
کوپال به دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان 
گچساران به دانشگاه صنعت نفت و میدان بی بی حکیمه به پژوهشکده ازدیاد 
برداشت )پژوهشگاه صنعت نفت( واگذار شد و در گام دوم واگذاری مطالعات 
ازدیاد برداشت، ۱۳ میدان جدید به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی واگذار شدند 
که در این میان، مطالعه میدان فروزان در دســتور کار دانشگاه صنعت نفت 
قرار گرفته اســت. میدان مشــترک فروزان در ۱۰۰ کیلومتری غرب جزیره 

خارک واقع شده است.

بررسی سناريوهای افزايش توليد نفت گچساران در دانشگاه صنعت نفت

فاز ۱۴ نیاز به تکنولوژی 

پیشرفته تری در مقایسه 

با سایر فازهای پارس 

جنوبی برای توسعه دارد 

همچنین باید تجهیزات 

فشار افزایی در این فاز 

به کار گرفته شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

اعمال محدودیت های سختگیرانه در محیط های کاری ضروری است 
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت بر ضــرورت اعمال محدودیت های ســختگیرانه 
در محیط هــای کاری تأکید کرد و گفــت: باید تدابیر 
الزم برای بازگشــت محدودیت ها در محیط های کاری 
اتخاذ شــود تا بتوان تبعات موج سوم را که به مراتب 

سهمگین تر از دوره های پیشین است، کاهش داد. 
حبیب  اله سمیع در گفت وگو با شانا با بیان اینکه 
متأسفانه موج سوم کرونا زودتر از موعد مقرر به وقوع 
پیوست، به اوضاع بحرانی تهران اشاره و عنوان کرد: 
آمارهایی که گاه از سوی ستاد مقابله با ویروس کرونا 
اعالم می شــود در مقیاس کوچک تر در وزارت نفت و 
مراکز درمانی زیر پوشــش صنعت نفت رخ داده است 
که بر این اســاس در بیمارســتان نفت تهران تعداد 
مراجعه کنندگان در اورژانس خاکستری و مشکوک به 
عالئم کرونا روند افزایشی را نشان می دهد، به گونه ای 
 که در یک روز بیش از ۲۰ مورد بســتری انجام شده 

است.
وی افــزود: هم اکنون تعداد کل موارد بســتری  
بیماران کرونایی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تابع 
صنعت نفت، ۱۰۰ نفر اســت که از این تعداد تنها ۵۰ 

بیمار در بیمارستان تهران بستری هستند.
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت در ادامه به آماری از موارد ابتال و بستری بیماران 
کرونایی از زمان شــیوع این ویروس در کشــور در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی تابع صنعت نفت اشاره 
و اظهار کرد: آمارهای به دســت آمده از موارد ابتال و 
بستری صنعت نفت رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ نفر را 
نشان می دهد که از این تعداد هزار و ۳۵۰ نفر بومی و 
غیرشرکتی هستند و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز با 

حال عمومی خوب ترخیص شدند.
سمیع تعداد فوتی های ناشی از ابتال به کووید- 
۱٩ را در صنعــت نفت ۴۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: از 

این تعداد ۱۵۰ نفر بومی و غیرشرکتی بوده اند.
راه اندازی پی سی آر عسلویه و جم در آینده ای نزدیک

وی با بیان اینکه بخش پی ســی آر بیمارســتان 
اهواز نیز تأییدیه رســمی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی را گرفته اســت، گفت: خوشبختانه 
مرکز پی ســی آر تهران فعال است و ظرف مدت کمتر 
از ۲۴ ساعت نتیجه آزمایش ها در اختیار پزشک معالج 
و بیمار قرار داده می شــود و این در حالی اســت که 
مرکز پی ســی آر اهواز هم با وجــود حداقل امکانات 
و تالش هــای مجدانه کادر درمان، توانســت مجوز 

رســمی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی را 
بگیرد که هم اکنون افزون بر  نمونه گیری از بیماران، 
آزمایش های خارج از بیمارستان را نیز انجام می دهد.

مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت ضمن ابراز امیدواری نســبت به راه اندازی مرکز 
پی سی آر عسلویه در آینده ای نزدیک، به تأمین اعتبار 
این مرکز ازســوی ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی 
انرژی پارس اشــاره کرد و افزود: هزینه کرد سازمان 
منطقه ویژه برای راه اندازی این مرکز رقمی بالغ بر ۲ 
میلیارد تومان است که خوشبختانه تأمین اعتبار شده 
و ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در حال 

اجرای زیرساخت های الزم برای افتتاح آن است.
ســمیع با بیان اینکه بــرای راه انــدازی مرکز 
پی سی آر عسلویه و جم حدود دو ماه زمان الزم است، 
گفت: اقدام های زیرســاختی در حال انجام است، اما 

برای تهیه تجهیزات پزشــکی و لوازم مصرفی بنا به 
تأکید دولت و سیاست های کلی نظام تا جای ممکن از 
تولید داخل استفاده خواهیم کرد که با این روند ممکن 

است قدری فعالیت ها به تعویق بیفتد.
وی ضمن ابراز خرســندی از توزیع ۲۰ دستگاه 
ونتیالتور در بیمارســتان های آغاجاری، گچســاران، 
مسجدســلیمان، اهواز، آبادان و بوشهر تصریح کرد: 
خوشــبختانه با تالش های انجام شده دستگاه سی تی 
اســکن دوم هم برای بیمارستان نفت تهران به شیوه 
ترک تشــریفات خریداری شــد، ضمن اینکه باید به 
این نکته حائز اهمیت اشــاره کنم که در این شرایط 
تنگناهــای ارزی و افزایش مــداوم قیمت های خرید 

تجهیزات پزشکی به واقع کار دشواری است.
انجام معاینات دوره ای از سوی گروه های سیار

مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 

نفت بر ضرورت پیگیری انجام معاینات دوره ای برای 
کارکنان صنعت نفت تأکید کــرد و گفت: یک بیمار 
دیابتــی با انجام این معاینات در معرض خطر کمتری 
نسبت به ویروس کرونا قرار می گیرد و در صورت بروز 

این بیماری، ابتال خفیف تر خواهد بود.
ســمیع از انجــام معاینــات دوره ای از ســوی 
گروه های ســیار خبر داد و عنــوان کرد: از مهم ترین 
تصمیم هایی که به تازگی در کمیته مدیریت شــرایط 
اضطراری سطح ۳ شرکت ملی نفت ایران گرفته شد 
ادامه انجام معاینات دوره ای از سوی سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت اســت، زیرا در این شرایط انجام 
ایــن معاینات تا حد زیادی برای جلوگیری از شــیوع 

ویروس کووید- ۱٩ کمک خواهد کرد.
وی ادامــه داد: هم اکنون معاینات دوره ای برای 
شــرکت های گاز و پاالیش و پخش انجام می شــود، 

به این صورت که گروه های ســیار سازمان بهداشت 
و درمان با مراجعه بــه محل کار کارکنان در فضایی 
مناســبی اقدام به انجام معاینات دوره ای می کنند که 
امیدواریم هر چه ســریع تر انجام این نوع از معاینات 
برای کارکنان شــرکت نفت نیز ازسر گرفته شود، این 
اقدام از ســوی سازمان سبب می شــود تا از مراجعه 
حضوری کارکنان به مراکز درمانی و بیمارستان های 
تابع جلوگیری شــود و خطر ابتال به ویروس کرونا را 

کاهش دهد.
قرارداد پتروشیمی های ماهشهر تمدید شد

مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفــت با بیان اینکه خوشــبختانه توافق های بین این 
سازمان با پتروشیمی های ماهشهر با پرداخت بخشی 
از مطالبات ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از 
سوی شرکت های پتروشــیمی تمدید شد، افزود: ۲۰ 
میلیارد تومان از سرانه درمان شرکت های پتروشیمی 
پرداخت شــد که قرار بر این است بقیه مطالبات که 
رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است تا پایان آبان ماه 

امسال تسویه شود.
ســمیع همچنین از تمدید قرارداد با شرکت های 
پتروشــیمی برای ۶ ماه دوم ســال خبر داد و یادآور 
شد: هم اکنون خدمات درمانی به جمعیت یادشده ارائه 

می شود.
 وی عنوان کرد: در نشست اخیر کمیته مدیریت 
شرایط اضطراری سطح ۳ شــرکت ملی نفت ایران، 
مصوب شــد که همچنان باشــگاه ها و مجتمع های 
تفریحی زیر پوشش وزارت نفت بسته باشد. هم اکنون 
شرایط مناسبی در سطح کشور فراهم نیست و ما نباید 
مردم را ترغیب به مسافرت کنیم، زیرا این مسئله فقط 

به وضع بحرانی امروز دامن می زند.
ســمیع با بیان اینکه خوشــبختانه بــا رعایت 
موازین و دســتورعمل های بهداشــتی، خوزســتان 
اکنون در شــرایط مطلوبی اســت و باید تالش کرد 
که این شــرایط برای مدت زمان طوالنی حفظ شود، 
گفت: هرچند می دانم که شــرایط حال حاضر کشور 
بســیار نامطلوب و به لحاظ روحــی و روانی مردم در 
فشــار هستند، اما چاره ای نیســت و همچنان باید با 
بهداشــتی  پروتکل ها و دســتورعمل های  رعایــت 
بــرای حفظ جان و ســالمت خــود و هم وطنانمان 
تــالش کنیم. در ایــن میان بازگشــایی مکان های 
 تفریحی تنها ریســک ابتال به این بیماری را افزایش

 می دهد.

افزايش بيماران مبتال به کرونا در بيمارستان نفت تهران 
معـاون بیمارسـتان صنعت نفت تهـران از افزایش 
تعـداد بیمـاران سـرپایی و بسـتری مبتـال بـه کرونا در 

ایـن بیمارسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش پایـگاه  اطـالع رسـانی بهداشـت و 
درمـان صنعـت نفت  تهـران،  دکتر علی شـاه آبادی با 
اعـالم ایـن خبر گفـت: با توجه بـه آغاز فصـل  پاییز و 
افزایـش شـیوع  آنفوالنـزا  و موج جدید کرونـا، احتمال 

افزایـش مبتالیـان به کرونا وجـود دارد.
 وی بـا تـا کیـد بـر اینکـه  هنـوز درمـان قطعـی 
ومشـخصی بـرای کرونـا وجـود نـدارد،  گفـت :  بـا 
توجـه بـه  اینکـه بهتریـن راه مقابلـه  بـا ایـن بیمـاری 
پیشـگیری  اسـت،  رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی 
و  رعایـت فاصلـه جانبـی  و عـدم حضـور  در مـکان  
هـای   شـلوغ   بخصـوص  بـرای  افـراد  آسـیب پذیر، 
ضـروری اسـت وایـن افـراد، غیـر از موارد ضـروری  تا 

حـد ممکـن  از منـزل خـارج نشـوند.
 شـاه آبـادی دربـاره رونـد پذیـرش بیمـاران در 
بیمارسـتان  نفـت تهران گفت: پزشـکان مقیم اورژانس 
و پزشـکان متخصـص داخلـی بـا  گرفتـن  شـرح حال 
وانجـام  اقدامـات پـارا کلینیکـی  از بیمارانـی کـه بـه 
بیمارسـتان نفـت تهـران مراجعه می کننـد، آنها را مورد 
بررسـی قـرار می دهند تا مشـخص شـود فـرد مبتال به 

کرونا اسـت یـا خیر.
 بـه گفته  معـاون بیمارسـتان نفت تهـران ، برای 
بسـتری شـدن بیمـاران کرونایـی،  براسـاس  وضعیت 
بالینـی آنهـا تصمیـم گرفتـه مـی شـود ، بیمـاران بـا 
درگیـری  کـم وحـال عمومـی خـوب  بـه قرنطینـه 
خانگـی فرسـتاده مـی شـوند و بصـورت  تلفنـی تحت  
پیگیـری و  درمـان قـرار مـی گیرنـد و درصـورت لزوم 
بـه بیمارسـتان  فـرا خوانـده می شـوند ، ولی عـده دوم 
گروهـی هسـتند  کـه  پـس از معاینه ، تشـخیص داده 

مـی شـود کـه نیاز بـه بسـتری دارنـد و بعـد از  تاییدیه  
کتبـی پزشـکان  بـرای  بسـتری  بـه بخـش کرونـا 
فرسـتاده  مـی شـوند و از همـان ابتـدا  بسـتری مـی 

شـوند. وی دربـاره احتمـال  سـرایت بیمـاری  کرونـا  
بـه بیمـاران در بخـش  هـای غیـر کرونایی گفـت:  در 
بخـش هـای کرونـا  چـه بخـش اورژانـس و بسـتری   

افزایـش نیـرو داشـتیم و این بخش ها   کامال مسـتقل 
هسـتند  و  کارکنـان  و بیمـاران  آنهـا  بـا بخشـهای 
دیگـر ارتباطـی ندارنـد و در حال  حاضـر بخش های “ 

nicu“  ”sicu” و  بخـش جراحـی عمومـی و تخصصی 
، آنکولـوژی ،  کلیـه بخـش های  مراقبـت  های  ویژه  

کامـال عـاری از  بیمـاری  کرونایـی هسـتند
وی  گفـت : بیمـاران برای بسـتری، کامال غربال 
مـی شـوند ،  و احتمـال اینکه فردی  غیـر کرونایی  در 
بخشـی بسـتری شـود و دچار کرونا شـود  تقریبـا  غیر 
ممکـن اسـت و همچنیـن احتمال بسـتری شـدن بیمار 
کرونایـی در بخـش های  غیر کرونایی   بسـتری شـود  

بسـیار کم است.
معـاون بیمارسـتان نفـت تهـران  در ادامـه بـا تـا 
کیـد بـر اینکـه به منظـور قطع زنجیـره انتقـال بیماری 
کرونـا فعال  مالقـات  بیماران در بخش هـای کرونایی 
و غیـر کرونایـی بیمارسـتان ممنـوع اسـت  گفـت: در 
اعمـال قانـون مالقـات ممنـوع ، کامـال تابـع پروتکل 

های وزارت بهداشـت هسـتیم. 
 شـاه آبـادی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه رویکـرد 
رویکـرد  مجبوریـم  مـا  نیسـت،  مشـخص  ویـروس 
درازمـدت مقابلـه بـا ویـروس کرونـا را دربیمارسـتان 
داشـته باشـیم و آمادگـی و تطابق هـای الزم را در این 
خصـوص ایجـاد کنیـم. وبرا اسـاس پروتکل هـا  رفتار 

 . کنیم
 بـه همیـن منظـور  اختصاص دو بخـش  مجزا  و 
راه انـدازی  بخـش اورژانس خاکسـتری بـرای بیماران 
کرونـا  بـه صـورت  دائمی  در نظر گرفته شـده اسـت. 
بیمارسـتان نفـت تهـران دونـوع  بنابرایـن  عمـال در 

دارد. اورژانس وجـود 
وی  تصریـح کـرد:  بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع 
کرونـا فعال تمام شـدنی نیسـت ، طرح ها ی بهداشـت 
ودرمـان بصـورت دراز مدت  اسـت و براسـاس شـرایط 
و نیـاز مراجعیـن ویزیـت هـای پلـی کلینیک،مدیریـت 

می شـود . 
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گزارش

مشاور مطالعات مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس اعالم کرد:

سند راهبردی مسئولیت های اجتماعی 
در بندر ماهشهر به زودی تصویب می شود

اجتماعی  مطالعات مسئولیت  مشاور  
از  پتروشیمی خلیج فارس  شرکت صنایع 
رسیدن سند راهبردی مسئولیت اجتماعی 
ماهشــهر به ایســتگاه پایانی خبر داد و 
گفت:این هلدینگ تا پایان ســال جاری 
5 پروژه خدمات محور و خرسندساز را در 

این منطقه  اجرا می کند.
ســید رضا مرویان حسینی با ارائه 
برنامه های هلدینگ خلیج  از  گزارشــی 
فارس برای ایفای مسئولیت اجتماعی در 
ماهشهر، اظهار داشت: فعالیت های انجام 
گرفته هلدینگ خلیج فــارس در بحث 
مسئولیت اجتماعی، در چهار محور تهیه 
و انجام مطالعــات راهبردی و مطالعات 
عملیاتی، تدوین، اجرا، اســتقرار و پیاده 
ســازی دســتورالعمل ها و آیین نامه ها، 
اصالح ساختار و بهبود عملکرد و اجرای 
طرح های خدمات محور و خرسندســاز، 

شامل ۵ پروژه است.
وی ادامه داد: در چهار محور اصلی 
اقدامات مسئولیت های  بندر ماهشهر  در 
اجتماعی را در ســال گذشته و نیمه اول 
امســال انجام داده ایم کــه گام اول آن 
شامل تدوین اسناد راهبردی و عملیاتی 
بوده و ۱۱ ســند در این بخش تهیه شده 
است که دراین میان مهمترین آنها سند 
راهبردی مســئولیت های اجتماعی است 
که تقریبــًا مطالعات آن نهایی شــده و 
در حال تصویب و ابالغ اســت.در همین 
قالب مطالعات طرح پژوهشی سنجش و 
چگونگی بهبود زیرســاخت ها و خدمات 

شهرک بعثت نیز به پایان رسیده است.
مرویــان حســینی تصریــح کرد: 
هلدینگ خلیج فارس در راستای عمل به 
مسئولیت اجتماعی خود ۵ پروژه خدمات 
محور با اعتبــار حدود ۳۰۰ میلیارد ریال 
را برای سال ٩٩ در دستور کار قرار داده 
که این طرح ها، شــامل توانمندســازی 

دانش آموزان مســتعد و با بضاعت علمی 
در بندر ماهشــهر، تاسیس و راه اندازی 
کانون هــای تعالی خانــواده، حمایت از 
طرح های کارآفرینی و اشــتغال محور 
به منظور توانمندســازی صنایع کوچک، 
ارائه خدمات درمانی به خانواده های دچار 
بیماری های خاص و صعب العالج است.
وی افــزود: هلدینگ خلیج فارس 
در نظر دارد تا پایان سال جاری خدمات 
ورزشــی برای نوجوانــان و جوانان در 
مناطــق محروم ماهشــهر ارائه کند که 
اقدامــات اولیه این طرح نیزدر دســت 

انجام است.
مشــاور مطالعات مســئولیت های 
ادامه  فارس،  اجتماعی هلدینگ خلیــج 
داد: در حــال حاضر از طرح های خدمات 
محــور اجــرای دو طرح آغاز شــده و 
بخش اول مطالعات ۳ طرح از ۱۰ طرح 

کارآفرینی اتمام یافته است.

به گفته وی، دو پروژه نیازســنجی 
اثربخشی طرح های فرهنگی و تقویم  و 
طرح هــای فرهنگی اجتماعــی منطقه 
ماهشهر در ســال ٩٨ و ٩٩ نیز به اتمام 

رسیده است.
مشاور مسئولیت اجتماعی هلدینگ 
خلیــج فارس در ادامــه به تالش جهت 
توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و 
متوسط در حوزه فعالیت های مورد اشاره 
پرداخت و گفت: در ایــن باره مطالعات 
و شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی 
این بخش از کســب و کارها نیز صورت 
ادامه  گرفتــه اســت.مرویان حســینی 
اقدامات صــورت گرفته  از دیگــر  داد: 
طرح شناســایی نیازهای شــرکت های 
پتروشیمی، اقالم عمومی و نیمه صنعتی 
و توانمندســازی فعاالن اقتصادی برای 
تامین نیازهای آنهاست ؛که مطالعات آن 
نیز به اتمام رسیده است.مشاور مطالعات 

مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس 
بــا تاکیــد براینکه ۱۱ طــرح در بخش 
مســئولیت های اجتماعی این مجموعه 
وجود دارد، گفت: در بخش نظام نامه ها 
چنــد طرح در دســت اقــدام داریم که 
مهمترین آنها شــامل دستورالعمل نحوه 
مشــارکت در هزینه های مسئولیت های 
اجتماعی، طرح شیوه نامه اطالع رسانی و 
معرفی اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعی 
و دســتورالعمل نظام پرســتاری است. 
البته در این بخش باید تشــکیل کمیته 
مســئولیت اجتماعی را به عنوان اصالح 
ســاختار بهینه تدویــن و تصویب طرح 

های خدمات محور مورد توجه قرارداد.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خــود گفت: در حوزه اصالح ســاختار و 
بهبود عملکرد که از فعالیت های مرتبط با 
مسئولیت های اجتماعی در بندر ماهشهر 
محســوب می شــود و به انجام رسیده 

می توان به ۷ پروژه که شــامل تاسیس 
و راه اندازی فرهنگســراهای تخصصی 
با عنوان فرهنگســرای تخصصی بانوان 
و خانــواده، قرآن و عتــرت و فرهنگ و 
رســانه، واگذاری مهمانسراهای شرکت 
ره آوران به شــرکت عملیات، واگذاری 
موسســه آموزشی پتروشــیمی ماهشهر 
به شــرکت ره آوران واگذاری فضاهای 
خدماتی شــرکت خوارزمی بندر امام به 
شرکت عملیات، توسعه و ترویج آموزش 
و پژوهش حوزه مســئولیت اجتماعی و 
همچنین توسعه بهبود فعالیت های مراکز 
مشاوره و خدمات روانشناسی اشاره کرد.

مشاور مطالعات مسئولیت اجتماعی 
هلدینگ خلیج فارس خاطر نشــان کرد: 
در مجموع ۲۷ برنامه را در ۲۰ ماه اخیردر 
فازهای مختلف در دست اقدام داریم که 
در چهار مرحله شامل مطالعات، تصویب 
و ابالغ، در حال اجرا و برخی پروژه ها و 

طرح ها  نیزدر مرحله پایانی قرار دارند.

خرب

با حمایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انجام شد؛

برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان بوشهر 

نخستین جشــنواره مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
استان بوشهر با حمایت شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار 

شد. 
آئیــن اختتامیه این جشــنواره با رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشتی روز چهارشــنبه ٩ مهر ماه در سالن لیان شهر بوشهر و در 
بســتر فضای مجازی با حضور عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر و 
فاطمه کرم پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و شماری از 
اهالی رسانه، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان بوشهر برگزار 
شد. کرم پور در این آیین طی سخنانی اظهار داشت: »رسانه یکی از 
ارکان اصلی پیشرفت جوامع بشری است که می تواند رشد و بالندگی 
را به همراه داشــته باشــد.«  وی افزود: »ســبک زندگی و ساختار 
اجتماعی مــردم نیاز به تبادل اطالعات دارد که با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا، اهالی مطبوعات و رســانه در کنار مدافعان ســالمت 
با برگزاری جشــنواره مطبوعات نقش برجسته ای ایفا کردند«. مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان بوشهر با قدردانی از حمایت و 
همکاری شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در برگزاری این 
جشــنواره بیان داشــت:»طی هماهنگی های انجام شده انشااهلل با 
همکاری شورای راهبردی پتروشــیمی های منطقه ویژه اقتصادی 
پارس بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری اســتان که متأسفانه بیش 
از ده سال اســت که مراحل اجرایی آن متوقف شده تا ده ماه آینده 
در منطقــه عســلویه افتتاح خواهیم کــرد.«  وی افزود: »مجموعه 
سینمایی پردیس شهرستان کنگان نیز از دیگر پروژه هایی است که 
با مساعدت و همکاری شــورای راهبردی شرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس »عسلویه« ســاخته خواهد شد.« در پایان این مراسم 
نفرات برگزیده جشنواره در بخش های مختلف معرفی شدند و به آنها 
تندیس، لوح یادبود و جوایز نقدی اهداء شــد.گفتنی است در پایان 
این مراسم از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اهداء 

تندیس تقدیر به عمل آمد.

فعالیت های انجام گرفته 
هلدینگ خلیج فارس 

در بحث مسئولیت 
اجتماعی، در چهار محور 

تهیه و انجام مطالعات 
راهبردی و مطالعات 

عملیاتی، تدوین، اجرا، 
استقرار و پیاده سازی 
دستورالعمل ها و آیین 

نامه ها، اصالح ساختار و 
بهبود عملکرد و اجرای 
طرح های خدمات محور 
و خرسندساز، شامل ۵ 

پروژه است

موضوع: شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در نظر دارد » تعداد ۴۱ ردیف لوازم اداري اسقاطي و 
تعداد ۱۴ ردیف لوازم کارگاهي اسقاطي « خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

روش و زمان تحویل اســناد: متقاضیان مي توانند حداکثر تا تاریخ ٩٩/۰٨/۰۳ ، جهت دریافت اســناد 
مزایده به آدرس مشــهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، اداره پشتیبانی شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد، طبقه سوم، اتاق ۳۰۵، دبیرخانه کمیسیون مناقصات مراجعه نموده، یا اینکه تقاضاي کتبي 
خود را )به همراه اعالم یک شــماره نمابر( به  ۳۷۲٨۵۰۲۴-۰۵۱ فکس نمایند تا اســناد مزایده از طریق 

نمابر براي ایشان ارسال گردد. 
همچنین اســناد مزایده از طریق وب سایت شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )بخش مناقصه ها 

و مزایده ها  ← مزایده ها( به آدرس زیر قابل دریافت است؛
www.nigc-khangiran.ir

محل تحویل اقالم مزایده: کیلومتر ۱۶۵ جاده مشــهد – ســرخس، پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد 
)الزم به ذکر اســت، تفکیک کاالها، بارگیري، حمل و ســایر اقدامــات الزم دیگر براي انتقال کاالهاي 

موضوع مزایده بر عهده و به هزینه و با مسئولیت خریدار )برنده مزایده( مي باشد.(
ســایر موارد: متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر از ساعت ۷:۳۰ الي ۱۴:۳۰ روزهاي 
شــنبه لغایت چهارشــنبه با شــماره تلفن ۳۷۲٨٨۰۱۶-۰۵۱ تماس حاصل نمایند. همچنین الزم به ذکر 
اســت در صورت نیاز بــراي بازدید از اقالم موضوع مزایده ، جهت هماهنگــي تا یک روز قبل از آخرین 
مهلت تحویل پیشــنهاد )اشاره شده در بند ۵ فراخوان این مزایده( با شماره هاي مستقیم  ۳۳۰۰۲۱۴۴ و 

۳۳۰۰۲۱۴۰-۰۵۱ ، تماس حاصل نمایند.  

نوبت اول

شماره مجوز؛ 13۹۹.354۶

فراخوان مزایده عمومي
تجدید مرتبه اول - مزایده شماره 202 

) فروش تعداد ۴۱ ردیف لوازم اداري اسقاطي و تعداد ۱۴ ردیف لوازم کارگاهي اسقاطي(

استمرار توليد ايمن و پايدار در شرکت ملی نفت ايران

با اتکا به توان متخصصان منطقه بهرگان؛

چندراهه  سکوی نوروز ساخته و نصب شد

مدیــر ایمنــی، بهداشــت، 
محیط زیســت و پدافند غیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران در پیامی 
به مناســبت روز ملی آتش نشانی 
ایمن  بر اســتمرار تولید  ایمنی،  و 
و پایدار بــا رعایت الزام های نظام 
مدیریت اچ اس یــی در نفت تأکید 

کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل 
از شرکت ملی نفت ایران، در پیام 

مانی عبداله زاده راد آمده است:
»هفتمین روز از ماه مهر روز 
خاطرنشان  ایمنی  و  آتش نشــانی 
رشادت، جانفشانی و حماسه آفرینی 
دریادالنی است که در دشوارترین 

شرایط برای نجات همنوعان خود 
از هرگونــه تالش و ایثــار دریغ 
ننموده و همواره در حفظ و صیانت 
از اموال و تأسیســات صنایع این 
مرز و بوم خصوصــًا صنعت نفت، 
پیش قدم هستند.شرکت ملی نفت 
ایران در سالی که به عنوان »جهش 
تولیــد« نامگذاری شــده، مفتخر 
همه جانبه  هجمه  علیرغم  اســت 
دشمنان این آب و خاک که نبض 
اقتصاد میهن اسالمی مان را نشانه 
گرفته اند، در عرصه تولید و حراست 
از دستاوردهای صنعت نفت از هیچ 
تالشی فروگذار ننموده و نیز سعی 
داشــته در راســتای هدف نهایی 

دســتیابی به تولید ایمــن و پایدار 
نظام مدیریت  الزامــات  با رعایت 
از  بردارد.اینجانب  گام  اچ اس یــی 
دارم  انتظار  محترم  کلیه همکاران 
هر یــک به نوبه خود نســبت به 
ارتقای دانش و فرهنگ انجام کار 
ایمن که سبب تســری الزام های 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
در همه فرآیندهــای صنعت نفت 
می شود، بیش از پیش اقدام نموده 
تا با مســاعدت یکدیگر و با حفظ 
انســانی، حفاظت  سالمت نیروی 
از محیط زیســت، صیانت از تولید 
و ســرمایه صنعت نفت، به اهداف 
عالیــه کــه همان رونــق اقتصاد 

ملی است، دست یابیم.در پایان با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر آتش نشان و با تبریک این 
روز بزرگ به شما کارکنان محترم 
صنعــت نفت به ویژه تالشــگران 
عرصه اچ اس یی اعــم از مدیران، 
رؤسا، کارشناســان، متخصصان و 
پژوهشــگران، از مجاهدت ایشان 
در جهــت گســترش و ترویــج 
فرهنــگ ایمنی و پیشــگیری از 
حوادث و ســوانح در صنعت نفت، 
کمال ســپاس و قدردانی را دارم 
و توفیقــات روزافزون ایشــان را 
از پیشــگاه باری تعالی مســئلت 

می نمایم.«

چندراهه  ســکوی بهره برداری نوروز-۱ با 
تالش کارکنان این سکو و همکاری متخصصان 
منطقه عملیاتی بهرگان، طراحی، ساخته و نصب 

شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفت فالت قــاره ایران، این عملیات با همراهی 
و پشــتیبانی واحدهای مختلف تعمیرات مجتمع 
دریایی بهرگان، نوســازی و تعمیرات خشــکی، 
اداره مهندســی بهره بــرداری، بازرســی فنی، 
تــدارکات و... در مدت زمــان تقریبی ۱۰۰ روز 
 )Manifold( کاری انجام و با نصب این چندراهه
به جای چندراهه قدیمی که قدمتی بیش از ۴۷ 
سال داشــت، تولید نفت در شرایط بسیار ایمن 
و با حداقل نفرات امکان پذیر شــد.به دلیل باال 

بودن عمر سکوی بهره برداری نوروز-۱ همواره 
یکی از دغدغه های مدیریت شرکت نفت فالت 
قاره و منطقه بهرگان تولید حداکثری از چاه های 
این میدان در ســایه مســائل ایمنی بوده که با 
ایجاد تغییرات گســترده در سیســتم لوله کشی 
نفت ســکو، ارتقا و بازسازی چندراهه انجام شد. 
عملیات ســاخت چندراهه و ایجاد تغییرات مورد 
نیاز در سیســتم لوله کشــی این سکو که عمدتًا 
در قطرهــای ۶ و ٨ اینچ بوده بــا رعایت همه 
نکات ایمنی و استانداردهای بین المللی رایج در 
بخش فراساحل انجام شده است و نفرات مجری 
طرح مربوطه نیز با رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشــتی مقابله بــا کرونا و ایمنی نســبت به 
انجام آن اقــدام کرده اند.نکته حائز اهمیت این 

پروژه اســتفاده نکردن از بخــش پیمانکاری و 
برون ســپاری اســت که صرفه جویی مالی قابل 
مالحظه ای برای شــرکت داشــته به طوری  که 
این عملیات به طور کامل از ســوی کارشناسان 
و متخصصان سکوی نوروز-۱ و منطقه بهرگان 
صورت گرفتــه و با وجود مشــکالتی از قبیل 
فرســودگی تجهیــزات، کمبود امکانــات، نبود 
دسترسی به جرثقیل در بخش عمده ای از محل 
نصب در سکو، ضخامت باالی اتصاالت، شرایط 
آب و هوایی بد و ویروس همه گیر کرونا اجرایی 
شده است. پیش تر نیز با همت کارکنان سکوی 
نوروز-۱، کار سبک ســازی، جمع آوری چندراهه 
قدیمی، بازسازی مخزن Slop Tank و الیروبی 

تفکیک کننده آزمایشی انجام شده بود.
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Oil

Zangeneh Condoles with
Kuwait in Death of Emir 

 Iranian Minister of Petro-
leum Bijan Zangeneh sent 
a message of condolence to 
his Kuwaiti counterpart on 
the death of Kuwaiti Emir 
His Highness Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Sabah on 
Tuesday.
The message reads as fol-
lows: 
HE Dr. Khaled Ali Al 
Fadhel
Minister of Oil & Acting 
Minister of Electricity & 
Water
Chairman of the Board-Ku-
wait Petroleum Corporation
Excellency,
“To Him we belong, and to 

Him we shall return.”
I received the very sad 

news of the passing away 
of His Highness Sheikh 

Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, 
the Emir of the State of 

Kuwait. On behalf of the 
Government and people 
of the Islamic Republic of 
Iran, I would like to express 
my heartfelt condolences to 
Your Excellency, Govern-
ment and people of Kuwait.
May Allah, the Almighty, 
rest his soul in peace and 
grant strength and patience 
to the family of His High-
ness, Your Excellency and 
the people of Kuwait to 
bear this irreparable loss.

Please accept, Excel-
lency, the assurances of my 
highest consideration and 
respect.

News

Fajr Jam Refinery H1 Gas 
Output 7% up

The CEO of Fajr Jam Gas Refining Company 
announced a 7% increase in gas production of 
the facility in the first half of the current calen-
dar year, which began on March 21.
According to the National Iranian Gas Com-
pany, Abdolsamad Najafi said: «Refining and 
production of natural gas as the main product 
of this company has increased by seven percent 
compared to the same period last year by 7 
percent.»
He also added that there had been production 
enhancements in all other items produced by 
the plant.
Referring to the overhaul operations in the re-
finery, he added: «Fortunately, all activities are 
going as planned and the refinery is ready for 
maximum production in the winter.»
The CEO of Fajr Jam Gas Refining Company 
emphasized on compliance with the health, 
safety and environment (HSE) measures and 
health protocols in the overhaul of the company, 
and said: “The efforts of the employees of this 
company are sustainable production in the sec-
ond half of the year to deliver gas to people›s 
homes without any disruption.”
Najafi further said that production of gas con-
densate as a very valuable product in Fajr Jam 
Gas Refining Company has also increased by 
30% in the period.

KOGPC Realizes 
Production Plan in H1

 The CEO of Karoun Oil and Gas Production 
Company (KOGPC) announced the realization of 
101% of the company›s crude oil production plan 
in the first half of the current calendar year, which 
began on March 21.According to the National 
Iranian South Oil Company (NISOC), Gholam-
reza Mofidi said his company’s output exceeded 
its planned production during the period despite 
the difficulties caused by the sanctions and while 
observing environmental and safety requirements.
He added: «By carrying out repair measures and 
intensifying control procedures, another valuable 
achievement was achieved in collecting associ-
ated petroleum gases, and the average amount of 
gas sent to the flare stacks of Karoun Company 
in the first half of this year decreased by 80% 
compared to the same period last year to reach 
less than 3 million cubic feet per day.»

No Power can Assault Iran
 Exports, Imports: NITC CEO
The CEO of the National Iranian Tanker Com-
pany, emphasizing that no power can harm the 
country’s exports and imports, said: “Free trade 
is Iran’s right and we must make more efforts 
for the authority of the national fleet.”According 
to IRNA, Nasrullah Sardashti, speaking on 
Tuesday, September 29, 2020, at the commemo-
ration ceremony of the International Maritime 
Day, said his company had been able to help the 
country in the field of oil exports despite all the 
wrongdoing against Iran, saying, “When sanc-
tions are imposed, the Ministry of Petroleum, 
the National Iranian Tanker Company and the 
Islamic Republic of Iran Shipping Line Group 
are at the receiving end of the embargoes which 
indicates the importance of the national fleet.”He 
stressed that foreign ships could not be counted 
on under the sanctions as vessels are banned 
to enter Iranian waters, however, “no one can un-
dermine exports and imports of the country.”The 
CEO of the National Iranian Tanker Company 
stated that exporting gasoline to Venezuela may 
not be a big deal, but it showed the strength of 
the national fleet and the violation of sanctions, 
adding: “Free trade is Iran’s right and no one can 
stop us.”

Iran to Boost Hendijan Oil Production Capacity
The CEO of the Iranian Offshore Oil 
Company announced the successful 
installation of the second 1000-ton 
platform in the Hendijan offshore 
field, saying: «Due to the completion 
of the installation of platforms 07 
and 08, the production capacity of 
this oil field will increase.»
According to the Iranian Offshore 
Oil Company, Alireza Salmanzadeh, 
stating that platform 07 of Hendijan 
field was successfully installed in the 
desired location on Monday, added 
platform 8 of Hendijan field was also 
in the desired position last week.

Installation of the platforms allows 
enhancing productivity of the wells 
in the field by using methods like 
water injection, gas injection and 
pumping.
He stated that the installation of this 
platform due to the shallow depth of 
water had a much higher sensitivity 
and complexity in terms of anchor-
ing, floating, standing, etc. compared 
to platform number 08.
Once fully operational, the two plat-
forms will enhance crude oil output 
from the field by 20,000 barrels per 
day.

Sabalan Petchem Plant Nearly Complete

OPEC Sec. Gen. Sends Condolence Message on Death of Kuwaiti Emir

Sabalan Petrochemical Project has so 
far made 95 percent and the project 
will become operational soon.The 
CEO of Sabalan Petrochemical Plant, 
Mohammad Zali, said the project 
would generate 350 direct and 1,200 
indirect jobs once it becomes fully 

operational.
He said the sanctions had hurdled 
the project’s progress, however, final 
steps to launch the project are under 
way and the plant will come online 
as the first petrochemical project of 
Energy Sepehr Petrochemical Hold-

ing.
Expressing satisfaction with the 
progress of the project, he added the 
project would be instrumental in the 
region’s economy and employment.
He also expressed optimism that the 
project would come online by March 

2021.Sabalan Petrochemical Plant, 
as one of the plans for the second 
leap of the petrochemical industry, 
has been built on a 7-hectare land 
in the South Pars Special Economic 
Zone with the aim of producing a 1.6 
million tons of methanol per year.

 Secretary General of the Organiza-
tion of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) Mohammad 
Sanusi Barkindo sent a letter of con-
dolence on the death of the Kuwaiti 
Emir.
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, 
the emir of Kuwait who steered his 
tiny oil-rich country on an indepen-
dent path through the Middle East’s 
rivalries and feuds for four decades 
as the country’s foreign minister and 
then ruler, died on Tuesday. He was 
91.
The following is the full text of the 
message by HE Barkindo:
29 September 2020
HE Dr. Khaled All Al-Fadhel
Minister of Oil
Minister of Electricity & Water
Chairman of the Board - Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC)
Excellency
It was with deep and profound sad-
ness that I learned of the passing 
of His Highness Sheikh Sabah Al-

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Emir 
of the State of Kuwait.
HH Sheikh Sabah dedicated his life 
to the State of Kuwait, as Foreign 
Minister, Prime Minister and since 
January 2006 as the Emir. He has 
provided a steady hand and wise 
counsel in guiding his country both 
at home and through the often chop-
py waters of international affairs.
His commitment to building the 
State of Kuwait that we see today is 
widely admired and his legacy will 
no doubt live on for generations. He 
served his country and his people 
with great dignity and humility.
He has acted as an astute and skillful 
diplomat that he was, in helping 
solve many regional and internation-
al conflicts, and is renowned around 
the world as a humanitarian leader. 
Former US President, Jimmy Carter, 
said of HH Sheikh Sabah: “His sup-
port of disaster relief, peace efforts 
and advancing public health are an 
inspiration. Other world leaders can 

learn from the wise example set by 
my friend, His Highness the Emir.”
Over the years he has also given 
strong and steadfast support to 
OPEC and I fondly recall my warm 
and extremely hospitable meetings 
with him. He was always generous 
with his time, and allowed me to 
drink from his fountain of wisdom 
and rich reservoir of knowledge. 
He was the epitome of humility and 
compassion and a strong defender of 
OPEC.
His wise counsel to me at the height 
of the oil market crisis in 2016 that 
“oil as an energy resource must be 
depoliticited and OPEC must be 
insulated from geopolitics” still 
resonates.
I recall his committed efforts to 
building high-level consensus during 
talks among OPEC Member Coun-
tries and with non-OPEC producing 
countries in 2016. His support for 
bringing nations together, his unwav-
ering dedication to the goals of the 

Organization, its Member Countries 
and the industry as a whole were in-
strumental in achieving the essential 
consensus required for the Vienna 
Agreement on 30 November 2016 
that paved the way for the historic 
Declaration of Cooperation signed 
on 10 December 2016.
Your Excellency, the entire OPEC 
Family commiserates with you, 
his family and the great people of 
the State of Kuwait. We extend our 
deepest condolences as we mourn 
the passing of a giant. The Arab and 
Muslim world and the international 
community has lost a great leader.
May Allah The Almighty rest his 
soul in Aljannah Firdausi and grant 
strength and comfort to you, his 
bereaved family and those of us 
that had the fortune of knowing and 
interacting with His Highness Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah 
during his exemplary life on earth.
Mohammad Sanusi Barkindo
Secretary General
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

گزارش دانش نفت از بیست و دومین همایش عرصه یادگیری؛

دکتر کیانی بختیاری: باید به سمت تمرکز بر فناوری های نوظهور برویم
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل ســازمان 
مدیریت صنعتــی، در وبینار بیســت و دومین همایش 
عرصه یادگیری، با موضوع فناوری های نوظهور در حوزه 

مدیریت سرمایه های انسانی به سخنرانی پرداخت.
به گزارش دانش نفت بــه نقل از روابط عمومی 
ســازمان مدیریت صنعتی؛ دکتر کیانی بختیاری ضمن 
تبریــک انتخاب رزم حســینی بعنــوان وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ســال جهش تولید اظهار داشــت: 
در ســال جهش تولید، باید به سمت تمرکز بر فناوري 
های نوظهور برویم؛ چرا که به کارگیری فناوری های 
نوظهور در کشــورهای مختلف، یکــی از روش های 
اصلی دســتیابی به جهش اقتصادی و صنعتی اســت.
وی درخصوص انواع نوآوری تشریح کرد: نوآوری های 
مختلفــی وجــود دارد از جمله، نوآوری ســاختاری یا 
معماری گونه، نوآوری تدریجی که در اثر تجمیع انباره 
های دانش و به صورت کم کم ایجاد می شود و نوآوری 
رادیکال یا انفجاری یا انقالبی که یکباره اتفاق می افتد 
و اثرات بســیار بزرگی را به جای می گذارد.مدیرعامل 
سازمان مدیریت صنعتی ضمن تقسیم بندی نسل های 
منابع انسانی گفت: نســل اول منابع انسانی مبتني بر 
روابط کار و امور اداري؛ نسل دوم مبتنی بر همکاری با 
کسب و کار سازمان؛ نسل سوم مبتنی بر داده ها برای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری و نسل چهارم مبتنی بر 
شــبکه های پلتفرمیک و اکوسیستم هاست.وی ضمن 
بیان ضرورت بازتنظیم مدیریت ســرمایه انساني اظهار 
داشت: رشد اقتصادي زماني صورت مي گیرد که افراد 
منابع را به روش هایي که آنها را ارزشــمندتر مي کند، 
بازتنظیم کنند. بازتنظیم ســرمایه انســاني در فضاي 
یادگیري ماشیني، یعني استخدام، توسعه و حفظ نیروها 
و....، درحالي که یادگیري ماشــیني تاکنون در بسیاري 
از صنایع و نظام هاي دیگر مورد اســتفاده قرار گرفته، 
کارکــرد آن در ارزیابي و مدیریت اســتعدادها هنوز در 
ابتداي راه اســت.کیانی بختیاری خاطرنشان نمود: از 
ســال ۲۰۲۰ به بعد ارتقاء و بهینه سازي کسب و کار 
و سیســتم ها بر مبناي تکنولوژي هاي منابع انسانی 
شــکل گرفته است و شرکت ها و کمپاني ها در زمینه 
ســرمایه گذاري روی این  فناوری هــا کار مي کنند.

وی افزود: در قســمت جذب و اســتخدام و در قسمت 
نگهداشــت و تجزیه و تحلیل شــاغلین امروزه با نرم 
افزارهاي مختلفي مواجه هستیم که مي توانند کارکنان 
را بسنجند، همچنین با کمک هوش مصنوعي، مدیران 
و رهبران کســب و کار تقویت و حمایت مي شــوند؛ 
عالوه بر این عملکرد شغلي – جمعیت شناختي افراد و 
رفتارهاي آنها را  می توانیم با این فناوری ها تجزیه و 
تحلیل و طبقه بندي کنیم.مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی افزود:۵۰ درصــد کارکنان از هوش مصنوعي 
در کارهای خود اســتفاده مي کنند، و این میزان مدام 
در هر حال افزایش اســت، ۶۵ درصد کارکنان هم از 
اینکه همکار آنها ربات اســت ابراز رضایت کردند.وی 
تاکید نمود: استفاده از هوش مصنوعي براي شناسایي 
مصاحبه و غربالگري اســتفاده مي شود همان طور که 
در لینکدیــن افراد ردي را بــراي جابجایي مي گذارند 
و به ســمت مشــاغل و کارفرمایان جدید هدایت مي 
شــوند.کیانی بختیاری در ادامه به مولفه های بنیادین 
در انقالب چهارم صنعتی اشاره نمود که شامل اینترنت 
اشــیا، فناوری های توانمندســاز صنعت، سیستم های 
ســایبر فیزیکی، کالن داده، بالکچین و رایانش ابری 
است.وی افزود: در ادامه خدمات جدیدي بر شالوده این 
فناوري ها به آنها اضافه مي شــود و خدمت گیري از 
فناوري خدمات گسترش پیدا مي کند نه فناوري. یعنی 
اگر یک محصول سنتي را با نوآوري در خدمات عجین 
کنیــم یک خدمت افزایي جدید صورت گرفته اســت.

مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی با بیان این نکته 
که مدیریت سرمایه هاي انساني در عصر نوظهور باید 
تشکیل شود تاکید نمود: استفاده از ابزارهاي اتوماسیون 
جدید درحوزه ســرمایه انســاني در حال وقوع است و 
باید کارکنان را بــراي مهارت هاي جدید آموزش داد. 
همچنین جایگاه منابع انســاني در حال تغییر اســت و 
باید توســط تحلیل داده هــا از کارکنان براي تصمیم 
گیري سازمان اســتفاده نمود. عالوه بر این می توان 
از تکنولوژي بازیابي تعاملی اطالعات استفاده نمود که 
آن چیزي را انتخاب مي کند که براي کارفرمایان مورد 
نیاز است.وی در ادامه به تشریح پلتفرم های آموزشی و 
نیز فناوری های هوش مصنوعی در نگهداشت سرمایه 
های انســانی و رویکرد شــنوایي ســازماني و صداي 
کارکنــان پرداخت.کیانی بختیاری در بخش دیگری از 
سخنان خود به موضوع تعالی دیجیتال پرداخت و گفت: 
در تعالي مدل هاي مختلفي را مي شناســند بخصوص  
EFQMکه ســازمان مدیریت صنعتــی بعنوان متولی 
جایزه ملی تعالی سازمانی آن را اجرا می نماید. در مدل 
تعالي دیجیتال ۵ سطح وجود دارد اول، سطح استراتژي 
که شامل فرصت هاي دیجیتال مثل آموزش مجازي، 
دورکاري، مشاوره، تورهاي مجازي، شبیه سازي هاي 
خطوط تولید به کمــک واقعیت مجازي و افزوده و ... 
می باشــد. عناصر اصلي این سطح، استراتژي تجاري 
و الگوي تجاري هســتند. دوم، ارزش آفریني است که 
مبتني بر درک کامل بازارهاي پلتفرمیک و دیجیتال و 
مشتریان می باشد.وی سومین سطح تعالی دیجیتال را 
شایستگي هاي دیجیتال و دارایي هاي فناورانه عنوان 
نمــود مانند دانش فني، مالکیــت معنوي، حق اختراع 
و... که مســتقیمًا از استراتژي و مدل تجاري پشتیباني 
مي کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، فرهنگ 
ســازماني و رهبري تغییر را بعنوان چهارمین ســطح 
تعالی دیجیتال برشــمرد که نوآوري ها و فناوري هاي 
تحول آفرین و نوآوري هاي باز را تقویت مي کنند .وی 
سیســتم هاي مدیریت چابک و دیجیتالي شده را که 
براي ارائه اثربخشي پرورش مي یابند، پنجمین سطح 

تعالی دیجیتال عنوان کرد.کیانی بختیاری در خصوص 
رویکرد و فناوري هاي جامعه ۵.۰ درحوزه سرمایه های 
انســانی گفت: جامعه ۵.۰ به حــد باالیي از همگرایي 
بین فضاي مجازي و فضاي واقعي دســت مي یابد. در 
جامعه اطالعاتي یا جامعه ۴.۰ ، افراد مي توانســتند از 
طریق اینترنت به پایگاه هاي داده دسترسي پیدا کنند و 
اطالعات یا داده ها را جستجو، بازیابي یا تحلیل کنند. 
در جامعــه ۵.۰ ، حجم انبوهــي از اطالعات از طریق 
حســگرهاي فضاي فیزیکي، در فضاي ســایبر جمع 
آوري مي شــود. در فضاي سایبر، کالن داده از طریق 
هوش مصنوعي تحلیل و نتایج آن در فضاي فیزیکي و 
به اشکال مختلف به انسان بازخورد داده مي شود. وی 
در خصوص رایانش شناختی و تاثیر آن بر حوزه سرمایه 
های انسانی اظهار داشت: رایانش شناختی یک پلتفرم 
فناورانــه و ترکیبــي از چند فناوري و مهارت شــامل 
یادگیري ماشــین، اســتدالل، تحلیل زبان، تشخیص 
گفتار و زبان و اشــیا، تعامل انسان-ماشــین، با هدف 
کمک به انســان براي تصمیم گیري بهتر است.کیانی 
بختیاری با بیان این نکته که حوزه سرمایه های انسانی 
هر روز استعداد محورتر مي شود و رایانش شناختي به 
این روند ســرعت و قدرت می بخشــد، گفت: رایانش 
شناختي جایگزین نیروي انساني نمي شود بلکه ابزاری 
برای ارتقاء نیروی انســانی در سازمان ها ست.وی در 
پایان تاکید نمود: فناوري، نظام مدیریت منابع انساني 
را دگرگون کرده اســت. امروز رایانش ابري و رایانش 
شناختي مسیر بازیابي و تحلیل داده ها را تسهیل نموده 
و فناوري هــاي خدمت افزا در حــوزه مدیریت منابع 
انساني را بصورت تصاعدي افزایش داده است. جهش 
در کســب و کارها، چابکي سازماني و بهره وري منابع 
بدون ایجاد زیرســاخت مناســب فناورانه و بکارگیري 
فناوري هاي تحول آفرین و هوش مصنوعي امکانپذیر 
نمي باشــد و مدیران منابع انساني مي باید کارکنان را 
براي مشــاغل آینده نوپدید و فناوری های حوزه منابع 
انســانی آماده نمایند.دیگر سخنران این وبینار ابراهیم 
شیخ دبیرعلمی این همایش بود. وی با اشاره به نتایج 

یک تحقیق در حوزه سرمایه های انسانی در خصوص 
مواجهه با بحران شــیوع ویروس کرونا گفت: یکي از 
تحقیقاتی که در مورد کرونا ویروس انجام شد، سنجش 
آمادگي سازمان ها در مواجه با کرونا ویروس است. این 
تحقیق در ۵ حوزه آمادگی سازمان ها را سنجش کرده 
است.وی افزود: در مجموع ۵ حوزه رهبري و استراتژي 
، مسئولیت هاي اجتماعي، مشتریان و تامین کنندگان 
منابع انساني، دســت آوردها و نتایج کلیدي؛ سازمان 
هــاي ایراني نمره کمتر از ۳۰ از ۱۰۰ را به خودشــان 
اختصاص داده اند. یعنی ســازمان های ایرانی آمادگی 
مواجهه با این شرایط را نداشته اند.دبیرعلمی همایش 
تاکید کرد: سازمان هاي آماده سازمان هایي هستند که 
به استقبال تحوالت محیطي مي روند. این سازمان ها 
موقعیت خودشان را مدیون این توانایی مي دانند و  به 
استقبال آن مي روند و از آن فرصت مي سازند. حالت 
تدافعــي نمي گیرند بلکه حالــت تهاجمي مي گیرند و 
دارای منابع انســاني چابک هستند.ابراهیم شیخ افزود:  
این سازمان ها دارای ســاختاری منعطف هستند و به 
شکل شــبدري عمل مي کنند، یعنی سه وجه دارند ؛ 
اول، هسته سخت که فعالیت هاي سازمان را انجام مي 
دهنــد، دوم نیروهایی که به صورت پروژه اي خدمات 
را انجام مي دهند و بعد جدا مي شوند و سوم نهادها و 
شبکه اي از پیمانکاران.وی دیگر ویژگی های سازمان 
های شــبدری را در چابکی و ساختار آن ها دانست و 
گفت:  این ســازمان ها خیلي سریع خود را کوچک و 
بزرگ می نمایند و به فعالیت هاي خود ادامه می دهند. 
نیروي انســاني خود را در حداقل اندازه نگاه مي دارند 
و ســعي مي کنند همواره بیش از ۳۰ درصد پست ها 
ی سازمانی خالي باشــد تا در قالب ساختار در شرایط 
بحــران فعالیت هاي خود را انجــام دهند.عضو هیات 
علمی ســازمان مدیریت صنعتی، اســتراتژي رهبري 
پدرانه و نظام جبران خدمات بر اساس ارزیابي عملکرد 
را از دیگر ویژگی های این سازمان ها دانست و تاکید 
کرد: در این ســازمان ها فیزیک کاري و لزوم حضور 
کارکنان در حداقل اســت و تکنولوژي یک تسهیل گر 

براي انجام فعالیت های آنهاســت. در این سازمان ها 
انگیزه هاي دروني کارکنان ارجح است نه انگیزه هاي 
بیروني، بنابراین کارکنان جسور و چالشگر انتخاب می 
کنند که ســرعت عمل باالیي دارند. همچنین در این 
سازمان ها شایستگي کارکنان مورد سنجش و توسعه 
فردي آنان مد نظر قــرار می گیرد.وی در پایان تاکید 
کرد: ما باید به این نکات توجه کنیم تا بتوانیم سازمان 
هایي آماده داشته باشیم که هویت جمعي را در مواجه 

با چالش ها در سازمان مورد توجه قرار می دهند.
در روز دوم وبینار بیست و دومین همایش عرصه 

یادگیری عنوان شد: چابکی ارمغان تحول دیجیتال 
برای سازمان ها

بر اساس این گزارش، احمد بذلی، رئیس همایش 
و قائم مقام مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، در 
وبینار بیســت و دومین همایش عرصــه یادگیری، با 
موضوع فناوری در نقش فرشــته نجــات برای عبور 
از چالش های مدیریت منابع انســانی به ســخنرانی 
پرداخت. وی با اشاره به تغییرات فناوری در حوزه منابع 
انســانی گفت: در چند ســال اخیر تغییرات زیادی در 
فناوری ایجاد شــده چنانکه دولت ها منابع زیادی را به 
این موضوع اختصاص داده اند. عصر دیجیتال، فناوری 
دیجیتال و عناوین مشابه در شرکت ها راه اندازی شده 
تــا از قافله عقب نمانند. فرهنــگ لغت کمبریج عصر 
دیجیتال را عصر حاضر می داند چرا که حجم وسیعی 
از دیتا و اطالعات در دســترس مــردم قرار می گیرد. 
بذلی تاکید کرد: هیچ سازمانی جدا از فناوری نیست و 
بشر بیش از هر زمانی به تکنولوژی و فناوری وابسته 
است به نحوی که تصور یک روز عادی بدون گوشی  
هوشمند و شــبکه های اجتماعی تصوری غیر ممکن 
اســت.وی ضمن ویژگی های عصــر دیجیتال اظهار 
داشت: بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که کرونا 
ویروس موتور محرکه تحول دیجیتال اســت. فرصت 
های طالیی که کرونا ویروس ایجاد کرده باعث شده 
تا سازمان ها نگاهی تازه و جدی تر به تحول دیجیتال 
داشته باشند و زیر ساخت های الزم را آماده کنند. مثال 
هیچ وقت تصور نمی کردید که فرزندان در خانه درس 
بخوانند وتحصیل کنند. ارزش هایی که ایجاد می شود 

بسیار بیشتر از گذشته است و آموزش شخصی سازی 
شده است.رئیس همایش عرصه یادگیری تاکید کرد: 
نمــی توانیم فناوری دیجیتال را از کســب و کار جدا 
بدانیم و ناگزیر هســتیم به این ســمت و سو حرکت 
کنیم و زیر ســاخت های فرهنگی و ابزاري را آماده و 
به سمت تحول دیجیتال حرکت کنیم. تحول دیجیتال 
هر روز بیش از قبل اهمیت می یابد و در ســال ۲۰۱٩ 
سرچ عصر دیجیتال ۱۰۰ برابر شده است و مهمترین 
دستاورد تحول دیجیتال چابکی است. چابکی ارمغان 
تحول دیجیتال برای سازمان هاست.وی در ارتباط با 
تغییر طرز تفکر در تصمیم گیری ســریع و چرخه های 
یادگیری افزود: مــا در جهانی زندگی می کنیم که در 
حال تحول و توســعه اســت؛ در چنین جهانی تقریبا 
غیرممکن اســت که بتوان آینده را به طور دقیق پیش 
بینــی کرد. بهتریــن کاری که به منظــور به حداقل 
رســاندن ریســک و رســیدن به موفقیت در این دنیا 
می توان انجام داد، این اســت که عــدم اطمینان را 
بپذیریم و در به کارگیری نوآوریها، سریع عمل کنیم.
رئیــس همایش در پایان تاکید کــرد: توانایی رهبری 
در محیط مبهم و پیچیــده، توانایی رهبری از طریق 
تاثیرگذاری بر دیگــران،  توانایی مدیریت از راه دور، 
توانایی مدیریت محیط کسب و کار مرکب از انسان و 
ماشین، توانایی هدایت و مدیریت سریع، مهارت هایی 
ســت که برای سه سال آینده باید در رهبران سازمان 

ایجاد شود.

در سال جهش تولید، باید 
به سمت تمرکز بر فناوري 

های نوظهور برویم؛ 
چرا که به کارگیری 

فناوری های نوظهور در 
کشورهای مختلف، یکی از 
روش های اصلی دستیابی 

به جهش اقتصادی و 
صنعتی است

نوآوری های مختلفی وجود 
دارد از جمله، نوآوری 

ساختاری یا معماری گونه، 
نوآوری تدریجی که در اثر 

تجمیع انباره های دانش و به 
صورت کم کم ایجاد می شود 

و نوآوری رادیکال یا 
انفجاری یا انقالبی که یکباره 
اتفاق می افتد و اثرات بسیار 
بزرگی را به جای می گذارد
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پاالیش و 
پخش

یادداشت

3 راهکار تامین مالی پتروپاالیشگاه ها
 از بازار سرمایه

پیمان حدادی
کارشناس بازار سرمایه 

درباره تامین مالی پروژه  ها پاالیشــی و پتروپاالیشی چند راه 
وجود دارد: راهکار اول پذیره  نویســی شرکت سهامی است، به این 
صورت که در همان ابتدا شــرکت سهامی عام تاسیس و سپس در 
بورس پذیره  نویســی می شود و با خرید واحدهای سرمایه  گذاری آن 
شرکت توسط مردم، سرمایه موردنیاز برای احداث پتروپاالیشگاه ها 
تامین می شــود.راهکار دوم بحث انتشــار اوراق مشارکت در بورس 
اســت. به این معنا که نهادی که قرار اســت پروژه را بســازد چون 
بخشــی از پول الزم برای احداث را ندارد، می تواند اوراق مشارکت 
در بورس منتشــر کند و مردم با خرید اوراق مشــارکتی که ســود 
علی الحساب در همان ابتدا برایش مشخص شده، سرمایه مورد نیاز 
ســازنده را تامین می کنند. البته نرخ بازدهی اوراق باید جذاب باشد 
که به راحتی فروش رود.راهکار ســوم هم این است که نهاد سازنده 
پروژه برای تامین مالی، در اواســط کار افزایش سرمایه بدهد؛ با این 
تفاوت که این شــرکت پیشتر بایستی در بورس یا فرابورس پذیرفته 
شــده باشد. به عنوان مثال شرکتی که می خواهد پروژه ای را بسازد 
ابتدا باید در بورس یا فرابورس پذیرفته شــده تا ســهامش هم قابل 
معامله باشد. با شــروع پروژه و نیاز به سرمایه جدید، همان شرکتی 
که در بورس یا فرابورس اســت افزایش ســرمایه را انجام می دهد 
و ســهامدارانی که در بازار بورس فعال هســتند، در افزایش سرمایه 
آن شــرکت، مشــارکت می  کنند. در نهایت پول حاصل از افزایش 
ســرمایه برای تکمیل پروژه استفاده می شود. عمدتا این سه ظرفیت 
برای تامیــن مالی از طریق بورس و فرابــورس وجود دارد.موضوع 
سهام ضمانت شده مربوط به اوراق تبعی است که به آن بیمه سهام 
می گویند و راه حمایت از قیمت ســهام است تا انجام پروژه ها. مثال 
ســهامدار عمده شرکت  می گوید هر کسی این سهم را بخرد من تا 
۶ مــاه دیگر ۳٨۰ تومن از او می خرم. حاال ۶ ماه دیگر اگر بیشــتر 
از ۳٨۰ تومان باشــد که هیچ، چون تعهدی وجود ندارد اما اگر کمتر 
بود مابه تفاوتش به ســهام دار خرد پرداخت می شــود. الزم به ذکر 
است این راهکار، روش تامین مالی نیست بلکه راه حمایت از قیمت 

سهم است.
رمزگشایی از دالیل شکست تجربه های قبلی تامین مالی از بازار 

سرمایه
تامین مالی عمدتا به چند دلیل با شکست مواجه شده است که 
الزم است فکری برای حل آنها شود. نخست آنکه پروژه طبق جدول 
برنامه ریزی ارائه شده، به سرانجام نمی رسد و توجیه اقتصادی اش را 
از دست می  دهد. چنانکه االن خیلی از شرکت های بورسی پروژه ها، 
نیمه کاره رها شــده اند.دوم اینکه با توجه به نوســانات ارزی که در 
کشــور ما وجود دارد، معموال عددی کــه برای تکمیل پروژه برآورد 
می شــود با عددی که در انتها مورد نیاز اســت، تفاوت زیادی دارد. 
از ایــن رو تامین مالی باید در مراحل مختلفی صورت بگیرد.ســوم 
اینکــه با توجه به بازدهی و تورمی که در کشــور ما اســت، مردم 
تامین مالی را جذاب نمی بینند. یعنی شخص باید پولی را بپردازد که 
پاالیشگاهی ساخته شود تا پنج سال دیگر به بهره برداری برسد، حال 
قرار است این سرمایه گذاری چقدر برایش سوددهی داشته باشد؟ لذا 
فکر می کند که اگر در بازار خودرو، ســکه یا ارز سرمایه گذاری کند، 

بیشتر بازدهی دارد.
اینکه آن پروژه را چه نهادی می ســازد خیلی مهم است. االن 
اگر دولت تعهدی در این بــاره بدهد با توجه به اینکه از عمر دولت 
دوازدهم یکسال بیشتر نمانده، ممکن است دولت بعدی با این تعهد 
موافقت نکند. از طرفی در کشور ما فرهنگ سرمایه گذاری بلندمدت 
رواج ندارد. این در حالی اســت که تامین مالی پروژه  ها بعضا ۵ سال 
طول می کشــد تا به بازدهی برسد. فرهنگ ســازی در این مساله 
هم کار زمانبری اســت.لذا یکی از کارهایی که در راســتای تامین 
مالی پروژه ها می توان انجام داد، اســتفاده از منابع بانک ها اســت. 
امــا این روش مضراتی هــم دارد زیرا ما با ایــن کار بانک ها را به 
ســمت بنگاه داری می بریم. براین اساس بهترین راهکار این است 
که نخســت بازدهی های غیرعادی در بازارهای ســوداگرانه از بین 
بــرود بعد تامین مالی انجام شــود که البته انجام آن زمانبر اســت.
یک پیشــنهاد دیگر این است که در تامین مالی پتروپاالیشگاه ها به 
گونه ای سیاستگذاری شود که نرخ سودی را به صورت علی الحساب 
برای سرمایه گذار تضمین کند تا سرمایه گذاری جذاب شود. البته در 
اجرای این راهکار باید حواســمان باشد که نرخ سود را منطقی باال 

ببریم تا در خاتمه کار، پروژه برای سازنده زیانده نشود.
جذب سرمایه های مردمی از بازار سرمایه منوط به سوددهی 

تضمینی پروژه های پاالیشی
اکثرا مردم نمی دانند چه ســهمی می خرند. در یک بازه زمانی 
چون بازار سهام خوب بود مردم به این شکل عمل کردند. وقتی هم 
بازار خودرو خوب باشد همه پولشــان را در این بازار سرمایه گذاری 
می کنند. برای همین راهکار این اســت که باید چند پروژه در زمان 
مقررشان انجام شــود و به بازدهی برسد تا مردم با دیدن این موارد 
بتوانند به ســرمایه گذاری در پروژه ها اعتمــاد کنند. برخی جاها هم 
وقتی پروژه به ســوددهی خوبی برســد، این را اعــالم نمی کنند.به 
طور کلی برای تامین مالی پتروپاالیشگاه ها باید ابتدا سود تضمینی 
کافی برای تشویق مردم در نظر گرفته شود. دولت و سایر نهادهای 
تضامیــن الزم برای تکمیل و ســوددهی پروژه ها ســر موعد مقرر 
را ارائــه دهند و از طرفی اطالع رســانی خوبی نیــز درباره مزایای 
سرمایه گذاری در این پروژه ها انجام شود. یعنی باید پروژه به نسبت 
ســایر بازارها سوددهی خوبی داشته باشــد و سوددهی آن تضمین 
شده باشــد. پروژه در موعد مقرر تمام شود و حاال این پروژه با این 
ویژگی های مناسب به خوبی برای مردم شرح و توضیح داده شود تا 

سرمایه به سمت آن هدایت شود.

بیش از ۱28 میلیارد لیتر مواد نفتی در سال 98 منتقل شد؛

ثبت رکوردی تازه در انتقال فرآورده های نفتی
خطوط  شــرکت  لوله  خطوط  مدیر 
لوله و مخابرات نفت ایران گفت: پارسال 
و منتهی به بیســتمین ســالروز تأسیس 
شــرکت، ۶0 میلیارد تن کیلومتر و بیش 
از 1۲8 میلیــارد لیتر مــواد نفتی جابه جا 
شده است که رکوردی بی سابقه به شمار 

می آید.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت 
ایــران، ســیدجعفر علیــزاده دربندی با 
بیان اینکه به مــوازات تغییرات مصرف 
فرآورده ها در کل کشور و همچنین تولید 
انتقال  پاالیشــگاه ها، افزایش ظرفیــت 
نیز ضروری اســت، گفت: برای رسیدن 
به این هدف، مراکز انتقال نفت توســعه 
چشمگیری داشــته اند، راهکارهای نوین 
عملیاتی برای انتقــال فرآورده در مواقع 
اضطــراری اندیشــیده شــده و آموزش 
نیــروی انســانی نیز به صــورت جدی 
مورد توجه قرار گرفته اســت.وی افزود: 
بخش اعظــم این حجم انتقــال افزوده 
شــده برای بخش های توسعه ای بوده و 
بخشــی از راهکارهای فرآیندی با تولید 
و ابتکارات انجام شده است، برای نمونه 
امکان استفاده از مواد روان کننده و تزریق 
به خطــوط، افزایش ظرفیت بهره برداری 

بیــش از ظرفیت طراحــی خط را در پی 
داشــته اســت.مدیر خطوط لوله شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت با اشــاره به 
شــرایط بحرانی و ویژه پارســال صنعت 
انتقال تأکید کرد: با توجه به اینکه خطوط 
لوله نفت در همه کشور گستردگی دارند، 

بارندگی های سیل آسای ابتدای سال ٩٨ 
فعالیت های ما را تحت تاثیر قرار داد، اما 
با کمترین توقف و خســارت و همچنین 
عملکرد ســریع و دقیق همکاران از این 
بحران با سربلندی عبور کردیم و رکورد 
بی ســابقه انتقال مواد نفتــی نیز به نام 

شرکت ثبت شــد.علیزاده دربندی انتقال 
ایمن و پایدار را هدف و رســالت اصلی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
عنــوان کرد و گفت: همه این موفقیت ها 
در شرایطی حاصل شده که تحریم های 
ظالمانه کشور در سال های گذشته شامل 

حال این صنعت نیز شــده است، اما 
از ابتدا برای خودکفایی اقدام شــده است 
و در تولیــد تجهیزات، ماشــین آالت و 
لوازمی که پیش تر از خارج وارد می شــد 
با کمک و مشارت تولیدکنندگان داخلی 
به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم.

وی تأکید کرد: ســرمایه اصلی شــرکت 
نیروی انسانی متعهد و متخصص است و 
موفقیت های به دست آمده حاصل تالش 
همکارانی است که رسالت و وظیفه خود 
را بدون وقفه در شــرایط بسیار سخت و 

زمان های متفاوت انجام می دهند.

تجليل از برترين های ايمنی در پااليشگاه نفت بندرعباس

هم زمان با هفته دفاع مقدس محقق شد؛
افتتاح يک جايگاه جديد در مجتمع خدماتی رفاهی ناحيه نکا

در مراسمی به مناسبت هفتم مهر، روز 
آتش نشانی و ایمنی از واحدها و نفرات برتر 
حوزه  در  بندرعباس  نفت  پاالیش  شــرکت 
ایمنی، بهداشــت، محیط زیســت و پدافند 
غیرعامــل و مدیریت بحران )HSED( تجلیل 

شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس، در این مراسم که 
به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای 
مقابله با بیماری کرونــا به صورت محدود 
برگــزار شــد، از ۲۰ نفر از کارکنان و ســه 
واحد برتــر در حوزه عملیــات، تعمیرات و 
یک شرکت پیمانکاری در رعایت الزام های 
HSED قدردانی شــد.بر پایه این گزارش، 
به منظور ترویــج فرهنگ ایمنی و همچنین 
تجلیل از برگزیدگان حوزه ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت 
بهره برداری  عملیــات  واحدهــای  بحران، 
۰۲ )بنزین ســازی(، ۰۴ )تصفیه نفت سفید 
و گازوئیل( و واحد تعمیــرات ابزار دقیق و 
همچنیــن در بین شــرکت های پیمانکاری 
شــرکت پتــرو صنعــت جنــوب به عنوان 
برترین هــای HSED معرفــی شــدند.در 
انتخاب واحدهای برتر معیارهای  ارزیابی و 
بخش های ایمنی، آموزش، بهداشت، محیط 
زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، 
پیچیدگی  اساسی، ضریب  تعمیرات  ضریب 

واحــد و ضریب فعالیت های پــروژه ای در 
نظر گرفته شــده اســت.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفــت بندرعباس در این مراســم 
ضمن تبریک روز ملی آتش نشانی و ایمنی 
گفت: حفظ سالمت روحی، روانی و جسمی 

نیروی انســانی به عنوان ســرمایه اصلی و 
عامل مهم در راهبــری و کنترل تجهیزات 
در واحدهای عملیاتی مهم و حیاتی اســت.

هاشم نامور با اشاره به اینکه وظیفه و هدف 
ما تولید فرآورده های نفتی و تأمین بخشــی 

از انرژی مورد نیاز کشــور است، افزود: در 
پاالیشگاه به عنوان یکی از صنایع راهبردی 
کشور حق اشــتباه نداریم و نخستین اشتباه 
آخرین اشــتباه خواهد بود که می تواند به از 
دســت دادن نیروی انســانی به عنوان یک 

سرمایه ســازمانی و همچنین از میان رفتن 
تجهیزات به عنوان سرمایه ملی منجر شود.

وی افزود: عامل ٩۰ درصد حوادث خطاهای 
انسانی، سهل انگاری و عدم توجه به قوانین 
و مقررات ایمنی است که مهم ترین راهکار 
در کاهــش خطاهــا و پیشــگیری از بروز 
حادثه آموزش های مستمر با هدف افزایش 
توانمنــدی و آگاه ســازی کارکنان اســت.
بندرعباس  نفت  پاالیش  مدیرعامل شرکت 
گفــت: امــروز HSED در این شــرکت با 
آموزش ها و بسترســازی های صورت گرفته 
به یک فرهنگ ســازمانی تبدیل شده است 
و همســو با این فرهنگ، همــه واحدهای 
عملیاتی و تعمیراتی در پاالیشگاه بندرعباس 
در طول سال به لحاظ رعایت الزامات ایمنی 
پایش می شوند و با تجزیه و تحلیل پایش ها 
و بهره گیــری از نقاط قــوت، نقاط ضعف 
شناسایی شده و برطرف می شود.هاشم نامور 
با بیــان اینکــه مــا در مقابل ســالمتی 
انســان ها و حفظ محیط زیســت مسئول 
با پایش های مستمر،  هستیم، تصریح کرد: 
پروژه های متعدد و کنترل های مناسبی که 
در فرآیندهای واحدهای عملیاتی پاالیشگاه 
بندرعبــاس به منظــور حفــظ و صیانت از 
محیط زیست انجام شــده، میزان خروجی 
آالینده های زیســت محیطی بسیار پایین تر 

از استانداردهای اعالم شده است.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری از افتتاح یک جایگاه جدید 
در مجتمع خدماتــی رفاهی هم زمان با هفته 

دفاع مقدس در این ناحیه خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، 
ســبحان رجب پور در آییــن بهره برداری از 
این جایــگاه اختصاصی عرضه ســوخت با 
نــام »تیمــوری« واقع در جــاده کمربندی 
شهرســتان نکا در جمع مقام ها و مسئوالن 
شــهری و اســتانی عنوان کرد: این جایگاه 
در مدار رســمی سوخت رسانی قرار گرفت و 
با افتتاح آن در شهرســتان نکا شاهد بهبود 
خدمات سوخت رســانی به خودروها خواهیم 
بود.وی با اشاره به اینکه با افتتاح این جایگاه، 
اختصاصی عرضه سوخت  شمار جایگاه های 

در شهر نکا به هفت جایگاه رسید، ادامه داد: 
ایــن جایگاه با صرف هزینــه ای بالغ بر ۱۰ 
میلیارد تومان با آورده شــخصی سرمایه گذار 
به بهره بــرداری رســید.مدیر پخش منطقه 
ســاری درباره جایگاه های افتتاح شــده در 
سال های اخیر بیان کرد: با افتتاح این جایگاه، 
هم اکنون منطقه ســاری در هشت ناحیه زیر 
پوشــش خود، تعــداد ۱۳۰ جایــگاه عرضه 
ســوخت مایع و تعداد ٨۷ جایگاه سی ان جی 
تک منظــوره و دو منظــوره دارد.رجب پور 
با اشــاره به فرصت های شــغلی ایجادشده 
در این جایگاه و ارائــه خدمات هر چه بهتر 
به مصرف کنندگان شهرستان  سوخت رسانی 
نکا و مسافران تصریح کرد: این جایگاه برای 
۱۰ نفر اشــتغال زایی کرده است.وی ضمن 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره 

شهیدان هشت ســال جنگ تحمیلی گفت: 
افتخار می کنیم که در کمترین زمان ممکن 
و با ســرمایه گذاری بخش خصوصی، پروژه 
بزرگ احــداث جایگاه عرضه ســوخت نکا 
در چرخه خدمت رســانی قرار گرفت.نماینده 
مردم شهرســتان نکا، بهشــهر و گلوگاه در 
مجلس شورای اســالمی نیز در این مراسم 
ضمن تشکر از مسئوالن شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه ســاری و دیگر 
دســتگاه های اجرایی مرتبــط، گفت: امروز 
سرمایه گذاری و اشــتغال زایی دارای اهمیت 
فراوان است و ما از سرمایه گذاران این پروژه 
قدردانی می کنیم و می خواهیم مسیر تولید و 
ســرمایه گذاری در این برهه که به فرمایش 
رهبر معظم انقالب، سال جهش تولید است، 

تسهیل شود.

پارسال و منتهی به 
بیستمین سالروز تأسیس 
شرکت، ۶0 میلیارد تن 
کیلومتر و بیش از ۱28 
میلیارد لیتر مواد نفتی 
جابه جا شده است که 
رکوردی بی سابقه به 

شمار می آید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

یادداشت

بهبود بازار نفت؛ 
چالش ها و سناریوهای پیش رو

شعیب بهمن
بازار نفت در ســال های اخیــر با بزرگ ترین بحران خــود روبه رو بوده 
اســت؛ زیرا ابعاد منفی همه گیری ویروس کرونــا و پیش از آن، جنگ قیمت 
بین عربســتان ســعودی و روســیه به نحو قابل توجهی بر بازارهای جهانی 
تأثیر گذاشت.شــوک های ناشــی از همه گیری ویروس کرونا و جنگ قیمت 
بین عربســتان سعودی و روســیه به حدی بود که بازارهای جهانی انرژی به 
شــکل بی سابقه ای حتی با ارقام نفتی برای فروش نفت مواجه شدند. از سوی 
دیگر شیوع کرونا فقط بر کاهش مصرف و افت قیمت ها تأثیرگذار نبود، بلکه 
شــرکت های بزرگ نفتی را ناگزیر به توقف یا کاهش هزینه های سرمایه ای، 
به ویژه در زمینه اکتشــاف و توســعه میدان های جدید کــرد. با توجه به دوره 
پرتنشی که بازارهای جهانی انرژی طی ماه های گذشته طی کرده اند، همچنان 
این پرسش وجود دارد که چه زمانی چالش های موجود رفع خواهند شد و بازار 

دوباره به نقطه تعادل می رسد.
چالش هــای موجود میزان تأثیرپذیری بازارهای جهانی انرژی از بحران 

کنونی را می توان در حوزه های زیر مشاهده کرد:
۱- کاهش سطح سرمایه گذاری: بســیاری از شرکت های بزرگ نفتی 
ناگزیر شده اند هزینه های سرمایه ای خود را به نحوی چشمگیری کاهش دهند. 
برای نمونه، شرکت ایتالیایی انی قصد دارد افزون بر میدان های نفتی در عراق، 
سطح سرمایه گذاری خود در پروژه های اکتشاف، تولید و توسعه در مصر، امارات 
و اندونزی را نیز به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد. این وضع در بخش نفت شیل 
به مراتب بدتر است. به نحوی که انتظار می رود هزینه ها و سرمایه گذاری ها تا 
پایان سال ۲۰۲۰، حدود ۴۰ درصد کاهش یابند. به طور کلی پیش بینی می شود 
سرمایه گذاری های کالن شرکت های اکتشافی و تولیدی در سال ۲۰۲۰، حدود 

۳۲ درصد کاهش یابد که پایین ترین سطح در ۱۳ سال گذشته است.
۲- کاهــش تولید: با توجه به افت محســوس قیمــت نفت، بعضی از 
شرکت ها تمایل دارند تولید خود را کاهش دهند. برای نمونه، شرکت آمریکایی 
و چندملیتی کونوکو فیلیپس اعالم کرده تولید خود را ۲۲۵ هزار بشکه در روز 
کاهش داده است که این بزرگ ترین کاهش تولید عمده نفت شیل برای مقابله 
با کاهش بی سابقه تقاضاست. شرکت ملی نفت برزیل نیز از کاهش تولید ۱۰۰ 
هزار بشــکه ای خود تا پایان سال ۲۰۲۰ خبر داده است، در حالی که راه اندازی 

دوباره چاه های معلق، به زمان طوالنی و هزینه زیادی نیاز دارد.
۳- به تعویق انداختن و تعطیلی بعضی از پروژه ها: بسیاری از شرکت های 
بزرگ نفتی یا پروژه هــای خود را به تعویق انداخته اند، یا آنها را کاماًل تعطیل 
کرده اند. برای نمونه، شرکت آمریکایی کنتیننتال رسورس از تعطیلی ناگهانی 
بعضی از میدان ها در ایالت های اوکالهما و داکوتای شمالی خبر داده و اعالم 
کــرده که به دلیل ضعف اقتصــادی نمی تواند محموله هــای نفت خام را به 
مشــتریان تحویل دهد. شرکت انگلیسی ساند انرژی که دارای مجوز تولید در 
میدان گازی تیندارا در شــرق مراکش است، امضای قرارداد نهایی اکتشاف و 

تولید با دولت مراکش را به اواخر ژوئن ۲۰۲۰ موکول کرده است.
۴- افت شدید ســود شــرکت های انرژی: در ماه های اخیر بسیاری از 
شرکت های بزرگ که در حوزه انرژی فعال هستند، با کاهش شدیدی در کسب 
سود و منفعت اقتصادی خود روبه رو شده اند. بریتیش پترولیوم اعالم کرده که 
به دلیل پیامدهای جنگ قیمت و تأثیر ویروس کرونا، سود این شرکت در سه 
ماه نخست سال ۲۰۲۰، دوسوم کاهش یافته است. اکوینور غول نفتی نروژی 

نیز از کاهش دوسومی سود سهام سه ماهه خود خبر داده است.
۵- تعدیل اجباری نیروی کار: بیشــتر شرکت های اکتشافی و تولیدی 
و شــرکت های ارائه دهنده خدمات در زمینه میدان های نفتی مجبور شدند به 
دلیل صرفه جویی در هزینه ها، بسیاری از کارگران خود را تعدیل کنند. بریتیش 
پترولیوم حدود ۱۵ درصد از نیروی کار خود را در پاســخ به بحران همه گیری 
ویروس کرونا کاهش داد. شــرکت آمریکایی آپاچینیز اعالم کرد ٨۵ نفر را در 

دفتر خود در میدلند از کار برکنار می کند.
۶- کاهــش فعالیت کارگران و کارمندان: برخی شــرکت های فعال در 
حوزه انرژی برای کاهش هزینه های خود ناگزیر شــدند کارگران و کارمندان 
را از ســفرهای خارجی منع کنند. برای مثال، رویال داچ شل یکی از نخستین 
شرکت هایی بود که سفر کارمندان و مدیران خود به خارج از کشور را به حالت 
تعلیق درآورد. شرکت آمریکایی شورون نیز از کارمندان خود خواست سفرها را 
به تعویق بیندازند. این شرکت از کارمندان خود در لندن درخواست کرد که به 
ایاالت متحده بازگردند، همچنین شرکت خدمات نفتی هالیبرتون آمریکا ۳۵۰۰ 

نفر از کارکنان خود را به دلیل سقوط قیمت نفت به مرخصی فرستاد.
سناریوهای آینده

صنعت نفت هم اکنون از اطمینان نداشتن نسبت به آینده قیمت ها رنج 
می برد. به ویژه پس از ســقوط قیمت ها در ماه آوریل ســال ۲۰۲۰ و  تردیدها 
درباره آینده بازار، با توجه به شــاخص های کنونی می توان وقوع دو سناریو را 

انتظار داشت:
سناریوی نخست؛ بهبود قیمت ها: کاهش سرمایه گذاری ها در بخش نفت 
کاهش تولید در اوپک پالس و کاهش داوطلبانه تولید در میان برخی کشورهای 
تولیدکننده می تواند به کاهش عرضه منجر شود. این موضوع همراه با احتمال 
افزایش تقاضا در میان مدت به دلیل بهبود شرایط ناشی از بحران کرونا، زمینه 
را برای رشد قیمت فراهم می کند. البته این روند به سرعت اتفاق نخواهد افتاد 
و به احتمال زیاد تا اواسط سال ۲۰۲۱، نفت در محدوده قیمتی ۳۰ تا ۴۰ دالر 

باقی خواهد ماند.
ســناریوی دوم؛ ســقوط کامل قیمت نفت: در صــورت ادامه عملیات 
ذخیره سازی از سوی کشورهای مصرف کننده، تولید اجباری برخی تولیدکنندگان 
به دلیل توانایی نداشتن در متوقف کردن تولید و کاهش تقاضای مصرف نفت 
برای مدت طوالنی به واسطه تداوم تأثیر منفی اقتصادی بحران کرونا می توان 

انتظار فلج شدن بازارهای انرژی و در پی آن، سقوط قیمت نفت را داشت.
با وجود شواهد و دالیلی برای وقوع هر یک از سناریوهای باال، با این حال 
سناریوی نخست با توجه به تمایل بسیاری از کشورها برای بازگشایی بخش های 
اقتصادی خود محتمل تر است، زیرا راه اندازی کسب وکارها به خودی خود سبب 
افزایش تقاضای جهانی برای مصرف نفت خواهد شد و این موضوع با توجه به 
توافق های موجود برای کاهش ســطح تولید در اوپک پالس و همچنین توقف 

روند سرمایه گذاری در حوزه انرژی، به بهبود قیمت ها منجر می شود.

ادغام نفتی چند میلیارد دالری دیگری در راه است
ادغام  توافــق  جدیدتریــن  در 
نفت  شرکت  آمریکایی،  تولیدکنندگان 
و گاز دوون انرژی شرکت انرژی دبلیو 
پی ایکس انــرژی را در قراردادی به 
خریداری  دالر  میلیــارد   ۲.5۶ ارزش 

می کند.
این قرارداد در شــرایطی انجام 
می گیرد که شــرکتهای نفت شیل 
آمریکا به دلیــل قیمت ضعیف نفت 
سرمایه  تهیه  برای  مشکالتشــان  و 
متحمل  بدهی،  بازپرداخت  منظور  به 
ضررهای مالی شــده اند.بر اســاس 
قرارداد میان دو شرکت، ارزش سهم 
شــرکت دبلیو پی ایکس ۴.۵۶ دالر 
تعیین شــده که ۲.۷ درصد باالتر از 
قیمت نهایی معامالت جمعه اســت. 
از  این شــرکت پس  ارزش ســهام 
انتشار خبر ادغام، ۱۱.۵ درصد جهش 
یافت و ۴.٩۵ دالر معامله شد در حالی 
که ســهام دوون انرژی با ۴.۷ درصد 
افزایش، ٩.۲۳ دالر بود.قرارداد دوون، 
دومین قرارداد بــزرگ ادغام پس از 
شــوک قیمت نفت در آوریل است. 
شرکت شــورون در ژوئیه توافق کرد 
شــرکت نوبل انرژی را در قراردادی 
بــه ارزش پنج میلیارد دالر خریداری 
کند.دوون اظهــار کرد که انتظار می 
رود این قرارداد در اوایل سال ۲۰۲۱ 
نهایی شــود و به کاهش هزینه ها و 
افزایش جریان نقدینگی ســاالنه به 
میزان ۵۷۵ میلیون دالر تا پایان سال 
آینــده کمک خواهد کرد.بر اســاس 
گزارش رویترز، تولید نفت دو شرکت 
می تواند به ۲۷۷ هزار بشــکه در روز 
برســد.احتمال این کــه قراردادهای 
ادغام بیشــتری در راه باشــد، وجود 

دارد. بازیگــران بزرگ صنعت انرژی 
بــرای تحمل هر بحرانــی حتی اگر 
ناچار بــه کاهش هزینــه و کاهش 
مشاغل باشند، توانایی کافی را دارند 
آسیب  متوسط  اما شرکتهای مستقل 
پذیرتر هســتند. این امر به خصوص 
در صنعت نفت شیل آمریکا به خوبی 
تولیدکنندگان  اســت.  مشاهده  قابل 

مقروض از یک ســو با نابودی تقاضا 
بر اثر شیوع ویروس کرونا و از سوی 
دیگر با فشار ســرمایه گذاران برای 
ســوددهی باالتر مواجه هستند.موج 
ادغامها و خریدها یکی از مشــخصه 
های هــر رکــودی در صنایع دوره 
ای اســت اما این بار حتی این موج 
هم مبهم اســت زیــرا پاندمی کرونا 

باعث شده اســت خریداران احتمالی 
تمایلی برای ریسک کردن پول خود 
نداشته باشند. اگر تقاضا برای نفت به 
وضعیت عــادی برنگردد، هیچ دلیلی 
برای ســرمایه گذاری در داراییهای 
نفتــی وجود نخواهد داشــت. با این 
حال خبــر ادغام شــرکتهای دوون 
انرژی و دبلیو پی ایکس نشــان می 

دهــد که ممکن اســت هنوز امیدی 
بــرای قراردادها در فضــای نفت و 
گاز وجود داشــته باشد.برای بسیاری 
از شــرکتها در این بخش، ادغام تنها 
راه بقاســت زیرا نفــت در محدوده 
۴۰ دالر محبوس شــده که بســیار 
کمتر از قیمت ســودآوری بسیاری از 
تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا است.

آسيب نفت شيل به محيط زيست

فریدون برکشلی
رییس دفتر مطالعات انرژی وین 

بازار نفت، به پیش بینی های میکرب 
شناسان، بیشتر از خبرگان نفتی بها می دهد؛ 
زیرا بازگشت یا ترمیم تقاضای جهانی نفت، 
در گروی بازگشــت نسبی تقاضا و مصرف 

است.
بــازار جهانی نفت، چنــد واقعه مهم 
را پشــت سرگذاشــته و هنوز هــم، وقایع 
مهم تری را پیش رو دارد، چند روزی است 
که از برگزاری کم ســرو صدای شصتمین 
ســالگرد تاســیس اوپک، می گذرد. قبل از 
آن اجالس وزرای نفت کمیته موســوم به 
کمیته وزارتی نظارت بر بازار اوپک پالس 
گذشته است. ۲۷ و ۲٨ سپتامبر هم وزرای 
نفت و انرژی گروه ۲۰ به ریاست عربستان، 
اجالس مجازی، داشــت. اما هنوز شــاید، 
مهم تر انتظار برای نتیجه انتخابات ریاست 

جمهوری امریکا در تاریخ ۲ نوامبر است.
قفل بر قیمت طالی سیاه

نســبتًا  مدت  نفت،  جهانی  قیمت های 
طوالنی است که روی ۴۰ دالر برای برنت و 
اندکی پایین تر برای دبلیو تی ای، قفل کرده 
است. نوسان گیری و معامالت کاغذی، گاه 
اندک افزایشــی را در دامنــه محدود، از خود 
نشــان می دهد. اما بــازار عالیم محکمی و 
آدرس های درستی از دست اندرکاران اصلی 
بازار دریافت نمی کند. در شرایط تخریب حزن 
انگیز بازار جهانی نفت و فزونی عرضه نسبت 
به تقاضــا، معامله گــران در فضایی مبهم، 
تصمیم گیری می کنند. در واقع دستاندرکاران 

عمده بازار هم، آدرس و مســیر روشنی را در 
اختیار ندارند. امروزه تحلیلگران نفتی، اعتماد 
بازار را از دســت داده اند، در حال حاضر بازار 
نفت، بــه پیش بینی های ایمیونیســت ها و 
میکرب شناســان، بیشــتر از خبرگان نفتی، 
بها می دهد. همه می دانند که تا زمان پاســخ 
محکــم و قانع کننــده ای از ســوی جامعه 
جهانی پزشــکی، باید در انتظار باقی بمانند. 
زیرا بازگشــت یا ترمیم تقاضای جهانی نفت، 
در گرو بازگشــت نســبی تقاضــا و مصرف 
نفت اســت. در این میان گردنکشی و دروغ 
پردازی هــای نو آوران بازار انرژی و دســت 
اندرکاران بــازار انرژی که با شــعار حمایت 
از محیط زیســت وارد صحنه شده اند، کار را 
دشــوار تر کرده اســت، این درست است که 
محیط زیســت از بابت زیاده روی در افزایش 
کربن، تحت شــرایط دشــواری قرار گرفته 

است، اما انتشــار دهندگان گازهای مسموم، 
خود بیشترین ســهم را در مصرف آن دارند 
و مطلقًا تالشــی برای بهســازی انرژی های 
فسیلی انجام نمی شــود. تولید کنندگان نفت 
و گاز هم نســبت به ارتقا کیفیــت و بهبود 

سوخت های فسیلی از خود نشان نمی دهند.
۶5 درصد تقاضای نفت در دست اوپکی ها

در ایــن میان نفت و گاز شــیل که 
بیشــترین لطمــات را به محیط زیســت 
وارد می کننــد، تحت حمایــت همه جانبه 
قرار دارند و کمترین فشــاری را از سوی 
هواداران محیط زیســت تحمل نمی کنند. 
دوشــیزه گرتا تونبرگ ســوییدی که طی 
دوسال گذشته، پرچمدار حمایت از محیط 
زیســت بود و بــه عنوان ســفیر حامیان 
محیط زیستی به کشــورهای متعدد، سفر 
کرده اســت، در گفتگویی در ۲ سپتامبر با 

تلویزیون ســوییس گفت که، حاال متوجه 
شده که کســانی که برایش برنامه ریزی 
می کردنــد، هیــچ چیز از محیط زیســت 
نمی دانســتند. در ایــن میــان باید، نقش 
اوپک را تحســین کرد. اوپک در دوره ای 
که پرچم مدیریت و ثبات بازار را به دســت 
گرفــت، ۶۵ در صد تولید جهانی نفت را در 
اختیار داشت. اوپک امروز کمتر از یک سوم 
تقاضای جهانی نفت را به عهده دارد، اما با 
به هنگامی و همراه ساختن، تولید کنندگان 
غیر اوپک، تنها مرجع مســوول ثبات بازار 
جهانی نفت است. اوپک در شصت سالگی، 
اثــری از کهولت نــدارد و هدایت بازار بین 
المللی و ثبات بازار را در اختیار دارد. در اینجا 
توجه به این واقعیت، حایز اهمیت است که 
در فضای ابهام در بهبود معنی دار تقاضای 
نفت، اطالعات گمــراه کننده هم، تاثیرات 

بدی دارد. چین نشــانه هایی از بازگشــت 
تقاضا، بروز می دهد، این خوب است، اما به 
درســتی معلوم نیست که چه میزان مصرف 
و یا ذخیره سازی می شود. گزارشات حکایت 
از آن دارد که ذخیره ســازی های خشکی 
و روی آبی، انجام می شــود کــه در اکتبر 
متوســط آن از ۱ میلیون بشکه گذشت. این 
ذخیره ســازی ها، در قیمت پایین به ســود 
مصرف کنندگان اســت، اما از سوی دیگر 
هزینه انبار نفت هم در حال افزایش اســت. 
در نتیجه در صورت ادامه ذخیره سازی ها، 
هزینه نگهداری آن، قیمت عملیاتی نفت را 
باال خواهد برد. دبیرخانه سازمان اوپک هم 
نیازمند، باز آرایی و تطبیق خود با شــرایط 
دشــوار بازار جهانی است. مدیریت عرضه و 
ساختار بازار، حاال به یک باز تعریف نیازمند 

است. 
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مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران:

هزینه کرد قراردادهای پژوهشی ازدیاد 
برداشت، چندروزه جبران می شود

توســعه فناورانه میدان های 
 13 به واســطه  هیدروکربــوری 
قراردادی که به تازگی میان شرکت 
ملــی نفت ایران و دانشــگاه ها و 
وارد  امضا شــد  تحقیقاتی  مراکز 
مرحلــه جدیدی شــده و حاال با 
احتســاب ۹ قراردادی که پیش از 
این امضا شــده بود، زمینه انجام 
مطالعات ازدیاد برداشت حدود 50 
درصد از ذخایر نفت و گاز کشــور 
و همین طور زمینه مشــارکت 13 
دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در این 

فرآیند فراهم شده است.
مدیــر پژوهــش و فناوری 
شرکت ملی نفت ایران، مهم ترین 
دستاورد این قراردادهای پژوهشی 
را دســتیابی به زبان مشــترک 
میان نفت و دانشــگاه می داند و 
می گوید »در صورت افزایش یک 
درصدی ضریب بازیافت نفت، از 
برداشــت، کل  ازدیاد  این  محل 
هزینه کرد ٩ قرارداد امضا شــده 
)قراردادهای مرحله  دانشگاه ها  با 
نخســت( در کمتر از یک هفته 
جبــران می شــود«. از کنار این 
موضوع نمی توان به سادگی عبور 
کرد، به ویژه کــه تنها در یکی از 
قراردادهای توسعه فناورانه یعنی 
طرح پژوهشــی میدان آزادگان، 
صحبــت از افزایش ۱۰ درصدی 
ضریب بازیافت در میان اســت. 
ابراهیــم طالقانــی در گفت وگو 
بــا شــانا، درباره دســتاوردهای 
همــکاری نفــت با دانشــگاه ها 

توضیح می دهد:
طرح هــای توســعه فناورانه ۹  ��

میدان نفتــی که قراردادهای آن در 
دولت یازدهم امضا شد، االن در چه 

مرحله ای است؟
حاصل  خوبی  پیشرفت های 
شــده. همان طور که پیش تر هم 
اعالم شــده، برخی دانشــگاه ها 
به نتایــج خوبی مبنی بر افزایش 
ضریب بازیافت میدان ها دســت 
یافته اند و پیشرفت کار طی حدود 
سه سال و سه ماهی که از ابالغ 
به طور  قراردادها می گــذرد،  این 
میانگیــن به ۲۰ درصد رســیده 

است.
چرا قراردادها ســال ۹۶ ابالغ  ��

شد؟
صورت جلسه اولیه سال ٩۳ 
امضا و ســال ٩۴ هم قراردادها 
تهیــه و ابــالغ شــد، امــا کار 
به صــورت فرآیندی بود و همین 
موضوع، روند پیشروی طرح ها را 
کند می کرد. به همین منظور در 
نشست های مشترک با دانشگاه ها 
به این نتیجه رســیدیم که تغییر 
است.  اجتناب ناپذیر  قرارداد  تیپ 
به هر حال تجربــه همکاری در 
این سطح و به این شکل، پیش تر 
وجود نداشت و طبیعی بود که در 
خالل کار، چالش هایی بروز کند، 
بنابراین با نظــر وزیر نفت، مقرر 
شــد قراردادهای جدید به نحوی 
تنظیم شود که دانشگاه به عنوان 
مشاور میدان فعالیت کند. به این 
ترتیب قراردادها ســال ٩۶ ابالغ 
شــد. این قراردادهــا در پنج فاز 
دنبال می شــود که برخی طرح ها 

به فاز سوم هم رسیده اند.
کدام طرح ها؟ ��

انســتیتو  نمونــه  به طــور 
مهندسی نفت دانشگاه تهران در 
طرح آزادگان، دانشــگاه صنعتی 
شریف در کوپال و دانشگاه سهند 

در سروش.

امضــای ۱۳ قرارداد جدید برای  ��
مطالعات ازدیاد برداشــت میدان ها 
به طور طبیعی به این معناســت که 
قراردادهای پژوهشــی پیشــین 
ثمربخش بوده. مهم ترین دستاورد 
حاصل از مطالعات ۹ میدان نفتی چه 

بوده است؟
شــاید انتظــار اصلــی در 
نــگاه نخســت، افزایش ضریب 
بازیافت میدان باشــد، اما شخصًا 
فکر می کنم دســتاورد اصلی این 
قراردادها، ذوب شــدن یخ روابط 
بین دانشگاه و صنعت نفت بوده 
اتفاق  ایــن  اینکه  برای  اســت. 
بیفتد زمان زیادی صرف شــد و 
تالش های زیادی صورت گرفت. 
ابتدای کار، دانشــگاه ها معترض 
بودند نفت آن طــور که باید آنها 
را جــدی نمی گیرد و همه چیز را 
»سرکاری« تلقی می کردند. نفت 
هم به دلیل باور نداشتن کامل به 
توانمندی های دانشگاه ها، برخورد 
با گذشت  اما  منعطفی نداشــت، 
زمــان و شــناخت پیــدا کردن 
ظرفیت های  به  نســبت  طرفین 
متقابــل، به تدریــج ایــن روابط 
بازرســی گونه  نگاه  یافت.  بهبود 
یا تالش بــرای مچ گیری، جای 
خــود را به همــکاری و تالش 
داد  رفع چالش های مخزن  برای 
و همزبانی حاصل شــد. به نظرم 
مهم ترین دستاورد این قراردادها، 
همیــن همزبانی بیــن صنعت و 
به  به راحتی  کــه  بود  دانشــگاه 
دســت نیامد. نتیجه اش هم این 
شــده که در دانشــگاه ها شور و 
تحرک به وجود آمــده و رقابت 
اعضای  شــده؛  ایجاد  تنگاتنگی 
هیئت  علمی به میدان آمده اند و 
پایان نامه ها همســو با این هدف 
جهت دهی شده است. حتی برخی 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها 
در مسیر اجرای این قراردادها، در 
شرکت های مشاور یا شرکت های 
اکتشاف و تولید ایرانی مشغول به 
کار شده اند. قراردادهای مطالعات 
میدان هــای  برداشــت  ازدیــاد 
از حیــث کاربردی کردن  نفتی، 
بوده  اتفاق خوبی  پژوهش ها هم 
است. ما امروز به جرأت می توانیم 
بگوییــم پژوهــش را تنها برای 
پژوهش انجام نمی دهیم و آن را 

به طور کاربردی دنبال می کنیم.
درباره دانشگاه ها گفتید. رویکرد  ��

شرکت ملی نفت ایران در قبال این 
نوع همکاری چه تغییری کرد؟ ۶ سال 
پیش کــه صحبت از این قراردادها 
شــد، این تصور بود که شاید نفت 
به راحتی حاضر به بررسی و ارزیابی 
پیشنهادهای یک دانشگاه یا مرکز 

تحقیقاتی نشود.
ابتــدا تا حــدودی هم این 
نگرش درست بود، اما همان طور 
کــه گفتــم به تدریــج همزبانی 
حاصل شــد. شاید باورتان نشود، 
اما االن این ســطح همکاری به 
جایی رسیده که شرکت های تابع 
با دانشــگاه ها درباره موضوعات 
بســیاری مشــورت می کنند. هر 
هفتــه مدیرعامل شــرکت ملی 
نفت ایران بــا نمایندگان یکی از 
دانشگاه های طرف قرارداد جلسه 
دارد و مسائل این طرح ها هفتگی 
با حضور مدیران ارشد نفت رصد 
و پیگیری می شود و آن دسته از 
پیشــنهادهای دانشگاه ها هم که 
مــورد تأیید شــرکت های فرعی 
این نشســت ها  واقع شــده، در 
با حضــور مدیریت هــای تولید، 
برنامه ریزی تلفیقــی و... ارزیابی 
می شوند. این استقبال در نفت تا 
جایی بــوده که برای امضای ۱۳ 
قرارداد جدید، شــرکت های تابع، 
نیاز را تنها  شــرح خدمات مورد 
ظرف دو ســه  هفته آماده کردند. 
باور نسبت  ایجاد  موضوع اصلی، 
دانشــگاه ها  توانمندی های  بــه 
ایجاد شــده،  باور  ایــن  بود که 
به وضوح  ارزیابی ها  اینکه  ضمن 
نشــان می دهد بازگشت سرمایه 
حاصل از این مطالعات به میزان 
قابل توجهــی درآمدزا و اقتصادی 

است.
منظورتــان عوایــد حاصل از  ��

افزایش ضریب بازیافت است؟
که  شده  اعالم  بارها  دقیقًا. 
تنها یــک درصد افزایش ضریب 
بازیافت نفــت می تواند میلیاردها 
دالر برای کشــور درآمدزایی به 
باشــد. حاال تصور  همراه داشته 
کنید نتایج حاصــل از طرح های 
مطالعــات ازدیــاد برداشــت ٩ 
میدان نفتی، افق افزایش ضریب 
بازیافت را به میزانی بسیار بیشتر 

از یــک درصــد پیــش روی ما 
انستیتو  مطالعات  کرده.  ترســیم 
تهران  دانشــگاه  نفت  مهندسی 
افزایــش ۱۰ درصــدی ضریب 
نشــان  امکان پذیر  را  بازیافــت 
داده؛ مطالعات ســهند در میدان 
سروش از امکان افزایش حدود ۶ 
درصدی ضریب بازیافت حکایت 
دارد و مطالعات دانشــگاه صنعت 
نفت هــم امــکان افزایش ۱.۵ 
درصدی ضریــب بازیافت میدان 
عظیم گچســاران را مطرح کرده 
است. این در حالی است که تمام 
هزینه کــرد نفــت در طرح های 
توســعه فناورانــه ٩ میدان نفتی 
معادل ۰.٨ روز تولید نفت کشور 
اســت و از محــل عواید حاصل 
از افزایــش یک درصدی ضریب 
در  نفــت، کل هزینه ها  بازیافت 
کمتر از یک هفته جبران می شود، 
یعنی می تــوان حجم عظیمی از 
کار و تحرک برای دانشــگاه ها و 
جامعه علمی کشور، آن هم برای 
بلندمدت )۱۰ ســال( ایجاد کرد 
و در عین حال کشــور را تا چند 
برابر بیشتر از عواید این قراردادها 

منتفع ساخت.
آقای کرباســیان در مراســم  ��

امضای قراردادهای پژوهشــی ۱۳ 
میــدان، به اجرای »برنامه مطالعات 
اقدام ســریع« در طرح  توســعه 
فناورانه ۹ میدان نفتی اشاره کردند. 

درباره این برنامه توضیح دهید.
 Fast Track برنامــه 
Study )مطالعات اقدام ســریع( 
را در فاز دوم بسته های قراردادی 
طرح توســعه فناورانــه میدان ها 
تعریــف کرده ایم تا دانشــگاه ها 
هم زمــان که مطالعــات خود را 
اقدام ها  برخــی  می دهند،  انجام 
را کــه انجــام آن نیازمند منتظر 
برای تکمیل همه مراحل  ماندن 
مطالعات نیست، در بازه زمانی ۶ 
تا ۱۲ ماه اجرایی کنند و از نتایج 
این اقدام هــا در جریان مطالعات 
هم بهره مند شوند که این برنامه 
در برخــی طرح ها اجرایی شــده 

است.
ایجــاد مراکز فنــاوری در چه  ��

مرحله ای است؟
در مسیر اجرای قراردادهای 
توســعه فناورانه ٩ میدان نفتی، 

تحقیقاتــی  مراکــز  راه انــدازی 
-فناورانه در دانشگاه ها در برنامه 
قــرار گرفت کــه بــرای نمونه 
هم اکنون، مرکز فناوری مطالعات 
دانشگاه  در  آســفالتین  رســوب 
امیرکبیر که قدمت زیادی در این 
حوزه مطالعاتی دارد ایجاد شــده 
است. به موازات آن مراکز فناوری 
دیگری نیز در حال شــکل گیری 
اســت؛ مانند مرکــز فناوری آب 
هوشمند در دانشگاه های صنعتی 
شــریف و فردوسی مشهد، مرکز 
در  تولید  ســازوکارهای  فناوری 
مخازن شکاف دار در دانشگاه  آزاد 
و پژوهشــگاه صنعت نفت، مرکز 
فناوری ســنگ های دیجیتال در 
دانشــگاه تهران و مرکز فناوری 
پلیمر در دانشگاه سهند. دانشگاه 
امیرکبیــر، ایجاد مرکــز فناوری 
ردیاب گاز را در هم در دســتور 

کار دارد.
با شــدت گرفتــن تحریم در  ��

ســال های اخیــر، آیــا همکاری  
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی با 

شرکای خارجی شان ادامه یافته؟
سطح  بر  تحریم  بی شــک 
همکاری های بین المللی حتی در 
این قراردادهای پژوهشی بی تأثیر 
همکاری ها  برخــی  امــا  نبوده، 
با وجــود این شــرایط هم ادامه 
یافته است. دانشــگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی طرف قرارداد با شرکت 
ملی نفت ایران با مراکز تحقیقاتی 
و دانشگاه هایی از فرانسه، اتریش، 
هلند و کانادا در تعامل بوده اند و 
همچنان  همکاری ها  از  بعضــی 

دنبال می شود.
فکر می کنید با توجه به مسیری  ��

که در قراردادهای توسعه فناورانه ۹ 
میدان نفتی طی کردید، مسیر اجرای 
طرح هــای جدید )۱۳ قــرارداد( 

هموارتر باشد؟
است.  همین  انتظارمان  بله 
قراردادهای  تجارب  از  استفاده  با 
جدید،  قراردادهای  در  پیشــین، 
ابتدا بســته IOR و همچنین  از 
موضوع اســتفاده از فناوری های 
مصنوعی  هــوش  مانند  نوظهور 
و... مدنظــر قرار گرفته اســت، 
برای  دانشــگاه ها  از  همچنیــن 
انســانی نفت  آموزش ســرمایه 

کمک خواهیم گرفت.

گزارش

وزارت نفت برای طالهایی که سوزانده می شود، چه کرد؟
یکـی از برنامـه هـای دولـت جمـع آوری گازهـای همـراه نفت اسـت کـه طبق وعـده وزیر 
نفـت ایـن امـر تـا دو سـال دیگـر محقـق مـی شـود و تاکنـون نیـز برنامه هـای متعـددی برای 

تسـریع آن بـکار بـرده شـده امـا بـا این وجـود ایـن طرح همچنـان مـورد انتقاد اسـت.
سـاالنه بیـش از ۱۵۰ میلیـارد متـر مکعـب گاز تحـت عنـوان فلرینـگ یـا سـوزاندن گازهـا 
توسـط مشـعل در جهـان بـه مـواد آالینـده تبدیل می شـود که بـر اسـاس آمارهای بانـک جهانی 
ایـن رقـم چیـزی معـادل یـک سـوم مصـرف گاز کل اروپا اسـت. از کل حجـم گازهـای آالینده، 
۷۵ درصـد آن متعلـق بـه ۱۰ کشـور اسـت کـه ایـران هم جـزء آنها محسـوب می شـود.به همین 
دلیـل  در ابتـدا تصمیـم بـر آن شـد تـا طرح هـای جدیـدی کـه در صنعـت نفـت ایـران تعریـف 
می شـود، بـدون فلرینـگ باشـد و مشـعل تنهـا بـرای اطمینـان و مواقع اضطراری سـاخته شـود. 
همچنیـن وزارت نفـت مکلـف شـد تـا تکلیف فلرهـای قبلـی را نیز مشـخص کند. در ایـن مورد، 
در مفـاد مرتبـط بـا وزارت نفـت در مـاده ۴٨ قانـون برنامـه ششـم توسـعه کشـور آمده اسـت که 
تمامـی طرح هـای جمـع آوری، مهـار، کنتـرل و بهره بـرداری از گازهـای همـراه تولیـد و مشـعل 
در کلیـه میادیـن نفتـی و تأسیسـات صنعـت نفـت را بـا تعییـن نرخ عادالنـه خـوراک آن ها ظرف 
مـدت حداکثـر سـه  مـاه از تاریـخ الزم االجـراء شـدن ایـن قانـون از طریـق فراخـوان به مـردم و 
بخـش غیردولتـی واگـذار کند، به گونـه ای که تا پایـان برنامه حداقـل نود درصد گازهای مشـعل 
مهـار و کنتـرل شـده باشـد.امری که وزیـر نفت نیز بـر آن تاکید داشـته، او که سـوزاندن گازهای 
همـراه را بـه مشـابه سـوزاندن طـال می دانـد، اعالم کرد کـه بیـش از ٩۶ درصد گازهـای همراه 
نفـت در ۶ منطقـه اصلـی تـا دو سـال آینده جمع آوری شـده و بخشـی بـرای مصرف سـوخت به 
شـبکه داده می شـود و هیدروکربورهـای سـنگین تر بـه عنـوان خوراک پتروشـیمی در نظـر گرفته 
خواهـد شـد.بر این اسـاس در شـرایط فعلـی اجرای همزمان ٩ طـرح NGL در مجمـوع با ظرفیت 
جمـع آوری روزانـه ۵.۱ میلیـارد فـوت مکعـب گازهـای همـراه نفت شـامل طرح های پاالیشـگاه 
 ،)۳۲۰۰ NGL( پاالیشـگاه گاز یـادآوران خلیج فـارس ،)NGL گاز بیدبلنـد دو )شـامل چهـار طرح
 NGL ،۲۳۰۰ میدان مارون NGL پاالیشـگاه گاز هنگام )مشـعل گازی جزیره قشـم(، )دهلران( و

خـارگ در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
تا سال 1401 همه گازهای همراه فرآورش و خوراک پتروشیمی ها می شود

وزیـر نفـت همچنیـن به تازگی در پاسـخ بـه انتقـادات نماینـدگان مجلـس در این خصوص 
گفـت: مسـبب آنچـه مـاده ۱۲ قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر را در ایـن زمینه نابـود کرد، 
تبصـره ۱۴ بـود کـه بـر اسـاس آن، تمامـی منابـع خـرج یارانه هـا می شـود و مقـدار کمـی بـرای 
بهینه سـازی در نظـر گرفتـه شـد که آن هـم تخصیص داده نمی شـود. در زمینه طرح گاز مشـعل، 
طـرح بیدبلنـد خلیـج فـارس به عنـوان بزرگ تریـن طـرح کشـور بـرای جلوگیـری از سـوزاندن 
گازهـای همـراه نفت اسـت کـه در آسـتانه بهره برداری قـرار دارد و تا سـال ۱۴۰۱ همـه گازهای 

همـراه فـرآورش و خـوراک پتروشـیمی ها می شـود.
جمع آوری گازهای همراه در مناطق نفت خیز جنوب تا 1401

جنـوب  نفت خیـز  مناطـق  در  فلرهـا  از  کـدام  هـر  گازهـای  جمـع آوری  بـرای  همچنیـن 
برنامه ریـزی شـده و قرار اسـت حـدود ٩۰ درصـد از گازهای همـراه جمع آوری شـود. عمده گازها 
در میادیـن کوچـک اسـت کـه امکان احداث تاسیسـات جمـع آوری در آن هـا نبوده، اما بـرای این 
میادیـن بـه گفتـه سـعید کوتی - مدیـر تولید شـرکت ملی مناطـق نفت خیز جنـوب - برنامه هایی 
در نظـر گرفته شـده اسـت.بر این اسـاس، به سـوزی فلرها در نقاطـی که مجاور مناطق مسـکونی 
اسـت، آغـاز شـده و بـه طـور کلـی از نظـر ایمنـی، فلر خامـوش معنـی نـدارد و شـمعک آن باید 
روشـن باشـد، امـا روشـن بـودن شـمعک، گازسـوزی تلقـی نمی شـود. بـرای جمـع آوری فلرهـا 
۲۳ کارخانـه کوچـک راه انـدازی خواهـد شـد کـه صفـر تـا ۱۰۰ تجهیـزات آن ایرانـی اسـت و 
باعـث اشـتغال زایی نیروهـای بومـی می شـود.به تازگـی مسـعود کرباسـیان - مدیرعامل شـرکت 
ملـی نفـت ایـران اعـالم کـرد: اجـرای پـروژه جمـع آوری گازهـای مشـعل در حوزه شـرکت ملی 
مناطـق نفت خیـز جنـوب به میـزان ۱٨ تـا ۲۰ میلیـون مترمکعـب در روز در قالب سـرمایه گذاری 
شـرکت های پتروشـیمی مـارون و پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیـج فـارس بـا هـدف تأمیـن خـوراک 
صنایـع پتروشـیمی تـا سـال ۱۴۰۱ و همچنیـن پیگیـری اجـرای قـرارداد واحدهـای جمـع آوری 
و فـرآورش گاز و گاز مایـع ۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ بـه ترتیـب در حـوزه جنـوب غـرب و غـرب کشـور بـا 
هـدف جمـع آوری حـدود ۱۲ میلیـون مترمکعـب در روز گازهای مشـعل به عنوان خـوراک صنعت 

پتروشـیمی تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ انجام می شـود.
 استقبال بخش خصوصی از پروژه های جمع آوری گازهای همراه

ظاهـرا بخـش خصوصـی از پروژه های گازهای همراه اسـتقبال بسـیار خوبی کـرده و در این 
راسـتا مناقصه هـا برگـزار شـده و برنـده آن مشـخص شـده اسـت کـه برخـی پروژه هـا راه اندازی 
شـده و برخـی در حـال احـداث اسـت و بـا انجـام ایـن پروژه هـا گاز و گاز مایـع بـه میـزان گاز 
تولیـدی کشـور اضافـه می شـود؛ در واقـع گاز بـه میـزان تولیـد گاز طبیعـی و مایعات بـه خوراک 

پتروشـیمی ها تبدیـل خواهد شـد. 
جزییات قرارداد با هلدینگ خلیج فارس و مارون

طبـق آنچـه کـه اعـالم شـده، قـرارداد بـا هلدینـگ خلیـج فـارس و مـارون امضـا شـده و 
ایـن  دو شـرکت حاضـر بـه سـرمایه  گـذاری شـده اند و طبـق قـرارداد، گازهـای جمع آوری شـده 
توسـط هلدینـگ خلیـج فـارس خـوراک بیدبلنـد ۲ را تامیـن می کنـد و مـارون تثبیـت و افزایش 
تولیـد پتروشـیمی از مـارون را فراهـم می کنـد. مـارون نیـز ۱۶۷ میلیـون دالر در هشـت پـروژه 
سـرمایه گذاری کـرده و حجـم گازی کـه جمـع آوری می کنـد، ۲۵۰ میلیـون فـوت مکعـب در روز 
اسـت و هلدینـگ خلیـج فـارس نیـز یـک میلیـارد و ۴٩ میلیـون دالر سـرمایه گذاری کـرده کـه 

حجـم گازی جمـع آوری شـده توسـط آن، ۵۱۰ میلیـون فـوت مکعـب اسـت.
کارشناسان چه می گویند؟

در همیـن رابطـه محمـد خطیبی - کارشـناس حـوزه انرژی با اشـاره به اهمیـت جمع آوری 
گاز هـای فلـر و تاثیـرات آن بر اقتصاد و مسـائل زیسـت محیطی کشـور، به ایسـنا گفـت: با توجه 
بـه اینکـه جمـع آوری گازهای مشـعل ضمـن منافع مسـتقیم اقتصـادی دارای منافع غیرمسـتقیم 
زیـادی همچـون کاهـش آلودگی هـای زیسـت محیطی اسـت و در برنامـه ششـم توسـعه نیـز 
تاکیـدات ویـژه ای بـه جمـع آوری ایـن گازهـا صـورت گرفتـه، وزارت نفت بایـد با جدیـت در این 
مسـیر گام بـردارد.وی بـا بیـان اینکـه باید دید که بر اسـاس اسـناد باالدسـتی وزارت نفـت تا چه 
میـزان در ایـن مسـیر گام برداشـته اسـت، تصریح کرد: پخش شـدن گاز هـای فلر در هـوا ایجاد 
آلودگـی مـی کنـد ضمـن آنکـه ایـن موضـوع یـک ثـروت اسـت و جمـع آوری آن مـی تواند به 
اقتصـاد کمـک کند.ایـن کارشـناس حوزه انرژی بـا بیان اینکه الزم اسـت اقدامات بیشـتری برای 
سـر و سـامان دادن بـه ایـن موضـوع صـورت گیرد، اظهـار کـرد: البته در سـال های اخیر شـاهد 
بهبـود نسـبی ایـن مسـاله هسـتیم و امیدواریـم کـه برنامـه هـای در نظـر گرفتـه شـده عملیاتی 
شـود.در سـال های بعـد از انقـالب اسـالمی و بـا تغییـر رویکـرد بهـره بـرداری از میادیـن نفت و 
همچنیـن افزایـش مزیـت اقتصـادی گاز در مـدل هـای اقتصـادی، تالش بـرای بهره بـرداری از 
گازهـای همراه منسـجم تر شـد، بدیهی اسـت که بـه دلیل شـرایط اقتصادی خـاص دوران جنگ 
و محدودیـت هـای مالـی و فنـاوری، همچنـان در طراحی توسـعه میادین به گازهـای همراه نفت 
اولویـت کمتـری داده می شـد، احـداث واحدهای جمـع آوری گازهای همـراه در دولت های پس از 
جنـگ نیـز بـا جدیت پیگیری شـده اسـت، در دولت یازدهـم و دوازدهم نیز این مسـله بـه عنوان 
یکـی از اولویت هـای وزارت نفـت شـاهد دسـتاوردهای مهمی بوده کـه انعقاد قـرارداد جمع آوری 
گازهـای همـراه نفـت در مناطـق نفتخیـز بـرای تامیـن خـوراک پاالیشـگاه بیدبلند خلیـج فارس 

از آن جمله اسـت.


