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شماره

756
هیئت های تجاری

 ۱۱ کشور جهان در راه 
نمایشگاه ایران  پالست
بیش از ۲۰۰ تاجر از ۱۱ کشور از آخرین نمایشگاه بین المللی 

ایران پالست قرن؛ چهاردهمین دوره این رویداد منطقه ای در 
صنعت پلیمری، پالستیک و صنایع وابسته بازدید می کنند

7

دانش نفت از ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو گزارش می دهد؛

روزگار ممنوعیت تولید نفت فرا می رسد
وزیر نفت: تشکیل وزارت انرژی شدنی است

خطاب به سازندگان داخلی؛

زنگنه: قاطعانه از شما 
حمايت می کنيم؛
 دلتان قرص باشد

مديرعامل شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی مطرح کرد؛

صنعت پااليش کشور 
در مرز خودکفايی کامل 

مديرعامل شرکت ملی گاز ايران مطرح کرد؛

توليد ساالنه 500 ميليارد 
مترمکعب گاز در کشور 

در افق 1۴20

ارزيابی منابع غربی
 از جديدترين 

آمار صادرات نفت ايران
۲

شرکت محترم فنی و ساختمانی تهران جنوب،
رئیس محترم هیات مدیره، جناب آقای مهندس طهماسب رضوی،

،)APEC( عضو محترم انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
دانش، تجربه، توانایی و تالش بی وقفه 62 ســاله شــما در حوزه »صنعت احداث و انرژی« که در به 
ثمر رســاندن پروژه هایی همچون »ابرپروژه بیدبلند خلیج فارس« تجلی می یابد، موجب 
خرسندی و افتخار بخش خصوصی، به ویژه انجمن بزرگ شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز 

و پتروشیمی است. 
صمیمانه موفقیت آن مجموعه محترم را تبریک عرض نموده و ماندگاری و موفقیت های بیشــتر شما 

را آرزومندیم.

هیات مدیره انجمن اپک

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
افتتــاح و بهره بــرداری از »ابرپروژه بیدبلند خلیج فارس« کــه در اوج تحریم ها و با 
باالتریــن کیفیت و حداقل زمان ممکــن انجام پذیرفت را به ملت شــریف ایران تبریک و 
 شادباش عرض می نمایم. همچنین از مدیریت و هدایت صحیح و مدبرانه وزارت محترم نفت، 
 جناب آقای مهندس بیژن زنگنه  و هیئت مدیره و کلیه کارکنان زحمت کش هلدینگ خلیج فارس،
 بــه ویژه جناب آقای مهندس جعفر ربیعی و جناب آقــای مهندس محمود امین نژاد، کمال 

تشکر را دارم.

رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب 
طهماسب رضوی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

خطاب به سازندگان داخلی؛

زنگنه: قاطعانه از شما حمایت می کنیم؛ 
دلتان قرص باشد

وزیر نفــت بر ضــرورت همکاری 
ایرانی و خارجی تأکید کرد و  شرکت های 
گفت: ما قاطعانه و محکم از شما حمایت 

می کنیم؛ دلتان قرص باشد.
بیژن زنگنه روز دوشــنبه، ششــم 
بهمن ماه در روز پایانی بیســت وپنجمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با سازندگان داخلی تجهیزات  در نشستی 
صنعت نفــت در زمینه توربیــن، پمپ و 
درون چاهی  پمپ  الکتروموتور،  کمپرسور، 
)ESP و SPR( شــرکت کرد.وی در آغاز 
سخنان خود با بیان اینکه این نشست برای 
هم اندیشــی با ســازندگان داخلی ساخت 
تجهیزات برگزار شــده است، اظهار کرد: 
ما برای ساخت تجهیزاتی مانند بعضی از 
ماشین های دوار، الکتروموتورهای سنگین 
با دور متغیر و ثابت، پمپ های درون چاهی، 
و  فرآینــدی  ســنگین  کمپرســورهای 
توربواکســتندرها مشــکل داریم که باید 
اقدام کنیم.وزیر  آنها  برای برطرف کردن 
نفت با بیان اینکه در بخش ساخت پمپ ها 
مشکل پیچیده و حل نشده ای وجود ندارد 
و پمپ ها در ســه شرکت پمپ ساز داخلی 
ســاخته می شــود، افزود: موضوع توربین 
کمپرسورهای بزرگ هم مدنظر من نیست 
و در این بخش نیز مشــکل خاصی وجود 
ندارد، اکنون بیشــتر واردات ما تجهیزاتی 
است که در باال عنوان شــد.زنگنه ادامه 
داد: در بازدیدی که از نمایشــگاه داشتم 
و صحبت های مطرح شــده مشخص شد 
توانایی هایی در ســاخت ایــن تجهیزات 
وجود دارد، بنابرایــن ما باید تالش کنیم 
این توانایی ها به فعلیت برســد. همسو با 
این موضوع می توانیم از قوانین و مقرراتی 
که داریم بــرای انجام آن کمک بگیریم. 
منتها ریســک دوطرفه دارد؛ برای ساخت 
این تجهیزات بخشــی را ما می پذیریم و 

بخشی از آن را هم سازندگان باید بپذیرند.
وی با بیان اینکه همه تالشــمان را برای 
به منظور  داخلــی  از ســازندگان  حمایت 
به کار  عنوان شــده  تجهیــزات  ســاخت 
می گیریم، نظــام کنترل کیفیت هم برای 
 IPI این تجهیزات تعیین شده و استاندارد
ایــن تجهیزات بدهیم،  به  هم می توانیم 
گفت: درهای همکاری برای شرکت هایی 
که می تواننــد همکاری کنند باز اســت 
و ما ایــن در را روی کســی نمی بندیم.
وزیر نفت افزود: البته نباید برای ســاخت 
تجهیــزات و کاالهای مــورد نیاز صنعت 
نفت کار غیراقتصادی انجام داد و باید در 
نشست های متعدد به تیراژهای اقتصادی 
رســید.زنگنه به موضــوع خرید تضمینی 
کاالهای موردنیاز صنعت نفت هم اشــاره 
و تصریــح کرد: هر ســازنده ای که بتواند 
کاالی مورد نیاز صنعت نفت را بســازد و 

اســتانداردهای آن را از انجمــن نفت که 
متولــی این موضوع اســت دریافت کند، 
خرید از آن شــرکت را تضمین می کنیم. 
این شــرکت ها می توانند با اتــکا به این 
تضمین، از بانک تســهیالت هم دریافت 
کنند.وی بــا بیان اینکه در صورت تحقق 
ســاخت چنین کاالهای کیفی، هم زمان 
خرید خارجی آن کاالها را ممنوع خواهیم 
کــرد و پیمانــکاران موظف انــد از این 
شرکت ها خریداری کنند، تأکید کرد: باید 
ریسک دوطرفه باشد. این طور نباشد که ما 
پول زیــادی بدهیم و بعد کاالی مطلوبی 
بیرون نیاید. باید دو طرف ریســک آن را 
بپذیرند، بیشــتر هم بحث تجهیزات دوار 
است.وزیر نفت گفت: همچنین در موضوع 
تعمیرات و نگهداری ماشین های دوار هم 
با هدف کاهش تصدی در شــرکت های 
تابــع و بهبود بهره برداری از تأسیســات 

شیوه نامه ای با هدف حمایت از سازندگان 
داخلی ابالغ کردیم که اجرایی شده است.

ثروت های انسانی ما را قادر ساختند 
در سخت ترین شرایط سرپا بایستیم و 

زندگی کنیم
زنگنه پس از شــنیدن ســخنان 
ســازندگان داخلی تجهیــزات صنعت 
از تصمیم هایی مانند  با حمایــت  نفت 
ورود شــرکت های خارجی به ایران با 
کرد:  اظهار  ایرانی،  شــرکت  همکاری 
یکی از دالیلی که در ســال های اخیر 
در انتقال گاز مشــکل نداشتیم استفاده 
از ۱۵۰ توربیــن داخلی در شــبکه گاز 
بدانید  کــرد:  تصریح  اســت.وی  بوده 
ایرانی جزو  ظرفیت هــای ســازندگان 
ثروت های ملی است و مهم تر از ثروت 
نفت و گاز، ثروت ظرفیت های انســانی 
اســت که به وجود آمدنــد. ثروت های 

انسانی ما را قادر کردند در سخت ترین 
شرایط سرپا بایســتیم و زندگی کنیم.

وزیــر نفت بــر همــکاری بین المللی 
شــرکت های ایرانــی با شــرکت های 
خارجی تأکید کــرد و با بیان اینکه اگر 
شکل  به درســتی  بین المللی  همکاری 
بگیرد سبب رشــد می شود، گفت: شما 
)ســازندگان داخلــی( به هیچ وجه قانع 
نباشــید که بازار هدفتــان تنها ایران 
باشــد، به طور حتم باید وارد بازارهای 
دیگر شوید.زنگنه گفت: این موضوع در 
ذهنم وجــود دارد که اگر می خواهیم با 
شرکت های خارجی  همکاری کنیم باید 
از آنها بازار هم مطالبه کنیم، حضور در 

بازار اکنون یک فناوری است.
حضور شرکت های خارجی مشروط به 

همکاری با ایرانی هاست
وزیر نفت گفت: مهم ترین شــرط 
حضور شــرکت های خارجی در کشــور، 

مشارکت با شرکت های ایرانی است.
بیژن زنگنه پس از نشست صمیمانه 
با ســازندگان داخلــی تجهیزات صنعت 
نفــت در جمع خبرنــگاران درباره اینکه 
آیا پس از لغو تحریم ها از شــرکت های 
خارجی بــرای حضــور در صنعت نفت 
دعوت خواهید کرد، افزود: آنها همیشــه 
دعوت بوده اند و ما مشــکلی نداریم.وی 
درباره شــرایط ورود شرکت های خارجی 
به ایران اظهار کرد: شرایط برای هر یک 
از کشورهای خارجی متفاوت خواهد بود، 
اما شــرط اصلی مشارکت با شرکت های 
ایرانی اســت.وزیر نفــت در روز پایانی 
بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی و برای چهارمین 
روز پیاپی به نمایشــگاه نفــت آمد و با 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت دیدار و 

گفت وگو کرد.

یادداشت

یادداشت

نمایشگاه نفت و حرکت شرکت های ایرانی در 
مسیر خوداتکایی

احمد محمدی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی تهران در آوردگاه بیست وپنجم، 
در حالی به پایان رســید که جلوه ای از حرکت 
رو بــه جلو و منطقی شــرکت های ایرانی در 
مسیرخوداتکایی صنعت نفت را به زیبایی نمود 

بخشید.
حضور افــزون بر ۵۰۰ شــرکت ایرانی 

دانش بنیــان یا فعال در حوزه  ســاخت، تأمین و ارائــه خدمات فنی و 
مهندســی کــه بســیاری از آنها در زمینه ســاخت و تأمیــن کاال و 
خدمات دهی در مســیر تولید با شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
همکاری نزدیک داشــته و دارند، موجبات تعامل سازنده تر و شناخت 
ظرفیت های جوانان متخصص کشــور عزیزمــان را فراهم آورد تا در 
ادامه مسیر، همچون گذشته، به سرمایه های انسانی بومی اتکا کنیم و 
شــعار »جهش تولید« و به تبع آن »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« 
را محقق ســازیم.افزایش قابل توجه ســهم کاال و مواد ساخت داخل 
در تولید ایمن و پایدار در ســایه همکاری با استارت آپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و ســازندگان ایرانی را می توان به عنوان غرورآفرین ترین 
دستاورد صنعت نفت در چند سال اخیر برشمرد.بی شک این مهم میسر 
نمی شد جز با باور به توان و دانش داخلی و حمایت های مستمر صنعت 
نفت از شرکت هایی که برای اعتالی صنعت عظیم نفت ایران تالش 
می کنند. بومی ســازی افزون بر ۱۵ هزار قلم کاالی ویژه صنعت نفت 
در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را می توان نقطه عطف همکاری 
این شــرکت با بخش خصوصی داخلی دانست که در راستای عمل به 
رویکرد وزارت نفت نســبت به تأمین کاالی مورد نیاز از منابع داخلی 
به انجام رســید. امضای توافقنامه های مهم میان شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب از یک ســو و پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی 
شــریف از ســوی دیگر که در خالل برگزاری نمایشگاه بیست وپنجم 
صورت گرفت نیز با هدف گســترش و توسعه ســطح همکاری های 
دانش بنیــان و فناورانه صنعت نفت با نهادهای تراز اول پژوهشــی و 
علمی کشور بود که دستاوردهای آینده آن را درخشان ارزیابی می کنم.
اینجانب ضمن تقدیم مراتب تقدیر و تشــکر به همه دســت اندرکاران 
برگزاری بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که 
با برنامه ریزی مناسب، شرایط الزم برای استقبال و ارتقای متخصصان 
صنعت نفت کشور را فراهم آورده بودند، کسب موفقیت های روزافزون 
و ثبت دســتاوردهای بزرگ علمی، فنی و عملیاتی توسط فرزندان این 
مرز و بوم به ویژه کارکنان صنعت نفت و شرکت های فعال در این حوزه 

را از درگاه احدیت مسئلت دارم.

ضرورت توجه بودجه به صنعت پاالیش نفت
 اکبر نعمت الهی

برنامه ریـزی  مشـغول  کـه  حالـی   در 
بـرای تولیـد بـرق بیشـتر در کشـور و جبـران 
کمبودهـای ناشـی از بـازده پاییـن نیروگاه هـا 
بـه  مربـوط  مالحظـات  آخریـن  در  هسـتیم 
بخـش پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتی 
در  کارشناسـان  بـا  نشـدن  مشـورت  شـاهد 

هسـتیم. بودجه نویسـی  مرحلـه 
پاالیشـگاه های مـا فرسـوده و فنـاوری آنهـا متعلـق بـه بیـش 
از چهـار دهـه پیـش اسـت. از آغـاز صنعـت پاالیـش نفـت در ایـران 
بیـش از یـک قـرن می گـذرد و در آبادان پاالیشـگاه با بیـش از ۱۰۰ 
سـال سـابقه بزرگ تریـن و قدیمی تریـن صنعـت پاالیشـی خاورمیانه 
اسـت، امـا متأسـفانه در ایـن سـال ها هرگـز نتوانسـته به سـودآوری 
برسـد و سـرانجام سـرمایه گذاران را در ایـن عرصـه تارانـده اسـت.
اینکـه دولـت در مـواردی ماننـد پاالیشگاه سـازی طبـق رونـد قانون 
تنهـا می توانـد ۲۰ درصـد سـرمایه گذاری کنـد و طبـق اصـل ۴۴ 
قانـون اساسـی بیـش از ایـن مبلـغ را نمی توانـد سـرمایه گذاری کنـد 
نشـان می دهـد کـه بایـد بـرای ایجـاد جاذبـه در بخـش خصوصـی 
درآمـد سـرمایه گذاری در امـور پاالیشـی را افزایـش داد و بـا در نظـر 
گرفتن سـود معقول، نفت تولیدشـده را در اختیار پاالیشـگاه گذاشـت 
تـا در ادامـه از سـرمایه گذاری در ایـن عرصـه نهراسـند.اکنون برآورد 
می شـود کـه اگر مشـکل سـودآوری پروژه های پاالیشـی حل نشـود 
در آینـده با مشـکل جـدی روبه رو خواهیم شـد و پاسـخگوی افزایش 

مصـرف نخواهیـم بود.
پاالیشـی  فعالیت هـای  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  دولـت  هم اینـک 
براسـاس قانـون اجـرای اصـل ۴۴ در گـروه ۲ قرار می گیرد براسـاس 
تبصـره یـک بند ب مـاده ۳ قانـون اجازه سـرمایه گذاری و مشـارکت 
بیـش از ۲۰ درصـد را در پروژه هـای پاالیشـی ندارد و بـه این ترتیب 
بخـش خصوصـی هـم رغبتی به ورود بـه این عرصه نخواهد داشـت.
بایـد در بودجـه به گونـه ای عمل شـود که ایـن رغبت ایجـاد و از فرار 
سـرمایه گذاران از ایـن عرصـه جلوگیری شـود تـا بتوانیم پاسـخگوی 
افزایـش نیازهـای آینـده باشـیم.یادمان باشـد کـه هم اکنـون صنعت 
پاالیـش و پخـش بـرای خروج از بحـران عقب ماندگـی تکنولژیک به 
بودجـه و سـرمایه گذاری زیادی نیـاز دارد.اولویت طرح های پاالیشـی 
هنگامـی کـه می دانیـم تولیـد مـازوت از نفـت چـه زیـان کالنـی را 
متوجـه کشـور می کنـد روشـن می شـود. نماینـدگان محتـرم مجلس 
در برسـی بودجـه بایـد ایـن اولویت هـا را در نظـر گیرنـد تـا دچـار 

خسـرانی بیشـتر نشویم. 

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

افت فشار مخزن مشترک پارس جنوبی صحت ندارد

از پمپ های نفت خام گوره - جاسک رونمايی شد.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس 
با رد ادعاهای مربوط به افت فشــار مخزن 
مشــترک پارس جنوبی گفت: برداشت گاز 
از میدان مشترک پارس جنوبی امسال ۶۵ 

میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
محمد مشــکین فام دربــاره جزئیات 
افزایش تولید نفت از میدان مشترک پارس 
جنوبی در ســال  جاری گفت: بخشی از این 
افزایــش تولید گاز، به تعمیــر و وارد مدار 
شدن خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی و بخش 
دیگر به تکمیل عمده چاه های گازی پارس 
جنوبی از پارسال تاکنون مربوط می شود که 
در مجموع انجام این فعالیت ها، برداشــت 
روزانه گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی 
نزدیک به ۶۵ میلیــون مترمکعب افزایش 
یافــت.وی ظرفیت برداشــت گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبــی را ۷۰۰ میلیون 
مترمکعــب در روز عنــوان کــرد و گفت: 
هم اکنون با توجه به ورود به فصل ســرما، 
روزانه ۶۸۰ میلیون مترمکعب گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبی برداشت می شود و 
دســتیابی به ســقف ظرفیت تولید، نیازمند 
هماهنگی بیشــتر و رفع محدودیت هاست.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس، اخبار 
منتشرشــده درباره افت فشار گاز در پارس 
جنوبــی را رد کرد و افزود: افت فشــار گاز 
در پــارس جنوبی تا به امــروز رخ نداده و 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که در سه 
یا چهار سال آینده، افت فشار گاز در میدان 

پارس جنوبی به مرور آغاز شود.مشکین فام 
به تمهیدات اندیشیده شــده برای رفع افت 
فشــار گاز در میدان مشترک گازی با قطر 
نیز اشــاره کرد و گفت: طراحی و مهندسی 
تأسیسات مربوط به فشارافزایی گاز در حال 
انجام است و مباحث مربوط به تقویت فشار 

گاز را تا رسیدن به چارچوبی مشخص برای 
اجرا، با یکی از شــرکت های داخلی دنبال 

می کنیم.
توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی وضع مطلوبی 

دارد
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به 

وضع مطلوب توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
اشــاره کرد و گفت: بر اســاس پیش بینی ها، 
نخستین ردیف عملیاتی آن اوایل سال آینده 
عملیاتی می شــود. محمد مشکین فام گفت: 
تمام ۱۳ پاالیشگاه بخش خشکی به سرانجام 
رســیده اند و فقط پاالیشگاه فاز ۱۴ باقیمانده 
است که بر اساس برنامه ریزی ها، تولید اولیه 
از این پاالیشــگاه در اوایل سال آینده انجام 
می شــود.وی با بیان اینکه همــه فعالیت ها 
و اقدام های مرحله نخســت توســعه پارس 
جنوبی تا اواسط ســال ۱۴۰۰ به جمع بندی 
می رســد، عنوان کرد: مطالعات مهندسی در 
بحث فشــارافزایی فازها نیز در حال اجراست 
و همانطور که وزیر نفت اشاره کرد، قرار است 
به منظور ساخت ۲ تجهیز توربوکمپرسور ۱۶ 
مگاواتی قراردادی برای فشارافزایی در پارس 
جنوبی به امضا برســانیم و به زودی بر همین 
اســاس همزمان با فعالیت های مهندسی در 
حــال اجرا، مباحث تقویت فشــار را پیگیری 
کنیم.مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس 
دربــاره توســعه پایانه نفتی جاســک افزود: 
فاز زودهنگام این طرح تا اواخر ســال آینده 

)نخستین ردیف( عملیاتی می شود.

 در خالل برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران، از پمپ 
انتقال نفت خام گوره - جاسک طراحی و تولید شده در 

شرکت صنایع پمپیران رونمایی گردید.
در آیین رونمایی از این تجهیز اســتراتژیک، مدیر 
عامل شــرکت پمپیران ضمن قدردانی از اعتماد مدیران 

وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران به موضوع استفاده 
از ظرفیت ســاخت داخل تجهیزات وواگذاری سفارشات 
به تولیــد کنندگان صاحــب دانش و تجربــه، مراحل 

طراحی، ساخت این پمپ ها را تشریح نمود؛
طراحی هیدرولیکی و مکانیکــی این پمپ ها در 
واحد تحقیق و توســعه شرکت صنایع پمپیران و توسط 

کارشناســان جوان، با دانش وبا انگیزه توانمند ســازی 
صنعت پمپ سازی در ایران صورت پذیرفت. بدون شک 
پیچیده ترین پمپ های گریز از مرکز از نوع BB۳  بوده 
واین شرکت محصوالت زیادی را از این دست با رعایت 
الزامات API۶۱۰  تحویل کارفرمایان داده است. با توجه 
به اهمیت این طرح ملی و شایســتگی های مسبوق به 

ســابقه  متخصصین این شرکت، طراحی، تولید، آزمون 
و ســوپروایزری پمپ های ایســتگاه اصلــی ۱ و ۵ به 
شــرکت صنایع پمپیران سپرده شد. کلیه مراحل ساخت 
شامل مدل ســازی، ریخته گری، ماشین کاری توسط 
متخصصان شــرکت پمپیران صورت پذیرفته و مطابق 

برنامه، آماده تحویل خواهند گردید.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

بهار صنعتگران ايرانی در نمايشگاه 
زمستانه نفت

**بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی برخالف 
رواِل معموِل هرساله که اردیبهشــت ماه برگزار می شد، پس از دو بار تغییر 
زمان برگزاری به دلیل شــیوع کرونا، ســرانجام با بهبود نســبی شرایط، 
سوم تا ششــم بهمن ماه امســال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شــد. مجید بوجارزاده، مدیر نمایشــگاه در آیین گشایش این 
رویــداد اعالم کرد که حدود ۵۰۰ مجموعه فعال صنعت نفت کشــور اعم 
از شــرکت های صاحب صالحیت در زمینه اکتشــاف و تولیــد، پیمانکاران، 
دانشگاه ها و مراکز علمی، انجمن ها، شتاب دهنده ها و استارت آپ های صنایع 
نفت و گاز و ســازندگان فعال در بخش های مختلف مانند ماشین های دوار، 
تجهیزات فرآیندی، مواد شــیمیایی، الکترونیک و ابــزار دقیق و ... در این 

رویداد حضور دارند.
**نمایشگاه امسال اگرچه زیر سایه کرونا حال وهوای نمایشگاه های 
گذشــته را نداشــت، اما اگر با ســازندگان ایرانی یا نمایندگان شرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه های مستقر در سالن ها هم صحبت شده باشید، به طور 
حتم متوجه شده اید که با اعتماد و باور بیشتری نسبت به دوره های پیش، از 
عملکرد خود می گفتند و بیشــتر آنها از حجم فعالیت ها و پروژه های شان در 
صنعت نفت نســبت به گذشته رضایت بیشتری داشتند. دانشگاه های طرف 
قرارداد بــا نفت از روند کار در طرح های مطالعات ازدیاد برداشــت میادین 
صحبت می کردند؛ شــرکت های دانش بنیان به برنامه استقرارشان در پارک 
ری اشــاره می کردند و ســازندگان هم از اینکه نســبت به سال های پیش 
ســفارش کار بیشتری گرفته اند و با ظرفیت بیشــتری کار می کنند خرسند 
بودند. به نظر می رســد آنچه امسال در نمایشگاه نفت دیده می شد، با شعار 

نمایشگاه یعنی »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« همخوانی داشت.
**به دلیل شــیوع کرونا در کشــور، در حد امکان تالش شــده بود 
نمایشــگاه نفت امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود. به این 
منظور بازدید عمومی امکانپذیر نبود، در ورودی هر ســالن دمای بدن افراد 
کنترل می شــد و تعداد برنامه ها و نشســت های خبری نسبت به دوره های 
پیش کاهش محسوسی داشت. با اینهمه در جریان حضور مقام ها، گاه تراکم 
جمعیت اجتناب ناپذیر می شــد که در این میان، برخی رویدادها مانند بستن 
درب ســالن های ۸ و ۹ از چندســاعت پیش از آمدن رئیس مجلس شورای 
اســالمی به نمایشــگاه و به دنبالش تجمع غرفه داران و بازدیدکنندگان در 

بیرون از سالن، در فضای مجازی با حاشیه هایی هم همراه شد.
**صحبت از بازدید رئیس مجلس شــد. محمدباقر قالیباف همزمان 
با دومین روز برگزاری به نمایشگاه آمد و پس از آنکه با همراهی وزیر نفت 
از غرفه ها بازدید کرد، گفت »باید در زمینه سرمایه گذاری ها در بخش نفت 
تحرک بیشــتری داشته باشیم و همکاری نفت با شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه ها بیش از پیش تقویت شود«. آخرین بار سه سال پیش و در جریان 
نمایشــگاه بیســت و دوم بود که رئیس خانه ملت )علی الریجانی( مهمان 

نمایشگاه نفت شده بود.
**اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم در سومین روز 
برگزاری به نمایشــگاه آمد و در پایان بازدید در جمع خبرنگاران گفت »در 
شرایطی که با بمباران مسائل منفی روبه رو هستیم و در داخل نیز متأسفانه 
برخی به دلیل بدســلیقگی تالش دارند ابعاد منفی را بیشــتر بازتاب دهند، 
بازدید عموم از این نمایشــگاه می توانست مفید باشد«. وی از کاهش ۱۰۰ 
میلیارد دالری درآمدهای کشور پس از تحریم گفت و از وزارت نفت به دلیل 
ایســتادگی در برابر تحریم ها و افزایش چهار برابری صادرات فراورده های 
نفتی در این شرایط قدردانی کرد. جمله پایانی جهانگیری در نشست خبری 
نمایشــگاه بازتاب زیادی داشــت »زمستان می رود و روســیاهی آن برای 

کسانی می ماند که همراهی نکردند و چوب الی چرخ دولت گذاشتند«.
**وزیر پیشــین نفت هم به نمایشــگاه آمده بود و با همراهی احمد 
قلعه بانی و جواد اوجی، مدیران عامل پیشــین شــرکت های ملی نفت و گاز 
ایران از برخی ســالن ها بازدید کرد. در حاشیه این بازدید، نشست خبری نیز 
برای رســتم قاسمی برگزار شد و او در این نشست با اشاره به پیشرفت های 
شــرکت های ایرانی گفت »امــروز صنعت نفت را به معنــای واقعی ملی 
می بینیم«. قاســمی هم همانند بســیاری از مدیران و متخصصان صنعت 
نفت به نزدیک شــدن پایان عصر نفت اشــاره داشت و با تاکید بر ضرورت 
تولید حداکثری نفت، گفت »کاهش وابســتگی بودجــه به نفت به معنای 
کاهش صادرات نفت نیســت«. وی در پاســخ به پرسش های خبرنگاران، 
درباره احتمال بازگشــت به وزارت نفت عنوان کرد »خیلی عالقه  ندارم به 
جایی که پیش تر خدمت کردم برگردم« و درباره احتمال کاندیدا شــدن در 
ریاست جمهوری هم گفت »هنوز زود است؛ به ویژه که تعداد افراد در صف 

کم هم نیستند«.
**نمایشگاه امسال شاید نخستین نمایشگاهی بود که با بازدیدهای 
هــرروزه وزیر نفت همراه شــد. بیژن زنگنــه هر چهــار روز برگزاری در 
نمایشگاه حاضر بود و از سالن های مختلف و غرفه های متعددی بازدید کرد. 
او با نمایندگان ســازندگان، شــرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی از نزدیک گفت وگو می کرد و در آخرین روز برگزاری نمایشــگاه 
در نشســتی مشترک با ســازندگان به آنان اطمینان داد که روند حمایتی و 
تعاملی وزارت نفت با شــرکت های داخلی ادامه دارد. زنگنه در نمایشگاه از 
ثبت باالترین رکورد صــادرات فرآورده های نفتی در اوج تحریم خبر داد و 
گفت »در صورت رفع تحریم، ایران در کوتاه ترین زمان ممکن و قدرتمندتر 

از گذشته به بازار )نفت( برمی گردد«.
**بیســت و پنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
پــس از چهار روز فعالیت، عصر روز ششــم بهمن ماه به کار خود پایان داد. 
اردیبهشت ماه پارســال در نمایشــگاه نفت، اغلب این پرسش در ذهنمان 
مطرح بود که »آیا ترامپ در به صفر رســاندن صادرات نفت کشــور موفق 
می شــود«؛ آن زمان شاید حدس نمی زدیم ســال بعد وزیر نفت در همین 
نمایشگاه از افزایش صادرات نفت و ثبت رکورد صادرات فرآورده های نفتی 
خبر دهد؛ همانطور که نمی توان حدس زد تا برگزاری نمایشــگاه بیســت و 

ششم، چه روزهایی در انتظار صنعت نفت است.
هانیه موحد

مهندس رامین حاتمی تاکید کرد؛

نقش آفرینی نفت مناطق مرکزی
 در تأمین گاز مصرفی کشور

مناطق  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
مرکزی ایران با اشــاره به افزایش تولید 
گاز این شرکت به ۲۴۹ میلیون مترمکعب 
در روز در زمستان امسال گفت: با تالش 
کارکنان و متخصصان نفت مناطق مرکزی، 
این شــرکت در تأمین گاز مصرفی مورد 

نیاز کشور نقشی اساسی ایفا می کند.
روز  حاتمــی  رامیــن  مهنــدس 
یکشــنبه، پنجم بهمن ماه در حاشــیه 
سومین روز بیســت وپنجمین نمایشگاه 
پتروشــیمی  و  پاالیــش  گاز،  نفــت، 
در جمــع خبرنــگاران گفــت: با وجود 
محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، 
شرکت نفت مناطق مرکزی در ۱۰ ماه 
امسال به تعهدهای خود در زمینه تولید 
نفت و گاز عمل کــرده و در تأمین گاز 
مصرفی کشور نقشی بسزا داشته است.

وی با اشــاره به افزایــش ۳۷ درصدی 
ظرفیت تولید میدان های مشترک نفتی 
این شرکت نسبت به پارسال، گفت: این 
شــرکت برای بازگرداندن تولید نفت به 
ســطح پیش از تحریم ها آمادگی کامل 
دارد.مدیرعامــل شــرکت نفت مناطق 
مرکــزی ایران از افزایــش قابل توجه 
نیز در ســال  مقدار ذخیره ســازی گاز 
۹۹ خبــر داد و افــزود: در اوج تولید از 
مخازن ذخیره ســازی، روزانه حدود ۲۵ 
میلیون مترمکعب گاز تولید شده است.

حاتمی در ادامه به طرح های نگهداشت 
و افزایش تولید این شــرکت اشاره کرد 
و گفت: در میدان ســعادت آباد پیشرفت 

پروژه به ۷۵ درصد رســیده است و در 
دانان و نفت شــهر بالغ بــر ۴۰ درصد 
پیشرفت داشــته ایم. در دانان سه دکل 
فعال و ۹۵ درصد کاالها ســاخت داخل 
است. در این میدان عملیات لرزه نگاری 
در وسعت ۵۰۰ کیلومترمربع انجام شده 
و برداشت اطالعات خوبی حاصل شده 
است.وی به اشــتغال زایی و استفاده از 

نیروهــای بومی در طرح نگهداشــت و 
افزایش تولید نفت اشــاره کرد و افزود: 
در حوزه زاگرس جنوبــی برنامه جامع 
تأمیــن پایدار گاز پاالیشــگاه ها تدوین 
شده و توسعه ایستگاه های تقویت فشار 
گاز هما، وراوی و تابناک با اســتفاده از 
منابع داخلی شروع شده است.مدیرعامل 
ایران  مرکــزی  مناطق  نفت  شــرکت 

به اجرای فاز دوم توســعه میدان تنگ 
بیجار اشــاره کرد و گفــت: تا یک ماه 
آینده تقریبًا کار زیرســطحی را تکمیل 
می کنیــم و روســطحی طــرح نیز در 
حال انجام اســت کــه افزایش خوراک 
دارد.حاتمی  به دنبال  را  ایالم  پاالیشگاه 
با بیان اینکه فعالیت های مقدماتی برای 
توسعه میدان توس در حال انجام است، 

با احداث ان جی ال  امیدواریم  ادامه داد: 
۳۱۰۰، همــه گازهای همــراه منطقه 
دهلران جمع آوری شــود.وی از تدوین 
برنامه جامع میدان های گازی خشــکی 
کشور خبر داد و گفت: اجرای این برنامه 
فرصت خوبی بــرای ایجاد بــازار کار 
مناسب برای ســازندگان و پیمانکاران 

ایرانی خواهد بود.

مناطق نفت خيز جنوب 2 توافقنامه همکاری امضا کرد
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با 
هدف گسترش و توسعه سطح همکاری های 
علمی و فناوری دو توافقنامه با پژوهشــگاه 
صنعت نفت و دانشــگاه صنعتی شریف امضا 

کرد.
همکاری  توافقنامه های  امضای  آیین 
میان شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
پژوهشــگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی 
شــریف امروز )یکشــنبه، پنجم بهمن ماه( 
برگــزاری  از  روز  ســومین  حاشــیه  در 
بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی به امضای صادق فتح الهی، 
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنــوب، جعفر توفیقی، رئیس پژوهشــگاه 
صنعت نفــت و محمدرضا موحدی، معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
رسید.فتح الهی، مدیر امور فنی شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در آیین امضای این 
توافق نامه به ســطح گســترده همکاری ها 
بین پژوهشــگاه با این شــرکت اشــاره و 
عنوان کرد: خوشبختانه عالقه مندی و عزم 
پژوهشــگاه صنعت نفت و رویکرد مناطق 
نفت خیز در ارائه طرح های بزرگ پژوهشی 
بیش از هر زمان دیگری نمود داشته و این 
مسئله ســبب افزایش سطح همکاری های 
پژوهشــی، علمی و فناوری بوده است.وی 
افزود: ســه میدان اهواز، رگ سفید و بی بی 
حکیمه از طرح های پژوهشــی اســت که 
پژوهشــگاه صنعت نفت به آن ورود کرده 
اســت و مجموع این ســه میدان، بیش از 
یک میلیون بشکه نفت تولیدی و حدود ۹۳ 
میلیارد بشکه نفت درجا دارد و حجم قرارداد 
امضاشــده ۱۳۳ میلیارد تومان معادل ۲.۶ 
میلیون یوروســت که امیدواریم در آینده ای 
فعالیت های خیره کننده در  نزدیک شــاهد 
این میدان ها باشــیم.مدیر امور فنی شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب عنوان کرد: این 
توافقنامه در سه حوزه مطالعات باالدستی، 

تأسیســات روســطحی و بهینه ســازی و 
ســرانجام بازرســی فنی، خوردگی فلزات، 
محیط  زیست و اچ اس ئی )بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست( دنبال خواهد شد.فتح الهی 
تصریح کرد: اقدام های کارشناسی مطلوبی 
انجام شــده اســت، به نحوی  که در حوزه 
مطالعات باالدســتی ۷۰ زمینه کاری و در  
حوزه های تأسیســات روسطحی و بازرسی 
فنی بــه ترتیب هر یــک ۱۰ و ۱۷ زمینه 
اصلی کاری تعریف شده که البته توافقنامه 
محدود به این موارد نبوده است و می توان 
گزینه های دیگری را بــه آن افزود.وی در 
ادامه به نحوه همکاری با دانشــگاه صنعتی 
شریف اشــاره کرد و یادآور شد: ۲۰ زمینه 
کاری نیــز در این توافقنامه برای همکاری 
با دانشگاه صنعتی شریف تعریف شده است 

و با این توافقنامه در چند روز آینده شــاهد 
امضای نخستین قرارداد آن خواهیم بود.

تعریف ۲۰۰ پروژه فناورانه برای 
دانش بنیان ها

ابراهیــم طالقانی، مدیــر پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی نفت ایــران در آیین 
امضای این توافقنامــه از حضور و فعالیت 
مگاپــروژه  در ۲۸  دانشــگاه ها  گســترده 
بخش باالدســتی نفت خبر داد و در ادامه 
بــه نقش آفرینی شــرکت های دانش بنیان 
در توســعه و پیشــرفت صنعت نفت و گاز 
کشور اشــاره کرد و افزود: هم اکنون بیشتر 
دانشگاه ها در بخش باالدستی صنعت نفت 
و گاز کشــور به عنوان مشاور فناوری فعال 
هستند و این نشان از ظرفیت باالی دانشی 
دانشــگاه ها دارد و فقط کافی است زمینه 

کار و همکاری ایجاد شــود.وی به حضور و 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان در صنعت 
نفت کشور اشــاره و عنوان کرد: هم اکنون 
۲۰۰ موضــوع فناورانه برای شــرکت های 
دانش بنیــان ازســوی شــرکت ملی نفت 
ایران تعریف شده است که به زودی واگذار 

می شود.
آمادگی پژوهشگاه برای هرگونه همکاری با 

شرکت های نفتی
جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت 
نفــت نیز در آیین امضای ایــن توافقنامه از 
آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت برای هرگونه 
همکاری علمی و پژوهشــی با شرکت های 
فعال در حوزه صنعت نفت و گاز کشــور خبر 
داد و گفــت: همواره دغدغــه ارتباط میان 
صنعت و دانشگاه را داشتیم که خوشبختانه در 

سال های اخیر این چالش برطرف شد و امروز 
شــاهد تحول پارادایمی هم در دانشگاه ها و 
هم در مدیران ارشد نفت هستیم.وی تصریح 
کرد: امروز مدیران از مزایای دانش، فناوری 
و تجربه صحبت می کنند و اینکه دانشگاه ها 
به ســمت حرفه ای گرایی و فناوری حرکت 
کرده اند.رئیــس پژوهشــگاه صنعت نفت از 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه به عنوان شرکای 
راهبــردی در صنعت نفــت و گاز یاد کرد و 
افزود: نگاه صنعت به دانشــگاه و پژوهشگاه 
نــگاه حل مســئله، نــگاه چاره جویی و حل 
مشکل شــده اســت و این موضوع را باید 
به فال نیــک گرفت. هم اکنون مؤسســات 
آموزشــی دوران جدیدی از ارتباط نظام علم 
با نظــام صنعت را تجربــه می کنند و همه 
متفق القول هســتیم این اعتقاد مسیر توسعه 
کشور را هموار خواهد کرد.توفیقی پژوهشگاه 
را جزو خانــواده صنعت نفت، علم و فناوری 
برشمرد و گفت: بهترین تجهیزات و امکانات 
پژوهشگاه در اختیار صنعت نفت خواهد بود و 
این اطمینان را می دهم که به طور حتم پاسخ 
این اعتماد را به نحوی شایسته  خواهیم داد.

پایه گذاری هاب تجهیزات نفت با همکاری 
دانشگاه ها

محمدرضا موحــدی، معاون پژوهش 
و فنــاوری دانشــگاه صنعتی شــریف نیز 
در آیین امضــای این توافقنامــه از ایجاد 
یک هــاب تجهیــزات نفت بــا همکاری 
دانشــگاه ها، به ویــژه دانش بنیان هــا خبر 
داد و گفــت: بهره مندی ارزنــده از تجربه  
دانش بنیان ها  و  علمی  مراکز  دانشــگاه ها، 
برای شکل گیری این قطب تجهیزات نفتی 
می تواند رویکرد توســعه ای در صنعت نفت 
و گاز کشــور را دگرگون کنــد و می توانیم 
به مرحله خودکفایی در ســاخت تجهیزات 
نفتی در همه زمینه ها دســت یابیم و حتی 
می توانیم به عنوان مرکزی در ســطح دنیا 

مطرح شویم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

 پاالیش و 
پخش

اخبار نفت

تداوم توزیع بنزین یورو 4 در کالنشهر اهواز
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از تداوم 
توزیع بنزین یورو ۴ در محدوده شــهری کالنشهر اهواز با هدف کاهش 

آلودگی هوای این شهر خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه اهواز، نعمت اهلل نجفی افزود: هیچ خللی در توزیع بنزین 
یورو ۴ بــا وجود توقف تولیــد این نوع بنزین در پاالیشــگاه آبادان 
به وجود نیامده اســت.وی اظهار کرد: بنزین یورو ۴ کالنشــهر اهواز 
به طور مســتمر و منظم از پاالیشــگاه نفت امام خمینی )ره( شــازند 
بــا نفتکش های جاده پیما تأمین می شــود.مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اهواز به الزام سازمان حفاظت محیط زیست 
در تأمین پایدار بنزین یورو ۴ برای کالنشــهرهای کشور اشاره کرد و 
افزود: این شرکت تاکنون به تأمین پایدار بنزین یورو ۴ برای کالنشهر 
اهواز متعهد بوده اســت.نجفی با بیان اینکه توزیع بنزین معمولی در 
دیگر شهرهای استان خوزســتان طبق برنامه انجام می شود، تصریح 
کرد: در صورت ازســرگیری تولید بنزین یورو ۴ در پاالیشگاه آبادان، 
امکان توزیع این نوع بنزین در دیگر شــهرهای استان فراهم خواهد 

شد.
ازسوی پاالیشگاه نفت بندرعباس انجام شد؛

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای دانش آموزان 
نیازمند بندرعباس

پاالیشگاه نفت بندرعباس همسو با اجرای سیاست های مسئولیت 
اجتماعــی برای تهیه تبلت دانش آموزان نیازمنــد بیش از ۱۰ میلیارد و 

۷۰۰ میلیون ریال اختصاص داد.
در مرحله نخســت نیز این شرکت در آذرماه مبلغ یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال برای تهیه تبلت برای اهدا به دانش آموزان نیازمند 
بــا هماهنگــی اداره کل آموزش وپرورش هرمــزگان و کمیته امداد 
امام خمینی )ره(  اهدا کرد.هاشــم نامور، مدیرعامل شــرکت پاالیش 
نفت بندرعباس گفــت: در این مرحله تعداد ۱۰۰ عدد تبلت به ارزش 
۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال ازســوی این شــرکت تهیه شــد و به 
دانش آموزان نیازمند که با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و تعطیلی 
مدارس و نداشــتن امکانات الزم نتوانسته بودند از آموزش  در فضای 
مجازی اســتفاده کنند، در بندرعباس، میناب، ســندرک و توکهور و 

هشتبندی اهدا شد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران:

اجرای مگاپروژه های پاالیشی دیگر نیازی به 
پیمانکاران خارجی ندارد

مدیرعامل شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: با 
اعتماد به توان متخصصان داخلی در سال های اخیر، صنعت نفت کشور 
دیگر برای اجرای مگاپروژه های پاالیشــگاهی نیــازی به پیمانکاران 

خارجی ندارد.
ســعید ســتاری نائینی در گفت وگو با خبرنگار شــانا در حاشیه 
بیســت وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
گفت: نهادینه شــدن ســاخت داخل در صنعت نفت تنها یک شــعار 
نیست، بلکه امروز به طور کامل به صورت عملی ما از حضور پیمانکاران 
خارجی حتی در پروژه های بزرگ پاالیشــگاهی که بیش از میلیاردها 
دالر هزینه ســرمایه گذاری آن اســت، از حضور پیمانکاران خارجی 
بی نیاز شــده ایم.وی افزود: امروز نه در ئی پی سی و نه در  پیمانکاران 
اجرایی ما به حضور شرکت های پیمانکاری بزرگ خارجی نیاز نداریم 
و این موضوع نقش شرکت های پروژه محور از جمله ملی - مهندسی 
و ساختمان نفت بوده اســت که با به کارگیری متخصصان ایرانی در 
کنار خارجی ها و کسب تجربه در پروژه های بزرگ، امروز شرکت های 
پیمانکار ما صددرصد ایرانی شده اند.مدیرعامل شرکت ملی مهندسی 
و ســاختمان نفت گفت: در گذشته وقتی بحث طراحی مطرح می شد، 
فقط توان بعضی از شــرکت های مشــاور بین المللی قبول می شد، اما 
امروز همه پروژه های پاالیشــی در حوزه خطــوط لوله، تلمبه خانه و 
همه مشاوره ها و مهندسی توسط تیم مشاور و مهندسان ایرانی انجام 
می شــود و ما نباید اینها را فراموش کنیم کــه کجا بودیم و به کجا 

رسیدیم
طرح بهینه سازی و ارتقای کمی و کیفی کل بنزین تولیدی پاالیشگاه 

تهران اجرایی می شود؛

واحد سی سی آر پاالیشگاه تهران در مرحله 
نهایی فرآیند مناقصه

مدیرعامل پاالیشــگاه نفــت تهران گفت: طرح ســاخت واحد 
سی سی آر پاالیشگاه تهران در مرحله نهایی فرآیند مناقصه قرار گرفته 

است.
حامد آرمان فر در حاشیه بیســت وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی به خبرنگار شــانا گفت: طراحی و ساخت واحد 
جدید سی ســی آر )شامل احداث واحد سی ســی آر، واحد اتان زدایی از 
گاز مایع و واحد اشباع بنزن( از برنامه های اولویت دار شرکت پاالیش 
نفت تهران اســت کــه در دوره برجام تفاهم نامه آن با یک شــرکت 
ژاپنــی برای ســاخت و تأمین منابع مالی این طرح امضا شــد.وی با 
تأکید بر اینکه با اجرای این طرح بنزن به کمتر از یک درصد حجمی 
کاهش خواهد یافت، افزود: اکنون انجام خدمات طراحی، خرید، نصب 
و راه اندازی واحدهای تصفیه نفتای سنگین، واحد سی سی آر، کاهش 
بنزن و اتان زدایی از گاز مایع به صورت ئی پی ســی در دستور کار این 
شرکت قرار دارد.مدیرعامل پاالیشگاه نفت تهران تأکید کرد: با اجرای 
این طرح، کیفیت بنزین تولیدی در پاالیشگاه تهران به یورو ۵ و عدد 
آرام ســوزی بنزین نهایی تولیدی در پاالیشگاه از ۸۷ به ۹۱ می رسد.
آرمان فر تصریح کرد: با ساخت واحد اتان زدایی از گاز مایع، تنگناهای 
عملیاتی واحدهــای تولید گاز مایع موجود در پاالیشــگاه نیز به طور 

کامل برطرف می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد؛

صنعت پاالیش کشور در مرز خودکفایی کامل 
و  پاالیش  ملی  شــرکت  مدیرعامل 
پخــش فرآورده های نفتی ایــران گفت: 
تا حد  پاالیش کشــور  نیازهای صنعــت 
تأمین  داخلی  شــرکت های  از  بســیاری 
می شود و می توانیم بگوییم این صنعت در 

مرز خودکفایی کامل قرار گرفته است.
در حاشــیه  علیرضــا صادق آبادی 
بازدیــد از بیســت وپنجمین نمایشــگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
به خبرنگار شانا گفت: خوشبختانه ساخت 
داخل ایران در صنعــت نفت به ظرفیت 
باالیی رسیده است و به جرأت می توانیم 
بگوییم در صنعت پاالیش، همه تجهیزات 
و کاالهای موردنیاز به جز کمپرسورها و 
کوره های فرآیندی به طور کامل از داخل 
تأمیــن می شــود.وی افــزود: هم اکنون 
تجهیزات مورد نیاز این صنعت یا به طور 
کامل توســط ســازندگان داخلی ساخته 
می شود، یا سازندگان داخلی بخش کمی 
از تجهیزات را وارد می کنند و ســرانجام 
با مهندسی، ســاخت، نصب و راه اندازی 
شــرکت های داخلی تولید می شود.معاون 
وزیــر نفــت در امور پاالیــش و پخش 
فرآورده هــای نفتی گفــت: بیش از هزار 
کیلومتر خــط لوله ظرف یک ســال در 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ساخته  و بیش از یک میلیارد لیتر به 
ظرفیت ذخیره سازی فرآورده اضافه شده 
اســت، بیش از ۵۰ میلیون تن در سال به 
ظرفیت اســکله های ما اضافه شده است 
و ما آماده هســتیم این پروژه ها را افتتاح 
کنیم.صادق آبادی اظهــار کرد: انبار نفت 
مالیر با ظرفیت ذخیره سازی ۶۸ میلیون 
ارومیه  لیتر فرآورده، مخازن ذخیره سازی 
لیتــر، مخازن  با ظرفیــت ۱۲۰ میلیون 
ذخیره سازی نایین با ظرفیت ۳۰۰ میلیون 
لیتر، خط لوله نایین - کاشــان - ری به 

طول ۴۲۰ کیلومتر، خط لوله شازند - قم 
- ری به طــول ۲۹۰ کیلومتر، خط لوله 
تبریــز - خوی - ارومیه بــه طول ۲۲۰ 
کیلومتــر و خط لوله آبــادان - اهواز به 
طول ۱۳۵ کیلومتر از جمله مهم ترین این 

پروژه های آماده بهره برداری است.
شرکت پاالیش و پخش بزرگ ترین 
تولید و صادرکننده بنزین منطقه است

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون 
شرکت ملی پاالیش و پخش بزرگ ترین 
تولیدکننده و صادرکننده بنزین در منطقه 
اســت که به بیشتر کشــورهای همسایه 
مســتقیم بنزین صادر می کنــد. علیرضا 
بیست وپنجمین  صادق آبادی در حاشــیه 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
اظهار کرد: در ســال ۹۶ تولید بنزین در 
کشور ما ۵۹ میلیون لیتر بود که این رقم 

در ســال ۹۸ به روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر 
رسید و امروز ظرفیتی معادل ۱۰۷ تا ۱۲۰ 
میلیون لیتر بــرای تولید روزانه بنزین در 
کشــور ایجاد شده اســت.وی افزود: در 
شرایطی طی بازه زمانی سال های ۹۶ تا 
۹۸ به این عملکرد رســیدیم که کشور با 
تحریم و شرایط ســختی روبه رو بود و با 
اطمینان می گویم که این جهش تولید با 
اتکا به نیروهــای داخلی صنعت پاالیش 
و ظرفیت هــای داخــل کشــور محقق 
شــد.معاون وزیر نفــت در امور پاالیش 
و پخش با اشــاره به اینکه در سال ۹۶، 
روزانه ۱۷ میلیون لیتر بنزین وارد کشــور 
می شد، افزود: با ادامه این روند و با توجه 
به رشــد مصرف بنزین، ساالنه به مقدار 
واردات اضافــه می شــد، به طوری  که در 
سال ۹۸ به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون 
بیان  با  لیتر در روز می رسید. صادق آبادی 

صادرکننده  بزرگ تریــن  ایــران  اینکه 
بنزیــن در منطقه اســت و هم اکنون به 
افغانستان، پاکستان،  کشــورهایی مانند 
ارمنســتان، آذربایجان و کردستان عراق 
مستقیم بنزین صادر می کند، تأکید کرد: 
در ســال های ۹۷ و ۹۸ نه تنهــا واردات 
بنزین متوقف شد، بلکه از تیرماه پارسال 
بازاریابی بــرای صادرات بنزین آغاز و از 
به کشورهای دیگر  شهریورماه صادرات 
نیز اجرایی شد، بنابراین باید گفت نه تنها 
هیچ ارزی برای واردات بنزین از کشــور 
خارج نشــد، بلکه کمــک قابل توجهی 
به ارزآوری برای کشــور انجام شد.وی 
با اشــاره به عرضــه فرآورده های نفتی 
در بورس انــرژی توضیح داد: هم اکنون 
۱۲۰ شــرکت با ما همــکاری می کنند؛ 
اگر بســتر بورس انرژی وجود نداشــت، 
هیچ یک از شــرکت های یادشده با این 

مجموعه همکاری نمی کردند و این 
حجم از فروش به کشــورهای همسایه 
ملی  شــرکت  نمی افتاد.مدیرعامل  اتفاق 
پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی با 
تأکید بــر اینکه اطالع رســانی عمومی، 
شــرایط یکســان و فرصت هــای برابر 
رقابتی شــفاف  ایجاد می کند، ادامه داد: 
اگر بســتر بورس انرژی وجود نداشــت 
نمی توانســتیم به این رقــم از صادرات 
پس  گفته صادق آبادی،  یابیم. به  دســت 
از برداشته شــدن تحریم ها، باید عرضه 
فرآورده ها در کانال بــورس انرژی ادامه 
یابــد. وی درباره مبــادالت مالی فروش 
فرآورده ها در شــرایط تحریم تأکید کرد: 
اقدام های هوشمندانه ای برای نقل وانتقال 
مالی این معامالت انجام شد که در بعضی 
موارد با ریســک های بسیاری همراه بود، 
 اما مهم ترین نکته این اســت که با این 
حجــم از فروش، معامله ای نبوده اســت 
که در آن پولی از دولت ضایع شــده باشد 
و ما درصــدد بازگرداندن وجوه حاصل از 

صادرات باشیم.

کاهش 20 ميليون ليتری مصرف نفت گاز با الکترونيکی شدن سيستم توزيع

پيشرفت ۴0 درصدی طراحی پايه طرح بهبود کيفيت پااليشگاه بندرعباس

مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی با مثبــت ارزیابی کردن 
نفتی  فرآورده های  توزیع  ســامانه  تحوالت 
کشور در سال های اخیر به منظور الکترونیکی 
کردن سامانه توزیع گفت: تنها با اجرای طرح 
پیمایش در ناوگان حمل ونقل گازوئیل ســوز 
کشــور از ســال ۹۴، در مصرف روزانه ۲۰ 
لیتر نفت گاز در کشــور صرفه جویی  میلیون 

شده است.
کرامــت ویس کرمــی در گفت وگوی 
اختصاصــی با خبرنگار شــانا در حاشــیه 
گاز،  نفــت،  نمایشــگاه  بیســت وپنجمین 
پاالیش و پتروشیمی گفت: هم اکنون به طور 
میانگیــن روزانه ۵۰ میلیون لیتر نفت گاز در 
کشــور مصرف می شود و اگر طرح پیمایش 
در کشور اجرایی نشده بود، امروز این رقم به 
روزانه حداقل ۷۰ میلیون لیتر می رسید.وی 
افزود: طرح پیمایش به منظور تعیین سهمیه 
موردنیاز ناوگان حمل ونقل سنگین کشور از 
مهرماه ۹۴ اجرایی شد که نقش بسیار مؤثری 
در زمینه مهــار افزایش مصرف نفت گاز در 
کشور داشت.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
با  فرآورده های نفتــی تأکید کــرد: همراه 
ارتقای کیفیت فرآورده های نفتی و الزامات 

توزیع سوخت پاک در حوزه صنایع پاالیشی 
در سال های اخیر دســتاوردهای خوبی در 
زمینه افزایش کیفیت و کمیت فرآورده های 
نفتی در کشور رقم خود و مجموعه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی نیز بر مبنای 
الزام های قانونی و مصوبه های باالدســتی 
اولویت بندی ها  براســاس  وزیــران،  هیئت 
ســوخت پاک و باکیفیت را در کشور توزیع 
می کند.ویس کرمی با اشاره به لزوم اجرایی 
شدن بحث بهینه ســازی مصرف سوخت و 
مهار مصرف فرآورده های نفتی در کشــور 
به صــورت هم زمــان با افزایــش کمیت و 
کیفیت تولید فرآورده گفت: با دستاوردهای 
مثبتــی که در حوزه تولید گاز و گازرســانی 
در کشــور و نیز الکترونیکی شــدن توزیع 
انواع ســوخت در چند ســال گذشــته رقم 
خورد، خوشبختانه مصرف انواع فرآورده در 
کشــور به طرز خیره کننده ای مهار شد.وی 
سامانه هوشمند سوخت کشــور را از دیگر 
پروژه هــای تأثیرگذار در حوزه مهار مصرف 
بنزین در کشــور عنوان کرد و گفت: با آغاز 
به کار این ســامانه در ســال ۸۶ و روزآمد 
کردن و نگهداشــت آن در سال ۹۲ و پس 
از آن در ســال ۹۸ با اجرایی شــدن دوباره 

طرح ســهمیه بندی بنزین، مصرف فرآورده 
بنزین در کشــور به نحــو قابل مالحظه ای 
کاهش یافت.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی تأکید کــرد: در حوزه 
ســی ان جی )گاز طبیعی فشــرده( در کشور 
نیز سیاســت ما افزایش ســهم آن در سبد 
ســوخت خودروهاســت که به این منظور 
طرح های تشویقی در کشور اجرایی می شود.

ویس کرمی با اشــاره به فعالیت نزدیک به 

۲ هزار و ۵۰۰ تجهیز ســی ان جی در کشور 
گفت: هم اکنــون ظرفیت حداقل روزانه ۳۵ 
در کشــور  مترمکعب ســی ان جی  میلیون 
وجــود دارد که این رقــم هم اکنون حدود 
۲۳ میلیون مترمکعب اســت و امیدواریم در 
آینــده بتوانیم این رقــم را افزایش دهیم و 
به سمت اســتفاده هرچه بیشتر این سوخت 
پــاک به جای بنزین حرکت کنیم.وی طرح 
تبدیــل خودروهــای عمومی تک ســوز به 

دوگانه ســوز را از مهم تریــن پروژه ها برای 
افزایش ســهم ســی ان جی در سبد سوخت 
خودروها عنوان کــرد و گفت: امیدواریم با 
اجرای کامل این طــرح در بازه زمانی یک 
تا حداکثر دو ســال آینده، شــاهد کاهش 
بیــش از پیش مصرف بنزین در کشــور و 
بهره مندی از مزایای زیست محیطی استفاده 
از سوخت پاک سی ان جی باشیم.مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش گفت: تاکنون در قالب 
این مصوبه ۷۰ هزار خودرو به دوگانه ســوز 
تبدیل شــده اند و حدود ۳۰ هزار خودرو نیز 
تصریح  هستند.ویس کرمی  تبدیل  نوبت  در 
کرد: در قالب این مصوبه ۲۰۰ هزار خودرو 
مســافربر شــخصی از جملــه آژانس ها و 
تاکســی های اینترنتی نیز به گازسوز تبدیل 
می شوند.به گزارش شانا، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با سرمایه انسانی توانمند 
خود )۱۶ حدود هزار نفر سرمایه انسانی(، ۸۰ 
انبار ذخیره سازی سوخت، بیش از ۵۰ مرکز 
ســوخت گیری هواپیمایی و بیش از ۶ هزار 
جایگاه عرضه ســوخت مایع و سی ان جی و 
ناوگان عظیم حمل ونقل فرآورده های نفتی 
جاده ای، ریلی و دریایی کار توزیع سوخت در 

کشور را انجام می دهد.

بندرعباس  نفت  پاالیشگاه  مدیرعامل 
گفت: طراحی پایــه و بنیادین پروژه ارتقای 
کیفیت محصوالت ســنگین شرکت پاالیش 
درصدی  پیشــرفت ۴۰  به  بندرعباس  نفت 

رسید.
هاشم نامور در حاشیه بیست وپنجمین 
نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
گفــت: در ادامــه طرح های توســعه محور 

در این شــرکت، پــروژه ارتقــای کیفیت 
محصوالت ســنگین پاالیشــگاه با محور 
ســاخت واحد کک سازی تأخیری و کاهش 
مقدار نفت کــوره و تولیــد فرآورده های با 
ارزش افزوده بیشــتر در دســتور کار این 
شــرکت قرار دارد.وی افزود: مرحله مطالعه 
فنــی و انتخاب الگوی پاالیشــی با محور 
ســاخت واحد کک ســازی تأخیری به طور 

کامل انجام شــده و طراحی پایه و بنیادین 
طرح با همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت 
با ۴۰ درصد پیشــرفت در حال انجام است.
مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت بندرعباس 
تأکید کرد: پروژه بهبود کیفیت محصوالت 
ســنگین از طرح های مهم شرکت پاالیش 
نفــت بندرعباس و حتی در ســطح وزارت 
نفت است که با هدف کاهش نفت کوره و 

تولید فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر و 
ســازگار با محیط زیست، به دلیل الزام ها در 
کاهش تولید نفت کوره، مصرف نکردن در 
بازارهای داخلی و خارجی و قیمت پایین آن 
برای صادرات در حال اجراست.نامور عنوان 
کرد: ازســوی دیگر با توجه به واردات کک 
اســفنجی و نبود تولید آن در داخل کشور 
و مذاکرات با شرکت های آلومینیوم سازی و 

ایمیدرو برای تولید کک اسفنجی به منظور 
تأمین نیــاز صنایع آلومینیوم ســازی، روند 
انجام ارتقای کیفیت فرآورده های ســنگین 
با تغییر الگوی پاالیشــی پیشین و طراحی 
الگوی پاالیشی جدید بر مبنای تولید کک 
اسفنجی در دستور کار قرار گرفت تا کشور 
از واردات کک اسفنجی بی نیاز و وابستگی 

به خارج از کشور نیز قطع شود.

هم اکنون تجهیزات 
مورد نیاز این صنعت 
یا به طور کامل توسط 

سازندگان داخلی ساخته 
می شود، یا سازندگان 

داخلی بخش کمی 
از تجهیزات را وارد 

می کنند و سرانجام با 
مهندسی، ساخت، نصب 
و راه اندازی شرکت های 

داخلی تولید می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

اجرای پروژه های متعدد در مسیر خدمت رسانی 
به سرمایه انسانی نفت

فرزین مینو
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

با وجــود همه محدودیت هــای اقتصادی، 
پروژه های متعدد در مسیر خدمت رسانی به سرمایه 
انسانی نفت تعریف و اجرایی شده است. پارسال، 
اقتصادی  اوج گیری تحریم های یکجانبه  ســال 
علیه کشــور بود، اما وزارت نفــت نه تنها در این 
زمینه عملکردی انفعالی نداشت، بلکه اقدام هایی 
را هم به منظور حفظ، نگهداشت و افزایش انگیزه 
کارکنــان این وزارتخانه کــه در خط مقدم جبهه 

اقتصادی جهادگونه عمل می کننــد، برنامه ریزی و اجرا کرد. با وجود همه 
محدودیت ها و شــرایط ویژه اقتصادی کشــور، در مدت اخیر شاهد تحقق 
حجم بی سابقه ای از پروژه های منابع انسانی در صنعت نفت بوده ایم. وزارت 
نفــت در مدت اخیر، بهبود وضع معیشــتی کارکنان خود اعم از رســمی، 
قراردادی، پیمانکاری و ایثارگــران معزز را در صدر برنامه ها و اولویت های 
خود قرار داده است و نگاهی به عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انســانی این وزارتخانه در سال  ۱۳۹۸ و ســال ۱۳۹۹ بیانگر این موضوع 
است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، افزون بر مدیریت معیشت 
هزاران پرســنل صنعت نفت، با بهره گیری از تجارب کاربردی متخصصان 
و رویکردی علمــی، تدوین طرح هایی را نیز در دســتور کار خود قرار داد 
که می توان این وزارتخانه را به واســطه تحقق و اجرای طرح های مذکور، 
یکی از پیشــتازان دستگاه های کشــور در زمینه اقدام های مرتبط با حوزه 
منابع انسانی تلقی کرد. راه اندازی بانک اطالعاتی پیمانکاران صنعت نفت 
با عنوان »ســامانه جامع پیمانکاران« )ســاپنا(، طراحی و راه اندازی سامانه 
اطالعاتی فارغ التحصیالن دانشگاهی برای شناسایی نیروهای برتر به منظور 
به کارگیری آنان به صورت قرارداد مــدت معین، تدوین طرح اصالح نظام 
پیمانــکاری با رویکرد پرداخت عادالنه به ۱۰۶ هزار نیروی پیمانکار وزارت 
نفت و ساماندهی و استانداردسازی حدود ۸۰۰ شغل پیمانکاری وزارت نفت 
به عنوان بخشی از پروژه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است 
که برای نخستین بار در این وزارتخانه به انجام رسیده و از جمله پروژه های 

شاخص کشور در حوزه منابع انسانی است.
ارتقای جایگاه نفت در رتبه بندی دستگاه های اجرایی

تدویــن طرح ارتقای جایگاه وزارت نفت در رتبه بندی دســتگاه های 
اجرایی کشور در سال های ۹۸ و ۹۹ و کسب عنوان نخست در این رتبه بندی 
از دســتاوردهای صنعت نفت در مدت اخیر به شمار می آید. تعدیل مدرک 
ایثارگران و لغو محدودیت در این زمینه برای مشموالن، اعمال یک مقطع 
تحصیلی باالتر رزمندگان، تعدیل مدرک تحصیلی ایثارگران دارای مرخصی 
تحصیلی و مشموالن حالت اشتغال، برگشت مبالغ کسر ساعات کار )اضافه 
کار(، ایاب و ذهاب و حق الزحمه بهره وری به مشموالن حالت اشتغال، عدم 
کسر سه درصد از مستمری/ مقرری در بازنشستگی پیش از موعد جانبازان 
و فرزندان شــهدا، معافیت پرداخت کسور بازنشستگی رزمندگان، پرداخت 
فوق العاده ایثارگری و پرداخت آن به جانبازان حالت اشتغال، بهره مندی عائله 
تحت تکفل جانبازان حالت اشتغال فوت شده از حقوق حالت اشتغال، پرداخت 
۱۰۰ درصد هزینه درمان ایثارگران و ۱۰۰ درصد هزینه درمان دندان پزشکی 
ناشی از جانبازی، بخشی از اقدام های وزارت نفت در حوزه ارائه خدمات به 
ایثارگران در ســال جاری بوده که در حال اجرا است. افزایش ۱۰ درصدی 
حقوق کارکنان قراردادی مدت موقت متناسب با اضافات شایستگی کارکنان 
رسمی، ارتقای رتبه سازمانی کارکنان شاغل در سکوهای دریایی و افزایش 
ســقف پرداخت فوق العاده های تخصصی کارکنان شاغل در دریا، افزایش 
مبلغ کمک رفاهی کارکنان قراردادی مدت موقت و بهره مندی این کارکنان 
از امکان دریافت دو ماه علی الحساب حقوق، بخشی از طرح هایی است که 
به منظور بهبود وضع معیشــت کارکنان صنعت نفت برنام ریزی و اجرا شد، 
همچنین برای افزایش امنیت شغلی همکاران قراردادی مدت موقت، بررسی 
و تدوین طرح افزایش مدت زمان قرارداد کارکنان قراردادی مدت موقت به 
۳ و ۵ ســال در دستور کار قرار گرفت که در آینده ای نزدیک اجرا می شود. 
تدوین و اجرای ۳۷ پروژه ازســوی این معاونت در ســال ۹۹ انجام شده و 
بخش قابل توجهی از این پروژه ها، به منظور ایجاد تسهیالتی برای کارکنان 
صنعت نفت در شــرایط اقتصادی موجود است، همچنین به غیر از این ۳۷ 
پروژه، اجرای طرح های دیگری در زمینه بهبود معیشت کارکنان و در نظر 

گرفتن تسهیالتی برای آنان برنامه ریزی و محقق شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:

می توان به طرح توسعه آذر نمره قبولی داد
و  مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 
توسـعه نفـت بـا اشـاره بـه پایـان فـاز 
در  آذر گفـت:  میـدان  توسـعه  نخسـت 
فراینـد توسـعه این میـدان مشـترک با 
وجـود تمـام سـختی ها و پیچیدگی های 
مخزنـی، راهبـرد و کنتـرل خوبـی حاکم 
بـوده اسـت و می تـوان بـه ایـن طـرح 

نمـره قبولـی داد.
تـورج دهقانـی در حاشـیه بازدیـد 
از بیسـت وپنجمین نمایشـگاه نفت، گاز، 
پاالیـش و پتروشـیمی، در گفت وگـو با 
خبرنـگار شـانا افـزود: میـدان نفتی آذر 
بـه سـبب پیچیدگی هـا و شـرایط ویژه 
مخزنـی از جملـه فشـار بـاالی مخزن، 
درجـه بـاالی خوردندگـی سـیال، نـوع 
بـه  نیـاز  نتیجـه  در  و  مخـزن  سـنگ 
تجهیـزات و آلیاژهای  خاص، در رسـته 
میدان هـای سـخت قـرار می گیـرد، اما 
بررسـی فرآینـد توسـعه میـدان نشـان 
می دهـد بـا وجـود همـه این سـختی ها 
و پیچیدگی هـا، فرآینـد توسـعه بـه نحو 

و  عملیاتـی  فنـی،  لحـاظ  از  مطلـوب 
ایمنـی اجرا شـده اسـت.وی ادامـه داد: 

تجـارب حاصـل از توسـعه ایـن میدان، 
صنعـت  بـرای  ارزشـمندی  اندوختـه 

نفـت به شـمار مـی رود و بـا توجـه بـه 
نظـم و نظـام حاکـم بـر فرآیند توسـعه 

طـرح  مختلـف  بخش هـای  اجـرای  و 
چنـد  در  به ویـژه  برنامـه   بـر  مبتنـی 
سـال اخیـر، بایـد گفـت پیمانـکار بیـع 
متقابـل ایـن طـرح می توانـد با اتـکا به 
ایـن تجربیـات، در آینـده ای نـه چندان 
دور در قامـت یـک شـرکت اکتشـاف 
و تولیـد )E&P( واقعـی ایفـای نقـش 
کند.بـر اسـاس ایـن گـزارش، قـرارداد 
آذر مهرمـاه سـال ۹۰  میـدان  توسـعه 
توسـعه  و  مهندسـی  شـرکت  میـان 
نفـت بـا کنسرسـیوم متشـکل از اویک 
کارکنـان  سـرمایه گذاری  صنـدوق  و 
صنعـت نفـت )OPIC( امضا شـد. طرح 
توسـعه آذر اسـفندماه سـال ۹۵ به تولید 
بـا  نیـز  به تازگـی  و  رسـید  زودهنـگام 
پشـت سـر گذاشـتن موفق آزمـون ۲۱ 
از ۲۸ روز، فـاز نخسـت توسـعه آن بـا 
ظرفیـت تولیـد روزانـه ۶۵ هزار بشـکه 
در  ایـن طـرح  اسـت.  عملیاتـی شـده 
آینـده نزدیـک بـه بهره بـرداری کامـل 

می رسـد.

نمايشگاه امسال، ويترين دستاوردهای صنعت نفت در ساخت داخل؛
صنعت نفت در شرايط سخت تحريم فراتر از حد توان فعاليت کرد

ساخت بيش از 10 هزار قطعه يدکی و صنعتی ايرانی در  پتروشيمی بندرامام

 53 درصد کاتاليست های مورد نياز داخلی سازی شد

مدیــرکل روابط عمومــی وزارت نفت 
گفــت: صنعت نفت در شــرایط ســخت 
تحریم ها فراتر از حد تــوان فعالیت کرد و 
این  بازتاب دهنده  به خوبی  امسال  نمایشگاه 
تالش ها و توانمندی های این صنعت در حوزه 

ساخت داخل بود.
حاشــیه  در  نــوری  کســری 
بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین المللــی 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی گفت: 
خوشبختانه دســتاوردهای صنعت نفت در 
سال های اخیر در نمایشگاه امسال به خوبی 
ارائه شــد و همه به راحتی توانستند متوجه 
شــوند صنعت نفت فراتر از حــد توان در 
شــرایط ســخت تحریم ها فعالیــت کرد.

وی با تأکید بر اینکــه اهالی صنعت نفت 
ماننــد همیشــه در این نمایشــگاه هم به 
غایت مؤثر ظاهر شدند و نمایشگاه امسال 
بــه محلی برای مــرور و عرضه همه این 
توانمندی ها تبدیل شــد، افزود: نمایشگاه 
امســال به  دلیل کرونا چند بــار به تعویق 
افتاد، اما هدف ما این بود که دستاوردهای 
سال های اخیر صنعت نفت به نحو شایسته  
بنابراین تقســیم بندی  بازتاب داده شــود 
موضوعی امســال برای نخستین بار انجام 
شد، شرکت ها و پیمانکاران نیز دسته بندی 
شدند و با ســال های گذشته تفاوت جدی 

نفت  وزارت  روابط عمومی  داشت.مدیرکل 
اظهار کرد: تصور مــا این نبود که با توجه 
به شــرایط کرونا خیلی پررونق باشیم، اما 
از همان روز آیین گشــایش تصور ما تغییر 

کرد. شــرکت کنندگان فعال ظاهر شدند و 
بازدیدکننــدگان به لحاظ تعداد کم بود، اما 
بازدیدکنندگان کیفی داشــتیم که بیشــتر 
از متخصصان صنعــت نفت بودند.نوری با 

اشاره به اینکه شعار امسال نمایشگاه »نفت 
ایرانــی« به عنوان  ملــی، کاال و خدمات 
هدف بــرای ما قرار گرفــت، افزود: دلیل 
این موضوع تمرکز کشــور و صنعت نفت 

بــر بحث حمایت از تولیــد داخل و جهش 
تولید بود و صنعــت نفت نیز در این زمینه 
اســت.وی تصریح  بوده  توســعه  پیشران 
برنامه ریزی هــای صنعت نفت در  با  کرد: 
عرصــه صنایع داخلی جهش خوبی رخ داد 
و بنا به دالیل متعدد دســتاوردهای ما در 
ایــن حوزه به صورت یکپارچه عرضه شــد 
بنابراین امسال شعار نمایشگاه را بر مبنای 
روابط  گذاشــتیم.مدیرکل  داخل  ســاخت 
عمومــی وزارت نفت تأکید کرد: با طراحی 
و آرایش و تقســیم بندی شرکت کنندگان و 
سیاست گذاری و برنامه های جانبی هدف و 
انرژی مجموعه بر ایــن بود که توانمندی 
شــرکت های داخلی معرفی شــود و تا حد 
زیادی موفق شــدیم این را نمایش دهیم 
و فکر می کنم در نمایشــگاه بیست وپنجم 
نفت همه به خوبی متوجه جهش و پویایی 
قابل اعتنا در این حوزه شــدند.نوری گفت: 
نمایشگاه امسال توانســت به اهداف خود 
برســد و از حضور مؤثر همه شــرکت های 
دولتــی و خصوصــی، مدیــران نفتی و از 
کرباســیان،  مســعود  و  برگزارکننــدگان 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران تشکر 
می کنم، اگر نمایشــگاه امســال نمایشگاه 
موفقی شد با اصرار و پیگیری شخص وزیر 

بود که بسیار مؤثر بود.

 پتروشیمی بندرامام موفق شد با تالش کارشناسان 
و متخصصان خود ســاخت قطعــات کاربردی واحدهای 

تولیدی خود را به بیش از ۱۰ هزار قطعه برساند.
بــه گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی بندرامام، 
با ابالغ حمیدرضا رســتمی، مدیرعامل شرکت در سال 
۱۳۹۷،کمیته ساخت داخل با ساختاری جدید و استراتژی 
 نوین همســو با اهداف کالن ســازمان شــکل گرفت.
کمیته ســاخت داخل پتروشیمی بندرامام، با استراتژی و 
نقشــه راه مشخص و تدوین شده همچون توسعه روابط 
با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
معتبر داخلی، توســعه سیســتم های ایجاد رقابت سالم، 
توسعه حق مالکیت معنوی، توسعه روابط با شرکت های 
منطقه به منظور دستیابی به اهداف مشترک، توسعه روابط 
بلندمدت و سودآور با سازندگان معتبر داخل کشور، تقویت 
و توسعه زیرساخت های مرتبط با فرآیند ساخت داخل در 
محیط داخلی شرکت، توسعه روابط با صنایع بزرگ داخلی 
با هدف تقویت ایده های نوآورانه در بخش های ســاخت 
 قطعات یدکی، کاتالیست ها و کمیکال ها فعالیت می کند.

فعالیت کمیته ســاخت داخل ســبب شناسایی ۴۱ هزار 
و ۲۶۳ قطعه در پتروشــیمی بندرامام شــد که پتانسیل 
ســاخت داخل را دارند و کمیته ساخت داخل این شرکت 

 بیــش از ۱۰ هزار قطعه را داخلی ســازی کرده اســت. 
گفتنی اســت در فرآیند واحدهای تولیدی پتروشــیمی 
بندرامــام ۱۸۷ کاتالیســت کاربرد و اســتفاده دارند که 
کمیته ساخت داخل شرکت با فعالیت گسترده در بخش 
بومی ســازی کاتالیســت های پلیمــری و غیر پلیمری، 
توانســته تاکنون با مشــارکت و همکاری شرکت های 

دانش بنیان داخل کشــور نود و نه کاتالیست و کمیکال 
 واحدهــای تولیــدی شــرکت را داخلی ســازی کند. 
از  درصــد   ۵۳ بــه  نزدیــک  اقدامــات،  ایــن  بــا 
تولیدی  واحدهــای  اســتفاده  مــورد  کاتالیســت های 
پتروشــیمی بندرامــام تاکنون به دســت کارشناســان 
 و متخصصــان شــرکت بومی ســازی شــده اســت.

شــایان ذکر است با استراتژی ابالغی از سوی مدیرعامل 
پتروشــیمی بندرامام به کمیته ساخت داخل ، چشم انداز 
ایــن کمیته تأمین و بومی ســازی ۷۰ درصــد از مواد 
شیمیایی و کاتالیســت ها  و همچنین داخلی سازی ۴۰ 
درصد از قطعات یدکی مورد نیاز شــرکت تا سال ۱۴۰۳ 

است.

آمادگی کامل پایانه خارک برای حداکثرسازی 
صادرات نفت خام

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از آمادگی کامل پایانه نفتی 
خارک برای حداکثرسازی صادرات نفت خام کشور خبر داد.

عباس اسدروز در حاشــیه روز پایانی بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی، در گفت وگو با شــانا گفت: شرکت پایانه های 
نفتــی ایران پس از اعمال تحریم ها و کاهش صادرات نفت، از این فرصت 
برای روزآمد کردن، تعمیر و توســعه زیرســاخت های خود استفاده کرد و 
هم اکنون برای حداکثرســازی صادرات نفت آمادگی کامل دارد.وی ادامه 
داد: ۹ پهلوگاه پایانه خارک )ســه پهلوگاه اسکله غربی و ۶ پهلوگاه اسکله 
شــرقی( در آمادگی کامل قرار دارند و زیرســاخت های این شــرکت حتی 
می تواند به منظور صادرات روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت پاسخگو باشد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به حساسیت های زیاد فرآیندهای 
کاری در شــرکت پایانه های نفتی ایران و نیاز به دقت و تخصص بسیار در 
راهبری عملیات، ضرورت توجه مستمر به منابع انسانی، فیزیکی )تجهیزات 
و تأسیســات(، اطالعاتی و مالی اشــاره کرد و گفت: این شرکت با اتکا به 
سرمایه انســانی متخصص خود و با استفاده از ظرفیت سازندگان ایرانی و 
ظرفیت علمی دانشگاه ها، در زمینه بومی سازی تجهیزات به ویژه کارت های 
الکترونیکی اقدام های ارزشــمندی انجــام داده و بیش از ۳۰۰ قلم کاالی 

ایرانی را جایگزین نمونه های خارجی کرده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

اخبار گاز

انتخاب سه تن از کارکنان پاالیشگاه خانگیران 
به عنوان کارمندان نمونه شرکت ملی گاز ایران

کارکنان شــرکت  از  تن  ســه 
به  نژاد  هاشــمی  گاز شهید  پاالیش 
عنوان کارمندان نمونه شرکت ملی گاز 
ایران در ســال ۹8 شناخته و انتخاب 

شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 

نژاد، با توجه به خط مشــی و سیاست های اتخاذ شده و به  منظور ایجاد 
فضای رقابتی سالم و سازنده، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی 
و شناســایی و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته که در تحقق اهداف 
صنعت نفت تالش برجســته و مضاعفی به عمل می آورند، هر ســاله 
کارکنان و مدیران نمونه وزارت نفت بر اساس معیارهای مذکور تعیین 
می گردند.بر اساس این فرآیند و پس از انجام مراحل ارزیابی و بررسی 
شاخص های مورد نظر آقایان محمد علی شبانی از کارکنان امور مالی، 
محمود یداللهی از واحد مســتغالت و رضا شعبانی از واحد ابزار دقیق 
پاالیشــگاه خانگیران به عنوان کارمندان نمونه شرکت ملی گاز ایران 

معرفی شدند.
کسب افتخاری دیگر توسط کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد؛

کسب مقام نخست حفظ کل قرآن کریم در 
سطح شرکت ملی گاز ایران

کارمنــد شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد مقام نخست حفظ 
کل قرآن کریم مسابقات بهار در بهار 
شــرکت ملی گاز ایران را از آن خود 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 

نژاد، در مرحله سراسری مسابقات قرآن کارکنان شرکت ملی گاز ایران 
که به دلیل محدودیت های کرونایی و به صورت مجازی برگزار شــد 
امین صمدی بخارائی از کارمندان واحد حراست حائز مقام نخست در 
رشته حفظ کل قرآن کریم شد.صمدی افزود: از دوران کودکی با نوای 
آســمانی قرآن در محیط منزل آشنا شدم و تشویق و حمایت خانواده، 
حضور در جلسات مستمر قرآنی، حمایت دارالقرآن شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد، حفظ ســوره های کوچک قرآن کریم، استفاده از 
اساتید مجرب و تشویق آنها باعث ایجاد انگیزه برای فراگیری و حفظ 
کل قرآن گردید.گفتنی اســت: وی دارای مدرک تخصصی درجه دو 
قرآن کریم می باشــد تاکنون موفق به کسب مقام نخست مسابقات 
سراســری اداره کل اوقاف خراسان رضوی، مقام دوم حفظ ۲۰ جز در 
مسابقات سراسری قرآن ارتش جمهوری اسالمی و مقام دوم حفظ کل 

مسابقات سراسری جامعه اطالعاتی کشور شده است.
پایان موفق تعمیرات مخزن میعانات گازی در 

پاالیشگاه ایالم
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از پایان موفق تعمیرات 
اساسی مخزن اســتوانه ای ۳۰ هزار مترمکعبی شماره یک میعانات 

گازی در آذرماه امسال خبر داد.
روح اهلل نوریــان در ایــن باره گفــت: از ابتــدای راه اندازی 
پاالیشگاه این نخستین  بار است که مخزن به طور کامل و اساسی 
تعمیر می شــود.وی اظهار کرد: فعالیت های تعمیراتی روی مخزن 
از شــهریورماه امسال آغاز شد و با صرف ۶ هزار و ۲۰۰ نفرساعت 
با وجود محدودیت های ناشــی از شــیوع ویروس کرونا با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و با موفقیت و بدون حادثه در آذرماه پایان 
یافت.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: فعالیت های 
انجام شــده شامل تخلیه لجن و تمیزکاری داخلی یک هزار و ۵۰۰ 
متر مربع، سندبالســت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع، رنگ آمیزی ۲ هزار 
مترمربع از ســطوح معیوب، تعویض الستیک آب بندهای اولیه و 
ثانویه ســقف شناور به طول ۱۴۰ متر، تهیه و تعویض کفشک های 
مکانیکــی به طول ۱۴۰ متر، اصالح پله متحرک ســقف، اصالح 
دریچه ریم ونت و اصالح نازل ســوئیچ های سطح مخزن بود که 
به طور کامل انجام شــد و مخزن در اختیار واحد بهره برداری قرار 

گرفت.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

از همه توان پیمانکاران ایرانی بهره می بریم
مدیرعامل شرکت مهندســی و توسعه گاز ایران بر بهره مندی 

این مجموعه از توان پیمانکاران ایرانی تأکید کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، بهرام 
صلواتی در حاشیه  بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی گفت: با توجه به شعار نمایشگاه امسال »نفت 
ملــی، کاال و خدمات ایرانی« همان طور که در گذشــته در اجرای 
پروژه ها با همه توان از کاالی داخلی اســتفاده می کردیم، در آینده 
نیــز از آن بهره می بریم و همه توان خــود را به کار می گیریم که 
بیشــتر پروژه ها با تکیه بر این مبنا پیش رود.وی افزود: شــرکت 
مهندســی و توســعه گاز به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی گاز 
ایران فعالیت های بسیار زیادی را در اجرای پروژه ها انجام می دهد 
و در این راه، همه تالشــمان این است که از اقالم ایرانی و کاالی 
ایرانی بهره مند شــویم و از توان پیمانکاران و تولیدکنندگان ایرانی 
اســتفاده کنیم تا طرح های صنعت گاز به نحو احســن پیش رود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: با وجود شیوع 
ویروس کرونا و مشــکالت فراوانی که در اجرای پروژه ها داشتیم، 
به لطف الهی و با رعایت پروتکل ها و دســتورعمل ها، توانســتیم 
 پروژه ها زیادی را به ســرانجام برســانیم و اجــازه ندهیم با وقفه

 روبه رو شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مطرح کرد؛

تولید ساالنه 5۰۰ میلیارد مترمکعب گاز
 در کشور در افق ۱4۲۰

ارزش اقتصادی 350 ميليارد دالری بهينه سازی 20 ساله در حوزه گاز
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران 
اعالم کرد که تولید ساالنه گاز کشور در افق 
۱۴۲۰ به ۵۰۰ میلیارد مترمکعب می رســد 
از این رو ضرورت دارد بــا اصالح قوانین 
و فرهنگ ســازی برای بهینه سازی مصرف 
برای کشور  میلیارد دالر هزینه  بتوان ۳۵۰ 

به دست آورد.
حســن منتظرتربتی روز چهارشنبه، 
هشــتم بهمن ماه در نشســت تخصصی 
تجــارت،  روی  پیــش  »افق هــای 
ارزش آفرینــی و مصــرف گاز« کــه در 
دومین روز ششــمین کنگره راهبردی و 
نمایشــگاه نفت و نیرو برگزار شد، گفت: 
تولید ســاالنه گاز کشور به حدود ۲۸۰ تا 
۲۹۰ میلیارد متر مکعب می رســد و مقدار 
تولید روزانه گاز نیز حدود ۹۰۰ میلیون متر 
مکعب اســت که معادل حدود ۶ میلیون 
بشکه نفت خام است.وی افزود: در بخش 
تامین گاز نیروگاه ها مطابق روندی که در 
سال های گذشته تاکنون داشتیم با شتاب 
بســیار زیادی به حدود ۲۲۵ میلیارد متر 
مکعب در سال ۱۴۲۰ می رسد. در بخش 
خانگی و تجاری هم همین رشد را خواهیم 
داشــت و با اینکه فکر می کنیم گازرسانی 
خانگی تکمیل شده است اما به دلیل رشد 
جمعیت، پیش بینی می شود در این بخش 
هم مصارف ما همچنــان افزایش یابد و 
به حدود ســاالنه ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد متر 
مکعب برسد.معاون وزیر نفت در امور گاز 
تصریح کــرد: با این حســاب تولید ما از 
امســال که حدود ۲۹۰ میلیارد متر مکعب 
اســت، به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد متر 
مکعب در ســال ۱۴۲۰ می رسد و از سال 
آینده اگر برنامه جایگزینی مخازنی نباشد 
با مخازن موجود شــاهد کاهش تولید هم 
خواهیم بود.تربتی با بیان اینکه در بخش 
پتروشــیمی و مصرف صنایع عمده حدود 
۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب ثابت می ماند، 
اظهار کرد: البته در جهش سوم پتروشیمی 
است پیش بینی می کنیم از ۲۰ میلیارد متر 
مکعــب کنونی به حــدود ۵۰ میلیارد متر 
مکعب برســد. البته با ایــن برنامه ای که 
داریم قرار اســت بخش خانگی و صنایع 
از مصرف ساالنه ۹۰ میلیاردمترمکعب به 
۱۷۵ میلیارد مترمکعب برسد و نیروگاه ها 
نیز از ۸۵ میلیارد مترمکعب کنونی به ۲۰۵ 
میلیارد مترمکعب برســند که این نشــان 
می دهد ما حــدود ۳۸۰ میلیارد مترمکعب 
از تولیداتمان را فقط باید در بخش خانگی 
و نیروگاهی )بخش کم بازده و کم ارزش 
و بخــش گرمایی( مصــرف کنیم و بقیه 
این گاز برای مصارف صنعتی، صادرات و 
مواردی که ما آن را به ارزش افزوده بیشتر 

تبدیل کنیم، باقی می ماند.
ضرورت استفاده از انرژی آب، باد و 

خورشید
به گفته وی، پیش بینی شــده است 
که در ســال ۱۴۲۰ با اقدام هایی که باید 
از اکنون آغاز شــود )بهینه سازی، افزایش 
کارکرد و ...( مصــارف در بخش خانگی 
به جای ۱۷۵ میلیــارد مترمکعب به ۱۰۵ 
میلیاردمترمکعب برسد و در نیروگاه ها هم 
به جای ســاالنه ۲۰۵ میلیارد مترمکعب، 
حــدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در ســال 
اتفاق های  بایــد  بنابراین  شــود  مصرف 
زیادی بیفتــد و ما بایــد برق هایی مانند 
برق خورشــیدی یــا انــرژی آب و باد و 
مــواردی از این قبیل را بــه کار گیریم.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز با بیان اینکه 
قرار است ساالنه ۲۰۵ میلیارد متر مکعب 
روی بهینه ســازی و افزایــش بهره وری 
مصرف سوخت در بخش خانگی و بخش 
نیروگاهــی برای ۲۰ ســال آینــده فکر 
شــود، گفت: همین امروز تولید در پارس 
جنوبی ســاالنه ۲۰۰ میلیــارد متر مکعب 

است )این عدد برای سال گذشته است(، 
یعنی ما تقریبا روی یک عســلویه و یک 
پارس جنوبی حساب کردیم و اکنون همه 
تالشــمان این است که در ۲۰ سال آینده 
به اندازه تولید پارس جنوبی روی موضوع 

بهینه سازی کار کنیم.
ارزش اقتصادی ۳۵۰ میلیارد دالری 

بهینه سازی ۲۰ ساله در حوزه گاز
تربتی اظهــار کرد: اگــر بخواهیم 
ارزش آن را بــا قیمتــی کــه در اقتصاد 
استفاده می شــود حساب کنیم و ما گاز را 
هر مترمکعبی ۲۰ ســنت در نظر گیریم، 
حدود  بهینه ســازی  این  اقتصادی  ارزش 
۳۵۰ میلیارد دالر در طول ۲۰ سال است 
بدان معنــا که اگر آنچه از بهینه ســازی 
حاصل می شــود را به پــول تبدیل کنیم 
۳۵۰ میلیارد دالر اســت که برای کشور 
خلق ثروت می شود.وی با تاکید بر اینکه 
قرار اســت تولید گاز کشور در افق ۱۴۲۰ 
دو برابر شــود، ادامه داد: این کار هزینه و 
سرمایه زیادی می خواهد و در مقابل روی 
مصارفــی مانند  پتروشــیمی ها و جهش 
ســوم این تولیدات حساب کردند بنابراین 
برداشت من این است که با این رویه نه به 
اهداف تولید و نه به اهداف تعیین شده در 
وزیر  می رسیم.معاون  بهینه سازی مصرف 
نفت در امور گاز تصریح کرد: عمده کاری 
که در کشورهای دیگر مشابه ایران انجام 
شــده اســت در ۲ محور بوده است؛ آنها 
بیشــتر به سمت ایجاد نهادهای تنظیم گر 
و قوانینی که از کســب و کار حمایت کند 
و دولت کمتر درگیر مسائل شود، رفته اند. 
من پارســال هم روی بحــث نهادهای 
داخلی بســیار وقت گذاشتم و اکنون هم 
اســت.تربتی  آماده  آن  اســاس نامه های 
گفــت: برای اینکه الگو انتخاب کنیم، ۲۲ 
کشوری که تولید گازشــان بیشتر از ۵۰ 
میلیارد متر مکعب بود را بررســی کردیم 
و چند شــاخص را بــرای انتخاب خود به 
عنوان الگو قرار دادیم؛ اینکه تجربه موفق 
اســتقرار این الگو را داشته باشند، امکان 
الگوپذیری برای ما باشــد، گاز آنها  مانند 
ما یارانه ای باشد و گازشان در سبد انرژی 
ســهم قابل توجهی داشته باشــد، مانند 
کشــور ما دارای نظام متمرکــز اجرایی 
باشــند و در اصالحات ســاختاری هم به 
موفقیتی رســیده باشند.وی افزود: پس از 
بررسی ما چهار کشــور را انتخاب کردیم 
که تا حدودی شباهت هایی از طریق این 
شاخص ها به کارکرد ما دارند این کشورها 

شامل ترکیه، روســیه، انگلستان و مالزی 
هستند. این چهار کشور با این شاخص ها 
میانه خوبی با کاری کــه ما می خواهیم 
انجــام دهیم دارند و ما عملکرد و کارکرد 
این کشــورها را روی این سه موضوعی 
که بحث امروزمان اســت )بحث تجارت، 
ارزش آفرینی و بهینه ســازی مصرف گاز( 
بررســی کردیم.مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز یادآور شد: به عنوان رویکرد نخست، 
ترکیه را نگاه کردیم، ترکیه بیشــتر روی 
موضوع تجــارت گاز کار کرده اســت و 
شعارش هم همین بوده که در تجارت گاز 
تمرکز زدایی انجام دهد و کار را به بخش 
خصوصی واگذار کند؛ ترکیه برای آن سه 
کار را انجام داده است: ۱. تنظیم مقررات 
و سیاســت گذاری واردات،  ۲. مقــررات 
انتقال و توزیع. ۳. مقررات حقوقی تجارت 
و ترانزیت گاز.تربتی تاکید کرد: این کشور 
در بحث مقررات سیاســت گذاری به مرور 
قراردادهایــش را رها کــرده و به بخش 
خصوصی گفته اســت که آنها واردکننده 
گاز باشند و پس از آن مقررات استفاده از 
شبکه را هم تدوین کرده است به آن معنا 
که گفته اســت من یک شبکه دارم و هر 
شرکتی که می خواهد از شبکه من استفاده 
کند طبق این مقررات می تواند گاز خود را 
وارد شبکه من و به این شکل توزیع کند.
اجرای اهداف بهینه سازی؛ راه حلی برای 

آینده تجارت گاز
وی ادامــه داد: در مجموع بر این 
باوریم که اگر بخواهیم از فضای آینده 
ترسیم درستی داشته باشیم که هم در 
تجارت گاز موفق باشــیم و هم از گاز 
به عنوان کاالیی ارزشمند استفاده کنیم 
باید بتوانیم در بحــث مصرف، اهداف 
بهینه ســازی را اجرایی کنیم؛ باید چند 
نهاد تنظیم گر ایجاد شوند که مقررات را 
بنویسند. برای نمونه ما ماده ۱۲ و قانون 
بند ق را زیاد شــنیدیم اما شــاید هیچ 
مجموعه ای بیشــتر از شرکت ملی گاز 
در سال های گذشته از این قانون برای 
توسعه گازرســانی استفاده نکرده باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد: 
بهینه سازی موضوعی فرابخشی است و 
در یک بخش جمع نمی شود، درباره گاز 
همه درآمد و محصول در وزارت نفت و 
مدیریت ثابت بود اما بحث بهینه سازی 
مربوط به یک وزارتخانه نیســت و نیاز 
است نهادهای تنظیم گری از  بیرون و 
در کالن کشور قوانین و مقررات آن را 

بنویســند و من فکر می کنم می توان 
۳۵۰ میلیارد دالر در ۲۰ ســال آینده از 
مصارف  کاهش  و  بهینه ســازی  محل 

صرفه جویی ایجاد کنیم.
باید امکان فروش انرژی فراهم شود

محمــد مصطفوی، عضــو هیئت 
مدیره شرکت گسترش و نوسازی صنایع 
نفت پارســیان نیز در ســخنانی در این 
نشســت اظهار کرد: ساالنه ۱۲۰ میلیارد 
دالر گاز تولید می شــود امــا مردم این 
هزینه را احساس نمی کنند زیرا درآمدی 
از آن کسب نمی شود؛ به تعبیری می توان 
گفت که هر روز معادل ۶ میلیون بشــکه 
نفت خام مصرف می شود اما باید دید چه 
درآمــدی برای مردم و کشــور دارد.وی 
ادامه داد: اعالم شــده که مصرف روزانه 
گاز بخــش خانگی اکنون حــدود ۵۵۰ 
میلیون مترمکعب اســت یعنی هر خانوار 
به طــور میانگین در زمســتان ۳۰۰ دالر 
ســوخت در خانه مصرف می کند که هر 
ماه حدود ۱۰۰ دالر می شــود که تناسبی 
بــا درآمد خانوارها نــدارد اما آنها متوجه 
زیرا خودشــان  نیســتند  این هزینه کرد 
پرداخــت نمی کنند.عضــو هیئت مدیره 
شرکت گســترش و نوسازی صنایع نفت 
پارســیان تصریح کرد: اگر بنا باشد این 
هزینه ازسوی خانوارها پرداخت شود آنها 
هم بی شــک مراقب مقدار مصرف شان 
خواهند بود؛ اگر از خانوارها پرسیده شود 
هم می گویند که این رفاه را با این هزینه 
واقعــی نمی خواهنــد و می توانند ۴ یا ۵ 
درجه گرمایش کمتری هم داشته باشند.
به گفتــه مصطفوی، مردم در حالی روی 
تولید و مصرف گاز حساس می شوند که 
بنا باشــد خودشان این هزینه را پرداخت 
کنند و حتی بتوانند گاز مصرفی شــان را 
خرید و فروش کننــد بنابراین باید اجازه 
داد بخش خصوصی وارد تجارت گاز شود 
و امــکان فروش انــرژی مصرفی برای 
می توان  اینگونه  شــود؛  فراهم  خانوارها 
شاهد ایجاد اشتغال و بهینه سازی مصرف 

هم بود.
هر خانواری بهینه مصرف نکند، هزینه 

آن را بپردازد
داود فرخــزاد، مدیرعامل شــرکت 
مدیریت شبکه برق ایران هم با بیان اینکه 
بهینه سازی یک مســئله اقتصادی است، 
افزود: این کار باید طوری انجام شــود که 
از سویی بهینه سازی هم  باشد،  اقتصادی 
در هــر بخش راهکار خود را دارد و در هر 

باید  بخش خانگی، نیروگاهــی و صنایع 
دید راهکار اقتصادی چیست؛ شاید اینطور 
تصور شــود کــه بهینه ســازی در بخش 
نیروگاهی یعنی باید کمتر سوخت مصرف 
شود اما آیا این راه منحصر به فرد است یا 
گزینه های متعدد دیگری داریم؟وی تاکید 
کرد: زمانی که می گوییم تولید بهینه سازی 
شود منظور چیســت؟ آیا تنها راه افزایش 
کارکرد اســت؟ اگر نیــروگاه را با کارکرد 
۶۰ درصد توسعه دهیم مجبوریم فقط گاز 
مصرف کنیم بنابراین فشار بر گاز می آید 
بنابراین بهتر نیست به جای اینکه فقط به 
افزایش کارکرد فکر کنیم، به تنوع در سبد 
منابع اولیه تولید برق هم توجه کنیم و این 
موضوع را با افزایــش کارکرد جلو ببریم.
برق  شبکه  مدیریت  شــرکت  مدیرعامل 
ایران تصریح کرد: پرسش دیگر این است 
که آیا فقط دولت ها باید درباره بهینه سازی 
فکر کنند یا معیارهــا کار خود را بکنند و 
خانوارهــا هم ســهمی در ایــن موضوع 
داشــته باشــند تا راه بهینه به آنها نشان 
داده شود، بنابراین اگر خواستند می توانند 
بهینه مصــرف نکنند اما باید هزینه آن را 

بپردازند.
بازآرایی مصرف انرژی با اصالح قیمت ها

محمد مروتی، مدیرعامل موسســه 
پژوهش هــای پیشــرفته تهــران هم با 
تاکید بــر اصالح نظــام قیمت ها، گفت: 
ایــن موضوع هــم فقط دربــاره اصالح 
قیمــت گاز نیســت و در همه حامل های 
انرژی معضــل وجود دارد زیــرا مردم یا 
ایــن قیمت ها متوجه نیســتند که انرژی 
چگونه هدر می رود.وی ادامه داد: مصرف 
انرژی اگر ســبب رفاه شود خوب است اما 
واقعیــت موضوع دیگری اســت و بخش 
زیــادی از آن هدر می رود زیرا مردم طبق 
داشــته های خود تصمیم گیری می کنند و 
اگر گاز مجانی باشــد، هزینه خود را برای 
دیگــر اقالم زندگی اختصــاص می دهند 
اما اگر قیمت ها اصالح شــود و منافع آن 
هم بــه خانوراها بازگــردد و این موضوع 
به جامعه القا شــود، مصرف هم بازآرایی 
پژوهش های  موسسه  می شود.مدیرعامل 
پیشــرفته تهران با بیان اینکه هر اصالح 
و تغییر برنده و بازنده ای خواهد داشــت، 
تصریح کرد: اگر گاز گران شــود مردم در 
کوتاه مدت ناخشنود می شوند اما باید این 
اطمینان به آنها داده شود که از جای دیگر 
این هزینه جبران خواهد شــد؛ دادن این 

آگاهی اهمیت زیادی دارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

دستیابی پتروشیمی جم به دانش فنی ساخت 
تیپ برنرها

پتروشیمی جم با طراحی جدید تیپ برنرهای کوره های گازی، ضمن 
دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت تیپ برنرها، موفق به بهبود عملیات 
تعمیراتی و تولید شد و برآورد سود حاصل از این دستاورد رقمی بالغ بر ۶۰۰ 

هزار یورو در سال به ازای هر کوره گازی است.
اکبر بوالحسنی، رئیس پژوهش واحدهای فرآیندی و الفینی شرکت 
پتروشــیمی جم با اعالم این خبر اظهار کرد: با انجام بررسی های مداوم، 
ایرادها و اشــکاالت فنی کوره های گازی الفین که به صورت مســتمر و 
تکرارپذیر بودند، شناسایی شد و با ایجاد کارگروه تخصصی، مطالعاتی در 
زمینه دالیل شکل گیری و راهکارهای رفع آنها صورت گرفت.وی با اشاره 
به اینکه از تابســتان ۱۳۹۴ مطالعات اولیه روی شبیه سازی کوره و تغییر 
در طراحی اولیه تیپ برنرهای واحد الفین آغاز شــد، گفت: پس از تغییر 
طراحی ها و نهایی شدن نتایج شبیه سازی، با مشارکت سازندگان ایرانی، 
ســاخت تیپ برنرهای جدید آغاز و برای نخســتین بار در پاییز سال ۹۷ 
به کارگیری آنها در این واحد با هدف رفع گلوگاه های تولید و مشــکالت 
فرآیندی و تعمیراتی انجام شد.رئیس پژوهش واحدهای فرآیندی و الفینی 
پتروشــیمی جم افزود: پس از انجام تعمیرات اساسی، از اسفندماه ۱۳۹۷ 
پایش داده ها و آزمون های الزم انجام شــد و تا خرداد سال ۱۳۹۸ ادامه 
یافت که پس از بررسی داده ها، صحت و موفقیت اهداف پروژه تعریف شده 
در مقیاس صنعتی محقق و در بازه ای چهار ساله این ایده، تجاری سازی 

و بهره برداری شد.

5۳ درصد کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی 
بندرامام داخلی سازی شد

نزدیک به ۵۳ درصد کاتالیست های مورد استفاده واحدهای تولیدی 
پتروشیمی بندرامام تاکنون به دست کارشناسان و متخصصان این شرکت 

بومی سازی شده است.
کمیته ساخت داخل با ساختار و راهبردی نو همسو با اهداف کالن 
سازمان در سال ۱۳۹۷ در این شرکت شکل گرفت. این کمیته با راهبرد 
و نقشــه راه مشخص و تدوین شده همچون توسعه روابط با شرکت های 
دانش بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگاه های معتبر داخلی، توسعه سیستم های 
ایجاد رقابت سالم، توسعه حق مالکیت معنوی، توسعه روابط با شرکت های 
منطقه به منظور دستیابی به اهداف مشــترک، توسعه روابط بلندمدت و 
ســودآور با سازندگان معتبر داخل کشور، تقویت و توسعه زیرساخت های 
مرتبط با فرآیند ســاخت داخل در محیط داخلی شــرکت، توسعه روابط 
با صنایع بزرگ داخلی با هــدف تقویت ایده های نوآورانه در بخش های 
ســاخت قطعات یدکی، کاتالیست ها و کمیکال ها فعالیت می کند.فعالیت 
کمیته ساخت داخل سبب شناسایی ۴۱ هزار و ۲۶۳ قطعه در پتروشیمی 
بندرامام شد که ظرفیت ساخت داخل را دارند و کمیته ساخت داخل این 

شرکت بیش از ۱۰ هزار قطعه را داخلی سازی کرده است.
مشارکت کارکنان شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی در پویش هر تبلت یک مدرسه
کارکنان ســتاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پژوهش و 

فناوری پتروشیمی در پویش هر تبلت یک مدرسه مشارکت کردند.
در پی درخواســت رئیس آموزش و پرورش شهرستان ماهشهر 
مبنی بر نیــاز پنج نفر از دانش آموزان این شهرســتان به تبلت، اقدام 
مقتضی با عنایت به پویش هر تبلت یک مدرسه انجام شد و با کمک 
کارکنان ســتاد شرکت ملی صنایع پتروشــیمی و شرکت پژوهش و 
فناوری پنج دســتگاه گوشــی جی پالس مورد تأیید وزارت آموزش و 
پرورش تهیه و برای اســتفاده دانش آموزان، جدای از ۲ هزار دســتگاه 
تبلت اهدایی شــرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی ماهشهر، آماده ارسال شد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

طراحی مدل توسعه صنعت پتروشیمی 
برپایه تنوع خوراک خواهد بود

بهزاد محمدی با بیان این که توسعه 
هوشــمندانه صنعت پتروشیمی با نگاهی 
به بازارهای آینده برمبنای تعادل و توازن 
است گفت:این مدل توسعه بر مبنای تنوع 

خوراک طراحی شده است.
بهــزاد محمدی معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در پنل تخصصی مــازاد تولید متانول و 
آثــار قیمتی وتکمیل زنجیــره ارزش در 
ششــمین کنگره راهبردی و نمایشــگاه 
نفت و نیرو اظهارکرد: درحال حاضرتولید 
متانول درکشورحدود ۹ میلیون تن است 
که از این میزان ۹۲ درصد صادرمی شود 
و حدود ۷۰۰ هزارتن نیز در داخل کشور 
مصرف می شــود.وی افزود: براســاس 
برنامــه ریزی های انجام شــده ظرفیت 
تولید این محصول مهم در ســال ۱۴۰۴ 
به ۲۳ میلیون تن خواهد رسید و با در نظر 
گرفتن این که قیمت گاز درهرمترمکعب 
حدود ۸۰ تــا ۹۰ دالر اســت می توان 
گفت متانــول با حــدود ۲۵۰دالردر هر 
تــن ارز آوری مطلوبــی دارد.محمدی با 
بیــان اینکه اصطــالح »متالنول مازاد« 
نادرســت اســت، تصریح کرد: منصفانه 
نیســت که بگوییم متانول مازاد داریم ، 
زیرا بایــد برای تکمیــل زنجیره ارزش 
متانول و تولید محصــوالت با ارزش تر 
برنامــه ریزی کنیم.وی بــا بیان این که 
ســبد تولید محصوالت عمده پتروشیمی 
۳۳ نوع محصول با ظرفیت هزارو نهصد 
میلیون تن اســت گفت: از این ظرفیت، 
ســهم خاورمیانه ۱۰ درصد است ، و این 
در حالی اســت که ســهم ایران از این 
میزان در بازار آسیا ۲۶ درصد ودر جهان 
۲.۶درصد اســت .به گفتــه معاون وزیر 
نفت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، با توجه به تولیدی شدن طرح 
های توسعه ای و ارتقاء جایگاه ایران در 
تولید محصوالت راهبردی، جایگاه ایران 
در منطقه خاورمیانه از جایگاه عربســتان 
پیشی خواهد گرفت.وی با بیان این که با 
بررســی های انجام شده چین از ظرفیت 
تولید ۷۰ میلیون تــن تولید متانول خود 
۴۲ میلیون محصول تولید می کند گفت: 
تا سال ۲۰۲۸ ســهم ایران در بازارهای 
جهانــی متانول افزایش می یابد و به ۲۳ 
میلیون تن می رسد.محمدی ادامه داد: از 
سال ۲۰۱۶ ایران به سمت تولید متانول 

حرکت کرد ودر این راســتا بحث تولید 
خوراک محور مطرح شــده است و مدل 
توسعه ما بر اساس تنوع خوراک ها شکل 
می گیرد .وی اظهارکرد: با توجه به وجود 
منابع گسترده گاز در کشور درحاضر سهم 
صنعت پتروشیمی ۸۴ میلیون متر مکعب 
گازبه عنوان ســوخت و خوراک است که 
به پتروشیمی های کشور اختصاص دارد 
و اکنــون حدود ۵۰ میلیــون متر مکعب 
گاز به پتروشــیمی ها در منطقه عسلویه 
تخصیص یافته است که سهم واحد های 
متانولی از این خوراک حدود ۱۰ میلیون 
تن اســت.معاون وزیر نفــت با بیان این 
که به دنبال تولیــد محصوالت با ارزش 
تر هســتیم اظهارکرد: میعانات گازی به 
صورت گسترده در منطقه عسلویه تولید 
می شود و ما به سمت تولید محصوالت 
آروماتیکی حرکت مــی کنیم .وی ادامه 
داد: گاز مورد نیاز پتروشــیمی ها درسال 
۱۴۰۴ حــدود ۱۵۳ میلیــون متر مکعب 
در روزخواهد بود و در ســال ۱۴۰۵ این 
نیازبــه ۱۶۳ میلیون متــر مکعب خواهد 
رســید و این ارقام مستند است و با توجه 
به طرح های تولیدی که در ســال های 
آتی وارد مدار تولید می شوند پیش بینی 
شده است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان این که در پاییز ۹۶ 
قیمــت متانــول ۳۴۳ دالر درهرتن بود 
گفــت: هرچند به دلیل شــیوع ویروس 

کرونا در ۶ ماه نخســت سال جاری این 
رقم بــه ۱۳۱ دالرکاهش یافت اما در ۳ 
ماهه ســوم امســال قیمت به ۱۸۵دالر 
و در هفتــه گذشــته قیمــت متانول به 
۲۵۰دالر افزایــش یافت.محمــدی بــا 
تاکید بر توســعه طرح های MTP گفت: 
طرح هــای MTO نیــزدر آینده صنعت 
پتروشیمی ایران جایگاه ویژه ای دارند و 
باید زنجیره تولید متانول به پروپیلن ودر 
نهایت پلی پروپیلــن را مورد توجه ویژه 
قــرار داد.وی ادامه داد: در ســال ۲۰۲۰ 
تقاضای جهانی برای متانول درحدود ۳۰ 
میلیون تن بود که ســهم ایران در تامین 
نیازاین بازار۲۰درصد بوده است و در سال 
۲۰۲۵ به ۴۵ درصد می رسد.معاون وزیر 
با اشــاره به این که چیــن و هند مقاصد 
اصلی متانــول صادراتی ایران هســتند 
افزود: با اجرای طرح های راهبردی سهم 
۴۵درصدی روندی کاهشــی می یابد به 
۳۲ درصــد خواهد رســید و محصوالت 
نهایــی بیشــتری تولید خواهد شــد و 
متانول در کشور به سمت توسعه صنایع 
تکمیلــی و پایین دســتی اختصاص می 
توسعه هوشمندانه  لزوم  به  یابد.محمدی 
صنعت پتروشــیمی اشــاره کرد و گفت: 
نقشه راه پتروشــیمی به عنوان صنعتی 
مطمئــن و با نگاهی بــه بازارهای آینده 
تدوین شده است و با برنامه ریزی های 
انجام شــده صنعت پتروشیمی ایران به 

تعادل و توازن خواهد رســید.به گزارش 
نیپنــا، در این پنل محمد رضا نعمت زاده 
و مرضیه شاهدایی مدیران عامل پیشین 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیدگاه ها 
و نظرهای خود را ارائه کردند و در ادامه 
حســن عباس زاده مدیر برمامه ریزی و 
توسعه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
نیز  شیراز  پتروشیمی  مدیرعامل  قنبریان 

به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
دفتر توسعه کسب وکارهای دانش بنیان 

در صنعت پتروشیمی ایجاد شد
در همین حال، معــاون وزیر نفت 
در امور پتروشــیمی در حاشیه بازدید از 
بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران 
از ایجاد دفتر توســعه کســب وکارهای 
دانش بنیــان در شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی خبر داد و گفــت: ارتباط با 
توسعه  به منظور  دانش بنیان  شرکت های 
صنعــت پتروشــیمی تقویت می شــود.
بهــزاد محمــدی بــا تأکید بــر اینکه 
نمایشگاه امســال با تفکر ساخت داخل 
برگزار شده  و شــرکت های دانش بنیان 
اســت، اظهار کرد: ظرفیت های بســیار 
مطلوبی در این شــرکت ها وجود دارد و 
فعالیت های بسیار بزرگی در شرکت های 
کوچک انجام شــده اســت که می تواند 
برای صنعت نفت کشــور بســیار مفید 
ارزشــمند  قابلیت های  بــه  باشــد.وی 

اشاره کرد  استارت آپ ها  و  دانش بنیان ها 
و افــزود: متأســفانه در گذشــته امکان 
با صنعت فراهم  این شــرکت ها  ارتباط 
نشده و مسیری برای اتصال به صنعت و 
استفاده از توانایی آنها ایجاد نشده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی با 
تأکید بر اینکه این بزرگ ترین موضوعی 
اســت که بایــد به آن پرداخته شــود و 
اتصال شرکت های  مسیری هموار برای 
دانش بنیــان به کارفرمایــان نفتی آماده 
کنیم، اظهار کرد: به ایــن منظور، دفتر 
توســعه کســب وکارهای دانش بنیــان 
در شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در 
چندماه گذشــته راه اندازی شــده است.

محمــدی، هدف از ایجاد دفتر توســعه 
ایجاد  را  دانش بنیــان  کســب وکارهای 
زمینه ای برای ارتباط این شــرکت ها از 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شــرکت  طریق 
بــا شــرکت های پتروشــیمی عنوان و 
تصریح کرد: این هدف خوشــبختانه در 
حال تحقق و تقویت اســت.وی با اشاره 
به اینکه بازدید امروز از نمایشــگاه نفت 
نیز بــه همراه اعضای ایــن دفتر انجام 
در  این هدف گــذاری  می شــود، گفت: 
هفته های آینده نیز دنبال می شود تا این 
شرکت ها بتوانند با ارتباط به این دفتر، به 
صنعت پتروشیمی و نیازهای آن متصل 
شــوند.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان اینکه دانش بنیان ها 
و اســتارت آپ ها شرکت های قدرتمندی 
از نظر مالی نیســتند، ادامه داد: صنعت 
نفت بــا راه انــدازی پارک فنــاوری و 
نــوآوری نفــت و گاز در ری و صندوق 
پژوهش و فناوری نفت از این شرکت ها 
حمایــت می کند.محمدی با اشــاره به 
اینکه حضور شرکت های دانش بنیان در 
مؤثر  بسیار  پتروشیمی  طرح های  اجرای 
اســت، اظهار کرد: شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در حال تقویــت همکاری 
با این شــرکت ها در توســعه طرح های 
پتروشیمی است.وی از امضای قرارداد با 
چهار دانشگاه کشــور در سال ۹۵ اشاره 
کرد و گفــت: این قراردادها نیز به منظور 
توسعه دانش فنی فرآیندهای پتروشیمی 
انجام شــد که هم اکنون این همکاری و 
تقویت  و هدف گذاری مشــخصی برای 
آنها انجام شده است و امیدواریم خروجی 

بسیار مطلوبی محقق شود.

هيئت های تجاری 11 کشور جهان در راه نمايشگاه ايران  پالست
بیش از ۲۰۰ تاجر از ۱۱ کشــور از آخرین 
نمایشــگاه بین المللــی ایــران پالســت قرن؛ 
این رویداد منطقه ای در صنعت  چهاردهمین دوره 
پلیمری، پالستیک و صنایع وابسته بازدید می کنند.

به گزارش دانش نفت به نقل از ستاد خبری 
ایران پالســت، کوروش  نمایشــگاه بین المللی 
حســن پور، رئیس تشــریفات این نمایشگاه، در 
پنج دوره اخیر برگزاری ایران پالســت مسئول 
مســتقیم دعوت و پیگیری حضــور هیئت های 
تجاری و بازرگانان خارجی از کشورهای مختلف 
بوده اســت. با توجه به شــرایط خاص اقتصادی 
کشــور در دوران تحریم و شیوع ویروس کووید 
۱۹، امسال شــاید بیش از گذشته اقتصاد کشور 
به ارزآوری صادرات مــواد و محصوالت صنعت 
پالستیک به ویژه به کشورهای همسایه و منطقه 
نیاز داشته باشد، چه آنکه این مهم نیز در اولویت 
برنامه های کالن دولت قرار گرفت. در این میان 
یکــی از فرصت های بازاریابی برای رســیدن به 
ایــن نتیجه و نفــوذ در بازارهای هدف صادراتی 
با هدف ارزآوری و رونق کســب وکار، برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی و اختصاصی اســت و 
نمایشگاه ایران پالســت نیز یکی از شاهراه ها و 
گلوگاه های راهبردی در جذب بازرگانان خارجی 
در بخــش پر مخاطب و جــذاب صنعت پلیمر و 

پالستیک محسوب می شود.

گفت وگوی ســتاد خبــری نمایشــگاه با 
کوروش حســن پور، رئیس تشــریفات نمایشگاه 

بین المللی ایران پالست را در ادامه می خوانید:
نمایشگاه ایران پالست از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه در  ��

محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شــود. با توجه به اینکه جنابعالــی در ادوار اخیر 
مســئولیت دعوت از هیئت های تجاری و بازرگانان 
خارجی را به عهده داشته اید، بفرمایید برای دوره اخیر 

چه برنامه هایی پیش بینی شده است؟
می توانیم این اطمینان را به همه مخاطبان 
نمایشگاه ایران پالست بدهیم که در چهاردهمین 
دوره این رویداد منطقــه ای در صنعت پلیمری، 
پالســتیک و صنایع وابســته، بیش از ۲۰۰ تاجر 
از کشورهای اقلیم کردســتان، عراق، افغانستان 
و آذربایجــان به دعــوت و میزبانــی دبیرخانه 
نمایشــگاه، از آخرین ایران پالست قرن  بازدید 

خواهند داشت.
این افراد که اشاره کردید در قالب چه تعداد هیئت  ��

تجاری به ایران خواهند آمد؟
تــا این لحظــه حضور ۶ هیئــت از عراق، دو 
هیئت از افغانســتان و یک هیئت از آذربایجان برای 
حضور در ایران پالست قطعی شده است، همچنین از 
کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، کنیا و هندوستان 
هم هرکــدام یک هیئت راهی ایران می شــوند. در 
انفرادی  بازدیدکنندگان خارجی که به صورت  بخش 

به کشــور وارد خواهند شــد، در حال نهایی کردن 
مراحــل دریافت ویــزا و اقامــت بازدیدکنندگانی از 
کشورهای عراق، افغانســتان، سوریه، لبنان، ترکیه، 

اردن و آذربایجان به صورت انفرادی هستیم.
آیا تســهیالت ویژه ای بــرای بازدیدکنندگان  ��

خارجی در چهاردهمین دوره ایران پالســت تدارک 
دیده شده است؟

طبــق روال دوره های پیشــین، میهمانان 
منتخب از بسته اقامتی رایگان دبیرخانه نمایشگاه 
بهره مند می شــوند، همچنین سعی ما این است 
که بــرای بازدیــد هدفمند میهمانــان، بهترین 

برنامه ریزی انجام شود.
این بازرگانان در چه حوزه هایی فعال هستند؟ ��

اولویت ایران پالســت بر دعــوت از تجار 
تخصصی حوزه صنعت پالستیک بوده است، اما 
همان طور که مســتحضرید بازرگانان کشورهای 
عراق و افغانســتان به طور معمول در چند زمینه 
فعالیت دارند. در هر حال صنعت پالستیک ایران 
برای این کشــورها و حتی جمهوری آذربایجان 
و اقلیم کردســتان بســیار جذاب اســت. برای 
نمونه، نخســتین بار در تاریخ نمایشگاهی ایران 
پالست، امسال بزرگ ترین هیئت اقلیم کردستان 
عراق که به صــورت تخصصی در بخش تجارت 
محصوالت پالســتیکی فعال هســتند، در قالب 
هیئــت ۵۰ نفره از این رویداد بازدید می کند و در 

حاشیه نمایشگاه نیز باب تازه ای از همکاری های 
دوسویه با شرکت های داخلی گشوده می شود.

آیــا برای دعــوت از این بازرگانــان، دبیرخانه  ��
نمایشــگاه، نظرات مشورتی مشــارکت کنندگان و 
تشــکل ها را هم دریافت کرده و مورد توجه قرار داده 

است؟
در دو دوره گذشــته، تــا حــدودی برای 
معرفی بازرگانان سرشــناس با همه انجمن ها و 
اتحادیه های مرتبط با صنعت پالســتیک مکاتبه 
کردیــم که از این موضوع اســتقبال نشــد. به 
نظرم دلیل اصلی این موضوع هم مســئله رقابت 
میان فروشــندگان محصــوالت و خدمات بود. 
اعضای انجمن ها و تشــکل ها گاه تمایل ندارند 
مشــتری های خــود را به دیگــران معرف کنند 
که قابل درک اســت. به هر حــال معرف اصلی 
بازرگانان مورد اشــاره، سازمان توسعه تجارت و 

اتاق های مشترک بازرگانی بوده اند.
همه با این واقعیت ناخوشــایند یعنی همه گیری  ��

کووید-۱۹ و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی 
فردی، اجتماعی و حرفه ای آشــنا هستند. تأثیر این 
موضــوع بر جذب بازدیدکنندگان خارجی و منطقه ای 

در این دوره چگونه بود؟
بله، امسال به دلیل بیم از سفر، محدودیت 
پروازها و قوانین قرنطینه پس از سفر در بسیاری 
از کشــورها به ویــژه کشــورهای اروپایی، تنوع 

کشــورها در میان بازدیدکنندگان خارجی کمتر 
شــده اســت، اما در کمیت خیلی تفاوتی نداریم، 
از قضا امیــدوارم با شــرایط و امکانی که برای 
صادرات شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه 
و همســایه وجود دارد، این بخش از ســال های 

گذشته خروجی بهتری هم داشته باشد.
آیا نشســت های برنامه ریزی شــده B۲B میان  ��

هیئت ها از یک طرف و مسئوالن سازمان ها و شرکت ها 
ازسوی دیگر وجود خواهد داشت؟

بلــه، پس از قطعی شــدن حضور هیئت ها 
بــرای این مبحث هــم برنامه ریــزی می کنیم، 
پارســال در این باره خیلی موفق بودیم. امسال 
هم با رعایت پروتکل های بهداشتی به طور حتم 

نشست های پرباری را برنامه ریزی خواهیم کرد.

پیشــنهاد شــما بــرای بهینه کــردن ارتباط  ��
مشارکت کنندگان ایران پالست و بازرگانان چیست؟

غرفــه داران بی شــک برنامه هایی خواهند 
داشــت تا از حضــور بازرگانان خارجــی در ایام 
نمایشــگاه، به بهترین شکل ممکن بهره برداری 
کننــد. بازرگانان خارجی با هدایــت و همراهی 
راهنمایان از همه سالن ها بازدید خواهند داشت. 
از مشــارکت کنندگان محترم تقاضا دارم از اخبار 
و برنامه هــای نمایشــگاه از طریــق کانال های 
رســمی دبیرخانه ایران پالست مطلع شوند و در 
نشســت های B۲B مشــارکت کنند، امیدوارم با 
رعایت مســائل بهداشــتی، همه با هم به هرچه 
بهتر برگزار شــدن این رویداد مهم کشور کمک 

کنیم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو گزارش می دهد؛

روزگار ممنوعیت تولید نفت فرا می رسد
وزیر نفت: تشکیل وزارت انرژی شدنی است 

تهیه و تنظیم: پریسا بطني
ششــمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو صبح 

روز سه شنبه، هفتم بهمن ماه برگزار شد. 
وزیر نفت در این کنگره گفت: عده ای ۴۰ ســال است 
تــالش می کنند که تولیــد نفت ایــران از روزانه ۴ میلیون 
بشکه باالتر نرود. بیژن زنگنه در ششمین کنگره راهبردی و 
نمایشگاه نفت و نیرو با اشاره به اینکه عده ای ۴۰ سال است 
تالش کرده اند که نگذارند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه 
باالتر رود که موفق هم بوده اند، اظهار کرد: واقعا هم زحمت 
کشــیدند؛ با مجلس و دستگاه های زیادی کار کردند و سعی 
کردند افراد زیادی را از هســتی ساقط کنند تا نگذارند تولید 

نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز باالتر رود.
۶ میلیارد دالر ارزش سرمایه گذاری دو مگا پروژه جدید 

صنعت پتروشیمی
وزیر نفت با اشــاره به این که درآمد صنعت پتروشیمی 
با تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی در پایان سال ۱۴۰۴، 
به ۳۳ میلیارد دالر می رسد، گفت: دو مگاپروژه جدید هر یک 
با ســرمایه گذاری حدود ۳ میلیارد دالر تعریف شده است که 
تا ســال ۱۴۰۶ فعال می شوند. وی ادامه داد: من روزگاری را 
می بینم که تولید نفت ممنوع شود و بگویند هر تولیدکننده ای 
حدی برای ظرفیت تولیــد دارد و در صورت رعایت نکردن 
آن مراوداتتان با دنیا مختل می شــود، همان قواعدی که در 
پروتکل کیوتو برای تولید دی اکسید کربن )CO۲(، گذاشتند 
برای تولید نفت هم اجرا شود بنابراین باید نفت تولید کنیم، 

حال چگونگی مصرف آن بحث دیگری است.
قدردانی از باشگاه نفت نیرو

وزیر نفت با بیان اینکه در این دورانی که جهان با شیوع 
ویروس همه گیری جهانی کووید-۱۹ روبه روســت باید به 
یکدیگر کمک کنند، تصریح کرد: زمانی که پارسال نخستین 
بار شیوع این ویروس آغاز شد، طرح ها را حدود ۱۵ روز تعطیل 
کردیم اما بهره برداری را نمی توانستیم تعطیل کنیم و اصل را 
بر این گذاشتیم که با تدوین و ابالغ پروتکل ها و به کارگیری 
سختگیرانه آنها زندگی و تولید کنیم که الحمداهلل خوب هم 
جلو رفت.زنگنه با اشاره به اینکه این آخرین کنگره ای است 
که به عنوان وزیر نفت در آن ســخنرانی می کنم، افزود: این 
کنگره در پنج دوره پیشین به همت برگزارکنندگان و مدیران 
باشــگاه نفت و نیرو بدون یک ریال کمک دولتی برگزار شد 
که جای قدردانی دارد.وی ادامه داد: نهادهای غیردولتی وقتی 
دولت ها بسیار قوی هستند دشمن دولت ها تلقی می شوند و 
دولت ها سعی می کنند آنها را نابود کند. خیلی هم تالش شده 
اســت باشگاه نفت و نیرو را هم نابود کنند اما نتوانستند، این 
یک دستاورد برای کشور است که عده ای که ایده دارند، نظر 

دارند با هم حرف می زنند.
ایران و بازرگانی در نفت جهان

وزیر نفت با بیان اینکه ما در شــرایطی سخت بودیم و 
هنوز این شرایط ســخت برای ما جریان دارد، تصریح کرد: 
اکنون این بحث مطرح اســت که ممکن است تحریم ها و 
محدودیت های که غیرقانونی است، برداشته شود. البته من 
خیلی درباره تحریم حرف نمی زنم.زنگنه افزود: در سه سال 
گذشته ظرفیت عظیمی برای صادرات نفت و فرآورده نفتی 
ایجاد شده است که به طور حتم از این ظرفیت، پس از دوران 

تحریم استفاده می کنیم، همیشــه آرزو و هدفم این بود که 
ایران در بازرگانی نفت جهان نقش داشــته باشد و خیلی هم 
برای آن تالش کردم کــه هر دفعه به نوعی جلو آن گرفته 
شد.وی اظهار کرد: با امکاناتی که در این دوره از تحریم ها به 
ما داده شد و اجازه ریسک کردن داشتیم ظرفیت های خوبی 
ایجاد کردیم که تحت هیچ شرایطی از بین نمی بریم راه های 
زیادی یاد گرفتیم، توان امسال ما با سال های ۹۶ و ۹۷ قابل 

مقایسه نیست، ما ظرفیت باالیی داریم.
عملکرد امیدبخش دانشگاه ها در موضوع ضریب بازیافت 

مخازن
وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در ســاخت 
تجهیزات صنعت نفت، توســعه میدان های نفت و گاز و ... 
در کشــور ایجاد شده اســت، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از 
تجهیزات ثابت صنعت نفت در داخل ساخته می شود البته در 
ساخت بعضی از تجهیزات مانند لوله های بدون درز مشکل 
داریم که باید در این زمینه اقدام کنیم.زنگنه با اشاره به اینکه 
همکاری با دانشــگاه ها در موضوع ضریب بازیافت مخازن 
بسیار امیدبخش است، اظهار کرد: در موضوع افزایش ضریب 
بازیافت مخازن باید خودمان کارهای توسعه ای انجام دهیم 
و در عین حال از ظرفیت شــرکت های درجه یک بین المللی 
استفاده کنیم، اســتفاده از شرکت های بین المللی فقط برای 
جذب سرمایه نیست بلکه برای ضریب بازیافت و دانش فنی 
هم است، معتقدم یکی از دانش های فنی، مدیریت است.وی 
با یادآوری اینکه پیشــنهاد صندوق توسعه ملی سال ۱۳۷۷ 
ارائه شد، تشکیل این صندوق را بسیار مهم دانست و افزود: 
به طور حتم باید بخشی از درآمد مازاد نفت به صندوق توسعه 
ملی واریز شــود و از آنجا ثــروت زیرزمینی تجدیدناپذیر به 
ســرمایه روزمینی تجدیدپذیر تبدیل شد و این به معنای آن 

است که آن پول باید سرمایه گذاری شود.
با زجر فراوان نگذاشتیم توسعه صنعت نفت متوقف شود

وزیر نفت بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید نفت ایران 
تاکیــد کرد و با بیان اینکه هیچ شــکی در این زمینه وجود 
ندارد، گفت: اگر قرار باشــد پول نفت در بودجه هزینه شود 
مریض را مریض تر می کند اما اگر به صندوق توســعه برود 
می تواند درست مصرف شــود؛ البته نباید صندوق توسعه را 
هم مرتب برای کارهای غیراقتصادی و غیرضروری با فشار 
نیــش زد، بگذاریم همان روال عادی کار خود را انجام دهد.

زنگنه با بیان اینکه در سال های اخیر برای افزایش تولید نفت 
بسیار تالش کردیم، اظهار کرد: البته بیشتر سال های عمر این 
دولت به تحریم گذشــت اما با قیمت بسیار سنگین و با زجر 
فراوان نگذاشتیم توسعه نفت متوقف شود.وی با بیان اینکه 
نیاز است شرکت های اکتشاف و تولید را راه بیندازیم و آقای 
آقامحمدی هم به عنوان مقام مسئول در کشور بر این موضوع 
صحه گذاشــت، یادآورد شد: افرادی بودند و هستند که هنوز 
می گویند شرکت های اکتشاف و تولید )E&P( گرگ زاده اند 
و هنوز هم به عنوان استاد معظم در تلویزیون حرف می زنند. 
شــما ببینید آیا در حدود ۶ ماه اخیر من به تلویزیون رفته ام؟! 
اما به این افراد به عنوان استاد تریبون می دهند، استاد اقتصاد 
خرد که نمی تواند درباره نفت صحبت کند! آیا اســتاد قرارداد 
نفتی اســت؟ حتی کسی که متخصص نفت است نمی تواند 
درباره نظام اجرای قراردادهای نفتی صحبت کند.وزیر نفت 
ادامه داد: فــردی می تواند درباره نظام اجــرای قراردادهای 
نفتی صحبت کند که دانش مدیریت پروژه داشــته باشد و 
بداند حقوق قراردادهای نفتی چیست؟ روابط نفتی چیست؟ 
و چطور این قراردادها به وجود آمدند و تاریخشــان چیست؟ 
عده ای به عنوان اســتاد در همه مسائل صحبت می کنند، به 

واقع عجیب است.
مگر می شود کشوری ۱۲ درصد رشد مصرف داشته 

باشد؟!
زنگنه با بیــان اینکه معتقدم به طور حتــم باید تولید 
نفت در کشــور افزایش یابد و در این مســیر باید از ظرفیت 
شرکت های اکتشــاف و تولید استفاده کرد، افزود: باید منابع 
الزم را برای این شــرکت ها تامین کرد و آنها را با دانشگاه ها 
پیوند داد تا از مطالعات آنها استفاده کنند، هم اکنون ۸۰ درصد 
ظرفیت میدان های ما برای بــرای افزایش ضریب بازیافت 
به دانشــگاه ها سپرده شده اســت.وی در بخش دیگری از 
ســخنانش به صنعت گاز پرداخت و با بیان اینکه کار بزرگی 
در این بخش انجام شــده است، تصریح کرد: تولید گاز خام 
کشــور هم اکنون از رقم هزار و ۳۰ میلیون مترمکعب عبور 
کرده است، اما مصرف بســیار سریع تر جلو می رود، افزایش 
مصرف گاز در تهران امســال ۱۵ درصد و در کل کشور ۱۲ 
درصد بوده است، هیچ شرکت نفتی یا گازی نمی تواند پاسخ 
افزایــش ۱۵ یا ۱۲ درصدی مصــرف را بدهد، کم می آورد.
وزیر نفت ادامه داد: مگر می شــود کشــوری ۱۲ درصد رشد 

مصرف داشته باشد و تولید ناخالصش یک درصد باشد؟! اگر 
رشــد تولید ناخالص ۱۲درصد بود آدم دلش نمی سوخت، اما 
رشــد تولید ناخالص داخلی یک تا ۱.۵ درصد باشــد و رشد 
مصــرف انرژی ۱۲ تا ۱۳ درصد باشــد یعنی یک جای کار 
مشکل اساسی دارد.زنگنه با بیان اینکه میدان پارس جنوبی 
به ظرفیت کامل رسیده است و ۶۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب 
دیگر می توان از این میدان برداشــت کرد و سپس باید حفظ 
تولید کرد، افزود: همین مقدار افزایش تولید هم ســال آینده 
مصرف می شود البته برای سال های آینده ما طرح هایی داریم، 
اما راه حل مشکل انرژی در کشور طرف تولید نیست، طرف 

مصرف و تقاضاست.

سهم مساوی دولت و مجلس در کم رنگ شدن قانون 
رفع موانع تولید

وی به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای 
بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد و با بیان اینکه دولت و 
مجلس بــا هم این قانون را کم رنگ کردند، افزود: پرداخت 
به موقع یارانه ها سبب شــد در عمل این قانون را در بخش 
بهینه سازی مصرف ســوخت کنار بگذارند.وزیر نفت با بیان 
اینکه بهینه ســازی موضوع بسیار مهمی است که بخشی از 
آن به صورت روش های قیمتی و بخشی هم غیرقیمتی است، 
افــزود: در بخش روش های غیرقیمتــی راهکارهای خوبی 
طراحی شده بود و ده ها میلیارد دالر طرح در شورای اقتصاد 

»تأثیر شــرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران« در نخســتین روز 
برگزاری ششمین دوره کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو بررسی شد.

امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، ریاست 
این نشســت تخصصی را که عصر روز سه شــنبه )هفتــم بهمن ماه( با حضور 
نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو و امور خارجه برگزار شــد، به عهده داشت. 
ارتباط با محمدسانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد و عضو هیئت علمی 

دانشگاه صنعتی شریف هم به دلیل مشکالت فنی برقرار نشد.
ضرورت گسترش همکاری های بین المللی

عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا نخســتین سخنران این نشست 
تخصصی بود. زمانی نیا او را این گونه معرفی کرد: »اســتاد دانشگاه است و نیاز 
به معرفی ندارد. مپنا هم شرکت شناخته شده ای است. ۷۰ درصد نیروگاه هایی 
که در کشور برق تولید می کنند ازسوی مپنا ساخته شده هستند بنابراین سهم 
عمده ای در موفقیت ها و ناکامی های برق دارند. مپنا یک شرکت جهانی است 
که در ســطح شرکت های بزرگ و معروف همانند زیمنس قرار دارد و در ایران 

هم جزو موفق ترین شرکت هاست.«
علی آبادی که »عوامل پیشــران تأثیرگذار بر آینــده انرژی« را به عنوان 
موضوع ســخنرانی خود انتخاب کرده بود، در این نشســت بر ضرورت تحول 
شبکه های سنتی به شبکه های هوشمند تأکید کرد و گفت:  اگر ما دنبال شکل 
جدید بازار برق هســتیم باید به این مهم توجه کنیم، البته این بازار جدید باید 
به سیســتم های هوشمند گرمایشی و سرمایشــی نیز تجهیز شود.وی یکی از 
کسب وکارهای بســیار مهم در آینده را »انرژی به عنوان یک خدمت« عنوان 
کــرد و افزود:  ایــن به معنای ارائه خدمات مختلف حوزه انرژی به مشــتریان 
به واسطه توســعه هوشــمندی در بخش های مختلف تولید، انتقال، توزیع و 
مصرف حوزه انرژی یا برق است.مدیرعامل گروه مپنا با بیان اینکه ایران افزون 
بر داشــتن منابع عظیم سوخت های فســیلی، ظرفیت بسیاری در انرژی های 
تجدیدپذیر دارد، تصریح کرد: برنامه ریزی برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
و کاهش مصرف ســوخت های فســیلی بــه مقدار کم و با نــرخ باال در حال 
اجراســت.علی آبادی با بیــان اینکه ایران در دوران تحریــم در جهت ارتقای 
سیســتم برق و توســعه نیروگاه اقدام های خوبی انجام داده و تولید برق ایران 
هم اکنون به اندازه آلمان اســت، تصریح کرد: امیــدوارم تحریم های ظالمانه 
به زودی برطرف شــود و همکاری بین المللی توسعه یابد. همکاری بین المللی 

افزون بر منافع منطقه ای، منافع جهانی بسیاری خواهد داشت.

دهه حیاتی برای رابطه ایران و چین
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، دومین سخنران این نشست 
را هم به این شــکل معرفی کرد: »مانند بسیاری از مدیران وزارت امور خارجه 
درباره مســئولیت هایش نمی توان صحبت کرد. وی جزو پیشروهای مذاکرات 
بین المللی است که درباره آن مذاکرات خیلی صحبت نشده و نمی شود. اکنون 
نیــز به دلیل روابط بخش نفت و چین در این نشســت حضــور یافتند و قرار 
اســت درباره سبد انرژی چین و ســهم ایران برای سال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ 
ارائه داشــته باشــند؛ رضا زبیب، دســتیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و 
اقیانوســیه.«رضا زبیب با بیان اینکه نقش جمهوری اســالمی در سبد انرژی 
چین و الیه های مختلف اقتصاد این کشــور همگام با تحوالت قدرت به ویژه 
در زمینه اقتصادی در همین دهه پایه گذاری می شود، تصریح کرد: دهه جاری 
دهه منحصربه فردی است که در آن تکلیف ایران با بزرگ ترین اقتصاد جهان 
مشخص می شود.دســتیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه 
با اشاره به اینکه در رقابت اقتصادی قدرت ها، چین با تکیه بر توان تولیدی در 
حال نزدیک شدن به جایگاه نخست اقتصادی جهان است و این تغییر تدریجی 
جایگاه، از ســال ۲۰۳۰ با در نظر گرفتن سناریوی مختلف محتمل خواهد بود، 
تصریح کرد: بررســی آمارهای مصرف نفت خام در چین نشان می دهد که در 
یک بازه ۳۰ ساله منتهی به ۲۰۱۹ رشد مصرف ساالنه مصرف نفت خام چین 
حدود ۶ درصد بوده اســت، در حالی که در دهه منتهی به ۲۰۱۹  این رشد به 
۳.۷ درصد کاهش یافت.وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود تولید نفت 
چین در ســال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اندکی بیش از ۴ میلیون بشــکه و واردات این 
کشــور حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز بوده است، گفت: افق تقاضای چین در 
الگوهای مختلف برای سال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ افزایش محدودی  دارد و در 
حد کمتر از یک میلیون بشــکه در روز پیش بینی شــده است، بنابراین اگرچه 
مصرف نفت خام  چین همواره روند افزایشی داشته، اما شتاب این روند کاهنده 
بوده و خواهد بود.دســتیار وزیر امور خارجه ادامــه داد: در حالی که درباره گاز 
شرایط به طور کامل متفاوت است، رشد ساالنه تقاضا در بازار گاز چین از سال 
۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳.۱ درصد و میانگین رشــد ساالنه در فاصله ۲۰۰۰ تا 
۲۰۱۹،  ۱۳ درصد بوده است. مصرف گاز در چین در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۰۰ 
میلیارد مترمکعب رسیده که نیمی از آن وارداتی بوده است.زبیب  تصریح کرد: 
مصرف نفت خام در چین پس از ۲۰۳۰ روند کاهنده خواهد داشــت. در تحلیل 
چرایی این روند توجه به این نکته ضروری اســت که بر اساس برنامه موجود 

سهم حمل ونقل  در مصرف نفت خام در چین  از ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به 
۵۲ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رســید.مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه رفتار چین در قراردادهای خارجی گاز نشــان می دهد، این 
کشــور در صورتی از کشورهای خارجی وارد می کند که امنیت بلندمدت آن از 
طریق راهکارهایی مانند تملک مخزن یا روابط ویژه و قابل اتکا تأمین شــود، 
اظهار کرد: در حوزه نفت خام شــرایط به طور کامل متفاوت اســت. با کاهش 
بلندمدت واردات، وابســتگی چین به نفــت وارداتی از ۶۲ درصد کنونی به ۴۵ 
درصد می رســد، ضمن اینکه در صورت حفظ پاالیشگاه های کنونی و اجرای 
برنامه هــای ارتقا، چین به یکی از صادرکنندگان فرآورده تبدیل می شــود.وی 
بــا تأکید بر اینکه ظرفیت بالقــوه ای در بازار گاز چین وجود دارد و نباید انتظار 
زیادی از بازار نفت خام این کشور داشته باشیم، اظهار کرد: صادرات نفت خام 
بــه چین از صادرات فیزیکی به نوعی جدید از صادرات تبدیل می شــود و این 
ظرفیت بزرگی برای ایران اســت تا با تبدیل نفــت خام به فرآورده، آن را  به 
چین منتقل کنیم.مدیرکل آسیا و اقیانوســیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
ما می توانیم از سه طریق تأمین مستقیم انرژی، ترانزیت انرژی دیگر کشورها 
و تأمین نیاز شــرکت های چینی در مســیر کمربند راه به انرژی به بازار بزرگ 
مصرف چین وصل شویم، اظهار کرد: دو ایده در این زمینه وجود دارد؛ نخست 
اینکه ایران می تواند نفت خلیج فارس را از مناطق غربی به مناطق شــرقی در 
ســواحل دریای عمان ترانزیت کند و ضمن کاهش هزینه انتقال، نقش یکی 
از تنگه هــای حیاتی تهدیدکننده امنیت انــرژی چین )تنگه هرمز( را کم رنگ 
کند. خط لوله گوره – جاســک گام نخست برای این کار است. این خط لوله 
اهمیتش به این اســت که نه تنها نفت ایــران، بلکه نفت عراق را هم می تواند 
حمــل کند. دوم، بر حوزه مکران نزدیک گوادر - چابهار تمرکز کنیم و از آنجا 
نفت خام را به کمک و مشــارکت چین به فــرآورده تبدیل و به چین یا دیگر 

کشورها منتقل کنیم.
ظرفیت بالقوه ایران برای حضور در بازار هند

»ســلیمان قاســمیان، رئیس امور اقتصــادی اداره کل آســیا، آفریقا و 
اقیانوسیه وزارت نفت از محققان خوب وزارت نفت است و پژوهش های خوبی 
در بخش نفت دارد.« زمانی نیا آخرین ســخنران این نشست تخصصی را هم 

تأثير شرايط روز جهان بر آينده نفت و نيروی ايران بررسی شد؛

چين، هند و نقش ايران در آينده انرژی جهان
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو گزارش می دهد؛

روزگار ممنوعیت تولید نفت فرا می رسد
وزیر نفت: تشکیل وزارت انرژی شدنی است 

تصویب شد اما تقریبا هیچکدام از زمانی که تصمیم دولت 
و مجلس این شــد که یارانه اصل مسئله است، جلو نرفت.
زنگنه تصریح کرد: موضوع یارانه ها ضربات جبران ناپذیری 
به شرکت های بخش انرژی وارد کرد و شرکت های بخش 
انــرژی باالترین ضربات را به دلیــل پرداخت یارانه در این 
دولت متحمل شدند. برای سال آینده هم طبق قانون بودجه 
همینطور است و هیچ فرقی نکرده است. همه این شرکت ها 
پای پرداخت یارانه قربانی می شوند.وی به کار مهم توسعه 
گازرســانی و اینکه بخش اصلی کار شرکت ملی گاز تا به 
اینجا انجام شده و در آینده مقداری توسعه در تقویت شبکه 
و لوله کشی را در دستور کار دارد، اشاره کرد و گفت: نزدیک 

۹۵ درصد جمعیت ایران زیر پوشش شبکه گاز قرار گرفته اند 
کــه این کار هم اقتصادی بوده اســت؛ اجــرای اقتصادی 
طرح های گازرســانی به وسیله نرم افزارهای مربوطه کامال 

بررسی و رعایت شده است.
برای نخستین بار مازاد تولید بنزین و گازوئیل داریم

وزیر نفت با اشــاره به اینکه کار مهمی در صنعت پاالیش 
انجام شــده است و هم اکنون برای نخستین بار مازاد تولید بنزین، 
گازوئیل روبه رو هستیم، پیش از این همواره با مازاد تولید مازوت،د 
فرآورده های ســبک دیگر مانند نفتا، گاز مایع )ال پی جی( روبه رو 
بودیم و در عین حال کیفیت فرآورده ها را هم بهبود بخشیده ایم که 
طبق روال خود ادامه خواهد داشت، افزود: مجوزها و موافقت هایی 

برای اختصاص نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه نفت 
خام جدید به پاالیشــگاه های اصلی کشــور به منظور بهینه سازی 
صادر شــده اســت که باید منابعش را فراهم کنیم؛ قانون توسعه 
پتروپاالیشــگاه ها اگــر اجرا شــود، اینها هم فعال می شــوند و 
مسائل شــان حل می شود.زنگنه با بیان اینکه حرکت ما در صنعت 
پتروشیمی بسیار مطلوب و مطمئن بوده است، تصریح کرد: تقریبا 
همه خوراک های موجود تخصیص و برای آنها طرح تعریف شده 
است.وی با اشاره به افزایش ساالنه ۱۷ میلیون تن به ظرفیت تولید 
صنعت پتروشیمی تا پایان امسال، اظهار کرد: جهش دوم صنعت 
پتروشیمی سال آینده تکمیل می شود و درآمد این صنعت تا پایان 
۱۴۰۰ با احتساب قیمت های سال ۹۵ به ۲۵ میلیارد دالر می رسد.

توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و وزارت نفت
وزیر نفت با اشاره به اینکه درآمد صنعت پتروشیمی با 
تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی در پایان سال ۱۴۰۴، 
به ۳۳ میلیارد دالر می رســد، گفت: دو مگاپروژه جدید هر 
یک با سرمایه گذاری حدود ۳ میلیارد دالر تعریف شده است 
که تا سال ۱۴۰۶ فعال می شوند.زنگنه با بیان اینکه توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی وظیفه وزارت نفت نیست اما 
وزارت نفت به عنوان وظیفه ای ملی به آن می پردازد، اشاره 
کرد و ادامه داد: طرح های پیشران در چهار زنجیره پروپیلن، 
متانول، بنزن و اتیلن بــا اولویت تولید پروپیلن از متانول با 
توجه به کمبود پروپیلن در کشور تعریف شده اند.وی با اشاره 
به اجرای طرح های افزایش تولید پروپیلن در شمال، جنوب و 
غرب کشور، گفت: پروپیلن تولیدی برای توزیع و مصرف در 
صنایع پایین دستی پتروشیمی با خط لوله از جنوب به شمال 
شیراز و از شمال به شرق و شمال شرقی منتقل می شود تا 

صنایع توسعه یابند و زنجیره ارزش تکمیل شود.
چرا خام فروشی نفت بد است اما گاز نیست؟

وزیر نفت، موضوع امنیتی و راهبردی بودن صادرات 
گاز را برای کشــور با اهمیت دانست و گفت: این پرسش را 
هیچ فردی پاسخ نمی دهد و همه از پاسخگویی به آن فرار 
می کنند؛ صادرات گاز خام فروشی است یا نیست؟ اگر خام 
فروشی اســت، پس چرا خام فروشی نفت بد است اما خام 
فروشــی صادرات گاز جزو اوجب واجبات!!زنگنه با تأکید بر 
اینکــه به جای صادرات گاز می تــوان آن را در داخل برای 
خوراک صنایع و مجتمع های پتروشــیمی کشــور مصرف 
کرد و معتقــدم که همانند نفت باید تولیــد و صادر کنیم، 

دو افزود: اما از نظر من هیچکدام مطلق نیست یعنی  هر 
باید باشــد و صادرات گاز هم بدانید که خام فروشی است، 

گرچه اهمیت امنیتی و راهبردی برای کشور دارد. 
توانایی صادرات نفت از دریای عمان

وزیر نفت با اشاره به اینکه برای نخستین بار توانایی 
صادرات نفت کشــور از دریای عمان ایجاد می شود، گفت: 
اساخت خط لوله هزار کیلومتری از گوره تا جاسک تا پایان 
امسال تکمیل می شــود که با بهره برداری کامل از آن کار 
بزرگی انجام می شــود.زنگنه به توسعه توان ملی از طریق 
نهادهای دانش بنیــان تأکید کرد و افــزود: پارک فناوری 
و نــوآوری نفت و گاز ری را به منظور اســتقرار واحدهای 
استارت آپ و دانش بنیان راه اندازی کرده ایم.وی به حمایت 
وزارت نفــت از مراکز نوآوری در همه دانشــکده های فنی 
تهران اشــاره کرد و گفت: این وزارتخانه به منظور کمک به 
جوانــان برای فعالیت در حوزه های مختلف صنعت نفت در 
ایجاد مراکز نوآوری در باشــگاه شماره دو نفت، پژوهشگاه 
صنعت نفت، دانشگاه تهران، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت 

کمک خواهد کرد. 
نفت و نیرو یکپارچه شوند؛ وزارت انرژی

زنگنه به مرجع صدور گواهی کیفیت هم اشــاره کرد 
و گفت: این گواهی تحت پوشــش انجمن است و با صدور 

مجوز سازمان اســتاندارد است. همه تجهیزاتی که در نفت 
ساخته می شــود باید مجوز IPI را داشته باشند.وی با بیان 
اینکه آنچه در پارک ری اهمیت دارد فیزیک آن نیست بلکه 
اکوسیستم آن اســت، تصریح کرد: در این اکوسیستم همه 
اجزا باید با هم ارتباط داشته باشند. مثل دانشگاه تهران که 
همه اجزا از دانشگاه تهران، اساتید، کتابفروشی های اطراف 
دانشگاه و ... همه با هم در ارتباط اند. البته مهمترین موضوع 
در اکوسیســتم آدم ها هستند و شما )اعضای باشگاه نفت و 
نیرو( می توانید در این زمینه نقش مهمی ایفا کنید. وزیر نفت 
به روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران هم اشاره کرد 
و بــا بیان اینکه امکان طرح این موضوع مهم در این دولت 
فراهم نشــد، اظهار کرد: بدون تنظیم این رابطه نه شرکت 
ملی نفت و صنعت نفت رشــد می کند و نه دولت به جایگاه 
درســت خود برمی گردد. این رابطه باید حتما تنظیم  شود 
و تنظیم آن هم پیچیده نیســت، اما تصمیم آن کار بسیار 
سختی است.زنگنه با بیان اینکه ساختار بخش انرژی بسیار 
مشــکل دارد و ضرورت دارد بخش نفــت و نیرو یکپارچه 
باشند، یادآوری کرد: من مدتها با یکپارچگی این دو بخش 
مخالف بودم اما اکنون به شدت موافق آن هستم. بهتر است 
از ابتدای دولت سیزدهم وزارت انرژی داشته باشیم که این 

به نفع همه است.
باید با عالم نمایی مقابله کرد

وی در ســخنان پایانی خود اظهار کرد: پس از پایان 
دوران وزارتم هدفم این نیست که رهنمود بدهم چون گوش 
نمی دهنــد. همه آنهایی که آمدند خودشــان را مالی دهر 
می دادند و حرف کســی را گوش نمی دهند و کار خودشان 
را می کنند ما به کوچکترها کمک می کنیم که با هم جمع 
شــوند یک قدرت می شــوند.وزیر نفت با بیان اینکه باید 
»فکر« تولید کرد و با اندیشه های غلط مقابله کرد، تصریح 
کرد: عالم نمایی بسیار بد است. کم سوادی بدتر از بی سوادی 
است. کم سواد داریم که عالم نمایی می کنند. این افراد برای 
توسعه کشــور خطر دارند. این افراد نه تنها توسعه کشور را 
متوقف می کنند بلکه مردم را گمراه می کنند.زنگنه افزود: 
شما چند نفر در کشور ســراغ دارید که یک پرسش از آنها 
بپرســید و بگوید نمی دانم؟ همه حرف می زنند. باید با عالم 

نمایی مقابله کرد.
تشکیل وزارت انرژی شدنی است

وزیر نفت گفت: تشــکیل وزارت انرژی انجام شدنی 
است و مجلس شورای اسالمی می تواند در این زمینه اقدام 
کند. بیژن زنگنه امروز )سه شنبه، هفتم بهمن ماه( در حاشیه 
ششــمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در جمع 
خبرنگاران درباره اینکه چه افرادی اجازه نمی دهند تولید نفت 
ایران از ۴ میلیون بشکه در روز فراتر رود، اظهار کرد: عوامل 
غیبی.وی با بیان اینکه آیا ممانعت از افزایش تولید نفت در 
دولت آینده ادامه می یابد، پاسخ مثبت داد و افزود: آنها اراده 
قوی دارند و اراده آنها الزام هایی هم دارد و نمی گذارند.وزیر 
نفت درباره رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت عنوان 
کرد: این رابطه مالی نوشته شده، اما نپخته است و روش های 
قدیمی است و جواب نمی دهد. عمر آن نیز بیشتر از دو سال 
نیست.وی درباره وصول مطالبات بابک زنجانی گفت: من 

هم در جریان هستم.

این گونه معرفی کرد.رئیس امور اقتصادی اداره کل آســیا، آفریقا و اقیانوســیه 
وزارت نفت، »آخرین وضع بخش انرژی و بخش نفت و گاز هند و راهبردهای 
بلندمدت هند در بخش انرژی و جایگاه ایران« را عنوان ســخنرانی خود اعالم 
کرد و گفت: هند در دو دهه اخیر در بخش انرژی دســتاوردهای قابل توجهی 
نسبت به تمام کشــورهای در حال توسعه داشته است. دسترسی ۷۵۰ میلیون 

نفر به برق، کاهش ۲۰ درصدی شــدت انرژی، اصالحات نظام قیمت گذاری 
حامل های انرژی، اصالحات اساســی در توسعه میدان ها اتفاق ها مهم نفت و 
گاز این کشور بودند.وی با بیان اینکه هند نقش تعیین کننده ای در بازار جهانی 
نفت دارد و بازیگر مهمی است، یادآوری کرد: هند سومین مصرف کننده انرژی، 
ســومین واردکننده نفت، چهارمین واردکننده ال ان جی، چهارمین پاالیشــگر 
بزرگ و ســومین تولیدکننده برق جهان است.قاسمیان تغییر سبد انرژی اولیه 
هند را چشــم انداز انرژی این کشور عنوان کرد و گفت: بر  اساس بررسی هایی 
که اخیراً انجام شده است، سهم انرژی اولیه در هند از ۱۰ درصد کنونی به ۱۵ 
درصد تا ۲۰۳۰ می رسد و ســهم نفت و زغال سنگ در سبد انرژی این کشور 
کاهش می یابد.رئیس امور اقتصادی اداره کل آســیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت 
نفت با بیان اینکه بر اســاس پیش بینی ها، هند در دو دهه منتهی به ۲۰۳۰ و 
۲۰۴۰ به ترتیب دومین و نخستین رشد تقاضای انرژی را خواهد داشت، گفت: 
مشــخصات این دو دوره این اســت که بخش پیشران تقاضای انرژی هند در 
فاصله سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نفت و زغال سنگ و در فاصله سال های ۲۰۳۰ 
تا ۲۰۴۰ انرژی های تجدیدپذیر و گاز است.وی با اشاره به اینکه تقاضای نفت 
خام هند تا ســال ۲۰۴۰ روزانه ۳.۷ میلیون بشکه و تقاضای گاز ۳۷۰ میلیون 
مترمکعــب در روز افزایش می یابد که رقم قابــل توجهی برای تولیدکنندگان  
اســت، تأکید کرد: هند بازار بالقوه برای نفت و گاز است که باید از آن استفاده 
کرد.قاســمیان با یادآوری اینکه اولویت راهبردی توسعه تعامالت انرژی هند 
در دو سال اخیر به سمت آمریکا رفته و برنامه های زیادی در این زمینه انجام 
شده اســت، اظهار کرد: دلیل این اتفاق و تغییر چرخش هند و آمریکا نگرانی 
از حضــور چین در بازار جهانی و انرژی اســت. برنامه چین برای اجرای یک 
کمربند یک راه و رابطه گســترده با کشــورهای حوزه خاورمیانه و غرب آسیا 
برای این دو کشــور ایجاد نگرانی کرده اســت.رئیس امور اقتصادی اداره کل 

آســیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت در جمع بندی سخنانش اظهار کرد: ایران 
و هند ظرفیت های باالیی برای همکاری دارند که می توان به بازگشــت ایران 
به ســهم پیشــین خود در بازار نفت، صادرات گاز ایران به صورت سی ان جی، 
امکان صادرات ال ان جی در صورت سرمایه گذاری، صادرات گاز از طریق خط 
لوله، همکاری فنی و مهندســی و از سرگیری فعالیت های شرکت های هندی 
در بخش باالدست نفت ایران و سرمایه گذاری اشاره کرد.زمانی نیا پس از پایان 
این ارائه اظهار کرد: نکات مهمی درباره تقاضای انرژی در دو کشــور چین و 
هند ارائه شــد که می تواند با توجه به ظرفیت ایران در بخش نفت و گاز، مورد 

توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
هشدار دبیرکل اوپک به کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان

معاون امــور بین الملل و بازرگانــی وزارت نفت در پایان این نشســت 
تخصصی ســخنرانی بارکیندو را که به دلیل برقرار نشــدن ارتباط ارائه نشد، 

قرائت کرد:
»این رویداد از بزرگ ترین رویدادها در خاورمیانه به شــمار می آید و من 
سختکوشی شما را برای برگزاری آن با وجود محدودیت های ناشی از ویروس 
همه گیــری جهانی کووید-۱۹ )کرونا( می ســتایم. ایــران نقش مهمی در به 
سرانجام رســیدن توافقنامه همکاری و آثار مثبت آن بر بازارهای جهانی نفت 
خام ایفا کرده که شایســته قدردانی است. همیشه خواستار جلب حمایت ایران 
به عنوان یکی از اعضای مؤســس اوپک هســتیم و همچنان به این کار ادامه 
می دهیم. از بیژن زنگنه، وزیر باســابقه نفت ایران هــم قدردانی می کنم که 
توصیه های حکیمانه و حضور قدرتمند وی در میز مذاکره طی دهه های گذشته 
برای دستاوردها و تداوم تالش های اوپک در مسیر ثبات بازار بسیار مهم بوده 
است.برآورد تقاضای نفت برای سال ۲۰۲۱  براساس گزارش ماه ژانویه اوپک 
نسبت به پیش بینی ماه دسامبر تغییری نداشت. براساس برآورد اوپک، تقاضای 
نفت در ســال ۲۰۲۱، ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش می یابد و 
به طور میانگین روزانه به ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشــکه می رسد، این در حالی 
اســت که برآورد رشد تقاضای نفت در ســال ۲۰۲۰، روزانه ۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار بشــکه کاهش یافت و به طور میانگین به ۹۰ میلیون بشکه در روز رسید، 
بدان معنا که رشــد تقاضای نفت در این سال به طور بی سابقه ای و حدود ۱۰ 
درصد کاهش یافت.کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
)OECD( به ویــژه ایــاالت متحده آمریکا، نســبت به ســال ۲۰۲۰ عملکرد 
ضعیف تری نشــان دادند. چین و هند به دلیل نیاز شدید به بنزین و مواد اولیه 

پتروشیمی، رشدی فراتر از حد انتظار تجربه کردند. با معکوس شدن روند تغییر 
بازار، امیدواریم سال ۲۰۲۱ سال خوبی باشد. در حقیقت، در این سال شاهد نرخ 
رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی خواهیم بود که نسبت به رشد منفی ۱.۴ درصدی 
در ســال ۲۰۲۰ جهش بزرگی است و تأثیر چشمگیری بر مصرف نفت خواهد 
داشت.همیشــه معتقد بوده ام که برای تداوم بهبود بازار پس از اوضاع ویروس 
کرونا و تأمین نیازهای آینده انرژی، به همه اشکال انرژی نیاز خواهیم داشت. 
درواقع شاهدیم که نفت بیشــترین سهم از سبد انرژی را در چشم انداز انرژی 
اوپک - بیش از ۲۷ درصد در ســال ۲۰۴۵ - حفظ کرده است. گاز طبیعی در 
ســال ۲۰۴۵ در ســبد انرژی جهانی جایگاه دوم را خواهد داشت و با رشد ۲۵ 
درصدی همچنان سریع ترین رشد را در میان سوخت های فسیلی در بازه زمانی 
۲۰۱۹ و ۲۰۴۵ به خــود اختصاص خواهد داد.دیگر انرژی های تجدیدپذیر که 
بخش عمده آن انرژی خورشــیدی، باد و زمین گرمایی است همچنان عملکرد 
خوبی دارند و به طور میانگین ۶.۶ درصد در ســال و سریع تر از هر منبع انرژی 
دیگری رشــد می کنند. چشم انداز میان مدت رشد تقاضای نفت معقول است و 
پیش بینی می شــود تقاضا افزایش یابد و از حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز در 
ســال ۲۰۱۹ به حدود ۱۰۹ میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۴۵ برسد. بیشتر 
این افزایش مربوط به کشــورهای غیر عضو ســازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی خواهد بود.کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
شــاهد افت  خیز تقاضا در سال ۲۰۲۵ خواهند بود و تقاضای آنها در این سال 
به ۴۷ میلیون بشــکه در روز می رســد و پس از طی کردن روندی کاهشی در 
سال ۲۰۴۵ به حدود ۳۵ میلیون بشــکه در روز می رسد. بر اساس ارزیابی ما، 
صنعت نفت جهان تا سال ۲۰۴۵ در مجموع به ۱۲ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در باالدست، میان دست و پایین دست نیاز خواهد داشت، کمبود 
سرمایه گذاری در این دوره می تواند نوسان های شدیدی ایجاد کند.سال ۲۰۲۰ 
ســال بدی برای مردم جهان بود. بسیاری اعضای خانواده و عزیزان خود را به 
دلیل ابتال به ویروس کرونا از دســت دادند و صنعت نفت شکاف های عمیقی 
را در بودجه خود تجربه کرد و برنامه های ســرمایه گذاری به تعویق افتادند یا 
لغو شــدند، اما ۲۰۲۱ سالی جدید و پر از امید است. با پایدار ماندن نسبی بازار 
نفت، برنامه های کنونی تولید ما برای حمایت از بهبود بازارهای جهانی طراحی 
شــده است. سطح باالی پایبندی مجموع اعضای اوپک و غیراوپک به توافق 
کاهش تولید در ســال ۲۰۲۰ به طور قابل توجهی به تعادل و ثبات بازار کمک 

کرد. شریکان در تداوم به پایبندی به سهمیه های کاهش مصمم هستند.«

عده ای 4۰ سال است تالش 
کرده اند که نگذارند تولید 

نفت ایران از 4 میلیون بشکه 
باالتر رود که موفق هم بوده 

اند، واقعا هم زحمت کشیدند؛ 
با مجلس و دستگاه های زیادی 

کار کردند و سعی کردند 
افراد زیادی را از هستی 

ساقط کنند تا نگذارند تولید 
نفت ایران از 4 میلیون بشکه 

در روز باالتر رود 

تأثير شرايط روز جهان بر آينده نفت و نيروی ايران بررسی شد؛

چين، هند و نقش ايران در آينده انرژی جهان
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

استانداردسازی جذب نیروی انسانی
 در دستور کار قرار گرفت 

مدیرعامل  هفتگی  جلسه  ششمین 
سازمان با روسا و مدیران ستادی با هدف 
بررســی روند پیگیری مباحث جلســات 
گذشته و بررسی چالش های جذب نیرو 

برگزار شد. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت ، در ابتدا 
جلسه دکتر پیمان فریدنیا رییس سالمت 
کار و HSE ســازمان ، با اشاره به روند 
کاهشی مبتالیان به کووید ۱۹ ،گزارشی 
از آمار تعداد افراد مبتال در هفته گذشته ، 
تعداد بیماران بستری و سرپایی ارائه کرد 
و بر افزایش تعداد مراجعین به درمانگاه 
های تخصصی و فوق تخصصی در گروه 

های مختلف تاکید کرد.
دکتــر محمد رفیعــی رییس واحد 
آموزش، مطالعــات و تحقیقات در ادامه 
گزارشــی از نحوه برگزاری آزمون های 
جذب در مناطق ارائه کرد و چالش های 
جــذب نیرو،کارســنجی،نظارت بر روند 
جذب توسط ستاد و استاندارد سازی نیرو 
انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر  تاکید  بــا  مدیرعامل ســازمان 
وبیمارســتان  محوری  درمــان  اهمیت 
محــوری در مدیریت ســازمان گفت  : 
بایــد چالش های موجود در اســتاندارد 
ســازی نیرو ها آنالیز و بررسی شود تا با 
حذف محورهای موازی بتوان از خدمات  
نیروهای با کیفیت در دسته های مختلف 

شغلی استفاده کرد.
دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت 

و درمــان صنعــت نفت اهواز با اشــاره 
به ســفر مدیرعامل بــه منطقه آبادان و 
آغاجــاری ،حضور ایشــان را در مناطق 
جنوبــی و عملیاتی مهم عنــوان کرد و 
گفت : حضــور مدیرعامــل و بازدید از 

مراکز درمانی و ارزیابــی روند خدمات، 
باعث افزایش میزان رضایتمندی خواهد 

بود. 
مدیریت  بهنام ســمیع  مهنــدس 
مهندسی و ســاختمان هم در خصوص 

پیگیری پیشــرفت  پروژه های عمرانی 
  PCR اهواز به ویژه کــوی جواهری و

عسلویه توضیحاتی را  ارایه کرد .
پایان جلســه مهندس علیرضا  در 
فارســیان رییس واحد فناوری اطالعات 

و ارتباطــات با اشــاره بــه راه اندازی 
در  کاغــذ  بــدون  اداره   )paperless(
بهداشــت و درمان صنعــت نفت تهران 
گزارشی از روند اجرایی پروژه و دستاورد 

های آن ارائه کرد.

رفع مشکالت پزشکان در بيمارستان های صنعت نفت 
در  پزشـکان  مشـکالت  رفـع 
بیمارسـتان هـای صنعـت نفـت انجـام می 
شـود تـا آنهـا بتواننـد بـا خیـال آسـوده در 
بپردازنـد.  خدمـت  بـه  عملیاتـی  مناطـق 
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی 
سـید  نفـت،  درمـان صنعـت  و  بهداشـت 
مهـدی هاشـمی  مدیرعامـل این سـازمان 
کادر  مشـکالت  بـه  رسـیدگی  جلسـه  در 
درمـان  بیمارسـتان نفـت آبـادان   گفـت 
:اسـتفاده  از حضـور  پزشـکان متخصـص 
و متبحـر در دسـتور کار اسـت تـا کیفیـت 
و اعتبـار بیمارسـتان هـای صنعـت نفت از 
جملـه بیمارسـتان آبـادان،  آسـیب نبینـد.

دکتر هاشـمی  در جمع سرپرسـتاران 
بیمارسـتان نفـت آبـادان پـس از شـنیدن  
مشـکالت خدمـات رسـانی  و تامیـن دارو 
بیمـاران  جملـه  از  خـاص  بیمـاران   بـه 
بـرای   سـرطانی، گفت:مجـوز هـای الزم 
ایـن  تـا  شـود  مـی  صـادر  کار  تسـهیل 
بیمـاران بـرای درمـان و دارو کمترین رنج 

را بکشـند.
پاسـخ  در  سـازمان  مدیرعامـل 
قـراردادی  کارکنـان  درخواسـت   بـه 
وپیمانـکاری بیمارسـتان نفت آبـادان برای 
اسـتفاده از امکانـات این بیمارسـتان گفت: 
بـا توجـه بـه فراهم شـدن امکان اسـتفاده 
از بیمـه هـای تکمیلـی بـرای ایـن گـروه 
قـراردادی  کارکنـان  بـرای  کارکنـان،  از 
تحـت  کـه  نفـت  صنعـت  وپیمانـکاری 
پوشـش بیمـه تکمیلـی باشـند محدودیت 
وجـود   نفـت  درمانـی  مراکـز  از  اسـتفاده 

نـدارد.
 وی یـادآور شـد: البته پـس ازابتالی  
برخـی ازهمـکاران ما در بهداشـت ودرمان  
صنعـت نفـت بـه کرونـا ،همـکاری هـای 
الزم و تسـهیالت  ویـژه بـرای درمان آنها 
در بیمارسـتان هـای نفـت صـورت گرفته 

ست. ا
نبود دسـتگاه سـی تی اسکن،سونوگرافی  
از  برخـی  و  دیجیتـال  رادیولـوژی  و 
 ،  ... و  آزمایشـگاهی   مـدرن  تجهیـزات 

مـواردی بـود که مطـرح شـد و مدیرعامل 
سـازمان  در پاسـخ به آن گفـت :  اقدامات 
تامیـن  بـرای   الزم  هـای  هماهنگـی  و 
تجهیـزات ضـروری این بیمارسـتان انجام 
مـی شـود و پـروژه  خرید تجهیـزات مورد 
نیـاز بیمارسـتان منـوط بـه  اتمـام پـروژه 

سـاخت بیمارسـتان جدیـد نمـی شـود.
و  بهداشـت  سـازمان  مدیرعامـل 
درمـان صنعـت نفـت در پایـان بـر کاهش  
در   »Bureaucracy اداری  بـازی  کاغـذ 
واسـتقالل  مصرفـی   تجهیـزات  خریـد  
صنعـت  درمانـی  مراکـز  گیـری  تصمیـم 
آبـادان  نفـت  بیمارسـتان  جملـه  از  نفـت 

تاکیـد کـرد.
از دیگـر مـوارد مطـرح شـده در ایـن 
نشسـت ، کمبـود   تجهیزات و فرسـودگی 
کـه  اسـت  آبـادان  فعلـی   بیمارسـتان 
موجـب شـده اسـت با وجـود تـالش  و از 
خـود گذشـتگی پرسـنل ،ایـن بیمارسـتان 

جوابگـوی نیـاز مراجعیـن نباشـد.
بـر اسـاس اطالعـات ارایـه شـده از 
سـوی  پزشـکان بیمارسـتان آبـادان، هیچ 
بیمـاری  بـرای جراحـی بـه مناطـق دیگر 
اعـزام نمـی شـوند  و در ایـن بیمارسـتان 
عمـل هـای جراحـی پیچیـده بـا موفقیت 
انجـام  شـده اسـت کـه حاکـی از  اعتمـاد 
بیمارسـتان  ایـن  جراحـان  بـه  بیمـاران 
درمان،بـرای  کادر  تـالش  و  سـویی  از 
حفـظ  خوشـنامی آن در میـان اهالـی این 
شـهر،اعم از  شـاغلین و بازنشستگان نفت 

و افـراد بومـی منطقـه اسـت.
،مشـکل  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
آبـادان  نفـت  بیمارسـتان   تاسیسـاتی 
هـای  بخـش  در  ناکافـی  وامکانـات 
آسانسـور  و  دیالیـز   ، اورولوژی،داخلـی 
ایـن  در  کـه  بـود  مـواردی  ،از  مناسـب 
ایـن  کارکنـان  شـدو  عنـوان  نشسـت 
اتمـام  و  تکمیـل  ،خواسـتار   بیمارسـتان 

آبـادان  نفـت  جدیـد  بیمارسـتان  پـروژه 
شدند.اشـاره بـه تنـوع قراردادهـای کاری 
و  قـرادادی   ، رسـمی  از  اعـم  کارکنـان 
پیمانـکاری و نگرانـی از اجرای طرح طبقه 
بندی مشـاغل بـرای کارکنـان پیمانکاری 
، از دیگـر مـوارد عنـوان شـده بـود کـه 
دکتـر هاشـمی بـا اسـتناد بـه تصمیمـات  
منابـع انسـانی نفت گفـت: در اجـرای این 
طـرح هـر  اقدامـی کـه بـه نفـع کارکنان 

. شـود  مـی  باشـد،انجام 
خدمات پزشکی در بیمارستان های صنعت 

نفت سطح بندی می شود 
بهداشـت  سـازمان  مدیرعامـل 
ودرمـان صنعـت نفـت، ازآغازطرح سـطح 
بیمارسـتان  در  پزشـکی  خدمـات  بنـدی 

داد.  خبـر  نفـت  صنعـت  هـای 
 مهدی هاشـمی مدیرعامل  سـازمان 
بهداشـت و درمان صنعـت نفت ، در بازدید 
از بیمارسـتان نفت آغاجـاری در روز جمعه 

سـوم بهمـن مـاه امسـال گفـت:  بـا توجه 
بـه شـاخص های اقتصاد سـالمت، سـطح 
بیمارسـتان  در  پزشـکی  بنـدی  خدمـات 

هـای صنعت نفـت ضروری اسـت.
 وی با اشـاره بـه جایگاه بیمارسـتان 
نفـت آغاجـاری در منطقـه امیدیـه  گفت:  
ایـن بیمارسـتان  و درمانـگاه هـای زیـر 
تولیـد  عملیاتـی   مناطـق  در   ، مجموعـه 
براسـاس   رو   ایـن  از  دارنـد،  قـرار  نفـت 
سـطح بنـدی هـا ، خدمـات اورژانـس در 
ایـن بیمارسـتان صنعـت نفـت ، بایـد بـه 
بهتریـن  شـکل  و باالتریـن سـطح  بـه 
جمعیـت تحـت پوشـش ومراجعیـن غیـر 
طالیـی   زمـان  تـا  شـود  ارایـه  شـرکتی 
از  اورژانسـی  درمانـی  مـوارد   در  درمـان 

بیـن نـرود.
بررسـی  درجلسـه  هاشـمی  دکتـر 
نفـت  بیمارسـتان  کارکنـان  مشـکالت  
آغاجـاری  بـر تعامـل و ارتباطات بیشـتر 
این بیمارسـتان و بیمارسـتان نفـت اهواز 
تاکیـد کـرد و گفـت:  از حضور پزشـکان 
اهـواز  بیمارسـتان   متخصصـان   و 
دربیمارسـتان  آغاجاری نیز اسـتفاده شود 
دکتربهـرام  موافقـت  امرمـورد  ایـن  کـه 
دهقـان رئیـس بیمارسـتان  اهـواز قـرار 
گرفت.همچنیـن بهـرام  دهقـان درایـن 
نشسـت، اصـالح سـاختارها  در راسـتای 
بهبـود  سیسـتم درمانی نفـت را ضروری 
عنـوان کـرد و افزایـش  رضایتمنـدی  از 
عملیاتـی   مناطـق  در  درمانـی  خدمـات 
نفـت را مهـم ارزیابـی کـرد که بـا تعامل 
میـان مناطـق مختلف بهداشـت و درمان  
شـود.الزم  مـی  حاصـل  نفـت  صنعـت 
بـه ذکـر اسـت  کـه در حاشـیه بازدیـد 
مدیرعامـل سـازمان  بهداشـت ودرمـان  
صنعـت نفـت  از  بیمارسـتان آغاجـاری،  
کارکنـان ایـن بیمارسـتان نیـز مسـائل و 
مشـکالت خـود را بـا  وی مطـرح کردند 
ایـن خصـوص  در    ، دکترهاشـمی  کـه 
مشـکالت  حـل  بـرای  کـرد  اعـالم  

مسـاعدت مـی شـود.

اخبار

برگزاری جلسه کارگروه استقرار نظام
 بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

چهارمین جلســه کارگروه اســتقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد در سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت با حضور مدیرعامل 
، مدیران و روسا ســتادی و نمایندگان از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت؛ 
دکتر ســید مهدی هاشمی مدیرعامل این مجموعه به ضرورت تخصیص 
منابع بر اســاس عملکرد و میزان ارزش افزوده ایجاد شده در سازمان تاکید 
کرد و گفت : تجربه چندین ســاله دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان 
الگوی کشوری در این خصوص بتواند پس از بومی سازی و انطباق با شرایط 
و الزامات سازمان موجب شفافیت و تخصیص بهینه منابع در سازمان شود.

وی افزود : تولید صورتحساب بعنوان نقطه قوت سازمان استقرار نظام 
بودجه ریزی را تسهیل می کند و باعث اعتالی عملکرد سازمان خواهد شد.
دکتر رحیم نیا مدیر برنامه ریزی مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران به تببین نقشــه راه و مراحل استقرار این نظام در دانشگاه پرداخت و 
گفت : اولین دانشــگاه در ایران بودیم که این طرح را پیاده سازی کردیم و 
سایر دانشگاه های علوم پزشکی با الگو برداری از این دانشگاه در برهه های 

مختلف زمانی این طرح را پیاده سازی کردند.
وی اظهار داشت : اســتقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر 
وجود انضباط مالی در ســازمان است این انضباط با تبادل تفاهم نامه های 

عملکردی داخل سازمان بین باالترین مقام و روسا محقق می شود.
مدیر برنامه ریزی مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح 
کرد : این تفاهم نامه بین ســتاد ســازمان بعنوان خریدار خدمات و مناطق 
سازمان بعنوان فروشــنده خدمات در ابتدای سال منعقد می شود و در آن 
پیــش بینی خدمات قابــل ارائه ، منابع و مصارف آن آورده خواهد شــد و 
عملکرد مناطق و تخصیص منابع براســاس ایــن توافق نامه صورت می 

پذیرید .
دکتر رحیم نیا افزود : سه مرحله پیش رو است که اول تدوین دستور 
العمل اجرایی سالیانه بودجه و انضباط مالی سازمان است،مرحله دوم تعمیم 
تفاهم نامه های عملکردی اختصاصی به تفکیک هر منطقه از ســازمان و 

مرحله آخر اجرای پایش عملکرد بر اساس این تفاهم نامه است.
در ادامه این جلســه حســین گیوکی مدیر مالی و سیروس ماچیانی 
رییس بودجه ســازمان در خصوص فرآیند جاری بودجه ریزی در سازمان 
و دکتر مجید رزاقی مدیر ســالمت ســازمان نیز در مــورد تجربیات این 
مرکــز درخصوص احصاء خدمات در حال ارائــه در مناطق از طریق تولید 

صورتحساب توضیحاتی ارائه کردند.
برای نخستین بار؛ 

عمل الپاراسکوپی برداشتن کیسه صفرا در 
بیمارستان نفت گچساران انجام شد 

مســئول اتاق عمل بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچســاران 
گفت: عمل جراحی برداشــت کیســه صفرا برای نخستین بار به روش 
الپاراســکوپ یا جراحی نوین و بدون باز کردن شکم، در این بیمارستان 

با موفقیت انجام شد. 
ژاله بیات فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشــت و 
درمان صنعت نفت اظهار داشــت: عمل برداشــتن کیسه صفرا موسوم به 
کله سیســتکتومی خانمی ۲۴ ســاله به روش الپاراســکوپی توسط دکتر 
›اسماء شیخی‹ متخصص جراحی عمومی و تیم همراه در بیمارستان نفت 

گچساران انجام گرفت.
بیات فر تصریح کرد: جراحی الپاراســکوپی به روشی گفته می شود 
که جراح با برش های ریز با استفاده از دوربین به شکم بیمار وارد می شود 
و عمل جراحی را انجام می دهد و دستگاهی که با آن این عمل انجام می 
شود الپاراســکوپی نام دارد.وی تسریع روند درمان و ترخیص زودتر بیمار، 
بازگشت سریع تر بیمار به فعالیت روزانه، کمتر شدن عوارض جراحی  و درد 

بسیار کمتر را از مزایای انجام این عمل عنوان کرد.
مسئول اتاق عمل بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران با اشاره به 
اینکه جراحی الپاراسکوپی، جراحی سوراخ کلیدی نیز نامیده می شود افزود: 
منظور این است که عمل جراحی از طریق سوراخ هایی در جدار شکم و نه 

از طریق باز کردن شکم انجام می شود.
بیات فر تصریح کرد: جراحی الپاراسکوپی جراحی با حداقل تهاجم نیز 
خوانده می شود و در واقع شاخه ای از آندوسکوپی است )جراحی آندوسکوپی( 

می باشد.
وی ابــراز کرد: با این دســتگاه می توان عمل هــای دیگر از جمله 
سینوزیت، کلیه و زنان را انجام داد و در این روش نیازی به عمل باز نیست.
بیات فر اظهار داشت: این دستگاه با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد ریال 

خریداری شده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ملی 
حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران مطرح کرد؛

به کارگیری ۱5 دکل حفاری در پروژه های میدان محور
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
از به کارگیــری ۱۵ دســتگاه حفاری در 
پروژه های میدان محور طرح نگهداشــت 
و افزایــش تولیــد در گســتره عملیاتی 
شرکت های نفت مناطق مرکزی و شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد.
ســیدعبداهلل موســوی در حاشیه 
برگزاری نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش 
به کارگیــری حــدود  از  پتروشــیمی  و 
۱۵ دســتگاه حفــاری در پروژه هــای 
میدان محور طرح نگهداشــت و افزایش 
تولید در گســتره عملیاتی شــرکت های 
نفت مناطــق مرکزی و شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیز جنوب بــرای حفاری 
و تکمیــل ۳۲ حلقه چاه نفــت خبر داد 
و گفت: ایــن دســتگاه های حفاری در 
رامین،  نفت شهر،  گچساران،  میدان های 
باالرود، اللی بنگستان و سپهر و جفیر به 
صورت EPD/EPC آغاز به کار می کنند 
به کارگیری می شوند.وی درباره پروژه  و 
اکتشــافی گفت:  حفاری ۶+۸ چاه های 
در ایــن پروژه، حفــر و تکمیل  ۶ حلقه 
چاه خاتمه یافته و ســه حلقه در مراحل 
اجرایی قــرار دارد، در ضمن، هم اکنون 
دســتگاه های حفاری ســنگین خشکی 
۳۱، ۳۲ و ۴۰ فتــح در حــال حفــاری 
چاه ها هســتند و تمرکز حفاری چاه های 
مورد نظر در مناطق نفت خیز استان های 
خوزســتان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و 
بویراحمد بوده اســت.مدیرعامل شرکت 
ملــی حفاری ایران افــزود: در پروژه ای 
دیگر، دو دســتگاه حفاری خشکی ۷۴ و 
۸۹ فتح شرکت ملی حفاری ایران تحت 
قــرارداد مدیریت اکتشــاف به کارگیری 

می شوند.
تکمیل ۱۵ حلقه چاه، ۲۵۷ روز زودتر از 

برنامه عملیاتی
موســوی با بیان اینکه  از ابتدای 
امســال تاکنــون ۹۸ حلقه چــاه نفت 
و گاز در مناطــق نفت خیز خشــکی و 
دریایی کشور تکمیل شده است، افزود: 

در نتیجــه هم افزایــی و همکاری بین 
متخصصان ملی حفاری و شرکت های 
کارفرمــا، عملیات حفاری و تکمیل ۱۵ 
حلقه چــاه، ۲۵۷ روز زودتــر از برنامه 
پیش بینی شــده بــه پایان رســیده که 
دارد.وی  توجهی  قابل  اقتصادی  ارزش 
درباره حمایت های شرکت ملی حفاری 
ایران از سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
ســاخت داخل گفت: تاکنون بیش از ۳ 
هزار میلیــارد ریال در چارچوب حداکثر 
تولیدی ســازندگان  توان  از  اســتفاده 
اقتصاد  با سیاســت های  داخلی همسو 
مقاومتــی قطعــات و کاالی مورد نیاز 
تأمین شده اســت که بررسی ها نشان 
می دهد بــر اســاس قیمــت روز ارز 
نســبت به خرید کاالی مشابه خارجی، 

صرفه جویی بیش از ۶۰ درصدی شــده 
حفاری  ملی  شــرکت  است.مدیرعامل 
ایران اظهار کرد: امســال مجموعه ای 
از قطعات و تجهیــزات مهم مورد نیاز 
استمرار کار در صنعت حفاری از سوی 
صنعتگــران داخلی و مراکز دانش بنیان 
در حال اجراســت که بخشــی از آنها 
تــا پایان ســال وارد چرخــه عملیاتی 
می شــوند، در ضمن تاکنــون حدود ۷ 
هزار قلم قطعات مربوط به بیش از ۶۰۰ 
تجهیز اختصاصی در قالب ۲۳ هزار قلم 
تکثیر شده و در مدار عملیات قرار گرفته 
است.موســوی تصریح کرد: از کارهای 
شاخص امســال همچنین می توان به 
ساخت ابزار نمودارنگار چاه های تولیدی 
PLT  با دانشــگاه شــریف، تجهیزات 

تمیزکننده جداره ها و خارج کننده ذرات 
در چاه، ساخت موتورهای درون چاهی، 
انعقــاد قراردادهای پژوهشــی با جهاد 
طراحی  اصــول  پروژه  و  دانشــگاهی 
و مهندســی حفاری و ســاخت چاه با 

دانشگاه صنعت نفت اشاره کرد.
عزم جزم صنعت نفت در حمایت از 

صنایع و تولیدکنندگان داخلی
وی نمایشــگاه صنعــت نفــت را 
رویدادی مهــم در انعکاس توان ملی در 
حوزه های اقتصــادی و صنعتی خواند و 
گفت: این رخداد بــزرگ نقش غیرقابل 
ارائــه توانمندی، خالقیت ها  انکاری در 
ارتباطــات  اقتصــادی و  و شــکوفایی 
شرکت  می کند.مدیرعامل  ایفا  بین الملل 
ملــی حفاری ایــران افــزود: برگزاری 

بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی در سالی که اقتصاد 
جهانی و به تبــع آن صنعت نفت تحت 
تأثیر تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا 
قــرار دارد، خبر امیدوارکننده ای اســت 
کــه بیش از هر موضوع  نشــان از عزم 
جــزم متولیان و سیاســتگذاران صنعت 
نفت کشــور در حمایت از صنایع و تولید 
کنندگان داخلی دارد.به گفته موســوی، 
توسعه زیرســاخت های کشور در شرایط 
محدودیت های  و  ظالمانــه  تحریم های 
ایجادشده به دســت متخصصان داخلی  
نشــان می دهد صنعت نفت با پشــتوانه 
تولیدکننــدگان و  ســازندگان ایرانی به 
حــدی از خودکفایــی رســیده که هیچ 

محدودیتی نمی تواند آن را متوقف کند.

شرکت های ملی حفاری و ديزل سنگين تفاهم نامه همکاری امضا کردند
و شرکت  ایران  ملی حفاری  شــرکت 
صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران تفاهم نامه 

همکاری مشترک با هدف رفع نیازهای 
این تفاهم نامه در حاشــیه ســومین 
روز بیســت وپنجمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی به امضای 
سیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران و امیر رستگاری، عضو هیئت 
مدیره شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین 
ایران رسید.در آیین امضای این تفاهم نامه، 
ســیدعبداهلل موســوی، مدیرعامل شرکت 
ملــی حفاری ایــران گفت: ملــی حفاری 
به عنوان یکی از شــرکت های زیرمجموعه 
شرکت ملی نفت ایران، بزرگ ترین شرکت 
ایرانی در زمینه حفــر چاه های نفت و گاز  
اســت.وی افزود: این شرکت با بهره گیری 
از ســرمایه های انســانی و منابع بزرگی از 
از قبیل ۷۲ دســتگاه  تجهیزات حفــاری 
حفــاری خشــکی و دریایی، تــوان ارائه 
خدمات در زمینه همه فعالیت های حفاری 
و خدمات فنی مربوط به پروژه های نفت و 
گاز و خدمات یکپارچه با باالترین ســطح 
کیفی و نگاه بنگاه داری اقتصادی در منطقه 
را  داراست.مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران تأکید کرد: این شــرکت ســال های 
متمادی است که با سازندگان و صنعتگران 
صنعتی،  بــزرگ  مجتمع هــای  داخلــی، 
شــرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و 
پژوهشی همکاری مستمر دارد و در نتیجه 
ایــن هم افزایی، صنعت حفاری در کشــور 
اســت.امیر رستگاری،  بومی شده  صنعتی 
عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و تولید 
دیزل ســنگین ایران نیز گفت: این شرکت 
از شــرکت های توانمند و مطرح در حوزه 

طراحی و تولید موتورهای دیزلی ســنگین 
در منطقه به شــمار می آید.وی افزود: این 
شرکت افزون بر طراحی و تولید موتورهای 
دیزل ســنگین در بخش های نگهداری و 
تعمیرات انواع موتورهای دیزلی، دوگانه سوز 
و گازسوز ســنگین، تأمین و ساخت انواع 

قطعه موتور با بهره گیری از زنجیره تأمین 
توانمند، خدمات فنی و مهندســی فعالیت 
دارد و در ســال ۱۳۹۸ شرکت برتر کشور 
در حوزه خدمات فنی و مهندســی معرفی 
شد.این سند همکاری با هدف رفع نیازهای 
موجود در حوزه تأمین قطعات، ســرویس، 

نگهداری، تعمیرات، نوسازی و توسعه دیزل 
ژنراتورهای شــرکت ملی حفاری و همسو 
بــا به کارگیری ظرفیت های ســازندگان و 
بهره گیــری از محصــوالت داخلی مبادله 
می شود.ســرویس، نگهــداری و تعمیرات 
به کارگیری  موجــود،  ژنراتورهای  دیــزل 

و جایگزینــی دیزل ژنراتورهــای ملی در 
دســتگاه ها و اردوگاه های حفاری، خدمات 
فنی حفاری و ارائه خدمات پشتیبانی مربوط  
از موارد قیدشده در این تفاهم نامه به شمار 
می رود که مدت آن پنج سال و با توافق دو 

طرف قابل تمدید است.

اخبار

شرکت ملی حفاری تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه امضا کرد

شــرکت ملی حفاری ایران، ستاد توســعه فناوری های حوزه آب 
و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و شــرکت دانش و 
فناوری انرژی پارسیان با هدف ایجاد اکوسیستم هوشمندسازی ناوگان 

عملیاتی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
هم زمان با سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، شرکت ملی حفاری ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری )ســتاد توســعه فناوری های حوزه آب و انرژی( و شــرکت 
دانش و فناوری انرژی پارســیان )ITECH( تفاهم نامه سه جانبه امضا 
کردند.این تفاهم نامه میان ســیدعبداهلل موســوی، مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران، مهدی شــریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های 
حــوزه آب و انرژی و امیرعابدپور، شــتاب دهنده دانش بنیان شــرکت 
دانش و فناوری انرژی پارســیان امضا و مبادله شد.این تفاهم نامه در 
موضوع همکاری مشترک در مســیر ایجاد اکوسیستم هوشمندسازی 
نــاوگان صنعت حفاری ایران با هدف شــکل دهی و شــتاب دهی به 
اســتارت آپ های نرم افزاری و ســخت افزاری فناورانه تدوین و مدت 
اجرای آن دو ســال تعیین شده که با توافق طرفین قابل تمدید است.
ســیدعبداهلل موسوی، مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در آیین 
امضــای این تفاهم نامــه با بیان اینکه اســتفاده از فناوری ها و دانش 
روز بــرای افزایش راندمان کار همواره مورد اهتمام این شــرکت قرار 
داشــته و دارد، اظهار کرد: در برنامه های شــرکت ایجاد سیستم های 
هوشمندســازی و فناورانه بــا همکاری شــرکت های دانش بنیان در 
راســتای پیشــبرد اهداف و ارتقای کمیت و کیفیت کار تعریف شده 
اســت.وی افزود: ملی حفاری در سال های اخیر با همکاری و همیاری 
ســازندگان و صنعتگران داخلی، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را 
از طریق بومی ســازی قطعات و تجهیزات تأمین کرده و توانسته است 
به نحو مطلوب پاسخگوی صنعت نفت کشور باشد و این روند حتی در 
حدود یک سال گذشته که جهان درگیر همه گیری ویروس کرونا است 
با به کارگیری ظرفیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی استمرار یافته 
اســت و کارکنان شرکت بدون وقفه و به طور شبانه روزی در حال ارائه 

عملیات حفاری و خدمات جانبی این صنعت هستند.
شرکت های ملی حفاری و فناوری تجهیزات 

سرچاهی قرارداد امضا کردند
شرکت های ملی حفاری ایران و فناوری تجهیزات سرچاهی )وتکو( 
در زمینه تأمین نیازهای کاربردی در تکمیل عملیات حفاری چاه های نفت 

و گاز قرارداد همکاری امضا کردند.
قــرارداد تأمین نیازهــای کاربردی در تکمیــل عملیات حفاری 
چاه های نفــت و گاز دیروز )یکشــنبه، پنجم بهمن ماه( در ســومین 
روز کاری بیست وپنجمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی به امضای سیدعبداهلل موســوی، مدیرعامل شرکت ملی 
حفــاری ایران و امیرمهدی جواهردشــتی، مدیرعامل شــرکت وتکو 
رســید.در آیین امضای این قرارداد همکاری مقرر شــد شرکت وتکو 
در مدت تعیین شــده در این سند نســبت به تأمین تجهیزات و ادوات 
سرچاهی مورد نیاز ملی حفاری حســب قیمت های مورد توافق اقدام 
کند.سیدعبداهلل موســوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
با توجه به ورود این شــرکت به اجرای پروژه های میدان محور و انجام 
پروژه های روســطحی و زیرســطحی، لزوم همکاری با شرکت های 
توانمند داخلی در موضوع ســاخت تجهیزات و ادوات بسیار با اهمیت 
اســت.وی افزود: شــرکت ملی حفاری ایران همســو با برنامه های 
اقتصاد مقاومتی و سیاســت های دولت و وزارت نفت، تأمین حداکثری 
نیازهای کاالیی خود را در بخش های عملیات حفاری و خدمات جانبی 
فنی و مهندســی از منابع داخلی در دســتور کار قرار داده  است و در 
این ارتباط با افزون بر ۱۳۰ شــرکت ســازنده و مجموعه های بزرگ 
صنعتی در استان های مختلف کشور همکاری مستمر دارد.امیرمهدی 
جواهردشتی، مدیرعامل شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی )وتکو( نیز 
با بیان اینکه این شرکت از زیرمجموعه های شرکت صنایع تجهیزات 
نفت، فعالیت خود را از ســال ۱۳۸۰ آغاز کرده اســت، گفت: فعالیت 
وتکو به عنوان یکی از شــرکت های عضو انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت، روی طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سرچاهی تمرکز 
دارد.وی افزود: شــرکت وتکــو به عنوان یک شــرکت دانش بنیان با 
برخورداری از امکانات و توانمندی مهندسی و دارا بودن نیروی انسانی 
متخصص، قابلیــت تولید انواع محصوالت به صورت صددرصد داخلی 
براساس استانداردهای بین المللی و مورد تأیید صنعت نفت را دارد و از 
پیشگامان ســاخت تجهیزات سرچاهی نظیر انواع تاسیسات سرچاهی 
و کریســمس تری، شیرآالت تا فشــار Psi ۱۵۰۰۰ در کشور است و 
تاکنون تعداد بی شــماری از این اقالم را تولیــد و تحویل کارفرمایان 
مختلف از جمله شــرکت ملی حفاری ایران، شــرکت مناطق نفت خیز 
جنوب، نفت و گاز پارس، نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت های تابع 
آن، شرکت نفت فالت قاره و بسیاری از شرکت های دیگر کرده است.
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Oil

Refinery Eyes Euro-5 
Output by 2022

The CEO of Imam Khomeini Oil Refinery 
said his company was planning to yield 
Euro-5 petroleum items by the end of the 
next Iranian calendar year to March 2022.
Speaking to Shana on the sidelines of 
the 25th Iran Oil, Gas, Refining and 
Petrochemical Exhibition, Gholamhos-
sein Ramezanpour said: “This goal will 
be achieved by applying process changes 
and without major investment, and with 
its implementation, the quality of petrol 
produced by the refinery will reach Euro-5 
qualifications.”
Currently the plant supplies Euro-4 petrol.
Ramezanpour said by completing this 
project, the facility’s petrol output will 
increase by 500,000 liters per day.He also 
referred to the daily production of 50,000 
tons of normal hexane (normal pentane) 
since December with the creativity, in-
novation and initiative of the specialists 
and experts of the refinery, without any 
major investment and only tapping empty 
capacities and changes in processes.”The 
production unit of this product has brought 
$55 million annually to the company,” he 
said.

Flarestack of Tombak 
Export Port On

The project manager of Tombak service 
and export port said with the lighting of 
the flarestack of the port, the first safety 
stage of the commissioning process of the 
project was completed.
According to Pars Oil and Gas Company, 
Payam Motamed said after the arrival of 
gas and the lighting of the flarestack of 
the export port, the process of entering 
liquefied gas (propane and butane) into 
the port is underway.“According to our 
commitment, we will proceed to load 
and export the first shipment of liquefied 
natural gas from the refinery of South 
Pars phase 19 by February 10.He said that 
cooling of all liquefied gas transmission 
pipelines from phase 19 to Tombak export 
port is a prerequisite for the export process 
of propane and butane of South Pars, and 
said: “Tombak export and service port is 
fully prepared and the necessary plans for 
loading and the first shipment of liquefied 
petroleum gas is being exported from this 
port.”

Laying 1st Marine Pipeline 
of Jask Terminal Complete

The head of Jask Oil Terminal Project said 
that construction of the first 36-inch ma-
rine pipeline to transport crude oil to the 
Jask export terminal was completed.
According to Pars Oil and Gas Company, 
Vahid Maleki stated that the piping operation 
of this 6-kilometer pipeline was carried out 
in two stages by the C Master Pipe Layer, 
adding the first stage of construction of this 
pipeline was carried out by pulling the pipes.
Maleki stated that the total offshore pipeline 
of the Jask oil terminal is 45 km, including six 
36-inch pipelines.Jask Oil Terminal Develop-
ment Plan is the last piece in the chain of a 
national and strategic plan to transfer crude 
oil from Goreh to Jask that includes three 48-
inch onshore pipelines and metering systems, 
6 36-inch sub-sea pipelines, three offshore 
complexes and three single buoy moorings. 
The first phase of the project is scheduled to 
be operational by the end of the current calen-
dar year to March 20.

ICOFC Ready for Resuming Pre-Sanctions Output
The CEO of the Iranian 
Central Oil Fields Com-
pany (ICOFC) voiced 
his company’s readiness 
to bring back its produc-
tion capacity to the 
pre-sanctions era.
Addressing a press con-
ference on Sunday, on 
the sidelines of the 25th 
Iran Oil, Gas, Refining 
and Petrochemical Ex-
hibition here in Tehran, 
Ramin Hatami said his 
company had fulfilled 
all its production com-
mitments over the past 
10 months despite the 
difficulties caused by 
the sanctions and the 
coronavirus pandemic.
Referring to the 37 
percent increase in the 
production capacity of 
the company’s joint oil 
fields compared to last 
year, he said: “The com-
pany is fully prepared 
to return oil produc-
tion to pre-sanctions 
levels.”The CEO of 
the Iranian Central Oil 
Fields Company also 
announced a significant 
increase in the amount 
of gas storage in the 
current calendar year, 
and added: “At the peak 
of production from 
storage tanks, about 25 
million cubic meters of 

gas has been produced 
on a daily basis.”Hatami 
further underlined the 
company’s plans to 
maintain and enhance 
production, and said: 
“In Saadatabad Field, 
the progress has reached 
75% and in Danan and 
Naftshahr, we have 
reached 40% progress. 
In Danan, three ac-
tive rigs and 95% of 
the goods are made 
domestically. In this 

field, seismic operations 
have been carried out 
in an area of 500 square 
kilometers and good 
information has been 
obtained.”He pointed 
to job creation and the 
use of local forces in 
the projects to maintain 
and surge oil produc-
tion, and added in the 
South Zagros Basin, a 
comprehensive plan for 
sustainable gas sup-
ply of refineries has 

been developed and the 
development of Homa, 
Varavi and Tabnak gas 
booster stations using 
domestic resources 
has begun.The CEO 
of the Central Iranian 
Oil Company pointed 
to the implementation 
of the second phase 
of the development of 
Tang-e-Bijar Field, and 
said: “We will complete 
the subsurface work 
in the next month and 

the project’s surface 
section is underway, 
which will increase 
the feedstock of Ilam 
Refinery.”Hatami, 
stating that preliminary 
activities are underway 
for the development of 
Toos field, continued: 
“We hope that with 
the construction of 
NGL 3100 plant, all 
the associated gases in 
Dehloran region will be 
collected.”

PEDEC CEO Satisfied with Azar Field Development

Goreh-Jask Pipeline Project 70% Complete

The CEO of the Petroleum 
Engineering and Develop-
ment Company (PEDEC) 
expressed satisfaction at 

completion of the first 
phase of Azar Field’s de-
velopment project despite 
all the difficulties and com-
plexities of its reservoir.

Speaking to Shana on the 
sidelines of the 25th Iran Oil, 
Gas, Refining and Petro-
chemical Exhibition, Touraj 
Dehghani said: “Given its 
complexities and special 
reservoir conditions such as 
high reservoir pressure, high 
degree of fluid corrosion, the 
type of reservoir rock and 
therefore the need for special 
equipment and alloys, Azar 
Oil Field is regarded as a 
hard field for development, 
but the study of the field 

development process shows 
that despite all these difficul-
ties and complexities, the 
development process is well 
implemented technically, 
operationally and in terms of 
safety.”He continued: “The 
experiences gained from the 
development of this field 
are considered valuable for 
the oil industry and accord-
ing to the order and system 
governing the process of 
development and imple-
mentation of various parts 

of the project based in the 
project, especially in recent 
years, it should be said that 
contractor of this project can 
play a role as a real explora-
tion and production (E&P) 
company in the not-too-
distant future.”PEDEC has 
awarded a consortium of Oil 
Industries Engineering and 
Construction (OIEC) and Oil 
Industry Pension Fund In-
vestment Company (OPIC) 
development of the  
project.

The progress of the 
Goreh-Jask crude oil 
pipeline has reached 
nearly 70% and it will 
probably be operational 
by the end of this calendar 
year to March 20.
Ali Jafarzadeh, deputy 
head of Goreh to Jask 
crude oil transfer project 
at the Petroleum Engi-
neering and Development 
Company (PEDED), told 

Shana on the sidelines of 
the 25th Iran Oil, Gas, Re-
fining and Petrochemical 
Exhibition: “Currently, the 
progress of the project has 
reached more than 70%. 
This strategic plan will 
be implemented on time, 
despite the sanctions and 
the conditions prevailing in 
the country in terms of the 
spread of the coronavirus.”
The official announced 
the supply of more than 

96% of the goods and 
equipment of the project 
by domestic manufactur-
ers, and said: “This is an 
all-Iranian project and we 
can boldly say that the 
most of the items required 
for this national plan have 
been provided by domestic 
companies.”Jafarzadeh 
further said that the project 
is significant for various 
reasons including the use 
of 42-inch valves, the use 

of control valves with the 
latest world standards and 
many other equipment.Iran 

is building the pipeline to 
transfer oil from Goreh to 
Jask oil terminal.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

 پژوهشگاه 
نفت

اویک و پژوهشگاه نفت
 تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پژوهشــگاه صنعت نفت و شرکت 
مهندســی و ســاختمان صنایــع نفت 
)OIEC( بــا هدف همــکاری در زمینه 
جمــع آوری گازهای مشــعل تفاهم نامه 

امضا کردند.
پنجم  یکشنبه،  روز  تفاهم نامه  این 
بیســت وپنجمین  حاشــیه  در  بهمن ماه 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، 
بیــن یکی از شــرکت های زیرمجموعه 
اویک و پژوهشــگاه صنعــت نفت امضا 
مدیرعامل  منوچهــری،  شــد.غالمرضا 
اویک هدف از امضــای این تفاهم نامه 
را همکاری سازنده با پژوهشگاه صنعت 
نفت در زمینه جمع آوری گازهای مشعل 
عنوان کرد و افزود: همکاری پژوهشگاه 
صنعت نفــت با اویک محــدود به این 
تفاهمنامه نیســت و این دو مجموعه در 
داشــته اند  همکاری  مختلف  حوزه های 
که از جمله می توان بــا مطالعات ازدیاد 
برداشــت میدان مشترک آذر اشاره کرد.
وی با اشاره به تجربه ها و سوابق اجرایی 
اویک در اجــرای پروژه های جمع آوری 
گازهای همراه نفــت از جمله ان جی ال 
۳۱۰۰ دهلــران، ادامــه داد: مجموعــه 
اویک با هــدف بهره مندی حداکثری از 
ظرفیت های داخلــی، همکاری با مراکز 

تحقیقاتی و دانشــگاه های مطرح کشور 
را در دســتور کار دارد و همکاری علمی 
و پژوهشــی خود را در سطح بین المللی 

نیز دنبــال می کند.جعفر توفیقی، رئیس 
پژوهشگاه صنعت نفت نیز اویک را یکی 
از شرکت های بزرگ طراحی و مهندسی 

در ســطح کشــور خواند کــه راهبری 
پروژه های متعددی را در ســطح صنعت 
نفــت به عهــده دارد و ابــراز امیدواری 

کــرد ایــن تفاهم نامه، زمینــه افزایش 
همکاری هــای مؤثر دو طرف را بیش از 

پیش فراهم کند.

فعاليت پژوهشگاه نفت در طرح گوگردزدايی از مازوت

سود سرشار اقتصادی با افزايش ضريب بازيافت ميدان های نفتی

معــاون فنــاوری و روابــط  بین الملل 
پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به راه اندازی 
ســه واحــد ســولفورزدایی ازســوی این 
مجموعه، گفت: پژوهشگاه نفت و پاالیشگاه 
بندرعباس در طــرح گوگردزدایی از مازوت 

همکاری می کنند.
در حاشیه دومین روز از بیست وپنجمین 
نمایشــگاه صنعت نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی، بهزاد محمــدی، معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی از غرفه پژوهشگاه 
صنعت نفت بازدید کرد و مدیران پژوهشگاه 
گزارشی از تازه ترین دستاوردهای این مرکز 
فناوری  بزمــی، معاون  ارائه کردند.منصور 
و روابط  بین الملل پژوهشــگاه صنعت نفت 
در زمینــه مقــدار اثربخشــی فعالیت های 
پژوهشــگاه در صنعت نفت کشور به افتتاح 
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فارس در 

روزهای اخیر اشــاره کرد و گفت: دو واحد 
از واحدهای این پاالیشگاه که تصفیه بوتان 
و میعانات گازی را انجام می دهند با دانش 
فنی پژوهشگاه طراحی و انجام شده است.
وی ادامه داد: از ۲۰ سال گذشته پژوهشگاه 
در زمینه سولفورزدایی فعالیت می کند و در 
همین زمینه سه واحد در پتروشیمی خارک 
و واحد دیگری در فــاز یک پارس جنوبی 
عسلویه راه اندازی شده است.معاون فناوری 
و روابط  بین الملل پژوهشــگاه صنعت نفت 
تأکید کرد: سومین واحدی که با دانش فنی 
پژوهشگاه، تصفیه بوتان و میعانات گازی را 
انجام می دهد متعلق به پاالیشگاه بیدبلند۲ 
اســت. این پاالیشگاه ۳ واحد با دانش فنی 
)لیسانس( داشــت که یکی از آنها با دانش 
فنی شــرکتی فرانسوی و دو واحد با دانش 
فنی پژوهشــگاه بود و هم اکنون یک واحد 

۸۰ هزار بشکه ای تصفیه میعانات گازی در 
فــاز ۲ و ۳ را نیز در عســلویه در حال اجرا 
داریم.بزمی به پروژه گوگردزدایی از مازوت 

در پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: برای تولید 
کک اســفنجی از مازوت پروژه مشترکی با 
پاالیشــگاه بندرعباس داریم. از آنجا که به 

ازای هر تــن آلومینیوم ۵۰۰ کیلوگرم کک 
در کشور نیاز است و ازسوی دیگر با مشکل 
تحریم روبه رو هســتیم، نیــاز به تولید این 
ماده در کشــور احساس می شــود بنابراین 
با پاالیشگاه بندرعباس پروژه ای داریم که 
در فاز نخست آن ســولفورزدایی از مازوت 
و در فاز دوم کک ســازی انجام می شــود.
معاون فناوری و امور بین الملل پژوهشــگاه 
با تأکیــد بر اینکه پژوهشــگاه دانش فنی 
گوگردزدایــی از مــازوت را در اختیار دارد، 
تصریح کرد: این دانش فنی در پاالیشــگاه 
بندرعباس هم اکنــون به صورت صنعتی در 
حال طراحی اســت و از طرفی دیگر ۱۵۰۰ 
تن کاتالیســت گوگردزدایــی از مازوت با 
دانش فنی پژوهشگاه برای پاالیشگاه امام 
خمینی اراک در حال ساخت ازسوی بخش 

خصوصی است.

نهایی  بازیافت  ضریب  درصد  یک  اگر 
ســه میدان اهواز، بی بی حکیمه و رگ سفید 
افزایش یابــد، حداقل ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر 

عواید اقتصادی برای کشور ایجاد می شود.
تــورج بهــروز، رئیس پژوهشــکده 
مطالعــات مخــازن و توســعه میدان های 
پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه برگزاری 
گاز،  نفــت،  نمایشــگاه  بیســت وپنجمین 
درباره  توضیحاتی  پتروشــیمی،  و  پاالیش 
ســه میدان بزرگ اهــواز، بی بی حکیمه و 
رگ ســفید که مطالعات توسعه فناورانه آن 
به پژوهشگاه واگذار شده، ارائه کرد و گفت: 
اگر یک درصد ضریب بازیافت نهایی ســه 
میــدان اهواز، بی بی حکیمه و رگ ســفید 
افزایش یابد، حداقل ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر 
عواید اقتصادی برای کشور ایجاد می شود.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه فناورانه 
میدان های نفت و گاز کشــور که از ســال 
۹۳ کلیــد خورد، با همکاری دانشــگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی بــا جدیت ادامه دارد و در 
این زمینه، پژوهشگاه صنعت نفت روی سه 
میدان اهواز، بی بی حکیمه و رگ سفید در 

حال مطالعه و فعالیت است.
پتروانرژی  تدبیر  و  نفت  پژوهشــگاه 

اسپادانا اروند تفاهم نامه امضا کردند
پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت تدبیر 
پترو انرژی اســپادانا اروند در حاشیه بیست 
و پنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه همکاری روز یکشنبه، 
پنجم بهمن ماه با محور خدمات مشاوره ای، 
مهندسی، آزمایشــگاهی و سرچاهی درباره 
ســیمان حفاری در حاشیه در حاشیه بیست 
و پنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی امضا شد.این تفاهم نامه در زمینه 
مهندسی آزمایشگاهی طرح اهواز ۱ و ۴ از 
جمله پروژه های طرح توســعه ۲۸ مخزن 

امضا شده است.  

اخبار

بومی سازی ۲۰ نوع افزایه  حفاری به همت 
پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشــگاه صنعت نفت با حمایت و مشارکت مدیریت پژوهش و 
فناوری شرکت ملی نفت ایران موفق به بومی سازی ۲۰ قلم از افزایه های 

مهم و راهبردی حفاری شده است.
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نخستین 
روز از بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین المللی نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی از دستاوردهای پژوهشگاه در حوزه صنایع باالدستی بازدید 
کرد و در جریان فعالیت های پژوهشگاه در بخش های مختلف از جمله 
بومی ســازی افزایه های راهبردی صنعت حفاری قرار گرفت.عزت اهلل 
کاظم زاده، رئیس پردیس باالدســتی پژوهشــگاه صنعت نفت در این 
بازدید، ضمن قدردانی از حمایت های شرکت ملی نفت ایران در پیشبرد 
فعالیت هــای تحقیقاتی در زمینه طرح هــای میدان محور گفت: دفتر 
مدیریت پروژه و تیم سازی گروه های تخصصی در پژوهشگاه به خوبی 
شــکل گرفته و پیشــرفت این طرح ها مطابق برنامــه زمانی در حال 
انجام اســت.وی با تأکید بر انجام مطالعات تحقیقاتی درزمینه مخازن 
غیرمتعارف در حوزه اکتشــاف افزود: در حــوزه میدان های نامتعارف، 
مهم ترین طرح در حال انجام مربوط به اکتشــاف منابع هیدرات های 
گازی در دریای عمان اســت که تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته 
و درصدد هســتیم با به کارگیری فناوری روزآمد دنیا، افزون بر برآورد 
حدودی از مقدار ذخیره گاز در این مخازن، به این پرســش مهم پاسخ 
دهیم که مهم ترین مکان برای حفاری به منظور دستیابی به این منابع 
گازی چه نقاطی اســت.رئیس پردیس باالدســتی پژوهشگاه صنعت 
نفت با اشاره به بومی ســازی تعداد زیادی از افزایه های حفاری اظهار 
کرد: با مشــارکت همه جانبه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی 
نفت ایران به ۲۰ قلم از افزایه های بســیار مهــم و راهبردی حفاری 
دست یافته ایم. برای نمونه توانسته ایم راه حل های بسیار مؤثری برای 
جلوگیری از هرزروی ســیال حفاری ارائه کنیم که سبب جلوگیری از 
تحمیل هزینه های ســنگین در این حوزه شده و زمینه های خودکفایی 

و اشتغال زایی را فراهم ساخته است.
پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت اکتشاف 

تفاهم نامه امضا کردند
پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

با هدف افزایش سطح همکاری ها تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم نامه همکاری در حاشــیه بیست و پنجمین نمایشگاه 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی به امضای جعفــر توفیقی، رئیس 
پژوهشگاه صنعت نفت و سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران رسید.بر اســاس اعالم پژوهشگاه صنعت نفت، الگوسازی 
سیســتم های هیدروکربــوری، مطالعه و بررســی منابــع نامتعارف، 
الگوسازی دینامیک حوضه و سیستم های هیدروکربوری و الگوسازی 
سه بعدی رخساره ای با هدف ارزیابی مخازن و سنگ منشا از مهم ترین 
موضوع های این تفاهم نامه است، همچنین تعبیر و تفسیر نمودارهای 
درون چاهی و داده های پتروفیزیکی، توصیف یکپارچه مخازن از طریق 
تلفیق داده ها و اطالعات و برگزاری دوره های آموزشــی از دیگر موارد 

مطرح شده در این تفاهم نامه است.
پژوهشگاه نفت و گسترش انرژی پاسارگاد 

توافقنامه امضا کردند

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با هدف 
گسترش و توسعه ســطح همکاری های علمی و فناوری توافقنامه امضا 

کردند.
این توافقنامه در حاشــیه بیســت وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی به امضــای جعفر توفیقی، رئیس پژوهشــگاه 
صنعت نفــت و محمدعلی عمادی، معاون اجرایی بخش باالدســتی 
شرکت گســترش انرژی پاسارگاد رسید.امکان سنجی تولید افزایه های 
حفاری مبتنی بر فرموالســیون  و دانش فنی پژوهشــگاه و همچنین 
تجاری ســازی و تولیــد این افزایه ها بر اســاس این دانــش فنی از 
موضوع هــای این توافقنامه اســت.جعفر توفیقی، رئیس پژوهشــگاه 
صنعت نفت در آیین امضای این توافقنامه گفت: شــرکت گســترش 
پاســارگاد هم اکنون پروژه های بســیار مهمی در بخش های مختلف 
باالدست و پایین دست در صنعت اجرا می کند و با توجه به توانمندهای 
موجود در پژوهشــگاه صنعت نفت در حوزه توسعه تکنولوژی، این دو 
مجموعه می توانند شــریک راهبردی یکدیگر باشــند و این توافقنامه 
در ادامه همین همکاری امضا شــده است.پژوهشگاه صنعت نفت در 
حاشیه آخرین روز برگزاری بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی، با شرکت های توســعه پتروایران با هدف 
گســترش زمینه های همکاری، انرژی توانا کیش در راستای شتابدهی 
کســب وکارهای نوآورانه صنعــت نفت و انرژی و دانشــگاه صنعت 
نفــت به منظور تعامل و همکاری با پردیس پژوهش و توســعه صنایع 
باالدستی، پایین دســتی، انرژی و محیط زیست نیز تفاهمنامه هایی را 

به امضا رساند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران:

بازگشت به تولید حداکثری نفت
 امکان پذیر است

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران گفت: از نظر فنی 
و مخزنی، بازگشت ایران به تولید حداکثری نفت خام امکان پذیر است.

کریم زبیدی در حاشــیه بازدید از بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی در گفت وگو با خبرنگار شانا افزود: مخازن و 
چاه های نفت ایران آمادگی الزم را برای تولید حداکثری نفت دارند.وی 
با اشاره به توســعه توانمندی های صنعت نفت ایران، نمایشگاه نفت را 
عرصه ای برای نشان دادن این توانمندی ها و ظرفیت ها دانست و گفت: 
به انصاف در ســال های اخیر، توان شرکت های ایرانی در عرصه ساخت 
داخل تقویت شده است.مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران 
ســاخت خط لوله عظیم طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک در داخل 
کشــور و تحقق ســاخت ورق های نیس را برای نخستین بار در کشور 
مصداق توســعه صنعت ساخت داخل خواند و گفت: در این طرح، شاهد 
ساخت پمپ ها ازسوی سازندگان ایرانی هستیم و در مجموع می توان این 

طرح را طرحی به معنای واقعی تمام ایرانی توصیف کرد.
طرح نگهداشت و توسعه میدان های سیوند و 

اسفند شتاب می گیرد
مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران از اســتقرار دومین دکل 
حفاری در طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان های اسفند و سیوند خبر 
داد و گفت: انتظار داریم با فعالیت این دکل، پیشرفت فیزیکی طرح شتابی 

دوچندان پیدا کند.
علیرضا ســلمان زاده در حاشیه بازدید از بیست وپنجمین نمایشگاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در گفت وگو با خبرنگار شانا، درباره وضع 
طرح های نگهداشت و افزایش تولید این شرکت گفت: تاکنون هر چهار 
بسته قراردادی شرکت نفت فالت قاره ایران در این طرح تعیین  تکلیف 
شــده است.وی با بیان اینکه بسته نخســت یعنی نگهداشت و افزایش 
تولید میادان های ســیوند و اسفند با بیش از ۳۰ درصد پیشرفت در حال 
اجراســت، ادامه داد: تاکنون دو حلقه چاه )تولیــدی و تزریقی( در این 
طرح تکمیل شــده است و تکمیل چاه سوم نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: در روزهای اخیر، دومین 
دکل حفاری در این طرح مســتقر شده و با توجه به استقرار این دکل و 
جدیت پتروایران، امیدواریم شاهد تسریع در روند پیشرفت طرح باشیم.به 
گفته سلمان زاده، با تکمیل این طرح و بر اساس برنامه پیش بینی شده، در 
مجموع حدود ۱۶ هزار بشکه در روز به تولید نفت منطقه سیری افزوده 
می شود.وی با بیان اینکه بســته های قراردادی رسالت و فروزان نیز در 
مرحله سفارش گذاری کاال و انتخاب پیمانکاران فرعی قرار دارند، عنوان 
کرد: در میدان فروزان افزون بر اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید، 
طرح مجزایی که از ســنوات قبل با همکاری شرکت تأسیسات دریایی 
در این میدان دنبال می شــد نیز تعیین تکلیف و کارگاه تأسیسات دریایی 
فعال شــده است.مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران با اشاره به 
صحبت های اخیر وزیر نفت مبنی بر برنامه ریزی برای چاه های بســته 
و کم بهره، گفت: این برنامه درباره تعدادی از چاه های نفت این شــرکت 
نیز مدنظر قرار دارد.سلمان زاده به موفقیت مطالعات زودهنگام مخازن در 
شــرکت نفت فالت قاره ایران که منتج به افزایش ذخایر نفت در خلیج 
فارس شده است، اشــاره و ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند کنونی، 
روزهای بهتری در انتظار این شــرکت باشد.بر اساس این گزارش، چهار 
بسته کاری )سیوند و اســفند، رسالت، فروزان و رشادت( از مجموع ۳۳ 
بسته طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت شرکت ملی نفت ایران، 

مربوط به پروژه های فراساحلی شرکت نفت فالت قاره ایران است.
بین پتروایران و عملیات اکتشاف نفت؛

قرارداد اجاره ۲ دکل حفاری برای طرح 
منصورآباد امضا شد

قرارداد تامین و اجاره دو دســتگاه دکل حفاری برای اســتفاده در 
پروژه نگهداشت و افزایش توان تولید میدان نفتی منصورآباد بین شرکت 

پتروایران و شرکت عملیات اکتشاف نفت امضا شد.
این قرارداد همکاری در حاشــیه بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی، به امضای سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت 
پتروایران و علی صالحی، مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت رسید.
این دکل ها برای حفاری ۱۲ حلقه چاه توســعه ای در مخزن آســماری 
میدان منصورآباد به کار گرفته می شــود.پروژه نگهداشت و افزایش توان 
تولید میدان منصورآباد از بسته های کاری طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب به شــمار می رود که به شــرکت پتروایران 

واگذار شده است.
مشعل بندر صادراتی تمبک روشن شد

مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی تمبک گفت: با روشــن شدن 
مشعل این بندر، نخستین مرحله ایمنی از فرآیند راه اندازی این بندر تکمیل 

شد.
پیام معتمد اعالم کرد: پس از ورود گاز و روشــن شدن مشعل این 
بندر صادراتی، مراحــل ورود گاز مایع )پروپان و بوتان( به بندر در حال 
انجام است تا بر اساس تعهدی که از پیش داده بودیم، برای بارگیری و 
صادرات نخســتین محموله گاز مایع از پاالیشگاه فاز ۱۹ تا بیست ودوم 
بهمن ماه امســال اقدام کنیم.وی انجام عملیات سردسازی همه خطوط 
لوله انتقال گاز مایع از مســیر فاز ۱۹ تا بندر صادراتی تمبک را پیش نیاز 
فرآینــد صادرات محصوالت جانبی پروپان و بوتان پارس جنوبی عنوان 
کرد و گفت: اسکله صادراتی و خدماتی تمبک در آمادگی کامل قرار دارد 
و برنامه ریزی های الزم برای بارگیری و صادرات نخستین محموله گاز 
مایع )گاز مایع( از این بندر در حال انجام است.مجری طرح بندر خدماتی 
و صادراتی تمبک تأکید کرد: پس از صادرات گاز مایع پاالیشگاه فاز ۱۹، 
پروپان و بوتان تولیــدی دیگر طرح های پارس جنوبی واقع در نزدیکی 
شهرســتان کنگان با خطوط انتقال این محصوالت توسط بندر تمبک 

برنامه ریزی شده است.

 در نشست آینده تولید و مصرف گاز مطرح شد؛

ایران به تولید روزانه 
۱6۰۰ میلیون مترمکعب گاز می رسد، اگر...

در نشست آینده تولید و مصرف گاز 
اعالم شــد که با توسعه میدان های گازی 
کشف شده در کشور، ایران به تولید روزانه 

۱۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز هم می رسد.
عالی  مشاور  دلپریش،  عبدالمحمد 
برنامه ریزی و توســعه معاونت توسعه و 
مهندسی شــرکت ملی نفت ایران امروز 
نشست  در  بهمن ماه(  )سه شــنبه، هفتم 
آینده تولید و مصرف گاز که در ششمین 
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 
از طریــق ویدئوکنفرانس برگزار شــد، 
گفت: کشور ما ذخایر گازی قابل توجهی 
دارد که بیشتر در جغرافیای جنوبی کشور 
پراکنده اســت و اگر توســعه یابند تولید 
گاز بســیار افزایش می یابد.وی با تأکید 
بــر اینکه تقاضا برای گاز در ســال های 
آینــده افزایــش قابل توجهــی خواهد 
داشــت، اظهار کرد: چاره ای نداریم مگر 
اینکه میدان های جدید گازی را توســعه 
دهیم، اکنون هم ۲۰ میدان کشف شــده 
وجــود دارد که می توانند توســعه یابند.

مشــاور عالــی برنامه ریزی و توســعه 
معاونت توســعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ایران ادامــه داد: برای میدان های 
نگهداشــت  کنونی هم طرح های  فعال 
ایســتگاه های تقویت فشار  مانند نصب 
باید اجرایی شود. اگر طرح های توسعه ای 
انجام شــود، تولید گاز افزون بر جبران 
کاهش تولید مخازن کنونی، به ۱۴۰۰ تا 
۱۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد.
دلپریش تصریح کرد: اگر تولید نفت خام 
هم به بیش از روزانه ۵ میلیون بشــکه 
برســد که طبق گفته وزیر نفت افزایش 
تا روزانه ۷ میلیون بشــکه هم در برنامه 
بیشتری  گازی  میدان های  توسعه  است، 
هم انجام می شــود و افزایش تولید دور 
از دسترس نیست، اما اگر این طرح های 
توســعه ای انجام نشــود تا سال ۲۰۲۲ 
میالدی بــا افت تولید فاجعه بار و بحران 

کمبود گاز روبه رو خواهیم بود.
هزینه ۲۰ میلیارد دالری توسعه 

میدان های گازی
مدیرعامل  مشــکین فام،  محمــد 
شــرکت نفت و گاز پارس هــم به ارائه 
روند توســعه میدان گازی پارس جنوبی 
در ۲۰ ســال گذشــته پرداخت و گفت: 
برداشــت گاز از میدان پارس جنوبی با 
تولید ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز در ســال 
۸۱ آغاز شــد و هم اکنون ایــن رقم به 
رسیده  مترمکعب  میلیارد  ســاالنه ۲۲۰ 
اســت.وی مقدار برداشت تجمعی از این 
میدان مشــترک را هزار و ۸۶۱ میلیارد 
مترمکعــب گاز غنی عنوان کرد و افزود: 

ارزش این مقدار از گاز برداشت شــده از 
پارس جنوبی در مجمــوع ۳۳۵ میلیارد 
دالر برآورد شده است.مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس در ادامه به وضع تولید 
گاز پارس جنوبی در مقایسه با تولید گاز 
کشور اشــاره کرد و گفت: پارس جنوبی 
در ســال ۸۱ و همزمان با آغاز برداشت 
گاز، ســهمی ۱۰ درصــدی از تولید گاز 
کل کشور داشــت، در حالی که با توسعه 
فازهای این میدان، هم اکنون نزدیک به 
۷۰ درصد از تولید گاز کشــور از پارس 
با  تأمیــن می شود.مشــکین فام  جنوبی 
تشریح حجم ســرمایه گذاری های انجام 
شــده در کارنامه بیســت ســاله پارس 
جنوبــی، تصریــح کرد: در چهار ســال 
ابتدای توســعه، بــا ســرمایه گذاری ۹ 
میلیارد دالری، ظرفیت تولید گاز از این 
میدان به ۱۴۱ میلیون مترمکعب رســید.
وی با بیان اینکه در هشــت سال بعد، با 
ســرمایه گذاری ۴۵ میلیارد دالری، ۱۴۱ 
میلیون مترمکعب دیگر بر ظرفیت روزانه 
برداشت گاز از پارس جنوبی افزوده شد، 
مقدار افزایش برداشــت روزانه گاز در ۷ 
سال گذشــته را ۴۱۸ میلیون مترمکعب 
با سرمایه گذاری بیش از ۲۴ میلیارد دالر 
اعالم کرد و گفت: هم اکنون با مجموع 
سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد دالری ظرفیت 
روزانه برداشــت گاز از میدان مشــترک 
پارس جنوبی به ۷۰۰ میلیون مترمکعب 
رسیده اســت. مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس با بیان اینکه ایران در برداشت 
روزانــه گاز از مخزن مشــترک پارس 
جنوبی از قطر پیشی گرفته است، اظهار 
کرد: هم اکنــون ۲۷ بلوک گازی پارس 

جنوبــی در مــدار تولید قــرار دارد و دو 
بلوک فاز ۱۱ نیز در حال توســعه است.
بــه گفته محمد مشــکین فام، در پارس 
جنوبی افــزون بر تحویــل روزانه ۶۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز ســبک به شبکه 
سراســری، ساالنه ۱۲ میلیون تن اتان و 
۱۱ میلیون تن گاز مایع )پروپان و بوتان( 
نیز در پاالیشگاه های پارس جنوبی تولید 
می شــود و در اختیار مبادی مصرف قرار 
شــرکت  بزرگترین  می گیرد.مدیرعامل 
تولیدکننده گاز کشور، مقدار ذخایر گازی 
درجای ســهم ایرانی میدان مشــترک 
پارس جنوبی را حدود ۴۲۰ تریلیون فوت 
مکعب دانســت و گفت: تا به امروز ۶۲ 
تریلیون فوت مکعب )معادل ۱۵ درصد( 
از ذخایر گازی درجای این میدان برداشت 
شــده اســت، اگر با همیــن روند پیش 
رویم، قابلیت برداشــت نزدیک به ۲۱۰ 
تریلیون فــوت مکعب )معادل ۵۰ درصد 
گاز درجای( پارس جنوبــی وجود دارد، 
اما برای دستیابی به ۷۵ درصد از ذخایر 
درجای این میــدان، به ۳۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری جدید نیازمندیم تا برداشت 
گاز تجمعی از مخــزن پارس جنوبی به 
۳۱۰ تریلیــون فوت مکعب برســد.وی 
ارزش محصوالت پــارس جنوبی را در 
صورت ۳۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
جدید، ۵۰۰ میلیــارد دالر برآورد کرد و 
ادامه داد: برای بیست سال آینده پارس 
جنوبی در دو محور »تمرکز و نگهداشت 
ظرفیــت تولید فعلی« و »توســعه دیگر 
میادین گازی« تحت راهبری شــرکت 
نفــت و گاز پــارس برنامه ریزی شــده 
است.مشــکین فام نخستین راهکار حفظ 

ظرفیت تولیــد فعلی گاز از میدان پارس 
جنوبی را احداث تأسیسات فشارافزایی در 
هر دو بخش فراساحل و خشکی عنوان 
کرد و گفت: ایــن موضوع را به صورت 
جدی دنبال می کنیــم و گزارش آن به 
زودی نهایی می شود، چرا که پیش بینی 
می شود از ۳ الی ۴ سال آینده، ساالنه به 
اندازه یک فاز پارس جنوبی با افت تولید 
روبه رو شویم.وی مضاعف کردن خطوط 
لولــه برای کاهش افت فشــار در طول 
مســیر انتقال گاز، توســعه نواحی خارج 
از محــدوده فعلی میدان پارس جنوبی و 
حفر چاههــای درون میدانی )Infill( را از 
تولید  نگهداشت  دیگر  راهکارهای حفظ 
گاز برشــمرد و تأکید کرد: برنامه ریزی 
شــده تا ۶۰ الــی ۷۰ حلقه چــاه جدید 
اطراف ســکوهای دریایی حفاری شود.
مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس 
همچنین با بیان اینکه در ۲۰ سال آینده 
نیز باید برای توسعه سایر میادین گازی 
کرد:  تصریح  شــود،  برنامه ریزی  کشور 
ســرمایه گذاری الزم برای توســعه این 
میادین ۲۰ میلیارد دالر تخمین زده شده 
تــا در مجموع نزدیک بــه ۴۲۸ میلیون 
مترمکعب در روز به ظرفیت برداشت گاز 

کشور افزوده شود.
صرف ساالنه ۴۵ میلیارد دالر یارانه 

انرژی در کشور
مدیــر  صدیقــی،  محمدرضــا 
برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران 
هم در نشست آینده تولید و مصرف گاز، 
گفت: با وجود بعضی انتقادها، کاری که 
در حوزه گازرســانی انجام شــده منطبق 
بر منطق اقتصادی اســت و محاســبات 

اقتصــادی نشــان می دهد اســتفاده از 
برق ارزان تر از این توســعه گازرسانی ها 
نبوده اســت.وی تصریح کــرد: از محل 
این توسعه گازرســانی و اجرای بند ق، 
از ســال ۹۳ تاکنــون ۱۶ میلیارد دالر 
فرآورده جایگزین و صادر شــده اســت.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز 
تأکید کرد: هم اکنون ساالنه ۴۵ میلیارد 
دالر برابــر با ۹۰۰ هــزار میلیارد تومان 
یارانه انرژی کشــور است که باید برای 

آن فکری کرد و راه حلی اندیشید.
تأکید بر اهمیت توسعه صنعت 

پتروشیمی با افزایش تولید پروپیلن
هیئت  عضو  پیوندی،  محمدحسن 
بازنشستگی صنعت  رئیسه صندوق های 
نفت نیز با تأکید بر تحوالت گســترده 
در عرصه انرژی جهان به اهمیت تولید 
پروپیلــن در ایران اشــاره و اظهار کرد: 
یکــی از این روش ها تولیــد متانول از 
گاز طبیعی و پــس از آن تبدیل متانول 
به پروپیلن اســت که در کشور بیشتر از 
این روش اســتفاده می شود و امید است 
که روند تولید پروپیلن با توجه به ذخایر 
گسترده گاز در کشور و نیز وجود متانول 
فراوان افزایش یابد.وی با بیان اینکه با 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای تبدیل 
متانــول به پروپیلن فرصتــی تازه برای 
فراهم  پتروشیمی  اهداف صنعت  تحقق 
و به عنوان عامل اصلی توســعه صنایع 
میانی، پایین دستی، اشتغال و سبب جذب 
سرمایه گذاری می شود، تصریح کرد: باید 
با در نظر گرفتن منابع الزم و نیز افزایش 
سرمایه گذاری تولید محصوالت با ارزش 
مانند پروپیلن را در صنعت پتروشــیمی 
ایران افزایش دهیم.عضو هیئت رئیســه 
صندوق های بازنشســتگی صنعت نفت 
ادامه داد: کشــورهای مختلف در جهان 
تا سال ۲۰۵۰ نیاز به مصرف باالی گاز 
را به ویــژه در بخش صنعــت همچنان 
خواهند داشت، اما باید در نظر داشت که 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر با شتاب 
در حال گســترش اســت و برآوردهای 
انجام شــده نشــانگر آن اســت که در 
ســال های ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰ روند استفاده 
از انرژی هــای نو و تجدیدپذیر با جهش 
روبه رو می شــود.پیوندی بــا بیان اینکه 
با وجود دارا بودن ذخایر گســترده نفت 
و گاز باید در زمینه توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر با جدیت فعال شویم، گفت: 
در بعضی مناطق ایران ۷۰ تا ۹۰ درصد 
روزهــا تابش خورشــید را داریم و باید 
حداکثر سرمایه گذاری ها را در این زمینه 

انجام دهیم.

بهره برداری آزادگان شمالی در شرف تحويل به نفت و گاز اروندان است
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان 
گفت: در ادامه تحویل و واگذاری بهره برداری 
بعضــی از طرح های غــرب کارون به این 
شمالی  آزادگان  میدان  بهره برداری  شرکت، 
نیز بــه زودی به نفــت و گاز اروندان واگذار 

می شود.
جهانگیر پورهنگ در حاشــیه بازدید 
از بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیمی، در گفت وگــو با 
خبرنگار شــانا افزود: پیــش از این حدود 
۱۰۰ حلقــه چاه میــدان آزادگان جنوبی، 
تلمبه خانــه غــرب کارون و خطوط لوله 
جریانی آن به نفــت و گاز اروندان واگذار 
شده بود و در ادامه این فرآیند، طرح توسعه 
آزادگان شــمالی نیز در شرف واگذاری به 
این شرکت اســت.پورهنگ با بیان اینکه 
نمایش دستاوردهای شــرکت های ایرانی 
در نمایشــگاه نفــت نشــان می دهد طی 
یک ســال ونیم اخیــر )پــس از برگزاری 
نمایشــگاه بیســت وچهارم( پیشرفت های 
به مراتب چشــمگیرتری در عرصه ساخت 

داخــل صورت گرفتــه اســت، ادامه داد: 
شــرکت نفت و گاز اروندان نیز با رویکرد 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های ساخت 
داخــل، در ایــن مدت بالغ بــر ۶۶ پروژه 
تعریف کرده اســت که از ایــن میان، ۳۷ 
پروژه مشــتمل بر ســاخت ۳۸۵ قلم کاال 
نهایی و عملیاتی شــده است و ۲۹ پروژه 
در حال اجراســت.به گفته وی، اجرای این 
پروژه های ســاخت داخل که با بهره مندی 
از ظرفیت های بخــش خصوصی و توان 
داخلی شــرکت محقق شــده است، بیش 
از ۲۰ میلیــارد تومــان صرفه جویــی در 
هزینه های این شــرکت به همراه داشــته 
این شرکت  فعالیت های  به  است.پورهنگ 
در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز اشاره کرد 
و گفت: همســو با تخصیص ۱۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار پنج ســاله ازســوی مدیریت 
پروژه های  بــه  نفت خیز  عمران مناطــق 
عام المنفعه، نفــت و گاز اروندان به نیابت 
از شــرکت ملی نفت ایران در این مســیر 

فعال است.
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بین امللل

اخبار

بسته تشویقی اقتصادی آمریکا به کمک 
قیمت نفت می آید

بانـک آمریکایـی گلدمن سـاکس اعـالم کرد کـه محرک های 
اقتصـادی آمریـکا از قیمـت نفت حمایـت می کند.

به گـزارش خبرگزاری رویتـرز، تحلیلگران بانـک آمریکایی 
گلدمـن سـاکس در یادداشـتی اعـالم کردنـد کـه برنامه هـای 
دولـت جدیـد آمریـکا بـرای هزینه هـای مالی گسـترده سـودمند 
اسـت.این بانـک ادامـه داد: محـرک مالـی دو تریلیـون دالری 
سـال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقاضـای آمریـکا را ۲۰۰ هـزار بشـکه 
آمریـکا  رئیس جمهـوری  بایـدن،  می دهد.جـو  افزایـش  روز  در 
پیشـنهاد کرده اسـت بسـته محرک مالی به ارزش یـک تریلیون 
و ۹۰۰ میلیـارد دالر بـرای تحرک بخشـیدن به اقتصاد و تسـریع 
توزیـع واکسـن کرونـا به منظـور مهـار ایـن بیمـاری ارائه شـود.

گلدمـن اظهـار کـرد: تأخیـر در بازگشـت کامـل تولیـد ایـران 
چشـم انداز افزایشـی قیمـت نفـت را تقویـت می کنـد، زیـرا مـا 
پیـش از ایـن پیش بینـی کـرده بودیم نفـت موجود در بـازار نفت 
خـام در سـال ۲۰۲۲ بـه  دلیـل افزایـش تولیـد محـدود اوپـک 

محـدود خواهـد بود. 
میانگین قیمت نفت در ۲۰۲۱ 

به 5۰ دالر می رسد
صنـدوق بین المللـی پـول پیش بینی کـرد قیمت نفـت خام در 
سـال ۲۰۲۱، حـدود ۲۱ درصـد بهبـود می یابـد و بـه بیـش از ۵۰ 

دالر بـرای هر بشـکه می رسـد.
بـه گزارش خبرگـزاری پلتـس از لندن، صنـدوق بین المللی 
پـول در تازه تریـن گـزارش خود برآورد کـرد کـه میانگین قیمت 
نفـت در سـال ۲۰۲۱، ۵۰ دالر بـرای هر بشـکه یعنـی ۲۱ درصد 
باالتـر از میانگیـن قیمت سـال ۲۰۲۰ خواهد بود، زیرا واکسـن ها 
و برنامه هـای محـرک مالـی بـه اقتصـاد جهانـی کمـک می کند 
تـا به طـور همه جانبـه از همه گیـری ویـروس کرونـا بهبـود یابد.
ایـن نهـاد اکنـون انتظـار دارد تولیـد ناخالـص داخلـی جهانی در 
سـال ۲۰۲۱، پـس از کاهـش ۳.۵ درصـدی در سـال ۲۰۲۰، ۵.۵ 
درصـد افزایـش یابـد. ایـن رقـم نسـبت به بـرآورد پیشـین برای 
سـال ۲۰۲۰ در مـاه اکتبـر ۰.۹ درصـد افزایـش داشـته، در حالی 
اسـت.صندوق  یافتـه  افزایـش  درصـد   ۰.۳ بـرآورد ۲۰۲۱،  کـه 
بین المللـی پـول انتظـار دارد کـه اقتصادهـای  پیشـرفته به دلیـل 
دسترسـی سـریع تر بـه واکسـن ها و اقدام هـای مالی گسـترده تر، 
سـریع تر از کشـورهای در حـال توسـعه بهبـود یابند.ایـن نهـاد 
بـرای محاسـبه قیمـت نفـت از میانگیـن قیمت نفت خـام برنت، 
دبـی و دبلیوتـی آی اسـتفاده می کند.بنابـر اعـالم ایـن صنـدوق، 
قیمـت نفت در سـال ۲۰۲۰ به طور میانگین ۴۱ دالر و ۲۹ سـنت 
بـرای هـر بشـکه بـود و در سـال ۲۰۲۱ به طـور میانگیـن به ۵۰ 
دالر و ۳ سـنت بـرای هر بشـکه و در سـال ۲۰۲۲ بـه ۴۸ دالر و 
۸۲ سـنت بـرای هـر بشـکه می رسـد.این صنـدوق تصریـح کرد 
کـه پیش بینی هـای اعالم شـده قطعـی نیسـتند، زیـرا همه گیری 

ویـروس کرونـا همچنان ادامـه دارد.

ارزیابی منابع غربی از جدیدترین آمار صادرات 
نفت ایران

ســه ارزیابی مختلف از سوی منابع 
غربی نشان داد صادرات نفت ایران پس 
از بهبودی که در ســه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۰ با وجود تحریمهای آمریکا داشت، 

در ژانویه صعود کرده است.
صــادرات نفــت ایــران پــس از 
خــروج ترامپ از برجام در ســال ۲۰۱۸ 
و وضع مجدد تحریمها، متاثر شــد. اما 
جو بایدن، رییس جمهــور جدید آمریکا 
خواســتار بازگشت به مســیر دیپلماسی 
شده اســت.آمارهای شرکت  »اس وی 
بی اینترنشــنال« و دو شرکت دیگر که 
آمار نفتکشها را بررسی می کنند، نشان 
داده کــه صادرات نفت ایــران افزایش 
پیــدا کرده است.شــرکت »اس وی بی 
برآورد  واشنگتن  در  مستقر  اینترنشنال« 
کرد که صادرات نفت ایران در دســامبر 
به ۷۱۰ هزار بشــکه در روز در مقایسه 
بــا ۴۹۰ هــزار بشــکه در روز در اکتبر 
رشــد کرده و میزان تولیــد و صادرات 
این کشــور از ابتدای ژانویه تاکنون باال 
از شرکت  رفته است.ســارا وکشــوری 
»اس وی بی اینترنشــنال« اظهار کرد: 
ایران و مشــتریانش رویکــرد نرمتر از 
سوی دولت بایدن را انتظار دارند. ایران 
در حــال حاضر با پیش بینی مذاکرات با 

آمریکا، افزایش تولید و صادراتش را آغاز 
کرده اســت.تهران و برخی از مشتریان 
نفتی این کشــور مانند چین تحریمهای 
آمریکا را غیرقانونی خوانده اند.شــرکت 
پترولجســتیک مستقر در ژنو اعالم کرد 
صادرات نفت ایران پس از این که ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز در سه ماهه چهارم 
رشد کرد، از ابتدای ژانویه تاکنون از ۶۰۰ 
هزار بشــکه در روز فراتر رفته است. این 

شرکت در ایمیلی به رویترز اعالم کرد ما 
شاهد افزایش مستمر صادرات نفت ایران 
در ماههای گذشــته بــوده ایم.رفینیتیو 
آیــکان هــم ۳۷۰ هزار بشــکه در روز 
صادرات نفت ایران را در دسامبر ردگیری 
کرده و مدعی شد که صادرات نفت ایران 
سال میالدی گذشته در بعضی ماهها به 
۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشــکه در روز رسید.
بیژن زنگنه، وزیــر نفت به تازگی اعالم 

کرد صادرات نفت به میزان چشمگیری 
افزایش پیدا کرده امــا آمار دقیقی ارائه 
نکرد.آمــار دقیقی برای صــادرات نفت 
ایران وجود ندارد. نفتکشها از سیستمهای 
ردگیری ماهواره ای استفاده می کنند اما 
این سیســتمها می توانند غیرفعال شوند 
که ردگیری آنها را دشوار می کند.آنتونی 
بلینکن، گزینه بایدن برای تصدی وزارت 
خارجه آمریکا اظهار کرده که توافقی که 

اجازه می دهد صادرات نفت ایران باالتر 
رود، قریب الوقوع به نظر نمی رسد.یک 
منبع آگاه در شرکت سومی که صادرات 
نفت ایــران را ردگیری می کند، تخمین 
زد صادرات نفت ایران در ژانویه بیشــتر 
از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز نبوده اما در 
مقایســه با دســامبر باالتر رفته و رفتار 
خریداران مهم ممکن است در ماههای 
آینده تغییر کند.بر اساس گزارش رویترز، 
وی گفت: اکنون کــه ترامپ رفته، این 
پرسش مطرح اســت که آیا چین و هند 
همچنان خرید نفت ایران را محدود نگه 

خواهند داشت.

تغيير چشم انداز بارکليز درباره قيمت نفت
بانک انگلیســی بارکلیز در تازه ترین 
برای  برآورد قیمت نفت  چشــم انداز خود 

سال ۲۰۲۱ افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک 
)ششم  دوشــنبه  روز  بارکلیز  انگلیســی 
بهمن مــاه( برآوردش از قیمــت نفت را 
افزایش داد. علت این تغییر برآورد عوامل 
زودگذری ماننــد افت ارزش دالر آمریکا 
افزایش تقاضای سوخت های زمستانی  و 
به دلیل سرمای شدید در نیم کره شمالی، 

که  حالی  آسیاســت.در  در  به خصــوص 
بارکلیز چشــم انداز صعودی اش از قیمت 
نفت را در نیمه دوم سال حفظ کرد، اعالم 
کرد: خطرات ناشی از افزایش موارد ابتال 
به ویروس کرونا در چین و کمرنگ شدن 
عوامــل زودگذر می تواند ســبب کاهش 
کوتاه مدت قیمت شود.این بانک انگلیسی 
اعالم کرد کــه پیش بینی های قیمت را 
برای ســال جاری به طور میانگین ۲ دالر 
برای هر بشکه افزایش داده است، بارکلیز 

قیمت هر بشــکه نفت خام دبلیوتی آی را 
به طور میانگین ۵۲ دالر برای هر بشــکه 
و قیمت نفت خام برنت را ۵۵ دالر برای 
هر بشکه اعالم کرده اســت.موارد ابتال 
به ویروس کرونــا در چین افزایش یافته 
است و چشم انداز تقاضا را در بزرگ ترین 
کشور مصرف کننده انرژی جهان کاهش 
می دهد.بارکلیز تصریــح کرد: حداقل به 
نظر نمی رسد که شــوک ویروس کرونا، 
با وجــود تأثیر شــدید آن بــر تقاضای 

حمل ونقــل، بر تــداوم عرضه و تقاضای 
سانوسی  بگذارد.محمد  مهمی  تأثیر  نفت 
بارکیندو، دبیرکل ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفت )اوپک( گفته اســت: 
کاهــش داوطلبانه تولید نفت عربســتان 
در اوایــل ژانویه می تواند بــه بازار نفت 
کمک کند تقاضای پایین نفت در سه ماه 
نخست را پشت ســر گذارد.با وجود این، 
بارکلیــز انتظار ندارد که تأثیر این کاهش 
یک طرفه فراتر از سه ماه نخست ۲۰۲۱ 

باشد و در عوض پیش بینی می کند اوپک 
و متحدانش تولید خود را در ســه ماه دوم 
۲۰۲۱ به مقدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز و در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ 
نیز بــه مقدار یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایــش دهند.این بانک 
پیش بینــی می کند تقاضــای حمل ونقل 
بــه دلیــل حمایت هــای مالــی قوی و 
واکسیناســیون ویروس کرونــا در اواخر 

سال ۲۰۲۱ به حال عادی بازگردد.

ترجمه و تدوین: وحید عرفانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه سالمت شرکت نفت فالت قاره

سـوخت  و  تغذیـه  بـرای 
بـدن،  و  ذهـن  بهتـر  رسـانی 
غذایـی  برنامـه   یـک  انتخـاب 
کار  محیـط  در  ویـژه  بـه  سـالم، 
رعایـت  اسـت.  موثـر  بسـیار 
یـک برنامـه غذایـی کـه شـامل 
هـا،  سـبزی  حیوانـی،  پروتئیـن 

غـالت کامل)سـبوس دار(، انـواع میـوه و لبنیـات کـم 
چرب)شیر،ماسـت،پنیر،دوغ( باشـد، خطرابتال به بسـیاری 
از بیماری هایـی را کـه ممکـن اسـت در آینـده بـه آ نهـا 
مبتـال شـویدکم خواهدکرد.افراد شـاغل کـه بخش قابل 
توجهـی از جمعیـت فعـال را تشـکیل می دهنـد حداقـل 
یـک سـوم روز و یـا حتـی نصـف روز  خـود را در محیط 
کار می گذراننـد و بـه طـور معمـول یـک وعـده غذایی و 
یـک میـان وعده خـود را در محیط کار مصـرف می کنند. 
بـا میـزان  متناسـب  بایـد  تغذیـه در محیـط هـای کار 

باشـد.  برخـوردار  تنـوع  تعـادل و  از  بـوده و  تحـرک 
مسـتقیما  کار،  محیـط  در  کارکنـان  تغذیـه  شـیوه 
بـر بـازده کاری آنهـا اثـر می گذارد.امـروزه نقـش تغذیـه 
مناسـب ،در سـالمت عمومـی و بـازده کاری بـه اثبـات 
رسـیده اسـت. کارکنـان بـرای حفـظ سـالمت خـود بـه 
تغذیـه نیـاز دارنـد و اضافه وزن و چاقی ،از عواقب پشـت 
میـز نشـینی و کـم تحرکـی در محیـط هـای کار اسـت. 
امـروزه بسـیاری از افـراد بـرای چندیـن بـار در هفتـه، 
غـذای خود را پشـت میز کارشـان میل می کننـد، ولی در 
هـر حـال میز کارتـان ،مکان مناسـبی برای غـذا خوردن 
نیسـت و غـذا خـوردن سـر میـز کار و جلـوی کامپیوتـر 

مشـکالتی را بـه همـراه دارد.
یکـی از بزرگتریـن عـوارض غذا خوردن پشـت میز 
کار، آن اسـت کـه نمی توانیـد بـر روی غـذای مصرفـی 
خودتـان تمرکزوتوجـه کافی داشـته باشـید.وقتی شـمابه 

جـای تمرکزبرغـذای مصرفـی تـان سـرگرم فرسـتادن 
ایمیـل و پاسـخ بـه تلفـن و مرتـب کـردن اوراق باشـید، 
ممکـن اسـت ناخواسـته پرخـوری کنیـد؛ در واقـع صرف 
غـذا پشـت میـزکار، باعـث عدم تمرکـز بر میـزان غذای 

مصرفـی در شـما می باشـد. 
تـداوم کار نشسـته و بـدون تحرک که برای بیشـتر 
کارمنـدان صـادق اسـت، می توانـد موجـب اختـالل در 
کارکرد دسـتگاه گوارش و ایجاد یبوسـت شـود؛به همین 
دلیـل بهتـر اسـت ازمیـوه ها وسـبزی هـا، نـان و غالت 
کامـل )سـبوس دار( اسـتفاده کننـد. بـه عنـوان مثـال به 
جـای مصـرف نـان های تهیـه شـده از آرد سـفید )مانند 
نـان لـواش و باگـت(، نـان سـنگک و یا نان جـو مصرف 

 . شود
ایجـاد  در  می توانـد  کار  محیـط  در  تغذیـه  نحـوه 
استرس)فشـار روحـی( موثـر باشـد. اسـترس همـراه بـا 
تغذیـه نامناسـب و بـی تحرکی،زمینـه را بـرای ابتـال به 
بیمـاری هـای مزمـن فراهـم می کنـد. سـطح هورمـون 
هـای مولد اسـترس ماننـد کورتیزول با مصـرف غذاهای 
چـرب و هورمـون آدرنالیـن در اثـر مصـرف زیـاد قنـد و 
شـکر و کافئیـن )در قهـوه و نوشـابه های کـوال( درخون 
غـالت  و  هـا  کربوهیـدرات  مـداوم  باالمی رود.مصـرف 
ماننـد انواع کیـک، کلوچه، بیسـکویت با توجـه به میزان 
کالـری بـاال، می توانـد موجب اضافـه وزن و چاقـی و به 

ویـژه در افـرادی بـا فعالیـت بدنـی کم شـود. 
توصیه های مهم:

• اگـر می خواهیـد تندرسـت بمانید، شـاداب باشـید 
و شـاداب هـم بـه نظـر برسـید و بـه ویـژه وزن متعادلی 
آسـان  از روش هـای  اسـتفاده  بـا  باشـید.  داشـته  هـم 
می توانیـد میـل بـه غـذا خـوردن را در درمحیـط کارتان 

نمایید. ،مهـار 
• غـذا خـوردن پشـت میـز کار را تبدیـل بـه یـک 

عـادت بـرای خـود نکنیـد. 
• در برنامـه غذایـی خـود تا جایی که ممکن اسـت 

از میـوه هـای تـازه و سـبزی هـا اسـتفاده کنیـد. تـا حد 
امـکان غـذا را بـا مـواد کـم کالری مانند سـبزی هـا )به 
ویـژه بـه صورت سـاالد( و میـوه های خـام آغـاز کنید.

• تـا جایـی که ممکن اسـت غـذا از منـزل بیاورید. 
آوردن ناهـاراز منـزل  به محیط کارخود ، اسـترس ناشـی 
از تـالش بـرای انتخـاب سـالم هنـگام غـذا خـوردن در 

بیـرون از منـزل را از بیـن    مـی برد.
• آب بیشـتری بنوشـید. بـرای جلوگیـری ازبروزکـم 
آبـی بـدن تـان، مقـدار زیـادی آب بنوشـید. ایـن ممکـن 
اسـت بـه شـما کمـک کنـد تـا در هنـگام فعالیـت و نوبت 
کاری خود، هوشـیاری بیشـتری داشـته باشـید. یک بطری 
آب قابـل اسـتفاده مجـدد، را نزدیـک خود نگـه دارید و در 

طـول فعالیـت و نوبـت کاری خـود مرتبًا بنوشـید.
• بـا تغییـرات جزیـی از جمله کاهش مصـرف مواد 
قنـدی وکافئیـن مصرفـی در محیـط کار و رعایت اصول 
تنـوع در برنامـه غذایـی روزانـه ،می توان به حفـظ تعادل 
قنـد خـون و افزایـش دریافـت مـواد مغـذی کمـک کرد 
کـه نتیجـه آن عالوه بر حفظ سـالمت، افزایـش کارآیی 

و بـازده کاری کارکنـان در محیـط های کار اسـت.
• بـا خـودداری از مصـرف زیاد نمک و نیز اسـتفاده 
از غذاهای سـالم با منشـاء گیاهی )میوه، سـبزی، سـاالد( 
می تـوان میـزان طبیعـی نمک خوراکی خـود را در محیط 

کار کنتـرل نمود.
• پرخوری ممنوع!در خوردن غذا زیاده روی نکنید. 

شـیرین  هـای  وعـده  میـان  زیـاد  مصـرف  از   •
صـرف نظر کنیـد .غذاهای سرشـارازموادقندی وشـیرین 
کوتاهـی  انـرژی  شـما  بـه  اسـت  ممکـن  )قندوشـکر(، 
بدهنـد، امـا بعـدا احسـاس تنبلـی مـی کنید. یـک میان 
وعـده بـا کمـی پروتئین ،هنگامی که احسـاس خسـتگی 
وگرسـنگی مـی کنیـد انـرژی شـما را تأمیـن مـی کنـد.
• در موقـع شـروع غـذا، ابتـدا بـا سـاالد بـی چربی 
)بـدون سـس مایونـز( و یـا چاشـنی آب لیمـو )بـه مقدار 
کـم( معـده را پـر کنیـد و اشـتیاق غـذا خـوردن را کـم 

 . یید نما
• در پایـان مصرف غذا در محیط کار، نوشـیدن آب 
همـراه بـا آب لیمـوی تـازه بـه هضـم غـذا و ضدعفونی 

کـردن آن کمـک می کند. 
هـای  مسـمومیت  بـروز  از  پیشـگیری  بـرای   •
غذایـی در محیـط کار، توجه بـه رعایت بهداشـت فردی 
و همگانـی بسـیار ضـروری اسـت. فرامـوش نشـود کـه 
تغذیـه مناسـب و رعایـت نکات بهداشـتی در مـورد مواد 
غذایـی، می تواننـد از اساسـی تریـن پایـه های سـالمتی 

 . شند با
• از خـوردن غذاهـای پرچـرب، دسـرهای بسـیار 
شـیرین و نوشـابه هـای شـیرین گازدار، چشـم بپوشـید. 
• کارکنانـی کـه نوبت هـای شـب کاری دارند بهتر 
اسـت غذاهـای چـرب و سـنگین و پـر ادویه کـه موجب 
مصـرف  می شـود،  کارآیـی  کاهـش  و  آلودگـی  خـواب 

 . نکنند
• می توانیـد در هنـگام صـرف غـذا بـر روی میـز 
کارتـان ،از یـک روکـش یـا رومیـزی کوچـک اسـتفاده 
کنیـد کـه مانعـی خواهنـد بود بیـن میکروب هـا و غذای 

 . شما
• اگـر مجازیـد میـان نوشـابه هـای گازدار و بـی 
هـای  نوشـابه  کـه  بدانیـد  کنیـد.  راانتخـاب  یکـی  گاز 
گازدار مقـدار زیـادی مواد قنـدی و کافئیـن دار وارد بدن 
می کننـد و منجـر بـه چاقـی می شـوند؛به همیـن دلیـل 
بایـد از نوشـیدنی هایـی ماننـد آب و دوغ کـم نمـک و 

بـدون گاز اسـتفاده شـود. 
• بـرای حفـظ ایمنـی غذا از ظـروف مخصوص غذا 
کـه غـذا را خنـک نگه می دارنـد برای حمل غذا اسـتفاده 
کنیـد و سـپس آن را به بخچال موجـود در محیط کارتان 
منتقـل نماییـد و اجـازه ندهیـد منتقـل کردن غـذای تان 

بـه یخچـال ،بیش از دو سـاعت به طـول انجامد. 
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در بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه نفت؛

زنگنه: توانایی ساخت ۸۰ درصد
 تجهیزات صنعت نفت را داریم

وزیر نفــت مهم تریــن اقدام های 
انجام شــده برای توســعه ساخت داخل 
در صنعــت نفت را تشــریح کرد و گفت: 
هم اکنون قادر به ساخت و تأمین دست کم 
8۰ درصد تجهیزات ثابت صنعت نفت در 

داخل کشور هستیم.
زنگنه ظهــر روز شــنبه،  بیــژن 
چهــارم بهمن ماه در بازدیــد محمدباقر 
اسالمی  رئیس مجلس شورای  قالیباف، 
از بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفــت، 
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: صنعت نفت همچنین 
ورق های  ســاخت  توانمندی  هم اکنون 
نیس، واحدهای فرآورش پیش ســاخته، 
دکل و مته هــای حفــاری و ســاخت 
ورق های کرایوژنیک را دارد.وی تصریح 
کــرد: در لوله هــای بــدون درز کمبود 
 CRA ظرفیــت داریــم و در لوله های
نیاز به سرمایه گذاری است.وزیر نفت به 
به عنوان  کاتالیست ها و مواد شــیمیایی 
دیگر کاالی مورد نیاز صنعت نفت اشاره 
کرد و  گفت: در این بخش در سال های 
اخیــر، کشــور بــا جهشــی در تولید و 
خوداتکایی روبه رو بوده است و سازندگان 
که بیشــتر دانش بنیان هــا بودند با تکیه 
بــر همــکاری تنگاتنگ با دانشــگاه ها 
و به ویــژه پژوهشــگاه صنعــت نفت و 
پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شــرکت 
موفق به ســاخت بیشــتر مواد شیمیایی 
واحدهای  مصرفــی  کاتالیســت های  و 
پتروشــیمی و پاالیشی کشــور شده اند.
زنگنه از تجهیزات دوار به عنوان سومین 
کاالیی نام برد که از ســوی سازندگان 
داخلی تولید می شــود و ادامه داد: اکنون 

بخش عمده ای از ایــن تجهیزات مانند 
توربین ها و کمپرســورهای انتقال گاز و 
انواع پمپ های انتقال نفت و فرآورده در 
 OTC( کشور از سوی شرکت های بزرگ
و مپنا( و شــرکت های متوســط ساخته 
می شــود.وی تصریح کرد: ساخت داخل 
انواع کمپرســورهای  تجهیزاتــی مانند 
الکتروموتورهای  ســنگین،  فرآینــدی 
ســنگین )از جملــه دور متغیرها(، توربو 
اکســپندر، کمپرسورهای OFF GAS و 
پارک  از طریق  پمپ های درون چاهــی 
فناوری ری، صندوق پژوهش و فناوری 
نفت، استفاده از امکان ساخت بار نخست 
و تضمین خرید با حمایت از ســازندگان 
با اســتعداد فنی و امضای قرارداد برای 

نمونه سازی در جریان است.
ضرورت تأمین مالی برای پروژه های 

صنعت نفت
وزیر نفــت با بیــان اینکه تأمین 
منابع مالی الزم برای تعریف و استمرار 
پروژه های صنعــت نفت در بخش های 
مختلف ســبب فعــال شــدن و تداوم 
حیات صدها شــرکت سازنده تجهیزات 
و صدهــا پیمانکار ســاخت و نصب و 
اجرا می شــود، اظهار کــرد: این مهم با 
اقدام هایــی مانند اولویــت تأمین منابع 
برای شــرکت های خصوصــی فعال از 
محــل صندوق توســعه ملــی، کمک 
ســرمایه گذاری  و  فاینانس  بانک هــا، 
گفت:  می شــود.زنگنه  تسهیل  خارجی 

افزایش قیمت گاز شرکت های پاالیشی 
و پتروشــیمی برای ســال ۱۴۰۰ و لغو 
بخشــی از معافیت مالیاتــی صادراتی 
شرکت های پتروشــیمی، سبب کاهش 
سرمایه گذاری آنها می شود.وزیر نفت در 
بخش دیگری از سخنانش به الزام های 
توســعه و راه هــای حمایت از توســعه 
ظرفیت های ساخت داخل در بخش های 
با فناوری باال )های تک( اشــاره کرد و 
گفت: در این بخــش حمایت جدی از 
شرکت های دانش بنیان و فناور و تکیه 
بــر آنها برای توســعه صنعــت نفت و 
حمایت از شرکت های ایرانی اکتشاف و 
تولید انجام شده است.زنگنه از همکاری 
گســترده با دانشــگاه ها برای افزایش 

ضریب بازیافت نفت از میدان های نفت 
و گاز، تولید الیســنس )دانش فنی( در 
بخش های مهم پاالیشــی و پتروشیمی 
با ایجاد انستیتوهای تخصصی به عنوان 
راه حمایت از توسعه ظرفیت های ساخت 
داخل نام برد و افــزود: همچنین ایجاد 
پــارک فنــاوری نفت و گاز، تأســیس 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری نفت، 
کمک بــه ایجاد شــتاب دهنده ها برای 
گسترده  استارت آپ ها، همکاری  توسعه 
با دانشگاه ها در توســعه مراکز نوآوری 
و ارتقای فنــاوری و تصویب بندی در 
تبصره ۱۸ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، 
به منظور تخصیص مبلــغ ۸۰۰ میلیارد 
تومان از محل منابع داخلی برای کمک 
بــه ســرمایه گذاری های خطرپذیر نیز 
همسو با این موضوع انجام شده است.

وی همچنین به همکاری گســترده با 
دانشگاه ها در توســعه مراکز نوآوری و 
ارتقای فناوری اشاره کرد و گفت: بیش 
از ۲۰۰ موضوع فناورانه )کاال-خدمات( 
در بخش باالدست نفت برای واگذاری 
به شــرکت های دانش بنیان شناســایی 
شــده است.وی با اعالم اینکه دو پروژه 
پیشــران برای پارک فناوری و نوآوری 
نفــت و گاز در احیای چاه های کم بازده 
و بهینه ســازی مصرف ســوخت برای 
شــرکت های دانش بنیان تعریف شــده 
بار  اســت، تصریح کرد: تضمین خرید 
نخست کاالهای مهم مورد نیاز صنعت 
نفت با محور صندوق پژوهش و فناوری 
نفت و فعال کردن مرجع صدور گواهی 
کیفیت به عنــوان دیگر اقدام مهم برای 

حمایت از دانش بنیان هاست.

اخبار

کتاب »یادداشت های یک هلدینگی« منتشر شد
های  »یادداشــت  کتــاب 
یــک هلدینگی« عــالوه بر ارائه 
یا  موفقیت  پیرامون  ویژه  تحلیلی 
عدم موفقیت خصوصی سازی در 
پتروشــیمی ایران و انتشار کامل 
تریــن دغدغه هــای موجود در 
راهبری هلدینگ هــا، به روایت 
هایــی واقعی و مســتند از برخی 
وقایع و اتفاقــات مهم رخ داده در 
پتروشیمی  هلدینگ  ترین  بزرگ 
کشور از جمله آتش سوزی مجتمع 

بوعلی سینا و خرید سهام پاالیشگاه گاز بیدبلند پرداخته است  .
مطالعه این کتاب در درجه نخســت به کارکنان شاغل در روابط 
عمومی ها پیشنهاد می گردد، باشــد که تجارب خود در سایر موارد را 
مســتند نمایند.دیگر مخاطبانی که مطالعه ایــن کتاب به آنان توصیه 
می شود مدیران و کارشناسان پتروشــیمی به ویژه کارکنان هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس می باشــد.افرادی که طی یک دوره پر فشار 
چهارســاله با همدلی و تعاملی وصف ناشدنی بخشی از با ارزش ترین 
و پربارترین دوران پتروشــیمی کشور را رقم زده، سازمانی بنا نهادند که 
در دوران تشــدید تحریم ها و کاهش فروش نفت توانست نقش بسیار 
مهمی در تامین نیاز ارزی،ایجاد اشــتغال و خوداتکایی صنعتی کشــور 

ایفا نماید.
پیش بینی افزایش ۱ تا ۳ درصدی ضریب 

بازیافت نفت گچساران
مدیر طرح های میدان محور دانشــگاه صنعــت نفت از پایان فاز 
نخســت مطالعات میدان نفتی گچســاران خبر داد و گفت: یک  تا سه 

درصد ازدیاد برداشت در این میدان محقق می شود.
در حاشــیه روز پایانی بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی  نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی، جمشــید مقدسی گفت: در سال های اخیر 
بیش از ۸۰ درصد دانشــجویان ورودی این دانشگاه در  مقاطع مختلف 
در بخش باالدســتی نفت و گاز مشغول تحصیل هستند و تا حدودی 
همه رشــته های تخصصی این  دانشگاه در حوزه نیازهای صنعت نفت 
اســت، به گونه ای  که همه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در 
این  دانشــگاه را به سمت مطالعات میدان محور ســوق دادیم.وی با 
اشــاره به واگذاری مطالعات پژوهشی میدان گچســاران به دانشگاه 
 صنعت نفت افزود: شــاید بتوان گفت در تاریخ صنعت نفت و دانشگاه 
صنعت نفت این نخســتین باری است که  یک پروژه در حد کالن در 
اختیار دانشــگاه قرار می گیرد، یکی از مزیت های این اقدام آشنایی با 
چالش های  واقعی میدان و کسب تجربه گرانبها برای فارغ التحصیالن 

دانشگاه خواهد بود.


