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مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز:

اهداف 
چهارگانه  ی ما 

در نمایشگاه نفت 
محقق شد 

ويژه نامه اختصاصی
 چهل و دومين

 سالگرد
 پيروزی انقالب 

اسالمی

16

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست با حضور ۲۰۰ شرکت داخلی  و ۲5۰ تاجر خارجی در دو گروه انفرادی و هیئت از امروز برگزار می شود

حضور۲۰۰ شرکت داخلی در ایران پالست چهاردهم
وجه تمایز این دوره نمایشگاه، حضور پر رنگ شرکت های دانش بنیان و همچنین برگزاری نمایشگاه مجازی و آنالین است که هم زمان با آغاز به کار نمایشگاه فیزیکی

 از 1۹ بهمن ماه آغاز می شود و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت

مهندس صفرعلی بابایی، دستاوردهای شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی را تبیین کرد؛

اجرای ۸1 پروژه به ارزش
 ۲7 میلیارد دالر 

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ، نقش بی  بدیل مستقیم و غیرمستقیم  در جهش اول، 
دوم و سوم پتروشیمی کشور را داشته و توانسته  است شعار »ما می توانیم« و »خودباوری« را در 

صنعت پتروشیمی تحقق بخشد

فجر ۴2 و خودکفايی در توليد 
فرآورده های نفتی؛

احيای تجارت 
جهانی فرآورده  
در خط مقدم 
جنگ اقتصادی

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران در شــرایط ســخت تحریم از جمله بخش های  
صنعتی بود که بــا احیای تجــارت جهانی در بخش 
فرآورده های نفتی توانســت نقشــی قابل توجه را در 
جنگ اقتصــادی ایفا و با به دســت آوردن جایگاهی 
مطلوب در فرآیند جهش تولید، به معنای واقعی کلمه 
خودکفایی در تولیــد فرآورده های نفتی را محقق کند.
پررنگ شــدن ردپای این اقدام هــای ملی در صنعت 
پاالیــش را می توان از ســال ۹۶ تاکنــون به وضوح 

مشاهده کرد...

پایگاه خبری اویل پرایس گزارش داد؛

پنج 
پیش بینی 
انرژی برای
 سال ۲۰۲۱

طبق گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، تولید نفت 

آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ 
کاهش پیدا کرد و بر مبنای 
ساالنه دو میلیون بشکه در 
روز کمتر از سال ۲۰۱۹ بود

۸و۹ 4 ۲

ظرفيت توليد روزانه 120 ميليون ليتر 
بنزين در فجر ۴2؛

ستاره خليج فارس  
نماد خودباوری 
و توسعه صنعت 

پااليش است
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با تشریح 
اقدام های برجســته  یک ساله  این پاالیشگاه به نقشه  راه 
درخشــش ســتاره خلیج فارس برای حضور پرقدرت در 
صنعت پاالیش کشــور پرداخت.به گزارش دانش نفت 
به نقل از پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، محمدعلی 
دادور در ایــن بــاره گفت: تحریم هــای ناعادالنه علیه 
کشــور، صادرات فرآورده را با مشکل روبه رو کرده و در 
نوســان های شدید قیمت فروش و مقدار تقاضا نیز مؤثر 

13بوده است...
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

زنگنه:

از درآمد نفت، چیزی گیر استان های نفت خیز 
نیامده است

ایسنا/خوزســتان وزیر نفــت با بیان 
اینکه در اســتان های نفت خیــز و گازخیز 
درصدی از درآمد نفت به این استان ها تعلق 
می گیرد اما قانون به گونه ای تصویب شد که 
هیچ چیزی گیر این اســتان ها نیامد، گفت: 
دولت باید الیحه یا طرحی در خصوص اینکه 
درصدی از پول نفت برای اجرای طرح های 
ویژه در استان های نفت خیز اختصاص یابد، 

ارائه دهد.
بیژن زنگنه در جلسه شورای اقتصاد 
مقاومتی که امروز )۱۲ بهمن ماه( با حضور 
معــاون اول رئیس جمهور در اســتانداری 
خوزســتان برگزار شــد، اظهار کــرد: در 
خوزستان ســرمایه گذاری های بزرگی شده 
اما طبــق انتظارات، در تحول خوزســتان 
تاثیرگذار نبوده است. بســیار کمتر از این 
میزان در اصفهان ســرمایه گذاری شــده 
اما موثرتر بوده اســت. وی افــزود: همه 
فکر می کنند همه پول کشــور به اصفهان 
رفته اســت در حالــی که در خوزســتان 
بســیار بیشتر هزینه شــده است. دوستان 
می گویند این ســرمایه گذاری ها با اهداف 
برون اســتانی انجام شده است اما اینگونه 
نیست. به طور مثال سرمایه گذاری صنعت 
فوالد درخوزستان و اصفهان یکسان است 
امــا پیوند فوالد با مجموعــه اجتماعی در 
اصفهان بســیار قوی تر بوده اســت. وزیر 
نفت گفت: شــاید کســی بــاور نکند اما 
خوزستان سومین ماشین ساز کشور است و 
بیشــترین تجهیزات سنگین در این زمینه 
در خوزستان تولید می شود. مدیریت استان 
خوزســتان باید به گونه ای تالش کند که 
طعم این موارد ذائقه مردم را شــیرین کند 
و اقتصاد ایــن منطقه تاثیر جدی در بهبود 
زندگی و ســطح رفاه عمومی مردم داشته 
باشد.زنگنه بیان کرد: در طول تاریخ توسعه 
استان خوزســتان بر پایه توسعه نفت بوده 
است. بعد از انقالب اســالمی به دالیلی، 
نفت در حد نگه داشــت کار کرده اســت 
تا در حد توســعه های بــزرگ. تنها اخیرا 
به غرب کارون پرداخته شــده اســت.وی 
افزود: باید به توســعه نفت کمک شــود و 
همچنین منجر به توســعه اســتان شود. 
خوزســتان عقب ماندگی هایــی دارد کــه 
به صورت ســاده قابل حل نیســتند و باید 

دولــت در این زمینه همت بزرگی داشــته 
ادامه داد: در استان های  باشــد.وزیر نفت 
نفت خیــز و گازخیز درصدی از درآمد نفت 
به این استان ها تعلق می گیرد اما قانون به 
گونه ای تصویب شــد که هیچ چیزی گیر 
این اســتان ها نیامد؛ در حالــی که در هر 
جایی باید کاری با پول نفت انجام شــده 
باشــد. ابتدای انقالب اســالمی یک روز 
پول نفت را به هر اســتان اختصاص دادیم 
که هنوز کارهای انجام شــده آن مشخص 
باید الیحه  هســتند.زنگنه گفت: دولــت 
یا طرحی در خصــوص اینکه درصدی از 
پول نفت برای اجــرای طرح های ویژه در 
اســتان های نفت خیز اختصاص یابد، ارائه 
دهد.وی تصریح کــرد: در حال حاضر در 

اســتان خوزستان مشــکل وجود دارد. در 
دشت مشــکل آب و فاضالب وجود دارد؛ 
کی می خواهیم این مســائل را حل کنیم؟ 
باید مشــکالت آب و فاضالب خوزستان 
حل شود زیرا این وضعیت برای ما بد است. 
مشکل آب روستاها نیز باید حل شود و این 
مشکالت به صورت نقطه ای و لوکال قابل 
حل نیســتند.وزیر نفت بیان کرد: دستاورد 
سفر آقای جهانگیری برای خوزستان باید 
این باشــد که در دولت الیحه ای تصویب 
شــود که درصدی از پــول نفت بدون آن 
دخالت ها به اســتان های نفت خیز پرداخت 
شــود و با بودجه های دیگر قاطی نشــود.

زنگنه بیــان کرد: در حال حاضر طرح های 
زیادی از جمله طرح های نگه داشــت تولید 

در خوزستان در حال اجرا است. طرح های 
نفتی غرب کارون فعال هســتند. ان.جی.

ال ۳۲۰۰ در حــال انجــام اســت. بخش 
نیز  مسجدسلیمان  پتروشــیمی  خصوصی 
در مراحــل پایانی قرار دارد. پتروشــیمی 
اندیمشــک نیز از دیگر طرح ها است.وی 
گفت: بازســازی تمام تاسیسات نفت باید 
انجام شــود که انجام این کار به حدود ۷ 
تا ۸ میلیارد دالر نیاز دارد.زنگنه با اشــاره 
به بازدید از واحــد بهره برداری اهواز یک 
گفت: این واحد ۶۰ سال پیش احداث شده، 
یعنی به موزه صنعتی تبدیل شده است اما 
اکنون در مدار اســت که باید در این زمینه 
اقدام شــود.وزیر نفت بیان کرد: خوزستان 
ظرفیــت تولیــد لوله ســازی و تولید ورق 

عریض را دارد. در حــال حاضر ورق های 
عریــض مورد نیاز کشــور در خوزســتان 
تولید می شــود و دومیــن کارخانه آن نیز 
در خرمشــهر قــرار دارد. حوزه های فنی و 
حرفه ای نیز در خوزســتان باید مورد توجه 
قرار بگیرند زیرا دانشگاه های عادی و آزاد 
بــه درد کار در حوزه نفت نمی خورند بلکه 
بایــد کارهای فنی و حرفه ای آموزش داده 
شود. در این زمینه یک مرکز در سوسنگرد 
احداث خواهیم کرد.وی گفت: در خصوص 
پتروشیمی  پایین دســتی  راه اندازی صنایع 
مشــکلی وجود ندارد و حتی حاضر هستیم 
را در جایی  زیربنایی  ســرمایه گذاری های 
که شــهرک وجود دارد، انجــام دهیم اما 
باید ســرمایه گذار وجود داشته باشد.زنگنه 
ادامــه داد: کارخانه های نــوآوری و مراکز 
نوآوری در خوزستان باید راه اندازی شوند. 
در گذشته در خوزستان در زمینه نفت، تنها 
دانشگاه نفت را داشتیم اما اکنون دانشگاه 
چمران نیز پرقدرت در حال فعالیت اســت 
و حتی جهاد دانشــگاهی به نحوی در این 
زمینه در حال فعالیت اســت اما راه اندازی 
این مراکز نوآوری در خوزستان الزم است 
تا در بخش باالدســتی نفت از این مراکز 
اســتفاده کنیم.وی افزود: یک مرکز پارک 
فناوری در تهــران وجود دارد که می توان 
از طریق ارتباط با این مرکز، از دانشگاه ها 
و ایــن مراکز حمایــت کنیم و اشــتغال 
زیادی ایجــاد خواهد کرد.وزیر نفت افزود: 
همچنین می خواهیم طرح اجرای چاه های 
بسته یا کم بازده نفت را توسط استارتاپ ها 
و بــا هزینه کمی اجرا کنیــم که منجر به 
اشتغالزایی هزاران فرد تحصیلکرده خواهد 
شــد. احتماال این طرح تا یــک ماه دیگر 
عملی شــود.وی بیان کــرد: همه چیز در 
خوزســتان برای جهش به ســمت زندگی 
مردم فراهم اســت و مدیران استانی باید 
با هم زیــاد دعوا نکنند.زنگنه تصریح کرد: 
قوم بازی و قبیله بازی در اســتان خوزستان 
بســیار شــدید اســت و هر قبیله و قومی 
کــه می آید از خــودش می گیــرد و بقیه 
را در دفتــر و دســتک راه نمی دهد. این 
قوم بازی بسیار چیز بدی است و به استان 
 خوزســتان و همه جای کشور ضربه وارد

 می کند.

خرب

در نشست مشترک وزیر نفت و هیئت مدیره َاپک؛
چالش های پیش روی شرکت های مهندسی و 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی بررسی شد

چالش های پیش روی شرکت های پیمانکار بخش خصوصی صنعت 
نفت، در نشســت مشــترک وزیر نفت با اعضــای هیئت مدیره انجمن 
شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )اَپک( بررسی 

شد.
در این نشست که عصر روز سه شــنبه، ۱۴ بهمن ماه در وزارت 
نفت برگزار شد، اعضای هیئت مدیره اَپک ضمن ارائه مجموعه منتشر 
شده ای از سوابق و تجربه ها در زمینه نظام فنی و اجرایی صنعت نفت 
به بیژن زنگنه، وزیر نفت، گزارشــی از مشکالت مبتالبه شرکت های 
پیمانکاری نفت و گاز ناشــی از شــیوع کرونا و همین طور خالصه ای 
از نتایج نشســت های مشترک شــان با ســازمان برنامه بودجه را در 
حضور زنگنه مطرح کردند و خواســتار حمایــت وزارت نفت از ایجاد 
کنسرســیوم هایی از شــرکت های پیمانکاری بخش خصوصی برای 
حضور در فضای رقابتی طرح ها و پروژه های صنعت نفت شــدند.وزیر 
نفت در واکنش به مســائل مطرح شده ازســوی اعضای هیئت مدیره 
اپک، درباره هزینه های ناشی از مقابله با کرونا گفت: اگر برای مقابله 
با کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی هزینه ای به صورت منطقی به 
پیمانکار تحمیل شــود، در قالب متن حقوقی روشن و به طور منصفانه 
قابل بررســی اســت؛ اما کرونا نباید به ابزاری برای حل مشــکالت 
قراردادی کارفرما و پیمانکار بدل شود.زنگنه ادامه داد: فراموش نکنیم 
شــیوع کرونا به یکی از واقعیت های زندگی جاری تبدیل شده و باید 
ضمن مقابلــه با آن، فعالیت ها را پیش ببریم.وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود، با بیان اینکه وزارت نفت از توانمندسازی و توسعه 
بخش خصوصی به عنوان یک سیاســت قطعی حمایت می کند، گفت: 
نفت از حضور شــرکت های بخش خصوصی کــه در کنار هم کار را 
درست تعریف و اجرا می کنند اســتقبال خواهد کرد.وزیر نفت درباره 
الزام های توانمندســازی در عرصه پیمانکاری صنعت نفت، بر اهمیت 
مــواردی از جمله رعایت اصل اخالق حرفــه ای، کار با رویکرد حفظ 
منافع ملی و تقویت حضور جوان ترها تأکید کرد و افزود: خوشــبختانه 
به واســطه تقویت توان شــرکت های داخلی، هم اکنــون در زمینه 
ســاخت و نصب هیچ نیازی به شرکت های خارجی وجود ندارد.زنگنه 
در گفت وگو با اعضای هیئت مدیره انجمن شــرکت های مهندســی 
و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشــیمی، پیشــنهاد داد انجمن نسبت به 
رتبه بندی حرفه ای و مستدل خارج از نظام دولتی اقدام کند و تصریح 
کرد: نتایج این کار می تواند در بخش های دولتی هم اســتفاده شود.

زنگنه بر ضرورت گســترش مالکیت عمومی و مردمی کردن اقتصاد 
در مســیر تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و با بیان 
اینکه شــرکت های مهندسی، مشاور و پیمانکاری نفت و گاز برای بقا 
در این شرایط ســخت هنر زیادی به خرج داده اند، یادآور شد: وزارت 
نفت وظیفه دارد تا حد امکان برای اســتفاده از ظرفیت این شرکت ها 
کار تعریف و فضا را برای رونق فعالیت های شان مساعد کند؛ این مهم 

با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مدیر عامل شرکت زاگرس جنوبی اظهار داشت؛

اجرای مولفه  تشویقی زمینه ساز  
رضایتمندی شغلی و تعلق سازمانی برای 

کارکنان است
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره 
به اهمیت گزاره تشویق در ســاختار اداری، اجرای آنرا باعث  پویایی، 
بهره وری و تعالی ســازمانی با ایجاد انگیزه و نگهداشت سرمایه های 

انسانی خالق برشمرد.
به گزارش روابط عمومی ، مهندس ســید ابوالحســن محمدی 
مدیرعامل در نشســت هم اندیشی با کارکنان اداره تدارکات کاال این 
شــرکت،اظهار داشت :  محیط کاری دوســتانه، عشق به کار، امنیت 
شــغلی، ارتقا سازمانی و حقوق و مزایای کاری از شاخص های اصلی 
رضایتمندی شغلی است. در این راســتا شناسایی نقاط قابل بهبود و 
افزایش میزان رضایتمندی کارکنان را در شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.وی هدف 
از برگزاری نشست هم اندیشی را آسیب شناسی فرآیند تأمین و خرید 
کاال و ســرعت بخشــیدن به عملیات تامین کاال به ویژه تجهیزات 
مورد نیاز عملیات عنوان کرد.مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگــرس جنوبی ، از راه انــدازی دوباره  کمیته اقتصاد مقاومتی و 
ساخت داخل در این شــرکت خیر داد و تصریح کرد: در شرایطی که 
تامین برخی کاالها مانند قطعات یدکی تجهیزاتی که خارج از کشــور 
خریداری شــده اند به سختی انجام می شــود؛ توانمندسازی تامین و 
تولید کنندگان داخلی و تقویت ســاخت داخــل یکی از اولویت های 
صنعت نفت اســت که باید به شــکل حداکثری انجام شود.مهندس 
محمــدی، با تاکید بر صرفه جویی و اســتفاده بهینه از منابع کاالیی 
در ســطح شرکت، گفت: فرآیندهای خرید کاال باید به منظور سرعت 
بخشــیدن به تأمین نیازهای کاالیی مناطــق عملیاتی، بازنگری و با 
رعایت موازین قانونی تا حد امکان کوتاه شــود.بر اساس این گزارش 
، همکاری با سازمان های نظارتی، آموزش کارکنان، تقویت ارتباطات 
درون و برون ســازمانی، بررســی وضعیت بودجه،کاهش فرآیندها و 
حذف بروکراســوی غیر ضروری، اصــالح فرآیندهای مناقصه برای 
تامین کاالهای ضــروری، اصالح روش های پرداختی به پیمانکاران 
در شــرح پیمانها، اســتفاده بهینه از سامانه ســتاد، بررسی وضعیت 
شــغلی و معیشتی کارکنان، شایسته ساالری در انتصابات و... از جمله 
موضوعاتی بود که در این نشســت مطرح و بررســی بیشــتر آن به 
جلسات تخصصی موکول شد.شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران اســت که دارای پنج منطقه عملیاتی نار و کنگان، آغار و داالن، 

پارسیان، سرخون و گشوی جنوبی و سروستان و سعادت آباد است.

وزير نفت در پيامی روز زن و مادر را گرامی داشت
زنگنه: فضای مشارکت زنان در بخش های تخصصی و مديريتی افزايش يابد

وزیر نفــت با گرامیداشــت مقام زن 
و مادر، ســالروز میالد حضــرت فاطمه زهرا 
به خانواده بزرگ صنعت  را  ســالم اهلل علیها 
نفت به ویژه بانوان شاغل و همسران گرانقدر 
کارکنان، تبریک گفت و بر ضرورت توســعه 
فضــای مشــارکت بانــوان در بخش های 
تخصصی و مدیریتی صنعت نفت تأکید کرد.

متن پیــام بیژن زنگنه به شــرح زیر 
است:

ایام گرامیداشــت مقــام زن و مادر 
را که مصادف با ســالروز میــالد پرمهر و 
سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
و والدت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
اســت، به همه شــما عزیزان در خانواده 
بزرگ صنعــت نفت به ویژه زنان شــاغل 
و همســران گرانقدر کارکنــان، صمیمانه 
تبریک و شادباش می گویم.حضرت فاطمه 
زهرا )س( نوع نگرش به شــخصیت زن را 
تغییر داد و با شــیوه زندگی خود که مملو 
از معنویت، اخالق، تعــادل و نقش آفرینی 
کامــل و بهنگام در امور زندگی شــخصی 
و جامعه بــود، مراتب اهمیت و کرامت زن 
را ارتقا بخشــید.زنان و دختران ما امروز با 
تأســی از دخت گرامی پیامبر)ص(، ضمن 
درک منطقی از شــرایط دشــوار فعلی در 
مواجهه با تحریم هــای بین المللی و ایمان 

به تأثیر ســازنده و بی بدیــل خود در همه 
عرصه هــای علمی، فرهنگــی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی، ســعی در مشارکت و 
همراهی داشته و با امید به آینده ای روشن 

از هیچ کوششــی فروگذار نکرده و تالش 
می نمایند به جایــگاه واقعی خود به عنوان 
نیمی از ســرمایه انسانی و اجتماعی کشور 
عزیزمــان ایران دســت یابنــد.در صنعت 

نفت به مدد روشــنگری و فعالیت گسترده 
امور زنان و خانــواده، همچنین ابالغیه ها 
و بخشــنامه های دولت هــای یازدهــم و 
دوازدهم، زمینه تغییر نگرش آحاد کارکنان 

به ویژه مدیران و مســئوالن ارشــد نسبت 
بــه جایگاه و توانمندی زنان فراهم شــده 
اســت. ضمن اینکه اینجانــب بارها و به 
مناســبت های مختلف اعالم کرده ام که به 
مسئولیت پذیری، سالمت فکری، معنوی و 
همچنین تعهد سازمانی زنان شاغل ایمان 
داشــته و مایل به اعمال تبعیض مثبت در 
انتصاب و ارتقای ایشــان در ســمت های 
مدیریــت بــوده ام. بــر همین اســاس از 
همه مدیران صنعت نفــت نیز می خواهم 
فضای مشــارکت زنــان را در بخش های 
تخصصــی و مدیریتی افزایــش داده و در 
ایجــاد فرصت های برابر و برقراری عدالت 
جنســیتی، از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
همچنین وظیفه همه ماســت که با توجه 
به سیاســت های کلی خانــواده ابالغی از 
ســوی مقام معظم رهبری  )مدظله العالی( 
و اهمیت جایگاه خانواده در انسان سازی و 
توســعه اجتماعی جامعه، در اجرایی نمودن 
برنامه های ســتاد ملــی زن و خانواده در 
سازمان خود مشارکت کامل داشته باشیم.
در پایــان از تالش و دلســوزی تک تک 
بانوان همــکار در مجموعــه وزارت نفت 
سپاســگزاری نموده و با تبریک مجدد این 
ایام فرخنده، سعادت و نیک فرجامی آنان را 
از درگاه خدای متعال درخواست می نمایم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

گزارش

پایگاه خبری اویل پرایس گزارش داد؛

پنج پیش بینی انرژی برای سال ۲۰۲1
شیوع ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰ پیامدهای کم سابقه ای در 
سراســر صنعت انرژی به دنبال داشت و تحوالت مربوط به همه گیری 
کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۱ بزرگترین عامل تاثیرگذار بر این بخش خواهد 

بود.
روند همه گیری کووید ۱۹ حتی از سیاســتهایی که دولت جدید 
آمریکا به اجرا می گذارد، تاثیرگذاری بیشــتری خواهد داشت.بخش 
انرژی در ابتدای ســال میالدی جاری عملکرد خوبی داشت که تحت 
تاثیر انتظار ســرمایه گذاران برای بازگشت به وضعیت عادی بود. اما 
این انتظارات ضعیفتر شــده و تحت کنترل قــرار گرفتن همه گیری 
مدت طوالنیتری زمان خواهد بود و همچنان ریســک عقب نشــینی 

قابل توجه وجود دارد.
پایگاه خبری اویل پرایس بــا توجه به این موضوع، پیش بینی 

هایی درباره روندهای مهم انرژی مطرح کرده که عبارتند از:
۱- میانگین قیمت وســت تگزاس اینترمدیت امسال بین ۵۰ تا 

۵۵ دالر خواهد بود
نفت همچنان مهمترین کاالی جهان اســت. معلوم نیست چه 
مدت طول خواهد کشــید تا همه گیــری ویروس کرونا تحت کنترل 
قرار گیرد و ابهامات زیــادی پیرامون روند قیمتهای نفت وجود دارد. 
قیمتهای نفت در ســه ماهه چهارم صعود کردند و اکنون نزدیک به 
ســطح قیمت یک سال پیش قرار دارند. این نشان دهنده احیای قوی 
اســت اما در صورت رشــد تقاضا، اوپک می تواند ظرفیت مازاد تولید 
خود را آزاد کند و این امر مانعی برای رشــد بیشتر قیمت نفت ایجاد 

خواهد کرد.
میانگین قیمت وســت تگزاس اینترمدیت در سال ۲۰۲۰ حدود 
۳۹ دالر و ۱۶ ســنت در هر بشــکه بود که حــدود ۲۰ دالر کمتر از 
میانگین ســال ۲۰۱۹ بود. میانگین قیمت امسال شاخص نفت آمریکا 
باالتر از سال گذشــته خواهد بود. قیمت اسپات این شاخص در حال 
حاضر حدود ۵۳ دالر اســت. تقاضا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
پایینتر اســت و این به منزله ریسکی برای کاهش بیشتر قیمتهاست. 
پیش بینی می شود  میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت در سال 
۲۰۲۱ بیــن ۵۰ تا ۵۵ دالر باشــد. با این حال اگر واکســنهای فعلی 
نتوانند بر انواع جدید ویروس کرونا موثر باشــند یا کنترل همه گیری 
مدت طوالنیتر از حد انتظار طول بکشــد، قیمت نفت ممکن اســت 
پایین ۵۰ دالر را بشــکند. اما اگر همه گیری سریعا تحت کنترل قرار 
گیرد، شــاهد روند احیای قوی قیمتهــای نفت و صعود آنها به باالی 

۵۵ دالر خواهیم بود.
۲- مجموع تولید نفت آمریکا برای دومین ســال پیاپی کاهش 

خواهد یافت
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت آمریکا در 
نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و بر مبنای ساالنه دو میلیون 
بشــکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ بود. شــمار دکلهای حفاری نفت 
در هفته های اخیر رشــد کرده امــا همچنان ۵۷ درصد کمتر از مدت 
مشابه ســال گذشته اســت.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا لیزینگ 
جدید حفاری نفت و گاز و مجوزهای حفاری در زمینها و آبهای فدرال 
را بــه مدت ۶۰ روز معلق کرده اســت. وی همچنین مجوز خط لوله 
نفتی کی اســتون ایکس ال را لغو کرد و نشــان داد که دولت وی با 
صنعت نفت میانه ای نخواهد داشــت.تمامی این موارد احتمال ادامه 
کاهش تولید نفت که در اواخر ســال ۲۰۲۰ شــروع شد را نشان می 
دهد. با این حال این کاهش آهســته خواهد بود و شــاید تولید نفت 

آمریکا تثبیت شود.
۳- میانگین قیمت گاز طبیعی حداقل ۲۵ درصد باالتر از ســال 

۲۰۲۰ خواهد بود
سال گذشــته پیش بینی شده بود میانگین قیمت گاز طبیعی به 
پایینترین حد در بیش از ۲۰ ســال گذشــته نزول کند و چنین اتفاقی 
یهم افتاد. میانگین قیمت اســپات گاز طبیعی در هاب هنری در سال 
۲۰۲۰ حدود دو دالر و ســه سنت به ازای هر واحد MMBtu بود که 
پایینترین میانگین قیمت ســاالنه از زمان آغاز رصد آمار توسط اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در ســال ۱۹۹۷ بود. اما کاهش تولید نفت به 
معنای کاهش عرضه گاز طبیعی مرتبط با تولید نفت اســت. این امر 
رونــد عرضه را محدودتر کرده و عاملــی در بهبود قیمت گاز طبیعی 
در اواخر سال ۲۰۲۰ بود. انتظار می رود روند بهبود قیمت گاز طبیعی 
در ســال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کند و به دو دالر و ۵۰ ســنت در هر واحد 
MMBtu برســد که به منزله رشــد ۲۵ درصدی در مقایســه با سال 

۲۰۲۰ خواهد بود.
۴- افزایش واردات نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱

واردات نفت آمریکا از ســال ۲۰۰۵ که به ۱۰.۱ میلیون بشــکه 
در روز رســیده بود، به طور پیوســته کاهش داشت و تنها در سالهای 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که سقوط قیمتهای نفت روی تولید داخلی تاثیر منفی 
گذاشت، این روند معکوس شد اما تا پایان سال ۲۰۲۰ واردات نفت به 

آمریکا به شش میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
انتظار می رود این روند در ســال ۲۰۲۱ مجددا معکوس شــود. 
ریزش قیمتها در سال گذشــته و مقررات جدید دولت بایدن احتماال 
باعث پایین رفتن ســطح تولید نفت آمریکا در ســال میالدی جاری 
می شــود  اما مجموع تقاضا بهبود پیدا خواهد کرد و در نتیجه واردات 

بیشتری برای جلوگیری از کمبود انجام می گیرد.
۵- سوددهی ۳۰ درصدی شرکت کونوکوفیلیپس

سوددهی شــرکت کونوکوفیلیپس که بزرگترین شرکت سهامی 
عام تولیدکننده نفت و گاز در جهان اســت، ســال گذشته ۲۰ درصد 
پیش بینی شــده بود و پیش از شیوع ویروس کرونا در موقعیت خوبی 
قرار داشــت اما همه گیری کووید ۱۹ باعث سقوط تقاضا برای نفت 
شــد و در نتیجه کونوکوفیلیپس ســال ۲۰۲۰ را بــا حدود ۴۰ درصد 
افت به پایان برد. اگر ریزش قیمت نفت امســال تکرار نشود بازار این 

شرکت به ارزش واقعی خود بازخواهد گشت.

عملیات نصب و ساختمان پروژه بازیابی گازهای مشعل بر زمین خورد

پتروشیمی نوری با مشعل خداحافظی می کند
مدیرکل محیط زیست بوشهر: این پروژه، پتروشیمی نوری را به الگویی برای سایر شرکت های پارس جنوبی تبدیل می کند

مهندس صانعی: مصرف گاز پتروشیمی نوری با اجرای این پروژه کمتر می شود

پروژه  ســاختمان  و  نصب  عملیات 
بازیابی گازهای مشــعل با حضور مدیرکل 
فرماندار  بوشــهر،  استان  زیست  محیط 
عســلویه، مقام های محلی و مســئوالن 
پتروشیمی نوری آغاز شد و کلنگ احداث 

این واحد بر زمین خورد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مراســم،  این  در  نــوری،  پتروشــیمی 
مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت: پروژه 
بازیابی گازهــای مشــعل و تولید کود 
ســولفات آمونیوم، تحقق آرزویی دیرینه 
اســت که با اجرای آن گامی بلند برای 
حفاظــت از محیــط زیســت در منطقه 

عسلویه است.
مهندس تقی صانعی با بیان اینکه 
بزرگترین  از  نوری  پتروشــیمی  شرکت 
مجتمع های تولیــد آروماتیک در جهان 
به شــمار می رود، گفت:با اقدامات انجام 
شده، توانســتیم رکورد جدیدی در تولید 
این مجتمع ثبت کنیم و به ظرفیت ۱۰۸ 
درصد تولید برسیم، تاکنون چهار میلیون 
و دویســت و بیســت هزار تن محصول 
تولید کنیم که تا پایان سال به ۴ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تن خواهد رســید که رکورد 
تازه ای در طول حیات پتروشیمی نوری 

است.
وی تصریــح کرد: ایــن رکورد در 
حالی ثبت شده که متوسط تولید در ۶۲ 

شرکت پتروشیمی، ۸۵ درصد است.
نــوری  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
همچنین دریافــت تندیس طالیی ویژه 
از وزیــر نفت بــه دلیل عملکــرد این 
شــرکت در حوزه مســئولیت اجتماعی 
را از دســتاوردهای این شــرکت عنوان 
کرد و افزود: پتروشــیمی نوری در حوزه 
و  محیط زیســت  اجتماعی،  مســیولیت 
انرژی دســتاوردهای  کاهش مصــرف 
مهمی داشــته و به دلیل کاهش مصرف 
انرژی که اســتاندارد آن به ازای هر تن 
محصول ۱۹ مگا ژول مصرف ســوخت 
اســت به ۱۰ مگا ژول رسانده و به همین 
دلیل کاندیدای معرفی شــرکت برتر در 
حوزه مدیریت مصرف انرژی از ســوی 

سازمان استاندارد هستیم.
مهندس صانعی یکی از پروژه های 
بسیار مهم زیست محیطی این شرکت را 
اجرای پروژه بازیابی گازهای فلر و تولید 
کود ســولفات آمونیوم دانســت و گفت: 
ســالهای ســال بود که به دنبال اجرای 
این پــروژه بودیم، اما به دلیل مســایل 
مختلف از جملــه تحریم ها و همچنین 
نبود فرآیندهای مــورد قبول  همکاران 
ما، اجرای آن به تعویق افتاد و سرانجام 
اســناد مناقصه نهایی شــد و برنده آن 
که یک شــرکت ایرانی است برای اجرا 

انتخاب شد.
وی تاکیــد کــرد: با اجــرای این 
پــروژه گازهایــی که به فلــر می رود و 

می ســوزد، تبدیل به مواد پتروشیمی و 
کود شیمیایی می شوند و عالوه بر ایجاد 
ارزش افزوده بــا تولید محصول، موجب  
حفظ محیط زیست و کاهش آالیندگی ها 
می شــود.مدیرعامل پتروشیمی نوری با 
بیان اینکه با راه اندازی این واحد ساالنه 
۶۰ هزار تن کود ســولفات آمونیوم، ۶۵ 
هزار تن ال پی جی تولید می شــود، ادامه 
داد: همچنیــن ســاالنه ۱۷ میلیــون و 
هفتصد هزار مترمکعب گاز شیرین شده 
توســط این واحد تولید می شــود که با 
مصرف آن به عنــوان خوراک، مصرف 
گاز مجتمع کاهش پیدا می کند و عالوه 
بــر کمکی که نوری به شــبکه مصرف 
گاز کشــور همین امروز با قطع صادرات 
گازوییل برای تامین ســوخت مورد نیاز 
انجــام می دهد دوچندان  صنایع داخلی 

خواهد شد.
وی با بیــان اینکه ایــن پروژه با 
ســرمایه گذاری ارزی حدود ۲۶ میلیون 
یورو و در مجمــوع ۹۹۶ میلیارد تومان 
ظرف ۲۶ ماه اجرا می شود، اظهار داشت: 
با اجرای این پــروژه گوگرد که یکی از 
پیدا  اســت، کاهــش  معضالت منطقه 
می کنــد و البته برای رفع این دغدغه در 

منطقــه باید همه شــرکت ها طرح های 
اینچنینی را اجرا کنند.

وی خاطــر نشــان کــرد: یکی از 
اولویت هــای اصلــی ما تبدیل شــدن 
بــه صنعت ســبز و کمک بــه کاهش 
آلودگی های زیست محیطی در عسلویه 

است.
نوری، شرکتی پیشرو در حفاظت از 

محیط زیست
اســتان  زیســت  محیط  مدیرکل 
بوشــهر با اشــاره به فعالیت های متعدد 
پتروشــیمی نوری در راســتای حفاظت 
از محیط زیســت گفت: نــوری یکی از 
شــرکت های پیشــرو در محیط زیست 
اســت و کاندیــدای معرفی بــه عنوان 

صنعت سبز است.
فرهــاد قلی نــژاد بــا اشــاره به 
گســترده تر شــدن آلودگی هوا در سال 
جاری در کالن شهرها، اظهار داشت: با 
اجــرای قانون هوای پاک و عمل کردن 
همه دســتگاه ها به وظایــف خود تا حد 
زیســت  آالینده های  از  می توان  زیادی 

محیطی کاست.
آلودگی هوا  اینکــه  بیــان  با  وی 
یک  دغدغه جدی در عســلویه اســت، 

افزود:خوشبختانه پیشنهادی که در سفر 
رییس جمهور به عســلویه در  سال ۹۷ 
مطرح شد و آن تشــکیل کارگروه ملی 
کاهــش آلودگی های زیســت محیطی 
پارس جنوبی بــود، در قالب طرح جامع 
پارس  آلودگی های محیط زیســت  رفع 
جنوبی )منطقه ویــژه اقتصادی پارس(، 
آبــان ماه امســال در هیــات دولت به 
تصویب رســید که اتفاقی بسیار بزرگ و 

بنیادین است.
وی با اشاره به اقدامات نتیجه بخش 
انجام شده برای نجات دریاچه ارومیه در 
سطح ملی، افزود: ما در عسلویه نیز برای 
کاهش آلودگی های زیســت محیطی به 
چنین همتی در ســطح ملی نیاز داریم و 
این مصوبه هیات دولت یک برنامه جامع 
برای اقدامات الزم برای کاهش آلودگی 
هوا و... در عسلویه با جزییات مشخص و 

اعتبارات بودجه ای مشخص است.
قلی نژاد همچنین به اقدامات انجام 
شــده برای احــداث ایســتگاه پاالیش 
منطقه ای در کنگان و عسلویه اشاره کرد 
و ادامه داد: یکی از زیباترین تاالب های 
ایــران، به نــام تاالب نای بنــد در این 
منطقه قرار دارد و همچنین جنگل های 

زیبای حــرا؛ که امیدواریــم با همراهی 
مدیران عامل شــرکت های پتروشیمی و 
شرکت های مســتقر در پارس جنوبی از 
این نعمات خدادادی در راســتای اصل 
نوین توسعه پایدار و اصل پنجاهم قانون 
اساســی حفاظت کنیم، چــرا که نگران 
ورود پســاب های پاالیشــگاهی به این 
تاالب هستیم.وی تصریح کرد: از شرکت  
پتروشــیمی نوری که بدون پیگیری ما، 
پیشــقدم اســت در حفظ محیط زیست 
و پروژه بازیابی گازهای مشــعل را اجرا 
کرده تشــکر می کنیم،چــرا که موجب 
از دغدغه های جدی مردم  کاهش یکی 
منطقه می شود و این شرکت را تبدیل به 
به الگویی برای سایر شرکت های منطقه 

برای بازیابی گازهای فلر می کند.
اســتان  زیســت  محیط  مدیرکل 
بوشــهر خاطر نشــان کرد: پتروشیمی 
نوری سال هاست در کنار سازمان محیط 
زیســت از یک گونه نادر دلفین حمایت 
می کنــد که این حمایت قرار اســت، در 
طرح حمایت از دلفین ها در گســتره سه 
استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان که 

در حال تدوین است، ادامه پیدا  کند.
فرماندار: اجرای این پروژه مطالبه مردم 

عسلویه بود
پروژه  اجــرای  فرماندار عســلویه 
بازیابی گازهای مشعل را طرحی زیست 
محیطی بــا ارزش افــزوده قابل توجه 
دانست و گفت: اجرای این طرح یکی از 

مطالبات جدی مردم منطقه بود.
عبدالنبی یوســفی با بیــان اینکه 
عســلویه با تأمین ۶۳ درصد ســوخت 
گاز نیروگاه هــا و ۷۵ درصد گاز مصرف 
خانگی کشور پایتخت انرژی کشور است، 
اظهار داشــت: امروز به خود می بالیم که 
پتروشیمی نوری با همت مهندسان ایرانی 
پــروژه ای را آغــاز می کند کــه یکی از 
مطالبات جدی مردم شهرستان عسلویه 
و مناطق پیرامونی اســت، همه ما یک 
هوا را استنشاق می کنیم و اگر هوا پاک 
باشــد همه ما از آن بهره مند می شویم و 
اگر آلوده باشد همه از آن زیان می بینیم.
وی بــا اشــاره به آثــار نامطلوب 
گازهای مشعل بر محیط زیست، افزود: با 
اجرای این پروژه نه تنها آالینده ها حذف 
می شود که از محصول آن کسب درآمد 
هم می شــود که این درآمد بر کشور هم 

تاثیرگذار است.
یوسفی با اشــاره به سرمایه گذاری 
حدود هزار میلیــارد تومان برای اجرای 
ایــن پروژه، خاطر نشــان کــرد: پروژه 
بازیابی گازهای مشــعل، با این حجم از 
سرمایه گذاری یک پروژه کالن است که 
اجرای آن هم موجب خوشــحالی مردم 
عســلویه اســت، هم نام نیکی از اجرا 
کنندگان برای آیندگان ثبت خواهد کرد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

فجر 4۲ و خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی؛

احیای تجارت جهانی فرآورده  در خط مقدم جنگ اقتصادی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در شرایط ســخت تحریم از جمله 
بخش هــای  صنعتی بود که بــا احیای تجارت 
توانســت  نفتی  فرآورده های  بخش  در  جهانی 
نقشی قابل توجه را در جنگ اقتصادی ایفا و با به 
دست آوردن جایگاهی مطلوب در فرآیند جهش 
تولید، به معنای واقعی کلمه خودکفایی در تولید 

فرآورده های نفتی را محقق کند.
پررنگ شدن ردپای این اقدام های ملی 
در صنعــت پاالیش را می توان از ســال ۹۶ 
تاکنون به وضوح مشــاهده کــرد؛ اقدام هایی 
کلیدی که عملیاتی کــردن هرکدام از آنها به 
رقم خوردن دســتاوردهای ملی برای دولت و 
ملت ایران منجر شد.با نگاهی اجمالی به پازل 
اقتصادی - صنعتی کشــور، قطعات متعددی 
را می تــوان رصد کرد که با قــرار گرفتن در 
تصویری  ترســیم کننده  یکدیگــر،  مجاورت 
چندبعدی خواهد بود. هریــک از این تصاویر 
گویای اقدام هایی گســترده  است که دامنه آن 
از نفتکش ها تا اســکله های نفتی، از مخازن تا 
خطوط لوله  انتقال نفــت و فرآورده ، از انبارها 
تا تأسیسات پاالیشــگاهی و سرانجام رینگ 

بورس انرژی کشیده شده است.
افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی با 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
ســتاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشــگاه میعانات گازی جهان پس از چند 
ســال وقفــه و معطلی در تکمیــل واحدها با 
اقدام های حساب شــده و اولویت بندی مناسب 
مدیریــت شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران از ســال ۹۶ در مسیر 
اجرا قرار گرفت و تا سال ۹۷ فازهای سه گانه 

این پاالیشــگاه با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در 
روز به بهره برداری رســید که ایــن اقدام در 
نوع خود گام بلندی برای رســاندن کشور به 
مرحله خودکفایــی در تولید کاالیی راهبردی 
مانند بنزین اســت، در ادامه با بهره برداری از 
این پاالیشگاه، کشــور از واردکننده بنزین به 
بزرگ ترین صادرکننده این محصول راهبردی 
در منطقه تبدیل شد و پرونده واردات بنزین را 
مختومه کرد.با نگاهی به آمار می توان دریافت 
که در سال ۹۶ تولید بنزین کشور ۵۹ میلیون 
لیتر بود و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از این 
مقدار تولید، ۳ میلیون لیتر بنزین در روز سهم 
داشــت، اما با اقدام های انجام شــده و تالش 
برای تکمیل فازهای ســتاره خلیج فارس، با 
یک جهش آماری در تولید و ظرفیت ســازی 
در ســال ۹۸، میانگین تولیــد بنزین به روزانه 
۱۰۷ میلیون لیتر رسید و در ادامه این اقدام ها، 
ســاخت فاز ۴ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
صدر برنامه های شرکت ملی پاالیش و پخش 
قــرار گرفت. برای بهره بــرداری از فاز چهارم 
پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس باید بالغ بر ۳، ۴ 
میلیارد دالر هزینه می شــد و با صرف زمانی 
حدود سه تا چهار ســال این واحد صنعتی به 
بهره بــرداری می رســید، اما با بررســی های 
کارشناســی روی این پروژه مقرر شد اجرای 
ایــن فاز به صورت نرم افزاری و با اســتفاده از 
ظرفیت هــای مازاد تجهیزات و برخی تغییرات 
فرآیندی در دل سه فاز موجود اجرایی شود که 
با اجرای کامل آن ظرفیت اســمی پاالیشگاه 
به ۴۸۰ هــزار بشــکه در روز افزایش یافت.

بــا اجرای این فاز مجــازی، روزانه ۱۲۰ هزار 
بشــکه میعانــات گازی برای تولیــد بنزین و 

نفت گاز با استانداردهای زیست محیطی یورو 
۵ به ظرفیت اســمی این پاالیشــگاه افزوده 
شــد.راه اندازی پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
به صورت غیرمستقیم تأثیر مهمی در تولید گاز 
کشور گذاشت؛، هم اکنون ستاره خلیج فارس با 
دریافت روزانه ۴۳۰ هزار بشکه میعانات گازی، 
بخش بزرگ دغدغــه صنعت گاز را که همان 
میعانات گازی اســت برطــرف کرده تا ضمن 

ممانعت از دپو شــدن این محصول جانبی در 
شرایط تحریم، به استمرار تولید گاز طبیعی در 

میدان مشترک پارس جنوبی کمک کند.
افزایش ۱۰۰۰ کیلومتری ظرفیت انتقال نفت 

و فرآورده های نفتی در دو سال اخیر 
خطوط لوله به عنوان شــریان اصلی نقل 
و انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی از جمله 
بخش هــای کلیدی و زیرســاختی در صنعت 
نفت محسوب می شــود. ظرفیت انتقال نفت 
و فرآورده هــای نفتــی با بهره بــرداری بیش 
از ۱۰۰۰ کیلومتــر خطــوط لوله در دو ســال 
گذشــته افزایش یافته است. با بهره برداری از 
چهــار خط لوله مهم نایین - کاشــان - ری، 
شــازند - قم - ری و تبریز - خوی - ارومیه 
و آبادان - اهواز در دو ســال اخیر در مجموع 
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر به خطوط لوله کشــور 
اضافه شــده و طول این خطــوط لوله انتقال 
نفت خــام و فرآورده های نفتی کشــور از ۱۴ 
بــه ۱۵ هزار کیلومتــر افزایش یافته اســت.
بــا بهره برداری از این خطــوط از تردد روزانه 
۳۰۰۰ نفتکش ممانعت و از سوخته شدن ۱۷۸ 
هزار لیتر نفت گاز در باک نفتکش ها جلوگیری 
شــده اســت. با توجه به یارانــه ای که دولت 
با بهره برداری  برای نفت گاز پرداخت می کند، 
از این خطوط ســاالنه رقمی بالــغ بر ۱۲۸۲ 
میلیارد تومــان در پرداخت یارانه صرفه جویی 
شده است.شــایان ذکر است هم اکنون خطوط 
لولــه انتقال فرآورده هــای نفتی بندرعباس - 
رفســنجان به طول ۴۶۸ کیلومتر، رفسنجان 
- یزد به طول ۲۳۸ کیلومتر و خط لوله انتقال 
نفت خام ترش ســبزآب - ری به طول ۶۲۰ 
کیلومتر نیز در حال اجراست که با بهره برداری 

از آنها در مجموع ۱۳۰۰ کیلومتر دیگر به طول 
خطوط لوله کشور اضافه می شود.

افزایش ۸۰۰ میلیون لیتری ظرفیت 
ذخیره سازی فرآورده های نفتی

افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های 
نفتی از جمله رویکردهــای مهم و اقدام های 
مؤثــر در صنعت نفت اســت، به ویژه آنکه در 
شرایط گسترش کرونا و کاهش مصرف بنزین 
و دیگر فرآورده ها ضرورت وجود مراکز ذخیره 
و نگهــداری آنها دوچندان می شــود. این در 
حالی اســت که افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
افزون بر موارد اشــاره شده، بر قدرت چانه زنی 
کشورها در بازارهای بین المللی تأثیر مستقیمی 
به جای می گذارد.شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران در ســال های اخیر، 
حدود ۸۰۰ میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی کشــور افزود؛ در این مقطع 
انبارهــای جدید در مناطقــی همچون مالیر، 
ماهشهر، شــیراز، بیرجند و ارومیه تأسیس شد 
و در ادامه ساخت واحدهایی از جمله انبار نفت 
ارومیه و مالیر به ترتیــب هریک به ظرفیت 
۱۲۰ میلیون لیتــر و ۶۸ میلیون لیتر به منظور 
ذخیره سازی فرآورده در مخازن کلید خورد که 
هر دو انبار  فروردین ماه امسال به بهره برداری 

رسیدند.
ایجاد ۴۰ میلیون تن ظرفیت صادراتی با 

توسعه بندر شهید رجایی و فوالد
با توجــه به اهمیــت بنــادر صادراتی 
در شــرایط تحریم، شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده های نفتی ایــران با تکیه بر 
توان داخلــی و اعتماد به جوانــان موفق به 
توســعه، نوســازی و افزایش ظرفیت و توان 

صادراتی در بنادر ماهشــهر و شــهید رجایی 
شــد؛ رویکردی صنعتی و راهبــردی که در 
عقبه آن با اتکا به توان و ظرفیت متخصصان 
داخلی در ســال جهش تولید به ثمر نشست، 
به طوری کــه با اجرای طرح های توســعه و 
احداث اســکله های جدیــد صادراتی در این 
دو بندر مهم و راهبــردی، ظرفیت صادراتی 
کشور در بنادر یادشــده از ۲۶ میلیون تن در 
ســال به ۷۵ میلیون تن در ســال و ظرفیت 
عملیاتــی اســکله ها از ۱۸ میلیون تن به ۵۰ 
میلیون تن در ســال افزایش یافته است.بندر 
صادراتی ماهشــهر قدیمی تریــن بندر نفتی 
کشــور از طریق افزایش تعداد اســکله های 
صادراتی از دو به هشــت اســکله و نوسازی 
اســکله های قدیمی ظرفیت صادراتی آن از 
۱۵ میلیون تن در ســال به ۴۵ میلیون تن در 
سال افزایش یافته و اکنون قابلیت پهلودهی 
به کشتی هایی با ظرفیت ۳۵ تا ۹۰ هزار تنی 
را دارد، همچنیــن درباره بندر شــهیدرجایی 
نیز باید گفت با داشــتن چهار اسکله قابلیت 
پهلودهی به کشتی هایی با ظرفیت ۳۵ تا ۴۵ 
هزار تن را داراســت، اسکله فوالد نیز قابلیت 
پهلودهی به کشــتی هایی با ظرفیت ۹۰ هزار 
تن را دارد.در مجموع با اجرای طرح توســعه 
بندر شــهید رجایی و فوالد ظرفیت صادراتی 
۴۰ میلیون تن در ســال ایجاد شده است. تا 
پیش از این، بندر صادراتی شهید رجایی تنها 
دارای دو اســکله و تنها قادر بــه پهلودهی 
هم زمان دو کشــتی و ظرفیت ســاالنه ۱۱ 

میلیون تن بود.
درآمد ۱.۴ میلیارد دالری صادرات فرآورده  از 

کانال بورس انرژی
بــورس انرژی بــا همــکاری مجدانه 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران از ســال ۹۸ به شاهراهی شفاف 
برای عرضه و صادرات انواع فرآورده نفتی و 
حالل ها به مقاصد صادراتی از راه خشــکی و 
دریا تبدیل شد.رونق گرفتن عرضه فرآورده ها 
در بورس انــرژی فرصت مناســبی را برای 
به کشورهای  پاالیشگاهی  تولیدات  صادرات 
مختلف مهیا کرده اســت. این درحالی است 
که با وجود شــرایط سخت صادرات زیر سایه 
تحریم ها، همه ارزهــای صادراتی حاصل از 
اقدام های هوشمندانه ای  با  فروش فرآورده ها 
که بــرای نقل و انتقال مالــی این معامالت 
انجام شــد، به خزانه دولت واریز شده است.

به این ترتیب در چند سال گذشته با افزایش 
تولید بنزین اســتاندارد با اتکا به پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس پرونده واردات از مهرماه 
سال ۱۳۹۷ بسته شد و ایران رسمًا به باشگاه 
صادرکنندگان بنزین پیوســت، به گونه ای که 
فقط در هفت ماه ســال ۹۹ ایــران به عنوان 
صادرکننــده فعال بنزیــن در منطقه حضور 
یافتــه و در این مدت از محل صادرات بنزین 
درآمدی حدود ۱.۴ میلیارد دالر به دست آورده 

است.

۱- نوع مناقصه : یک مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
 ۲- نوع فراخوان : عمومی .

3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان 
آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲55، شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات. 
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37۲۸۸۰۱6 -۰5۱ 

- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : ۰5۱-37۲۸5۰۲۴
۴- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت 
دولتي به مبلغ 33۲.۹5۲.6۰۰ ریال ) ســیصد و سي و دو میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار و ششصد ریال ( .  

)الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
 5- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا ساعت ۱6 مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ ، نسبت به دریافت 
اسناد مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با 
شــماره فراخوان ۲۰۹۹۰۹۲۱3۴۰۰۰۰76 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری 

مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل اســتعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از 

سامانه مذکور 
مي بایســت حداکثر تا ساعت ۱6 مورخ ۹۹/۱۲/۲3  ، اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد 
نیاز در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر اســت پس از پایان مرحله 
ارزیابي کیفي اســناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد 

اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی 
شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸  ، در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس 
مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲55، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل 
با دو پیشــنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش 

پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشــد در این مرحله صرفاً تکمیل و 
ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مســتندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند 
ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

نوبت اول

شماره مجوز: ۱3۹۹.6663

 ) تجدید مرتبه اول ( 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

مرور اهم فعالیت های نفت در مسیر توسعه
شــرکت ملی نفت ایران در ســال های اخیر در حوزه 
تولید، توسعه و نگهداشت میدان های نفت و گاز، برنامه ریزی 
برای افزایش ضریب بازیافت نفت و ایفای مســئولیت های 
اجتماعی اقدام های گسترده ای انجام داده است. شانا اهم 
این اقدام هــا را هم زمان با فرا رســیدن دهه فجر انقالب 

اسالمی مرور کرده است.
افزایش ظرفیت تولید

وزارت نفــت دولــت تدبیر و امید در آغازین ســال 
فعالیت خود و با هدف اولویت بخشی به توسعه میدان های 
مشترک، توسعه غرب کارون و پارس جنوبی را در اولویت 
قرار داد و به طور طبیعی با درنظر گرفتن محدودیت منابع 
به منظور تحقق این برنامه، میدان های مســتقل در درجه 
بعدی اولویت های توســعه ای قرار گرفتند. ظرفیت امروز 
تولید گاز در پارس جنوبی نســبت به سال ۹۲ با افزایش 
۲.۵ برابری همراه است و ظرفیت تولید نفت در میدان های 
مشــترک غرب کارون هم در این مدت بیش از پنج برابر 
افزایش یافته اســت.فراموش نکنیم قطر کار توسعه را در 
پارس جنوبی زودتر از ایران آغاز کرد و ایران توانســت با 
تمرکز بر توسعه این میدان مشترک، در تولید روزانه گاز از 
قطر پیشی گیرد. این را هم به یاد داشته باشیم که عراق با 
بهره مندی از توان شرکت های خارجی، توسعه میدان هایش 
را با شتاب دنبال می کند و ایران در شرایطی که زیر فشار 
سخت ترین تحریم ها قرار دارد، تنها با اتکا به توان داخلی 
در غرب کارون عملکرد قابل دفاعی به نمایش گذاشــته 

است.
توسعه میدان های مشترک

اگر بخواهیم به طور جزئی تر به توســعه میدان های 
نفتــی در غرب کارون بپردازیم بایــد گفت در این دولت، 
افزون بر آنکه فاز نخســت طرح های توسعه ای یادآوران و 
آزادگان شمالی و طرح توسعه یاران شمالی به بهره برداری 
رسیدند؛ میدان یاران جنوبی نیز به تولید رسید و روند توسعه 

آزادگان جنوبی که در دولت گذشته کمابیش متوقف بود، به 
جریان افتاد.یاران شمالی هم که با افت تولید روبه رو شده 
بود، به واسطه نصب پمپ های درون چاهی جان دوباره ای 
گرفت؛ نخســتین پمپ های درون چاهی و نخستین پمپ 
میله ای مکشــی )SRP( غرب کارون در یاران شــمالی 
با موفقیت به کار گرفته شــدند و نخستین واحد فرآورش 
پیش ساخته نفت کشور با سرمایه گذاری خارجی در میدان 
آزادگان جنوبی ساخته شــد. همه فعالیت های توسعه ای 
غرب کارون در شــرایطی انجام شد که صیانت از محیط 
زیست نیز در اولویت بود و تاالب هورالعظیم که کمابیش 
خشک شده بود، در این دولت تا حدود ۹۰ درصد آبگیری 
شد.وزارت نفت در این سال ها با وجود همه محدودیت های 
مالی، تنها به توسعه میدان های مشترک غرب کارون اکتفا 
نکرد و از دیگر میدان های مشــترک نفتی هم غافل نبود. 
از جمله میدان مشترک آذر که از پیچیده ترین میدان های 
نفتی به شمار می آید و توســعه آن با جدیت ادامه یافت و 
اکنون در آســتانه بهره برداری نهایی قرار گرفته اســت. 
تکلیف توســعه میدان های آبان و پایدار غرب نیز در قالب 
قراردادهای جدید نفتی مشخص شد و توسعه بعضی دیگر 
از میدان ها مانند دهلران، نفت شهر و فروزان هم در قالب 
طرح نگهداشــت و افزایش توان تولید نفت در دستور کار 

قرار دارد.
نگهداشت و افزایش تولید

وزارت نفــت در عین حال که توســعه میدان های 
مشترک را با اولویت دنبال کرده است، طرح نگهداشت و 
افزایش توان تولید نفت میدان های مشترک و غیرمشترک 
را نیز با هدف پرداختن به نگهداشــت میدان ها و حمایت 
حداکثری از کســب وکارهای فعال در صنعت نفت کشور 
در دســتور کار قرار داد، به طوری  که تاکنون ۳۳ قرارداد به 
ارزش بیش از ۲.۲ میلیارد یورو با هدف افزایش ۲۸۰ هزار 

بشکه ای ظرفیت تولید نفت امضا شده است.

امروز به واســطه امضای این قراردادها، نگهداشت و 
افزایش تولید نفت میدان های نفت شهر، گچساران )خامی(، 
باالرود، سعادت آباد، زیالیی، چلینگر و گرنگان، منصوری 
)آسماری(، رامشیر، سیوند و اسفند، منصورآباد، مارون ۲ و 
۵، مارون ۶، مارون ۳، مارون ۱ و ۴، کبود، اللی )آسماری(، 
فروزان، نرگســی، دانان، رامین، ســیاه مکان، اهواز ۱ و ۴ 
و رســالت با همکاری ۱۹ شــرکت ایرانی در حال اجرا و 
پیگیری اســت. دیگر قراردادهای مربوط به این طرح نیز 

به زودی امضا خواهند شد.
ازدیاد برداشت

وزارت نفــت در بحــث افزایش ضریــب بازیافت 
نیز برنامه مدونی داشــته اســت؛ برنامه ای که از سال ۹۳ 
با همکاری ظرفیت های علمی و دانشــگاهی کشور کلید 
خورد و اکنون نهال این ارتباط صنعت و دانشگاه به درخت 

محکمی بدل شده است.
شــهریورماه امســال ۱۳ قرارداد پژوهشی در حوزه 
ازدیاد برداشت با هدف انجام مطالعات فناورانه ۱۱ میدان 
نفتی و دو میدان گازی، بین شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ 
دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد. از آغاز فعالیت 
وزارت نفت در دولت تدبیر و امید، این چهارمین مرحله ای 
بود که قراردادهای کالن پژوهشی میان زیرمجموعه های 
وزارت نفت و دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی امضا می شد.

نخستین بار اواخر سال ۹۳ بود که مطالعات ازدیاد برداشت 
۹ میدان نفتــی در قالب ۹ قرارداد به دانشــگاه ها واگذار 
شد؛ دومین مرحله به ســال ۹۵ برمی گردد که ۱۲ قرارداد 
به منظور ایجاد انســتیتوهای تحقیقاتی در پایین دســت 
صنعت نفت میان سه شــرکت تابع وزارت نفت )شرکت 
ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی( با دانشگاه ها 
امضا شد، سومین مرحله در سال ۹۶ با امضای پنج قرارداد 
پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی شد و شهریورماه امسال 

نیز ۱۳ قرارداد پژوهشی دیگر در حوزه ازدیاد برداشت نفت 
امضا شد.اکنون در وزارت نفت ۳۹ قرارداد کالن پژوهشی 
فعــال وجود دارد که بــا همکاری ۱۸ دانشــگاه  و مراکز 
تحقیقاتی دنبال می شــود و بخش قابل توجه آن به بحث 
مطالعات ازدیاد برداشت با همکاری دانشگاه ها مربوط است. 
این همکاری ها در ۹ میدان نفتی که در مرحله نخســت 
قراردادهای مطالعاتی ازدیاد برداشت کلید خورد، اکنون به 
نتایج قابل دفاعی رســیده و امیدها را به افزایش ضریب 
بازیافت در این میدان های افزایش داده است.در عین حال 
با دســتور وزیر نفت، طرح مطالعات جامع مخازن هم در 
دستور کار شــرکت ملی نفت ایران قرار دارد، طرحی که 
شامل بررسی های دقیق و تمرکز بر جزئیات مخزن مانند 
خواص سیال، خواص ســنگ مخزن و دیگر مشخصات 
مخزن اســت تا با مطالعه جدی و اساسی برخی مخازن، 
مسیر دســتیابی به ضریب بازیافت بیشتر در این مخازن 

هموار شود.
توسعه ساخت داخل

شرکت ملی نفت ایران با رویکرد بهره مندی حداکثری 
از توان ساخت داخل، طرح ها و پروژه های خود را مبتنی بر 
توان پیمانکاران و سازندگان ایرانی پیش برده است که در 
 )IPC( این میان، گذشــته از امضای قراردادهای توسعه ای
با شرکت های داخلی، بخش عمده تجهیزات و کاالها در 
غالب پروژه ها نیز در داخل تأمین می شــود. نمونه روشن 
آن را می تــوان در طرح عظیم و راهبردی انتقال نفت خام 
گوره به جاسک دید که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات آن از 
محل تولیدات داخلی تأمین شده و تولید برخی تجهیزات 
در این طرح برای نخستین بار در کشور کلید خورده است.
آنچه در این زمینه حاصل شــده، در امتداد مسیری است 
که در ســال ۹۳ و با هدف حمایت از توسعه ساخت داخل 
با طرح بومی ســازی ۱۰ گروه خانواده کاالهای کاربردی 
صنعت نفت کلید خورد و در ادامه به توسعه بیشتر تعامالت 

شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت با سازندگان ایرانی و 
استفاده بیشتر از ظرفیت های داخلی در پروژه های صنعت 

نفت شد.
مسئولیت اجتماعی نفت

شــرکت ملی نفت ایران از طریق مدیریت نظارت 
بر عمــران مناطق نفت خیز و شــرکت های تابع خود، در 
ایفای مســئولیت های اجتماعی نیز اقدام های گسترده ای 
اعم از نوسازی مدارس، افزایش سرانه فضاهای آموزشی، 
ورزشی و درمانی، راهسازی، توانمندسازی نیروهای بومی، 
آب رســانی و اجرای پروژه های دفع فاضالب شــهری و 
توســعه منابع طبیعی انجام داده است و پیرو تأکید وزارت 

نفت، این مهم همچنان با اولویت دنبال می شود.
تداوم مسیر توسعه

مجموع مــوارد مورد اشــاره به خوبــی بیانگر این 
واقعیت اســت که وزارت نفت در هشت سال اخیر با وجود 
مشــکالت و تنگناهای فراوان، از کارشکنی های داخلی 
گرفته تا تحریم های سختگیرانه و از کمبود منابع مالی تا 
رویارویی با موانع متعدد برای نقــل و انتقاالت مالی و...، 
توســعه میدان های نفتی به ویژه میدان های مشترک را با 
جدیت دنبال کرده و در این مسیر به فعالیت های مطالعاتی، 
همکاری با دانشــگاه ها، افزایش بهره مندی از توان بخش 
خصوصی و تقویت اتکا به توان داخل توجه زیادی داشته 
است.فراموش نکنیم میدان های نفتی ایران اغلب در نیمه 
دوم عمر خود قرار دارند، بنابراین برای توسعه و بهره مندی 
از ظرفیت های این میدان ها، دسترسی به سرمایه کافی و 
فناوری های روزآمد اجتناب ناپذیر است. پیش نیازهایی که 
دستیابی به آنها به واسطه تحریم ها به آسانی مقدور نبوده و 
حتی با فرض توسعه و تولید روزافزون هم، تحریم بازارهای 
صادراتی کشــور را نشانه رفته و فرصت های بسیاری را از 
صنعت نفت ایران سلب کرده است. نفت در چنین شرایطی 

زنده است و مسیر توسعه را ادامه می دهد.

روابط عمومی 
شرکت ملی نفت ایران
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار گاز

با همکاری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد صورت گرفت؛

برپایی نمایشگاه عکس طلیعه انقالب در شهرستان 
مرزی سرخس

همزمان با چهل و دومین فجر پیروزی انقالب اسالمی، نمایشگاه عکس با 
عنوان » طلیعه انقالب » در محل نگارخانه کمال الملک مجتمع مسکونی گاز شهید 

مهاجر سرخس دایر شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد، در 
این نمایشــگاه که به مناســبت دهه مبارک فجر برپا شده، آثار عکاسی آقای 
سید جلیل حسینی زهرایی استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن عکاسی 
خراســان رضوی به نمایش درآمده است.این خبر حاکیست: آثار عکاسی سید 
جلیل زهرایی با مضمون رویدادهای ۴۲ ســاله انقالب اســالمی با محوریت 
دهه فجر، ســال های دفاع مقدس، ورود اسرا به میهن اسالمی، حضور پرشور 
هموطنان در راهپیمایی های ۲۲ بهمن می باشد، این هنرمند خراسانی تاکنون 
در ۱۰۰ نمایشــگاه داخلی و ۱۰ نمایشــگاه گروهی خارجی حضور داشــته و 
همچنین موفق به کسب سه جایزه عکاســی بین المللی از کشورهای ژاپن، 
آلمان، مقدونیه شده است.گفتنی است: نمایشگاه عکاسی » طلیعه انقالب »  با 
همکاری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، اداره فرهنگ و ارشاد سرخس 
و انجمن عکاسان خراســان رضوی دایر گردیده و بازدید از این نمایشگاه در 
ایام ا... دهه فجر از ســاعت ۱۷ تا ۲۱ در محــل نگارخانه کمال الملک برای 

عموم آزاد است. 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 1۸ پروژه 

گازرسانی ازسوی مهندسی و توسعه گاز
مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران از بهره برداری و آغاز 

عملیات اجرایی ۱۸ پروژه گازرسانی در دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، بهرام صلواتی در 
این باره گفت: عملیات اجرایی دو پروژه مهم و کلیدی خط انتقال گاز محمدیه 
قم - پارچین و میناب - ســیریک در دهه فجر امسال آغاز می شود، همچنین 
واحدهای تکمیلی تأسیســات تقویت فشــار گاز صفاشهر، بیدبلند، حسینیه و 
فراشبند و سه طرح مخابراتی، ۶ پروژه زیربنایی و ساختمانی و خط لوله باغین 

- فوالد بوتیا نیز به بهره برداری رسمی می رسند.
پاالیشگاه گاز ایالم برای تنوع تولید

 برنامه دارد
مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم با بیان اینکــه این واحد صنعتی 
برای تنوع تولید خــود در آینده برنامه دارد، اظهار کرد: اکنون زنجیره متنوعی از 
محصوالت متان، اتان، گاز مایع خام، میعانات گازی و گوگرد در پاالیشــگاه گاز 

ایالم تولید می شود.
روح اهلل نوریان در دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان ایالم از افزایش 
تولید ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد و گفت: در این زمان 
در تحویل گاز طبیعی به خط، ۵ درصد، میعانات گازی ۵ درصد و در مقدار تولید 
گوگرد ۱۰ درصد  افزایش داشــتیم، ضمن آنکه در همین بازه زمانی رشد ۱۶۰ 
درصدی در گاز مایع خام اتفاق افتاده که به پارس جنوبی و پتروشــیمی ایالم 
تحویل شده است.وی با بیان اینکه پاالیشگاه گاز ایالم به منظور بهره برداری و 
تصفیه گاز ترش استحصالی از چاه های گازی منطقه تنگ بیجار ساخته شده 
و تأمین گاز استان ایالم و استان های همجوار از اهداف ساخت این پاالیشگاه 
اســت، افزود: خوراک پاالیشگاه گاز ایالم از گازهای ترش میدان گازی تنگ 
بیجار تأمیــن و با خط لوله ای با ظرفیت ۶.۸ میلیــون مترمکعب در روز وارد 
پاالیشــگاه گاز ایالم می شــود و در مرحله دوم، این مقدار با اضافه شدن ۳.۴ 
میلیون مترمکعب در روز، به ۱۰.۲ میلیون مترمکعب می رسد.مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: ایجاد صنایع بزرگ در هر منطقه می تواند تأثیر 
زیادی بر جنبه های مختلف اقتصاد داشته باشد که وجود این پاالیشگاه از این 
قاعده مستثنا نیست و پاالیشگاه گاز ایالم از معدود صنایع بزرگ فعال در استان 
اســت که تأثیری قابل توجه بر اقتصاد ایالم دارد. این واحد صنعتی همچنین 
برای افزایش در تنوع تولید محصوالت جانبی برنامه های مدونی طراحی کرده و 
در حال اجرا دارد.نوریان  ادامه داد: اشتغال حدود یک هزار نفر نیروی کار و ایجاد 
فرصت های اشتغال غیرمستقیم، کمک به رشد و توسعه پیمانکاران بومی، خرید 
بخش قابل  توجهی از تجهیزات عمومی مورد نیاز پاالیشگاه در استان و منطقه 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در 
زمینه های پژوهش، بخشی از تأثیرات این واحد صنعتی در اقتصاد استان است.

وی یادآور شــد: این واحد صنعتی به عنوان تنها پاالیشگاه غرب کشور شرایط 
راهبردی و خاصی را برای این شرکت به وجود آورده و عمده مصرف کنندگان 
گاز آن مربوط به بخش خانگی است که در فصل سرما و افزایش مصرف گاز، 
وجود این پاالیشگاه در این منطقه از کشور بسیار بااهمیت تر می شود، به نحوی  
که افزون بر اســتان ایالم، اســتان های همجوار از محصول گاز شهری این 
شرکت بهره مند  می شــوند و از زمان راه اندازی پاالیشگاه از سال ۸۶ تاکنون 
مصرف کنندگان این اســتان ها با کمترین افت فشار روبه رو بوده اند.مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه این مجموعه در سال های گذشته همسو 
با مسئولیت های اجتماعی، گام های ارزشمندی برای جامعه هدف برداشته است، 
افزود: پاالیشــگاه گاز ایالم هم زمان با انجام مأموریت های سازمانی، تالش 
می کند به مناطق کمتر توســعه یافته کمک کند و بر این اصل اعتقاد دارد که 
فعالیت مؤثر در این حوزه افزون بر منشأ اثرگذاری مثبت در استان، سبب عمران 
و آبادانی در روستاهای اطراف می شود. اهلل نور کریمی تبار، نماینده ولی فقیه در 
استان ایالم هم در این دیدار گفت: هم اکنون جایگاه کشورمان به برکت انقالب 
اسالمی در زمینه های مختلف صنعتی، نظامی، پزشکی، کشاورزی، ورزشی، هوا 
فضا، نانوفناوری، اختراع ها و تولید علم و... در ردیف کشــورهای برتر دنیا قرار 
دارد. این در حالی اســت که پیش از انقالب از این پیشرفت ها خبری نبود.وی 
به پیشــرفت های پاالیشگاه گاز ایالم در زمینه سالمت نظام اداری، پژوهش، 
تولید، اشــتغال و... اشاره و تصریح کرد: گزارش مسئوالن پاالیشگاه گاز ایالم 
امیدوارکننده است و بی شــک نقش مدیریت بومی در تحقق این پیشرفت ها 
بی بدیل است.نماینده ولی فقیه در استان ایالم با بیان اینکه با راه اندازی فاز دوم 
این واحد صنعتی هم تولید بیشتر می شود و هم در اشتغال زایی جوانان این دیار 
تأثیرگذار خواهد بود، افزود: تالش مســئوالن این واحد صنعتی برای تضمین 
تولید گاز در استان و استان های همجوار قابل تقدیر و قدردانی است، به طوری 
که تاکنون با تولید پایدار و مستمر این مجموعه، هیچ گونه مشکل قطعی گاز 

در استان مشاهده نشده است. 

ماالکا علیه هرمز؛

جنگ تنگه ها وارد مرحله جدیدی می شود؟

یک  توقیف  گذشــته  روزهای  طی 
نفتکش  ایرانــی و یک نفتکش چینی در 
آبهای نزدیک به اندونزی خبر ساز شده 
است و به نظر می رسد جنگ تنگه ها در 

حال ورود به مراحل جدیدی است.
طی ســال های گذشته و در طول 
دســت و پنجه نرم کردن کشورمان با 
تحریم های امریکا بارها شــاهد اتفاقی 
از قبیل توقیف نفتکش  کشورمان توسط 
یک کشــور ثالث و بــا صحنه گردانی 
آمریکایی ها بوده ایم.در واقع آمریکایی ها 
زمانی به ســمت فشــار برای توقیف 
نفتکش ها یــا محموله های ایران رفتند 
که دیدند نمی توانند به تنهایی با اعمال 
تحریم فروش نفت به هدف خود، یعنی 
محروم کردن ایران از درآمد های نفتی 
و متعاقبا تســلیم شدن در برابر فشار ها 
برســند.بر همین اســاس بود که جان 
بولتون در زمان توقیف نفتکش گریس 
۱ ایران توســط انگلیس در تنگه جبل 
متحده  »ایــاالت  بود:  گفــت  الطارق 
و متحدانــش به جلوگیــری از منفعت 
بردن رژیم های تهران و دمشق از این 
تجارت غیرقانونی ادامه خواهند داد.«اما 
این همه ماجرا نیســت. چنانکه به نظر 
می رســد تنگه ها به محــل رویارویی 
قدرت هــای جهان تبدیل شــده اند. از 
تنگه ماالکا در شــرق دور که به تازگی 
با توقیف دو کشــتی چینــی و ایرانی 
خبرســاز شده است تا تنگه باب المندب 
در غرب آسیا که به محل تنازع نظامی 
یمنی ها با عربســتان تبدیل شده است. 
از تنگــه جبل الطارق در کرانه آفریقا و 
اروپا که کشــتی ایرانی گریس در آن 
به دلیل دور زدن تحریم ها توقیف شــد 
تا تنگه هرمز در ســواحل جنوبی ایران 
که کشتی های انگلیســی و کره ای به 
دلیل آلوده کردن محیط زیســت در آن 
متوقف شــدند.در واقع به نظر می رسد 
جنگ تنگه ها وارد مراحل جدیدی شده 
است. نوعی جنگ نیابتی که از یک سو 
تــالش برای حفظ هژمونــی و برتری 
قدرت های بزرگ را به نمایش می گذارد 
و از ســوی دیگر بیانگر تحمیل قواعد 
غیر متقارن جدیدی اســت که از سوی 
بقیه کشورها برای حفظ منافع ملی پی 

گرفته می شود.
توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق

اولیــن اقــدام مهــم در جنــگ 
تنگه هــا در دوره تحریم به تابســتان 
ســال گذشــته باز می گردد. سیزدهم 

تیرمــاه ســال ۱۳۹۸ برابر بــا چهارم 
جــوالی ســال ۲۰۱۹ مقامــات تنگه 
نیروی دریایی سلطنتی  الطارق و  جبل 
بریتانیا، کشــتی نفتی حامل نفت ایران 
را در نزدیکــی این تنگه توقیف کردند.
با اســتقبال آمریکا  انگلیس  اقدام  این 
مواجه شــد و در واقع نخســتین اقدام 
جدی بود که توســط یک کشور ثالث 
در راســتای اجرای غیر مستقیم تحریم 
های آمریکا علیه ایران انجام می گرفت 
و همیــن امر طرف هــای آمریکایی را 
سر شــوق آورد.نخســتین بهانه برای 
توقیف نفتکش ایرانــی این بود که این 
انتقــال محموله خود  نفتکش در حال 
به پاالیشگاه بانیاس ســوریه بوده که 
گویا این مســئله از سوی اتحادیه اروپا 
مشــمول تحریم شده بود. اما این ههه 
ماجرا نبود. روی دیگر سکه تالش یک 
متحد آمریکا برای رویارویی خاموش با 
ایران بود.در حالــی دولت محلی جبل 
الطارق مدعی بود که در توقیف نفتکش 
ایرانی درخواســت هیچ کشوری مطرح 
نبوده اســت که اســناد غیرقابل انکار 
از درخواســت های آمریکا برای چنین 
اقدامی وجود داشــت.در همان روزهای 
نخســت ماجرا مقامات ایرانی از رئیس 
جمهــور گرفته تا وزیر دفــاع و وزارت 
امور خارجــه تآکید کردند که این اقدام 
لندن بی پاسخ نخواهد ماند و ایران به 
راهزنی انگلیس پاسخ قاطع خواهد داد.
دادگاه منطقه جبل الطارق به هر بهانه 
ای که بود در روزهای نخســت زمان 
توقیف این کشــتی را بــرای دو هفته 
تمدید کــرد. کار تا جایــی پیش رفت 
انقالب در ســخنرانی  که رهبر معظم 
خــود در روز ۲۵ تیرماه در دیدار با ائمه 
جمعه گفتند: »انگلیــس خبیث دزدی 
دریایی می کند و ِکشتی ما را می دزدد؛ 
جنایت می کنند و شــکل قانونی به آن 
می دهند. جمهوری اســالمی و عناصر 
مؤمن نظــام، این خباثت ها را بی جواب 
نمی گذارند.«تنهــا ۲ روز بعــد از این 
سخنان رهبری، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اعالم کرد که نفتکش »استنا 
امپرو« به معنی »امپراتور در بند« را که 
با پرچم انگلیس تردد می کرد در آبهای 
تنگه هرمز و به خاطر نقض قوانین بین 
المللی کشتیرانی و عدم توجه هشدارها 
توقیف کرده اســت. البتــه ایران دوم 
مردادماه در نامه ای به شورای امنیت، 
اســناد قانونــی بودن توقیف کشــتی 

انگلیســی را ارائه می کند. انگلیس هر 
چه تالش کرد تا این ایران باشــد که 
اول نفتکش انگلیس را آزاد کند نشــد 
که نشد و نهایتا عصر روز پنجشنبه ۲۴ 
مرداد رســانه های محلی جبل الطارق 
خبر دادنــد که دادگاه این منطقه تحت 
حاکمیت بریتانیا بــه آزادی ابرنفتکش 
ایرانی »گریس- ۱« رای داده و دولت 
انگلیس سرانجام بعد از پنج هفته تانکر 
نفتکــش گریــس ۱ را آزاد کرد.ایران 
بالفاصله نام کشــتی را بــه »آدریان 
دریا« تغییر داد و این نفتکش بالفاصله 
محموله خود را در ســوریه تخلیه کرد.
علی رغم اینکه انگلیس نفتکش ایران 
را آزاد کــرده بود امــا روند رفع توقیف 
نفتکش انگلیسی چند هفته ای به طول 
انجامید و بعد از حدود ۵ هفته در روز ۱ 

مهر آزاد شد.
ناوگان نفتکش های ایران در راه 

ونزوئال
روزهای نخست امسال هم اعزام 
۵ نفتکش ایرانی به سمت ونزوئال خبر 
ســاز شــد. این نفتکش ها هم تحریم 
های آمریــکا علیه ایران را نقض کرده 
بودند و هم تحریم هــای آمریکا علیه 
ونزوئال را زیر پا گذاشته بودند.در طول 
چنــد هفته حرکت ایــن نفتکش ها به 
ســمت ونزوئال که اتفاقــا این بار هم 
در کمال قــدرت از تنگه جبل الطارق 
عبور کردند آمریکا بارها از تصمیم خود 
برای توقیف این نفتکــش ها خبر داد 
و تــالش کرد تا پیش از رســیدن آنها 
به مقصد حتی با تهدید و تطمیع خدمه 
آن جلوی ادامه حرکــت آنها را بگیرد.
در همیــن راســتا مقامــات آمریکایی 
حتــی از اعزام چند کشــتی جنگی به 
آبهای نزدیــک ونزوئال خبــر دادند و 
یک هواپیمای شناسایی شناورها نیز به 
اما با  منطقه فرستاده شد.این تحرکات 
واکنش جدی ایران روبرو شد و  طرف 
ایرانی با صراحــت تمام اعالم کرد هر 
گونه ایجاد مزاحمت برای نفتکش های 
ایرانی با واکنش قاطع کشورمان مواجه 
خواهد شد. علی رغم تمام تهدید های 
آمریکا اما این نفتکش ها به ســالمت 
به مقصد خود رســیده و محوله خود را 

تخلیه کردند.
ادعای توقیف بنزین ایران در 

نفتکش های یونانی
چند ماه بعد از بازگشت ۵ نفتکش 
ایرانی از ونزوئال آمریکا مدعی شــد که 

یــک محموله بنزین ایران که توســط 
نفتکــش های متعلق به یک شــرکت 
یونانی در حــال حرکت به ونزوئال بود 
را توقیف کرده است.واشــنگتن با سرو 
صدای زیاد به موضوع توقیف محموله 
این نفتکش هــا پرداخت و تالش کرد 
تا از ایــن طریق برای خــود اعتباری 
کسب کند اما مقامات ایران با صراحت 
اعالم کردند که این محموله متعلق به 
کشورمان نیســت.در طول این کش و 
قوس هم خبر رسید که نیروی دریایی 
ســپاه پاسداران یک شناور یونانی را در 
نزدیکی آبهای ســرزمینی کشــورمان 

برای مدتی توقیف و سپس آزاد کرد.
توقیف نفتکش کره ای به دلیل آلوده 

کردن محیط زیست
چند سالی اســت که ایران برای 
آزاد ســازی چند میلیارد دالر پول نفت 
خود که در بانک های کــره ای بلوکه 
شــده، پیگیری های مفصلی انجام داده 
اســت.چند هفته پیش یــک نفتکش 
دریایی ســپاه  نیروی  توســط  کره ای 
و بنــا به درخواســت ســازمان بنادر و 
کشــتیرانی ایران به خاطر آلوده کردن 
محیط زیســت در خلیج فارس توقیف 
شــد.د رحالی کــه مقامات کــره ای 
سعی داشــتند توقیف این نفتکش را به 
ربط  ایران  پول های  آزادسازی  موضوع 
بدهند اما ایــران اعالم کرد که این دو 
پرونــده ربطی به هم ندارد. با این حال 
اما مقامات کره جنوبی به سرعت دست 
به کار شــدند تا بتوانند با طرف ایرانی 
برای آزادســازی پول هــا و در کنار آن 
رفع توقیف نفتکش بازداشتی به نتیجه 
برســند.این تالش ها فعال نتیجه ای در 
برابر نداشــته و کره ای ها همچنان از 
تالش برای تعامل با ایران در این زمینه 

صحبت می کنند.
توقیف نفتکش های ایرانی و چینی در 

آبهای اندونزی
چنــد روز پیش ســازمان امنیت 
دریانــوردی اندونــزی از توقیــف دو 
نفتکش در نزدیکی آبهای این کشــور 
خبر داد. مقامات اندونزی مدعی شدند 
کــه ســامانه های راداری و مکان یابی 
این دو نفتکش خاموش بوده و به طور 
تصادفی آنها را در حال انتقال کشــتی 
به کشتی نفت شناســایی کرده است.
دولــت چین از اندونزی بــرای توقیف 
ایــن نفتکش هــا توضیح خواســته و 
طرف ایرانی هم خواستار ارائه جزئیات 

تخلفات ادعایی شــده است.نکته مهم 
درباره اتفاق اخیر، استفاده نیابتی آمریکا 
از اندونــزی علیه ایران و چین اســت. 
اندونــزی در زمان دولــت قبل روابط 
بسیار نزدیکی با ایران داشت چنانکه در 
رای گیری های شــورای امنیت سازمان 
ملل درباره ایران نیز این روابط نزدیک 
نمود واضحی داشت.در حالی از چند روز 
نفتکش های مذکور  توقیف  پیش زمان 
از ســوی مقامات قضایی  اندونزی  در 
این کشور حدود یک هفته تمدید شده 
اســت که به گفته آنها در صورتی که 
اسناد معتبری از تخلف این دو نفتکش 
از ســوی ســازمان امنیت دریانوردی 
اندونزی ارائه نشود این دو نفتکش رفع 
خطیب زاده  شد.ســعید  خواهند  توقیف 
سخنگوی وزارت امور خارجه به تازگی 
درباره وضع نفتکش توقیف شــده ایران 
در اندونزی، گفته است: »گزارش هایی 
که دولت اندونزی داشته حاکی از فنی 
بودن مسئله است. تحوالت در این باره 
مثبت بوده و ما دسترسی های کنسولی 
به خدمه کشتی داشــته ایم. کاپیتان و 
معاون وی روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه به 
عرشه بازگشــتند. امیدواریم این مسئله 
را با توجه بــه قوانین اندونزی به زودی 

حل کنیم.«
آغاز و پایان جنگ تنگه ها

همان طور که اشاره شد دور جدید 
جنگ تنگه ها محدود به موارد یاد شده 
نیســت. چنانکه در ماه های اخیر یک 
کشــتی ســعودی در تنگه باب المندب 
مورد حمله شناورهای حوثی های یمنی 
قرار گرفــت. در عین حال چندی پیش 
نیز یک کشتی چینی در تنگه ماالکا به 
صورت نیابتی از سوی سنگاپور توقیف 
شــد.جنگ تنگه ها بــا توقیف نفتکش 
ایرانی گریس در تنگــه جبل الطارق و 
به تحریک آمریکا آغاز شد، اما مطابق 
و  نرفت  پیش  آمریکایی ها  برنامه ریزی 
طبعــا پایان دادن بــه آن نیز در اختیار 
آمریکا نخواهد بود. به خصوص با توجه 
به ایــن نکته که آمریکا راســا کنترل 
هیــچ یک از تنگه های یاد شــده را در 
اختیار ندارد و مجبور اســت به صورت 
نیابتــی این جنگ را ادامه بدهد و طبعا 
کشــورهایی کــه قرار اســت به جای 
آمریکا در این رویارویی درگیر شــوند، 
انگیزه هــای پر قدرتی بــرای ادامه ان 

نخواهند داشت.
سجاد زمانی علیشاه
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گزارش

به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد؛

آیین تکریم از بازنشستگان و تجلیل از تالشگران پروژه های
 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

همزمــان با آغــاز ایــام اهلل دهه مبــارک فجر 
آیین شــکوه خدمت تکریم از بازنشســتگی و تجلیل 
از تالشــگران پروژه ها و بیست و ششــمین سالگرد 
تاسیس شــرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشیمی 
در ســالن همایش ســاختمان هلدینگ خلیج فارس با 
حضــور مهندس حبیب اله بیطرف، رئیس هئیت مدیره 
و مهندس صفرعلی بابایی، مدیر عامل شرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشــیمی و مدیران ستادی و مدیران 

پروژه های این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت مدیریت توسعه 
پتروشیمي در ادامه این مراســم با برنامه های متنوع. 
مفرح و شاد. شامل موســیقی گروه سرود دستان گویا 
)خواهران ناشــنوا( و نوازندگی و خوانندگی موســیقی 
سنتی پخش فیلم شرکت و ســخنرانی بیطرف رئیس 

هئیت مدیــره و بابایی مدیرعامل این شــرکت بدلیل 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در دو بخش مجزا 
تکریم از بازنشســتگی پیشکســوتان و در بخش دیگر 
از  تالشگران پروژه های راه اندازی شده ایالم و پروژه 

عظیم پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج فارس بعمل آمد.
مدیرعامل شــرکت  بابایی،  مهندس صفرعلــی 
مدیریت توسعه صنایع پتروشــیمی ضمن گرامیداشت 
ایام دهه فجر بیان کرد:در آســتانه بیســت وششمین 
سالگرد تاسیس شرکت و تبریک کارکنان که به افتخار 
بازنشســتگی نائل آمدند و از نقش مهم آنها در به ثمر 
رســیدن پروژه های شــرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشیمی و موفقیت های بدست آمده در اجرای بیش 
از ۸۱ پروژه تشکر کرد این حاکی از همدلی ،همیاری و 
همکاری شما کارکنان در کسوت بازنشستگان گرانقدر 

و تالشگران عزیز است.
مهندس حبیب الــه بیطرف، رئیس هئیت مدیره 
شــرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمی در این 
مراســم پس از تبریک ایام اهلل دهه مبارکه فجر گفت: 
یکســال اخیر بیشترین فشــارهای تحریم به اقتصاد 
ایران وارد شــد و هدف دشمنان ایران به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران و محصوالت پتروشــیمی اســت. 
وی تصریح کرد: اگرچه فشــارهایی بــه اقتصاد ایران 
و مردم ایران وارد کردند ولی کشــور به زانو در نیامد 
و هیچــگاه صادرات نفت به صفر نرســید. وی افزود: 
درسال ۹۸ پتروشیمی ایران ۱۵ میلیارد دالر محصول 
تولید و ۱۰ میلیــارد دالر محصوالت تولیدی را صادر 
کرد. همچنین پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها با تمام 
ظرفیت کار کردند و بیشــترین صادرات فرآورده های 

نفتی در طول تاریخ به دســت آمد.طرح های توســعه 
صنعت پتروشــیمی هم متوقف نشد و قرار است طی 
ســال ۹۹ و تا پایان سال۱۷  طرح توسعه پتروشیمی با 
مبلغ سرمایه گذاری۱۱ میلیارد دالر افتتاح شود. تا حاال 
۱۲ مورد آن افتتاح شــده که سه تای آنها طرح عظیم 
پاالیشــگاه گازی بیدبلند و طرح الفین و SRU ایالم 
و پتروشــیمی لردگان مربوط به هلدینگ خلیج فارس 
بوده اســت. در شرایط تحریمهای سنگین و سخت، ما 
به توسعه ســاخت داخل کاال و تجهیزات صنایع نفت 
و گاز و پتروشــیمی بیشــتر پرداختیم و امروز بیش از 
۶۵ درصــد کاال و تجهیزات مــورد نیاز صنعت نفت و 
پتروشــیمی در داخل کشــور تولید می شود. مهندس 
بیطرف در جمع بندی ســخنان خویش اظهار کرد: ما 
توانسته ایم فشار تحریمها را تحمل کنیم، _ما توانسته 

ایم به شــرکتهای دانــش بنیان بیشــتر اعتماد کنیم 
و ما توانســته ایم به بخشــی از فناوری های ساخت 
تجهیزاتمان دست پیدا کنیم. همچنین ما توانسته ایم 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی را حفظ و افزایش 
بدهیــم و همه اینها در گرو تالش متخصصان و تدبیر 
مدیران ما بوده اســت و امروز ضمن گرامی داشت یاد 

شهیدان، از زحمات تالشگران تقدیر می کنیم.
در پایــان و بــا اهدا گل و لــوح تقدیر و هدایای 
دیگر از بپیشکســوتان گرانقدر و تالشگران پروژه های 
ایالم و بیدبلند خلیج فارس بویژه از زحمات شبانه روزی 
مهندس صفرعلی بابایــی، نایب رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشیمی 
بعنوان مدیرنمونه، موفق و سخت کوش تقدیر و تشکر 

شد.
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گفتمان

مهندس صفرعلی بابایی، دستاوردهای شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی را تبیین کرد؛

اجرای ۸1 پروژه به ارزش ۲7 میلیارد دالر
به مناســبت بیست و ششمین ســالگرد تاسیس 
 )PIDMCO( شرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشیمی
کــه در ۱۱ بهمن ۱373 به  عنوان یک شــرکت دولتی 
تأسیس گردید و پس از خصوصی  سازی در سال ۱3۹۲ 
در قالب یکی از شرکت  های زیرمجموعه هلدینگ صنایع 
پتروشیمی خلیج  فارس واگذار شد و بر اساس مأموریت 
و اهداف جدید، نقش توسعه طرح  های پتروشیمی را به 
شــکل مدیریت خدمات طرح، مدیریت اجرای طرح در 
قالب قرارداهای P.C. EPC و مدیریت طرح های زیربنایی 
و ساختمانی را بر عهده گرفته است. این شرکت تا کنون 
به  عنوان یکی از حلقه  های مؤثر در جهش صنعتی کشور 
بیش از 55 طرح با ســرمایه  گذاری ۲۱.5 میلیارد دالر 
را اجــرا کرد، به گونه ای که برخــی از این طرح  ها محل 
اتکای کشــور برای تأمین ارز در شرایط تحریم و منابع 
محدود بوده  اند. این شــرکت هم  اکنون ۲6 طرح ملی با 
سرمایه گذاری حدود 6 میلیارد دالر را دست اجرا دارد که 

بخشی از آنها در مرحله اتمام و راه اندازی قرار دارند.
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی نزدیک 
بــه ۳ دهه تجربه موفق در اجــرای پروژه های بزرگ 
در عرصه طرح های توســعه ای پتروشــیمی، یکی از 
پیشــگامان این عرصه در بین شرکت های خصوصی 
کشــور می باشــد و افتخارات با ارزشــی کسب کرده 
است؛ مشارکت و نقش  آفرینی در ۸۱ طرح پتروشیمی 
با مبلغ ســرمایه گذاری معادل ۲۷ میلیارد دالر، استقرار 
اســتانداردهای مدیریت اجرای طرح  های پتروشیمی، 
ارائه راهکار و فعال کردن طرح  های پتروشیمی دارای 
تأخیر، به نتیجه رساندن پروژه  های بزرگ ملی، انجام 
بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتــی در حوزه مدیریت پروژه، 
تهیه مدل جامــع بلوغ مدیریت پــروژه برای صنعت، 
تهیه و تدوین نظام مبتنی بر شایســتگی برای صنعت 
پتروشــیمی، ترجمــه و تألیف بیــش از ۵۰ جلد کتاب 

مدیریت پروژه و تربیت نیروهای پروژه  محور.
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ، نقش 
بی  بدیل مســتقیم و غیرمســتقیم  در جهش اول، دوم 
و ســوم پتروشیمی کشــور را داشــته و توانسته  است 
شــعار »ما می توانیم« و »خودبــاوری« را در صنعت 
پتروشیمی تحقق بخشد. این شرکت تاکنون در تکمیل 
و راه  انــدازی بیش از ۳۰ پروژه پتروشــیمی )از جمله 
پروژه های جدیداالفتتاح و راه اندازی شــده پاالیشگاه 
گازی بیدبلند خلیج فارس بــه ارزش ۳.۴ میلیارد دالر 
و فاز دوم مجتمع پتروشــیمی ایالم شــامل واحدهای 
الفین و گوگردزدایی و هیدروژن به ارزش ۸۶۰ میلیون 
یــورو( به عنــوان مدیریت خدمات پــروژه MC نقش 
داشته  است. ســاخت پایانه  ها و مخازن صادراتی بندر 
امام، مخازن متمرکز عســلویه، خــط لوله اتیلن غرب 
کشور از دیگر اقدامات برجسته مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی است.
این شــرکت عــالوه بــر طراحی و مهندســی، 
ســاختمان و نصب، راه اندازی، مدیریت اجرای پروژه، 
تــدارک و تامین کاال، در اجرای طــرح  های زیربنایی 
و ساختمانی همچون ســاخت مجتمع  های مسکونی، 
فضاهای آموزشــی، بیمارســتان، محوطــه ترمینال و 
فرودگاه، تاسیســات آب و برق و سیســتم فاضالب، 

میهمانسراها و بسیاری دیگر، نقش آفرینی 
کرده  است.

شــرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشمی هم 
اکنون در ســاخت طرح شیرین  سازی برش سبک نفتا 
پتروشیمی بوعلی سینا، طرح پلی پروپیلن پتروایرانیان، 
طرح تفکیک برش نفتای سنگین پتروشیمی نوری،طرح 
زیروفلرینگ پتروشیمی نوری، طرح پلی اتیلن سنگین 
پتروشــیمی دهدشــت، واحد متانول پتروشیمی آپادانا 
خلیج فارس، واحد آمونیاک و اوره پتروشــیمی هنگام، 
واحد الفین پتروشــیمی گچســاران، واحــد پلی اتیلن 
ســنگین پتروشــیمی گچســاران، واحد اتیلن اکساید 
پتروشیمی اندیمشک، واحد NGL پتروپاالیش دهلران 

و چند طرح دیگر را عهده  داری می  نماید.
هیات  نایب رئیس  بابایــی«،  مهندس »صفرعلی 
مدیره و مدیرعامل شــرکت مدیریت توسعه پتروشیمی 

که اگر ایشــان را مغز متفکر پروژه  های پتروشــیمی 
بنامیــم، بیراهــه نگفته ایــم، در گفتگویــی در غرفه 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس در بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی نفت تهران، تجربیات بیش از سه 
دهه مدیریت مجاهدانه پروژه، را به اشــتراک گذاشته 

است که در ادامه تقدیم می گردد.
آقای مهندس بابایی، در زمینه مستندســازی دانش فنی  ��

و مهندســی »مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی« و صدور 
آن چه اقداماتی انجام داده اید؟

اولویت شــرکت، جذب دانــش و توانمندی برای 
حمایت از واحدهای کشــور است و صدور خدمات فنی 
و مهندسی جزو اولویت هایمان نبوده است.  واحدهایی 
را که تاکنون در کشــور ســاخته ایم از تجربه اش در 
ســاخت واحدهای جدید اســتفاده می کنیم و چنانچه 
به تکنولوژی به روز دســت پیدا کنیــم قطعا آن را به 
کار خواهیــم گرفت. البته ناگفتــه نماند که در طراحی 
و ســاخت پروژه ها، این دانش بدون حضور شــرکای 
خارجی به دســت آمده و باعث به روز شدن دانش فنی 
و مهندســی بر اســاس تجربیات خودمان شده است. 
همچنیــن در دانش فنی و مهندســی کــه تاکنون در 
ساخت واحدهای پتروشیمی استفاده می شده، ایراداتی 
مطــرح بوده که خیلــی از اینها و راه حل شــان را به 
دارندگان الیسنس ارائه دادیم و به روز کردیم. بنابراین 
در ساخت واحدهای جدید، توانایی انجام کار را داریم و 
در زمینه تکنولوژی جدید هم به طرق مختلف سعی به 
تامین آنها شــده است. امروزه با افتخار می توانم اعالم 
کنم که صفر تا صد پروژه ها را می توانیم با دانش فنی 
و مهندسی ایرانی، طراحی کرده و بسازیم و مشکلی در 

این زمینه نداریم.
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان 
یک مرکز تخصصی صنعت پتروشیمی با سوابق، تجارب 
و دانش کافی در زمینه هــای مختلف صنعت همچون 
خرید تجهیــزات، خدمات مشــاوره، راه اندازی طرح و 
فناوری  های خاص، اســت و در جاهایی که نیاز داریم 
به صورت غیر رسمی با شــرکتهای خارجی یا واسطه 
شان ارتباط داریم. مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در 
شرایط تحریم  با رعایت کامل قوانین و مقررات و طبق 
قراردادهــای منعقده در پروژه ها فعالیت می کند، اما در 
نبود شــرکت های خارجی معطل نمی  مانیم و خودمان 
کار را بــا توان و حمایت داخلی انجام داده و می دهیم. 

قطع به یقین با استفاده از تجاربی که شرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشیمی دارد، هزینه تمام شده اجرای 
پروژه ها توسط این شرکت چه در داخل و چه در خارج، 

بسیار مناسب و ارزان تر است.
چه فاکتورهایی در انتخاب پروژه بیدبلند خلیج فارس به  ��

عنوان یک مگاپروژه جهانی در سال 2020 موثر بوده است؟

قرار بــوده این پروژه در مناقصــه بین المللی به 
شرکتهای خارجی واگذار شــود و در قالب کنسرسیوم 
کار تا بخشــی جلو رفته و متوقف شــده بود و شرکت 
ملــی گاز و هلدینگ خلیج فارس به مدیریت توســعه 
صنایع پتروشــمی اعتماد کرد و ما در کنار کنسرسیوم 
قرار گرفتیــم. با توجه به تجربیاتی کــه در واحدهای 
NGL داشــتیم، توانســتیم واحدها را به خوبی طراحی 
کنیم و مهندسی اولیه کار را انجام بدهیم. لذا خودمان 
هم اصرار داشــتیم که کار خــارج از مجموعه با توجه 
به قراردادی که در قالب کنسرســیوم داشــتیم، انجام 
نشــود. واقعا تجربه داشتیم که HSE و حفظ تجهیزات 
به شــرکت های خارجی سپرده نشد واقدام مثبتی بود، 
اعتماد به شــرکتهای خارجی هم باعث می شــد تا با 
مشکالتی مواجه شویم و این شرکتها هم بهترین حربه 
را در فرار از پاســخگویی، تحریم اعالم می کردند. به 
هر حال توانســتیم کار را در ساختار مجموعه خودمان 
با کنسرســیوم مدیریت بکنیم و منابع مالی پروژه هم 
توســط هلدینگ، صندوق توسعه ملی ، بانکها و بورس 
و سرمایه شــرکتهای تولیدی انجام شد. نکته بارز این 
پــروژه آن بود که فرصت را از دســت ندادیم و معطل 
خارجیها نشــدیم و از تمام فرصتهــا و تجربیات برای 
پیشبرد کار اســتفاده کردیم. ساخت پاالیشگاه گاز بید 
بلند خلیج فارس با ۳.۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری نماد 
خودباوری ایرانی می باشد چون با مهار فلرها و استفاده 
از آن عالوه بر ارزش افزوده خوراک در تولید محصول 
با ارزش افزوده، از آلودگی محیط زیست هم جلوگیری 

کردیم.
آیا مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در پروژه فلرزدایی  ��

دیگری مشارکت دارد؟
در عسلویه به طور معمول و در شرایط نرمال بهره 
برداری، پتروشیمی ها فلرینگ ندارند و معموال در زمان 
راه اندازی یا shut down واحدها گاز به ســوی فلرها 
هدایت می شود. مطابق سیاست های زیست محیطی و 
ارزش افزایی در شرکت پتروشیمی نوری پروژه بازیابی 
گازهای ترش فلر و تبدیــل ترکیبات گوگردی به کود 
ســولفات آمونیوم در دســتور کار قرار گرفته و پروژه 
»زیــرو فلرینگ«  به ارزش حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
تعریف و با اتکا به دانش فنی داخلی قرارداد این پروژه 

به شرکت های دانش 
بنیان و سازندگان 

داخلی اعتماد کردیم و 
ریسک کار را پذیرفتیم 
کما اینکه این روند در 

مورد شرکتهای خارجی 
هم وجود داشت. 

شرکتهای معظم داخلی 
هم اکنون در قطعات 
تولیدی از شرکتهای 

دانش بنیان استفاده می 
کنند و توانستیم اینها را 

به هم وصل کنیم



یکشنبه 19 بهمن ماه 1399 
 شماره 757

9
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گفتمان

مهندس صفرعلی بابایی، دستاوردهای شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی را تبیین کرد؛

اجرای ۸1 پروژه به ارزش ۲7 میلیارد دالر

با یک شرکت مهندسی مشاور ایرانی امضا شده است.
همچنین در یکــی از واحدهای مشــترک بین 
هلدینگ نفت و گاز پارســیان و هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس، قرار است دی اکسید کربن مازاد موجود 
در منطقه عســلویه جمع آوری و به محصول آمونیاک 

تبدیل شود.
آیا مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی فقط به شرکتهای  ��

زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس، خدمات ارائه می دهد؟
خیــر. خیلــی از کارهایــی که مــا در صنعت 
پتروشــیمی انجام می دهیم، در بخش پاالیشگاهی، 
واحدهای باالدســتی، و غیره هم ارائه می دهیم. مثاًل 
واحــد الفین را داریم مدیریت مــی کنیم. خدماتی در 
ســاخت جاده، هتل، میهمانســرا، خوابگاه، استحصال 
زمین از دریا، اســکله های صادراتــی ارائه داده ایم تا 
واحدهای فرآیندی که در همه این حوزه ها تجربیاتی 

داریم ولی عمده کارها پتروشیمی است.
فعالیت هــای شــرکت مدیریت توســعه صنایع 
پتروشــیمی در خــارج از هلدینگ خلیــج  فارس نیز 
سازماندهی شده است. ما عالوه بر همکاری با شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، همکاری  هایی نیز به صورت 
پیمانکاری یا خدمات مشــاوره برای اجرای پروژه  ها 
با شــرکت  های خارج از هلدینگ خلیج  فارس داریم، 
همچنین تفاهم نامه  هایی با شرکت  ها منعقد کرده ایم 
 EPC کــه در صورت حضور در قراردادهای طراحی یا

به  صورت مشارکتی کار انجام شود.
به نظر جنابعالی برگزاری بیســت و پنجمین نمایشگاه  ��

بیــن المللی نفت تهران با توجه به شــرایط کرونا و تغییر 
دولت در آمریکا چه پیامی دارد؟

برگزاری نمایشگاه در سنوات و دوره های گذشته 
هر یک پیامی داشته است و پیام این نمایشگاه اینست 
که نشــان دادیم معطل خارجی ها نشدیم و توانستیم 
روی پای خودمان بایســتیم و صفــر تا صد پروژه ها 
را خودمــان طراحی کرده و ســاختیم. در واقع کار را 
بدون خارجی جلو بردیم و منتظر کســی نماندیم و به 
خودمان اتکا کردیم. پیام این نمایشگاه  تحقق »ما می 
توانیم« است. شرکتهای خارجی نمی توانند از نفت و 
گاز ایران چشم پوشــی کنند. تا چاه نفت و گاز داریم 
پس اســتخراج و مصرف داریم و برایش بازار هم پیدا 

می کنیم.

نحوه تعامل مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمی با  ��
شــرکتهای دانش بنیان و سازندگان داخلی چه بوده است 

و چه نمره ای به شرکت خودتان می دهید؟
کارهای خیلی خوبی در دوران تحریم بر اســاس 
تجربیات شکل گرفت. بحث ساخت داخل را از سالها 
قبل شروع کردیم و خیلی جاها سرمایه گذاری خوبی 
در شــرکتها انجام شــد تا به جای تامین تجهیزات از 

خارج، از داخل تامین شــود و االن هــم با اعتماد به 
نفس بیشــتری انجام می شود. ما هم به شرکت های 
دانش بنیان و سازندگان داخلی اعتماد کردیم و ریسک 
کار را پذیرفتیم کما اینکه این روند در مورد شرکتهای 
خارجی هم وجود داشت. شرکتهای معظم داخلی هم 
اکنــون در قطعات تولیدی از شــرکتهای دانش بنیان 
استفاده می کنند و توانستیم اینها را به هم وصل کنیم.
شــرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمی 
هم بســیاری از کارها از جمله از طراحی تا ســاخت 
تجهیزات کنترلی و دوار را در داخل انجام داده اســت. 
توانستیم ســاخت داخل خودمان را راه اندازی کنیم. 
عملکردمان درخشــان بوده و توانسته ایم پروژه را با 
بهترین الیسنسن و استاندارد ممکن راه اندازی کنیم. 
خود پیاده کردن الیســنس دانش و به نتیجه رساندن  
آن و ضمانتهایی که داده می شود کار بزرگی است که 
ما در نبود شرکتهای خارجی موفق به پیاده سازی آن 
بدون ســعی و خطا و حتی موفق به ثبت الیسسنس 
شدیم. گواه آن واحد پاالیشگاهی بیدبلند خلیج فارس، 
واحد الفین ایالم، قرارداد با پژوهشگاه صنعت نفت، و 
نهایتا اعتمادی که به ما شــد می باشد. کارهای بسیار 
خوبی انجام دادیم و باید بیشــتر تالش کنیم تا نمره 

بهتری کسب کنیم.
در نتیجه توانســتیم این بــاور را بقبوالنیم که هزینه 
 هــای تأخیر اجــرای پروژه به مراتب بیشــتر از ریســک 
همکاری با یک شــرکت ایرانی اســت. شــرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشیمی تالش کرد تا در اجرای طرح  های 
ســپرده  شده به خارجی  ها، با شجاعت و اتکا به تجربه باال 
راهکار داخلی آن را بیابد و شــرکت  هــای کارفرما را نیز 
متقاعد ســازد که منتظر خارجی  ها نباشند و کاری که می  
شــود با توانمندی داخلی اجام داد را به نتیجه رســاند؛ به 
عنوان مثال پاالیشــگاه گازی بیدبلند خلیج فارس، اوره و 
آمونیاک مرودشــت شیراز و SRU پتروشیمی ایالم )پروژه 
واحد بازیابی گوگرد پتروشیمی ایالم( در نبود خارجی  ها راه 
 اندازی شــد که زمینه  را برای اعتمادسازی شرکت  ها برای 
اســتفاده از الیسنس  های معتبر داخلی فراهم کرد. در این 
میان، پروژه بیدبلند توانســت در سال ۲۰۲۰، در بین چهار 
نامــزد نهایی مگاپروژه جایزه جهانــی را به خود اختصاص 
دهد یا پروژه  SRU پتروشیمی ایالم به  عنوان پروژه برتر در 

نهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه معرفی شد.
انعقاد قــرارداد طراحــی و ســاخت کولرهایی 

هوایی و برج جداســازی زایلین ها و کوره 
های حرارتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا نیز توسط 
شــرکت ما انجام می شــود. هلدینــگ خلیج  فارس 
همچنین یک قرارداد ساخت پمپ  های سرد با اعتماد 

به پمپ  سازهای داخلی انجام داده است.
در واقــع، شــرکت مدیریــت توســعه صنایع 
پتروشیمی در زمینه ســاخت داخل به  گونه  ای عمل 
کرده که تحریم  ها بی اثر شــود. امروز می توان ادعا 
کرد بیــش از ۸۰ درصد تجهیــزات موردنیاز صنعت 
پتروشیمی داخلی  سازی شــده است. این شرکت نیز 
در این مســیر، براساس اولویت  بندی پیش می  رود و 
معطل خارجی نمی  ماند. حتی شرکت مدیریت توسعه 
صنایع پتروشیمی چندین سال است که فناوری  های 
موردنیاز صنعت پتروشیمی را کپی  سازی کرده است و 
در عمل بدون وجود الیسنسور خارجی در اجرای طرح 
 هایی ماننــد اوره و آمونیاک  ها، متانول  ها و الفین  ها 
وارد شده است که می  توان به  عنوان دستاورد داخلی 

آنها را ثبت کرد.

هم  اکنون قطعات راهبردی از صنعت پتروشیمی 
به روشــهای مختلف از متالورژی تــا طراحی و کپی 
 ســازی و ساخت قطعه در حال داخلی  سازی است که 
باید در این بخش از دانش فنی شــرکت  های استارت 
 آپی اســتفاده شــود. شــرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشــیمی در شکل  های اجرایی برای مدل  سازی و 
شبیه  سازی با شرکت  های استارت  آپی همکاری دارد، 
اما این شرکت در نظر دارد به وسیله مرکز تحقیقات و 
پژوهش پروژه خود این همکاری  ها را گسترش دهد و 

از خدمات آنها بیشتر استفاده کند.
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خدمات 
دانشی بسیاری به الیسنسورهای خارجی ارائه کرد که 
آنها نیز در الیسنس  های خود اعمال کردند، منتها باید 
از طریق قانونی، الیسنس هایی که استفاده می کنیم و 
تغییراتی را که در آنها می  دهیم به عنوان الیســنس 
بومــی به نام خود ثبت و با توســعه، بهبود و تغییرات 

الزم عهده  دار الیسنس شویم.
بــه عنــوان نمونــه اخیــرا موفق بــه دریافت 
 ISO اســتانداردهای مدیریت کیفیت گواهینامه های 
 ۴۵۰۰۱ ISO ۹۰۰۱، مدیریــت بهداشــت و ایمنــی
و مدیریــت محیط زیســت ISO ۱۴۰۰۱ و مدیریت 
آموزشISO۱۰۰۱۵ از شرکت  Alliance کانادا شدیم.

آیا به نظر شــما جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی  ��
محقق خواهد شد؟

قطعا محقق خواهد شد. این را بر اساس عملکرد 
قبلی عرض می کنم. انتظار داریم بخش مالی کشــور 
به سمت سرمایه گذاری در تولید حرکت کند. باید نگاه 
جامعه را تولید محور کنیم. هم  اکنون استقبال شرکت 
 ها به اســتفاده از توان داخلی افزایش یافته اســت و 
هلدینگ خلیج فــارس هم  اکنون حدود ۶ میلیارد دالر 
پروژه فعال دارد که توســط شــرکت مدیریت توسعه 
صنایع پتروشــیمی در حال اجرا است. باید از  امکانات 
مالی در بورس، صندوق توسعه استفاده بکنیم و طبق 
برنامه جلو برویم. در زمینه فنی هم مشکلی نخواهیم 
داشت و وقتی اســتارت پروژه ای زده می شود یعنی 
توان کار دارد و قطعا جهش ســوم هــم طبق برنامه 
محقق خواهد شــد. البته در این میان باید تأمین مالی 
پروژه انجام گیــرد. در صورت تأمیــن نقدینگی هم  
اکنون بهترین شــرایط برای به کارگیــری توانمندی 
داخلی است. منابع صندوق توسعه ملی باید به سمتی 
حرکت کند که در صورت اســتفاده از ســاخت داخل 
منابــع مالی و فاینانس  ها تأمین شــود تا پروژه ها به 

تعویق نیفتند.
نقش رســانه ها را در توسعه صنعت پتروشیمی چگونه  ��

ارزیابی می کنید؟
ما از زحمات رســانه ها تشکر می کنیم و انتظار 
داریم بیشتر و بیشتر شما رسانه ها پیگیر کار مان باشید 
و با حضورتان کارمان را ارزیابی کنید چون ما بازخورد 
می گیریم و شما کم و کاستیها را می بینید و رصد می 
کنید. امیدوارم کارهای دیگر و بیشتری را توسعه دهیم 
و همیشه از پیگیری و حضورتان ممنونیم. شما رسانه 
ها باید کارهای بی  نظیر انجام گرفته و در حال انجام 
در صنعت پتروشیمی را منعکس کنید تا با ایجاد اعتماد 

مسیر رشد و توسعه کشور را هموار کنیم.

شرکت مدیریت توسعه 
صنایع پتروشیمی ، 

نقش بی  بدیل مستقیم 
و غیرمستقیم  در جهش 

اول، دوم و سوم 
پتروشیمی کشور را 

داشته و توانسته  است 
شعار »ما می توانیم« 
و »خودباوری« را در 

صنعت پتروشیمی تحقق 
بخشد
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بهداشت و 
درمان

جذب نیرو در تمامی رشته ها و تغییر رسته شغلی 
کارکنان حوزه درمان ممنوع شد 

هفتمین جلســه هفتگــی مدیرعامل 
سازمان با روسا و مدیران ستادی ، با تاکید 
نیرو  بر ممنوع شــدن جذب  دکتر هاشمی 
در تمامی رشــته ها و تغییر رسته در حوزه 
درمان به دیگر حوزه ها در بهداشت و درمان 

برگزار شد. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت ، 
در ابتدا جلســه دکتر پیمان فریدنیا رییس 
ســالمت کار و HSE ســازمان ، با اشاره 
به روند کاهشــی مبتالیان به کووید ۱۹ 
،گزارشی از آمار تعداد افراد مبتال در هفته 
گذشــته ، تعداد بیماران بستری و سرپایی 
در مناطق مختلف، تعداد روز های بستری 

شــده ارائه کرد .دکتــر جهانبخش امینی 
رییس امور بازرسی و رسیدگی به شکایات 
گزارشــی جامع از اقدامات این  حوزه در 
مناطق سازمان ارائه کرد و بر اصالح روند 
فرایند ها و پیشگیری از وقوع فساد اداری 
در سازمان و بستن روزنه های فساد تاکید 
کرد.وی در گزارش خود به مواردی اشاره 
کرد که منجر به دستور مدیرعامل سازمان 
مبنی بر ممنوعیــت جذب نیرو در تمامی 
رشــته ها  و تغییر رســته شغلی کارکنان 
حوزه درمان در بهداشت و درمان صنعت 
نفت شد.دکتر سید مهدی هاشمی با تاکید 
بر تغییر روش و اصــالح فرآیندها گفت 
: باید استاندارد ســازی استفاده از نیروی 

انســانی در کل ســازمان اجرایی شود تا 
بیشترین بازدهی را در رسته های مختلف 

شــغلی داشته باشــیم.مدیرعامل سازمان 
عنــوان کرد :  الزام تدوین دســتورالعمل 

مشــترک حوزه ســالمت و بیمارســتان 
های نفــت تهران و اهواز بــرای تدوین 
فرایند صحیح حوزه درمان غیر مســتقیم 
و خریــد تجهیــزات مصرفی در دســتور 
کار قرار بگیــرد.در ادامه امیــر قائم پناه 
مدیرمنابع انســانی  بعنوان دبیر جلسه به 
طرح موضوعات جلســات گذشته از جمله 
)پیگیری پیشــرفت  پروژه های عمرانی 
اهواز ، راه اندازی بخش  PCR  بوشــهر 
، راه انــدازی )paperless( بهداشــت و 
درمان صنعت نفــت تهران ( پرداخت که  
مدیریت مهندسی و ســاختمان و رییس 
فناوری ارتباطات و اطالعات گزارشــی را 

ارائه کردند.

بررسی تحقق اهداف و سياست های کالن سازمان 

گذشته ای درخشان و اميد به آينده ای روشن 
بيمارستان جديد نفت آبادان در انتظار اتمام ساختمان 

دکتر هاشمی اجرای ساختار بیمارستان 
محور،اســتقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد و مدیریت هزینه ها را در راس امور 

قرار داد. 
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت، 
دکتر ســید مهــدی هاشــمی مدیرعامل 
سازمان در روز جمعه ۱۰ بهمن ماه میزبان 
مدیران و روســا در بیمارستان صنعت نفت 
تهران شــد .مدیرعامل ســازمان در ابتدا 
جلســه دســتیابی به ســه موضوع شامل 
: ادغام ســاختار ستاد بهداشــت و درمان 
صنعت نفت تهران با بیمارســتان مرکزی 
نفت براساس ســاختار بیمارستان محور و 
مدیریــت امور ، اجرای آییــن نامه بودجه 
ریزی مبتنی بر عملکرد براســاس استقرار 
انضباط مالی در ســازمان و  بررسی شیوه 

های مدیریت هزینه بر اساس انتقال هزینه 
های غیر درمانی به حوزه درمان در راستای 
افزایش کیفیت درمــان را عنوان کرد.وی 

افزود : ضرورت تخصیص منابع بر اســاس 
عملکرد و تولید صورتحساب بعنوان نقطه 
قوت سازمان، استقرار نظام بودجه ریزی را 

تســهیل می کند و باعث اعتالی عملکرد 
سازمان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیان کرد : تحقق 
اهــداف و سیاســت های کالن ســازمان 
مستلزم وجود ســاختار چابک، پویا، کارآمد 
و منعطــف اســت که یکــی از آنها ایجاد 
ســاختار بیمارستان محور در مناطق دارای 
بیمارســتان است.وی ادامه داد : بهره وری 
مهمترین دلیل بازنگری ساختار در سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت اســت، ما 
بدنبال واگذاری ســازمان نیســتیم بلکه با 
حذف ســاختارهای موازی شــاهد بهبود 
کیفیت و بازدهی هســتیم.دکتر هاشــمی 
خاطر نشــان کرد: این جلسات همه روزه 
آنالین و غیر حضوری برگزار خواهد شــد 
و در صورت لزوم با حضور اعضا تشــکیل 
اســت دکتــر محمدرضا  میشــود.گفتنی 

بیمارستان صنعت  رییس  آشتیانی  کاظمی 
نفت تهران، دکتر مجید رزاقی مدیرسالمت 
،امیــر قائم پناه مدیر منابع انســانی، دکتر 
محمدعلــی فــالح مهرجــردی مشــاور 
مدیرعامل ، حســین گیوکــی مدیر مالی، 
،دکتر  شــهرام ســرافرازیان رییس برنامه 
ریزی،نظــارت و ارزیابی خدمات تخصصی 
پزشکی، ســیروس ماچیانی رییس  بودجه 
و کنترل هزینه ، حامد رحیم پور لنگرودی 
رییس واحد مهندســی ســاختار و بهره و 
همچنین دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت 
و درمــان صنعت نفت اهواز بصورت ویدیو 
کنفرانس در این جلســه حضور داشتند و  
هرکدام در خصوص مباحث مطرح شــده 
توســط مدیرعامل سازمان مطالبی را بیان 
کــرده و موضوعات را  مــورد بحث تبادل 

نظر قرار دادند.

بیمارستانی در منتهی الیه شرقی 
شــهر آبادان در نزدیکی اروند رود؛ 
در نقطه صفر مرزی کشــورایران، با 
قدمتی صد ساله که وزنه ای است در 
شهر آبادان بلکه هم در کل خوزستان. 
که  معروف   ”OPD“ بیمارستان  همان 
هم بومی های منطقــه وهم کارکنان 
نفت،  صنعــت  بازنشســتگان  وهم 
خاطره ها از آن دارند ونســبت به آن 

متعصب اند. 
 بیمارستانی که همسایه دیواربه دیوار 
پاالیشگاه آبادان است وهمین نزدیکی اش 
به پاالیشگاه موجب شد دردوران جنگ از 
حمــالت مصون نمانــد و بخش هایی  از 
آن تخریب شــود و۱۳ نفر ازپرسنل آن به 

شهادت برسد.
افتخاراتش  درسابقه  که  بیمارستانی   
می توان به انجام عمل موفقیت آمیز پیوند 
غضروف اشــاره کرد و از نقش موثرش در 
باال بردن سالمت منطقه ازگذشته تا کنون 

گفت.
این روزها کارکنان بیمارســتان نفت 
آبادان، مانند همکاران خود درگذشته های 
دور، مشغول خدمات دهی به بیماران یک 
اپیدمی هستند و البته که مدیریت ، تالش 
و دلســوزی واز خودگذشتگی کارکنان این 
دوره بیمارســتان  نیزهمچون پیشــینیان 
، مثال زدنی اســت به نحوی که مدافعان 
ســالمت  بیمارســتان نفت آبادان بحران 
کرونا را نیز به گواه اســناد و مدارک خوب 

مدیریت کردند.
 بــه گفته نصراله حســونی بحرینی 
رئیــس بهداشــت ودرمــان صنعت نفت 
آبــادان، بیمارســتان نفت آبــادان در ایام 
کرونا بیمارستان معین شهراعالم و با آغاز 
پاندمی کرونا در کشور، اورژانس خاکستری 
) اورژانس بیماران تنفســی( درآن تشکیل 

شــد .  از  آغاز شــیوع کرونا تا پایان دی 
ماه امســال حــدود ۷ هــزارو ۲۰۰ نفربا 
تشــخیص کرونا به بیمارستان نفت آبادان 
مراجعه کردند که از این تعداد حدود  ۹۰۰ 
نفر بستری شــدند که بیماران بومی را نیز 

شامل می شود.
تاکیــد  بحرینــی  دکترحســونی 
دارد؛رعایت  درست پروتکل های بهداشتی، 
مراقبت  کارکنــان،  روزی  شــبانه  تالش 
صحیح از بیمــاران وآموزش به خانواده ها 
موجب شد، بیماستان نفت آبادان کمترین 
پرسنل مبتال وبراساس آمار، کمترین فوتی 

را درمیان مبتالیان کرونا داشته باشد. 
 برپایــه اطالعات موجــود، جمعیت 
تحت پوشــش بیمارســتان نفــت آبادان،  
حدود ۲۱هزار و ۶۴ نفر هســتند که ازاین 
تعداد   ۱۰ هزار و  ۴۱۸ نفر بازنشسته و ۱۰ 

هزارو  ۶۴۶ نفر شاغل را در بر می گیرد.
  همچنین اقدامــات مربوط به طب 
صنعتــی  و HSE  اعــم از معاینات  دوره 
ای  و  کنترل بهداشــت خانواده  کارکنان  
نفــت و بهداشــت ودرمــان و همچنین  
خدمات بیمارســتانی درهیچ یک از بخش 
هــای اتاق عمل جنرال و ســرپایی ، پلی 
کلینیک، اورژانس، آزمایشگاه ، رادیولوژی، 
توانبخشی، دندانپزشــکی و واکسیناسیون 

درایام کرونا  متوقف نشد .
بهداشــت ودرمــان صنعت   رئیس 
نفــت آبادان تاکید کرد: در ایام کرونا  کلیه 
خدمات  مورد نیاز جمعیت تحت پوشــش 
درشــرکت پاالیش نفت آبادان، نفت وگاز 
اروندان )دارخوین ویادآوران(، پتروشــیمی 
آبــادان، خطوط لوله ومخابــرات،  پخش 
فــرآورده های  نفتــی آبــادان ، مجتمع 
شــیمیایی بندر امام، دانشگاه صنعت نفت 
ودانشکده نفت و شــرکت گازآبادان ارایه 

می شود.

شرایط  درتشــریح  بحرینی  حسونی 
کاری بیمارســتان نفــت آبــادان ازبرخی 
ازخدمــات  تخصــص و فــوق تخصصی 
بیمارســتان نام می برد کــه از آن جمله، 
کلینیک هــای فــوق تخصصــی خون و 
آنکولوژی، غــدد، ارولوژی،دیابت  قلب و 
اروتوپدی، اعصاب و روان، داخلی، اعصاب 
و جراحی مغزو اعصاب اســت که با جذب 
بیمارســتان  تالش  دراین  متخصصیــن 
شده اســت  ازاعزام بیماران به مراکزدیگر 
جلوگیری شــود واین بیمارستان، نیازهای  
درمانی منطقه را  به طور کامل تامین کند.
 بیمارســتان نفت آبادان، یک نقطه 
قوت مثال زدنــی دارد و آن کارکنان این 
بیمارســتان اســت که هم دکترهاشــمی 
مدیرعامــل ســازمان بهداشــت ودرمان 
صنعت نفت،هم رئیس این بیمارســتان به 
آن اذعان دارند و هم شاخص های باالی 
رضایتمنــدی بیماران ازعملکرد پرســنل، 

گواه این موضوع است.
ســازمان  ســفراخیرمدیرعامل  در   
بهداشت ودرمان صنعت نفت به بیمارستان 
آبادان که دردوم بهمن ماه امســال انجام 
شــد، اغلب درخواســت های پزشکان و 
کارکنان این بیمارستان درراستای افزایش 

خدمات رسانی به بیماران و رفع مشکالت 
بیماران بود که حاکی از مســولیت پذیری  
کادر درمان این بیمارســتان   برای خدمت 

رسانی بهتر به مراجعین است.
 از جمله مشــکالت  مطرح شده در 
این نشســت، مســایل مربوط به  بخش 
انکولوژی، کوچک بــودن فضای فیزیکی 
بیمارســتان کــه  آرامش و حفــظ حریم 
خصوصــی بیماررا با مشــکل مواجه کرده 
است و فرســودگی  بخش ها و تجهیزات  
بود  که بنا به گفته آزیتا بهداروندان رئیس 
پرستاری و مامایی بیمارستان نفت آبادان، 
این موارد موجب شده است  خدمات رسانی  

این بیمارستان با مشکالت روبرو شود.
  الزم به اشاره است ،  بیان مسایل و 
مشکالت بیماران سرطانی  در بیمارستان 
نفت آبــادان ،موجب  ابالغ دســتوراتی از 
سوی دکترهاشــمی برای تسهیل خدمات 
رســانی به بیماران ســرطانی صنعت نفت 
کشورشد که متاســفانه بیماران  سرطانی، 
بخش قابــل توجهی از بیماران را درمراکز 

درمانی نفت به خود اختصاص داده اند.

بیمارســتان نفــت آبــادان درنقطه 
نزدیک به کشــورعراق واقع شده است. با 

برنامه ریزی هــای بلند مدت ومدون می 
توانیم ازمزایای مکانی وتخصصی و قابلیت 
های بــاالی کادردرمان این بیمارســتان، 
برای جذب توریست درمانی  بهره  ببریم و 
کســب درآمد کنیم. این نکته ای است که 
رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان 

به آن اشاره می کند.
 وباتوجه به ظرفیــت منطقه وبرنامه 
ســاخت بیمارستان جدید آبادان که موجب 
تقویت هتلینگ بیمارستان می شود، دست 
یافتن به این چشم انداز دورازانتظارنیست.

 براســاس برآوردهای انجام شــده، 
بیمارســتان جدید صنعت نفــت در آبادان 
که  درکنار بیمارســتان قدیمی ساخته می 
شــود،دارای ۶۴ تخــت در ۴طبقه درمانی 
و۲ طبقه اداری و دارای  امکانات و بخش 
های داخلــی، جراحی،بخش ویژه، اطفال، 
قلب و...مطابق با استانداردهای نوین مراکز 
درمانی است  وتاکنون ۸۰ درصد آن ساخته 
شــده است .قطعا راه اندازی هرچه سریعتر 
وبهره برداری از آن منافع زیادی را درسطح 
صنعت نفت کشورو استان خوزستان خواهد 

داشت. 
به هرحال آنچه نباید ازنظردورداشت 
این اســت که بیمارستان نفت آبادان مانند 
ازنوزادانی که درسال های اول  بســیاری 
تاسیس آن، یعنی سال ۱۰۶  خورشیدی در 
بخش زایمان این بیمارستان متولد شده اند 
، دوران کهنسالی را سپری می کند و مانند 
بازنشستگان و پیشکسوتان صنعت نفت که 
چشم به موفقیت فرزندانشان و آینده روشن 
صنعت نفــت دوخته اند، این بیمارســتان 
جدید  بیمارســتان  اندازی  منتظــرراه  نیز 
نفت آبادان اســت تا با پشــتوانه نیروهای 
متخصص، همچنان پشــتیبان ســالمت 

کارکنان صنعت نفت ومنطقه باشد .
خبرنگار : فرزانه اسماعیل زاده 

اخبار

بستر فعالیت بانوان در حوزه های مدیریتی 
فراهم شود 

مدیرعامل سـازمان بهداشـت و درمـان صنعت نفت بـا تقدیر از 
خدمـات ارزنـده بانوان بر بسـتر فعالیت آنـان در حوزه هـای مدیریتی 

و تخصصـی تاکید کرد. 
بـه مناسـبت سـالروز میـالد خجسـته حضـرت فاطمـه زهـرا 
)س( و روز زن  بصـورت ویدیـو کنفرانـس بـا حضـور دکتـر سـید 
مهـدی هاشـمی مدیرعامـل سـازمان ،دکتـر طاهره جعفری مشـاور 
مدیرعامـل در امـور بانـوان، سـیده فاطمـه اولیایـی رییـس روابـط 
عمومـی و تکریـم اربـاب رجوع بـا گروهی از بانوان شـاغل با حضور 

مدیـران و روسـا مناطـق برگزار شـد.
دکتـر سـید مهـدی هاشـمی مدیرعامـل ایـن سـازمان در این 
جلسـه ، ضمـن عـرض تبریـک میـالد بـا سـعادت حضـرت فاطمه 
زهـرا )س( و گرامیداشـت مقـام مـادر و روز زن ، از خدمـات ارزنـده 
بانـوان شـاغل در سـازمان تقدیـر کـرد و افـزود: بانـوان شـاغل در 
سـازمان جـدا از وظیفـه بـزرگ مـادری، تعلیـم و تربیـت فرزنـدان 
توانسـته اند بـه خوبـی در بخش هـای مختلف درمانـی و اداری نقش 

ایفـا می کننـد.
وی افـزود: امـروز بانـوان جایـگاه مناسـبی در جامعـه دارند اما 
انتظـار مـی رود کـه بسـتر فعالیـت آنـان در حـوزه هـای مختلـف 
مدیریتی،تخصصی،اقتصـادی و اجتماعـی فراهـم شـود تـا راه برای 

پیشـرفت آنهـا هموار شـود.
دکتـر طاهـره جعفـری مشـاور مدیرعامـل در امـور بانـوان در 
ادامـه از حضـور فعـال و همـکاری بـی شـائبه بانوان شـاغل در این 
مجموعـه تقدیـر و بـر لـزوم توجه بیشـتر به مسـاعدت هـای بانوان 
قابـل مالحظـه وظایـف  پیشـرفت  اهـداف شـرکت و  پیشـبرد  در 

محولـه اداری تاکیـد کـرد.
وی گفـت: حضـور فعال زنـان در جامعه ، نقـش مهم و کلیدی 
در پویایـی و نشـاط اجتماعـی دارد، ایفـای نقـش مـادری درکنـار 
مسـئولیت پذیری در حوزه کار و اشـتغال سـختی های موجود را دو 
چنـدان میکنـد اما شـاهدیم کـه زنان شـاغل در اکثر موارد توانسـته 

انـد بـا مدیریـت در هـر دو جبهه بـه خوبی ازپـس کارهـا برآیند.
سـیده فاطمـه اولیایـی رییـس روابط عمومـی و تکریـم ارباب 
رجـوع سـازمان جایـگاه زنـان در جامعـه را بـه عنوان یکـی از نقش 
هـای برجسـته دانسـت و ضمـن تبریـک بـه مناسـبت میـالد بـا 
سـعادت حضـرت فاطمـه )س( و روز زن افزود: خانـواده در جامعه به 
انسـان مفهـوم مـی دهـد و سـالمت اجتمـاع در خانواده و سـالمت 

خانـواده نیـز مرهـون بانوان اسـت.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه نماینـدگان بانـوان در مناطـق 
سرپرسـت  بعنـوان  خـود  هـای  چالـش   ، مشـکالت  طـرح  بـه 
خانواده،کاهـش سـن بازنشسـتگی،پرداخت هـای مالـی و پوشـش 

پرداختنـد. بـرای فرزنـدان  بیمـه مـادر 
دیدار جانبازان ، رزمندگان و خانواده شهدا 

شاغل در سازمان با مدیرعامل 
دکتـر سـید مهدی هاشـمی مدیرعامل سـازمان در گرامیداشـت 
دهـه مبـارک فجـر میزبـان جانبـازان، رزمنـدگان و خانـواده شـهدا 

شـاغل در سـتاد بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت بود. 
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی سـازمان بهداشـت  و درمان 
صنعـت نفـت، این جلسـه با حضـور دکتر فـالح مهرجـردی نماینده 
مدیرعامـل و فرمانده بسـیج وزارت نفت،دکتر سـید مهدی هاشـمی 
مدیرعامـل سـازمان،دکتر جهانبخـش امینـی رییس امـور ایثارگران 
سـازمان  در هفتـه گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر بـرای تقدیـر از 

جانبـازان و خانواده شـهدا برگزار شـد.
دکتـر سـید مهـدی هاشـمی ضمـن تبریـک بمناسـبت ایـام 
دهـه مبـارک فجـر و چهـل و دومیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب 
اسـالمی،حضور جانبازان و خانواده شـهدا شـاغل در سـتاد سـازمان 
را فرصتـی بـرای تجلیـل از مقـام شـامخ شـهدا،جانبازان و خانـواده 
هایشـان عنـوان کـرد و گفـت : بـا همبسـتگی امـروز بایـد ادامـه 

دهنـده راه انقـالب و شـهدا باشـیم.
دکتـر فـالح مهرجـردی ضمـن تقدیـر از برگزاری این جلسـه 
و تبریـک گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر  گفـت : تـداوم انقـالب 
اسـالمی در گـرو ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت اسـت و امیدواریم 
بتوانیـم از دسـتاوردهای شـهدا و نظـام پاسـداری کنیـم و در راه 
خدمـت صادقانـه بـه مـردم ایـن سـرزمین تـالش بیشـتر داشـته 

. شیم با
در ادامـه جلسـه دکتـر جهانبخش امینـی رییس امـور ایثاگران 
بـه اهـدای لـوح تقدیر با امضـای مقام عالـی وزارت نفت بـه منظور 
تجلیـل از جانبـازان ،آزادگان،رزمندگان و خانواده های شـهدا اشـاره 
کـرد و ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا گفـت :  شـهدا 
مظهـر عـزت و افتخـار کشـور و جامعـه هسـتند و باید با پاسـداری 
از دسـتاوردهای شـهدا و ایثارگـران، ادامه دهنـده راه آنهـا باشـیم.

گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه از فرزنـد شـهید تندگویان دکتـر هاجر 
تندگویـان و دیگـر جانبـازان ، رزمندگان و خانواده شـهدا با اهدا لوح 

، تقدیر و تشـکر شـد.
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گزارش

مدیرعامل پترول خبر داد:

اجرای 7 طرح  جدید صنایع تکمیلی پتروشیمی در دستور کار پترول

دیرعامـل شـرکت گروه پتروشـیمی سـرمایه گذاری 
ایرانیـان )پتـرول( از اجـرای هفـت طـرح  جدیـد صنایـع 
تکمیلـی پتروشـیمی بـا مجمـوع ظرفیـت ۴6۱ هـزار تن 
و بـرآورد سـرمایه گذاری 757 میلیـون یـورو خبـر داد و 
گفـت: ایـن طرح هـا محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالیی 

را تولیـد خواهنـد کرد.
مهنـدس رسـول اشـرف زاده، روز چهارشـنبه، ۱۵ 
بهمن مـاه در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت دهمیـن 
سـالروز تأسـیس ایـن شـرکت برگزار شـد، یـاد مهندس 
حسـن بیگـی از فعـاالن صنعـت پتروشـیمی را گرامـی 
ایـن  برنامه هـای  و  دسـتاوردها  تشـریح  در  و  داشـت 
شـرکت اظهـار کـرد: امسـال در اوج تحریم هـا، تمـام 
بدهـی ارزی ایـن شـرکت بـه مبلـغ ۲۴۸ میلیـون یـورو 
تسـویه و بیـش از ۸۶ میلیـون یـورو فاینانـس خارجـی 

دریافـت و در پروژه هـا هزینـه شـد.
لـردگان،  پتروشـیمی  از  بهره بـرداری  بـه  وی 
سـولفات پتاسـیم ارومیه و فـاز دوم پتروشـیمی ایالم در 
سـال ۹۹ اشـاره کـرد و افـزود: بـا افتتـاح ایـن طرح هـا 
بیـش از ۲۵۹۰ هـزار تـن بـه ظرفیـت تولیـد صنعـت 
پتروشـیمی افـزوده شـد و بـا تکمیـل ظرفیـت اسـمی 
درآمـدی بالـغ بـر ۷۰۰ میلیون دالر برای کشـور خواهند 
داشـت.مدیرعامل پترول ادامه داد: پتروشـیمی لردگان و 
فـاز دوم پتروشـیمی ایالم در شـرایط سـخت کرونایی و 
محدودیت هـای بین المللـی، بـدون حضـور کارشناسـان 
خارجی و به دسـت متخصصـان داخلی راه اندازی شـدند.
پتـرول  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  اشـرف زاده 
هم اکنـون هفت طـرح پتروشـیمی؛ صـدف، پلی پروپیلن 

ایـالم، متیـل آمیـن، سـود پـرک، کریسـتال مالمیـن و 
پلی آلومینیـوم کلریـد را در مناطـق کمتـر توسـعه یافته 
شـرکت  ایـن  کـرد:  تصریـح  دارد،  اجـرا  حـال  در 
ارزش سـازی  نـگاه  و  نیسـت  ظرفیت سـازی  به دنبـال 
دارد و ظرفیـت مجمـوع ایـن طرح هـا ۴۵۶ هـزار تـن 
بـا حجـم سـرمایه گذاری ۵۶۳ میلیـون دالر اسـت کـه 
و  مسـتقیم  به صـورت  نفـر   ۸۴۵ اشـتغال زایی  سـبب 
۲۹۲۷ نفـر به طـور غیرمسـتقیم می شـوند.وی بـه آغـاز 
پلی پروپیلـن  پـارک  پایین دسـتی؛  پـارک  سـه  اجـرای 
ایـالم، پـارک کریسـتال مالمیـن ارومیـه و پـارک اوره 
رزینـی لـردگان از سـوی بخـش خصوصـی به منظـور 
تکمیـل زنجیـره ارزش اشـاره کرد و گفـت: کل ظرفیت 
ایجادشـده در ایـن سـه پـارک ۱۴۳ هـزار تن اسـت که 

۵۵ محصـول مختلـف تولیـد خواهـد شـد و اجـرای این 
پارک هـا سـبب اشـتغال ۸۶۳۰ نفـر به طـور مسـتقیم و 
نفـر به صـورت غیرمسـتقیم می شـود. تکمیـل   ۱۷۱۰۰
زنجیـره ارزش، اشـتغال زایی باالتر، جلوگیـری از واردات 
برخـی محصـوالت و اسـتفاده از بخـش خصوصـی از 

پروژه هاسـت. ایـن  اجـرای  ویژگی هـای 
مدیرعامـل پتـرول با اشـاره بـه اینکـه هفت طرح 
صنایـع تکمیلـی بـا مجمـوع ظرفیـت ۴۶۱ هـزار تـن و 
بـرآورد سـرمایه ۷۵۷ میلیـون یورو نیز در دسـت مطالعه 
اسـت، اظهـار کـرد: مطالعـات اقتصـادی ایـن طرح هـا 
انجـام شـده و محصوالت بـا ارزش افـزوده باالیی تولید 
خواهنـد کـرد کـه پـس از دریافـت مصوبه هـای الزم 

اعـالم می شـود.

عضوکميته راهبردی کنسرسيوم سازه جهان پارس، در گفتگو با دانش نفت مطرح کرد:
صفر تا صد پروژه پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس

گفتگو: گلناز پرتوی مهر 
پروژه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با هدف ایجاد 
ارزش افــزوده از تصفیه و تفکیــک گازهای همراه تولیدی 
از میادین نفت توســط وزارت نفت تعریف و جهت اجرا به 
شرکت ملی گاز واگذار گردید. در چند سال اخیر و با افزایش 
نگرانی ها از تغییرات اقلیمی، جمع آوری گاز مشــعل های 
تاسیســات ســرچاهی نیز به هدف اولیه در راستای حفظ 

محیط زیست افزوده شد.
این طرح شــامل تاسیس پاالیشــگاه، اجرای خطوط 
انتقال خــوراک از کارخانجات گاز و گاز-مایع ۹۰۰، ۱۰۰۰، 
۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ بــه پاالیشــگاه و اجــرای خطــوط انتقال 
محصــوالت از پاالیشــگاه تا مجتمع های پتروشــیمی و 

تاسیسات ذخیره سازی ماهشهر است.
محمــود بــادوام، عضوکمیته راهبردی کنسرســیوم 
ســازه جهان پارس، در گفتگو با خبرنگار دانش نفت اظهار 
کرد: تاســیس پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس بعنوان 
بزرگترین بخش طرح، پس از انجام مهندســی پایه توسط 
شــرکت SNC-Lavaline  طی یک مناقصه بین المللی و 
در قالب یک قرارداد EPCC در سال ۱۳۸۵ به کنسرسیومی 
متشــکل از چهار شرکت Costain، مهندسان مشاور سازه، 
Dragados  و شرکت مهندسی و ساخت جهانپارس واگذار 

گردید.
وی تصریــح کرد: با توجه به آغــاز تحریم های بین 
المللی دو شــریک خارجــی در ســال ۱۳۸۶ از انجام کار 
انصــراف داده ولی بــا اعالم آمادگی شــرکت های ایرانی 
مهندسان مشاور ســازه و مهندسی و ســاخت جهانپارس 
جهــت انجام کامل کار، این طرح قالبی تمام ایرانی به خود 
گرفته و با اعتماد مدیران ارشد کشور به توانایی شرکت های 
خصوصی، پروژه به کنسرسیوم ســازه و جهانپارس واگذار 

گردید. 
بــه گفته بادوام، عدم تأمین مالــی کافی پروژه باعث 
شــد که میزان پیشــرفت پروژه در طی ۹ سال اولیه حدود 
۱۸% باشد ولی با تأســیس شرکت گاز بیدبلند خلیج فارس 
و تحــت مدیریت کارفرمای پروژه آقای مهندس امین نژاد، 
دو فقره اســناد اعتباری گشایش شد؛ همچنین با استفاده از 

منابع فاینانس خارجی، با وجود مشــکالت ناشی از رعایت 
الزامات اقتصاد مقاومتی، تحریم های ناشی از خروج آمریکا 
از برجام، تحریم بانک هــا، تغییر مقررات گمرکی و ارزی، 
اســتفاده حداکثر از توان ســازندگان داخلی و انجام تغییر 
کارهای متنوع، ظرف چهار سال پیشرفت پروژه به باالتر از 

۹۹% رسید. 
وی افزود: پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس با دارا 
بودن ۳۸ واحد فرآینــدی و جانبی، قابلیت دریافت دو هزار 
میلیون اســتاندارد فوت مکعب گاز ترش و شــیرین در روز 

را دارد.
وی با اشــاره به اینکه خوراک به صورت یک هزار 
و هفتصد میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز ترش 
از محــل کارخانجات گاز - گاز مایــع ۹۰۰ و ۱۰۰۰ و 
ســیصد میلیون اســتاندارد فوت مکعب گاز شــیرین از 
کارخانجــات گاز - گاز مایــع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ تامین می 
گردد گفت: مدیریــت تأمین کاال با تدوین اســتراتژی 

های مختلف بــرای خرید اقالم با زمان تحویل طوالنی 
نظیر کمپرســورها، توربو اکسپندرها، پمپ ها، برج های 
ســنگین پروژه، مخازن کروی، شیرهای کنترل، هیترها، 
HRSG و نیز با تدوین اســتراتژی انتقال تکنولوژی به 
ســازندگان ایرانی نظیر ساخت پکیج های ویژه، فیلترها، 
Flare، اســترینر و شــیرهای کنترل در قالب استراتژی 
خرید حداکثری از داخل موفق شــد با وجود محدودیت 
های فراوان و تحریم ها، کاالی مورد نیاز پروژه را تأمین 

نماید. 
عضوکمیته راهبردی کنسرســیوم سازه جهان پارس 
تصریح کــرد: در مبحث لجســتیک پروژه بــا بکارگیری 
فورواردرهای بنام، هماهنگی با گمرک و بانک و ســازمان 
کشتیرانی و وزارت راه جهت اقالم سنگین و ترافیکی پروژه، 

کاال از مبادی مختلف به سایت با موفقیت انتقال یافت. 
به گفته وی، اجرای پروژه بیدبلند خلیج فارس با توجه 
بزرگــی و حجم پروژه که در زمینــی در حدود ۲۰۰ هکتار 

انجــام گرفت معادل حدوداً ۲ فاز اســتاندارد پارس جنوبی 
است با چالش های گوناگون و جدی مواجه بود، لیکن پس 
از تأمین مالی پروژه، عماًل از بهمن ماه ۱۳۹۵ تا شــهریور 

۱۳۹۹  به مرز راه اندازی صد در صد رسیده است. 
وی بــا بیان اینکه تعداد نفــرات پروژه در اوج فعالیت 
هــای اجرایی در ســایت به حدود ۱۲ هزار نفر رســید که 
مســتلزم ایجاد سیســتم خدمات پشــتیبانی، کمپ بسیار 
گســترده و عظیمی بود که باعث گردید در کنار پاالیشگاه، 
شهرک مســکونی با ظرفیت ۵۰۰۰ نفر نیروی غیربومی با 
کلیه امکانات تأســیس گردد تصریح کــرد: جهت عملیات 
پیــش راه اندازی و راه اندازی پــروژه در ابتدا تیمی بالغ بر 
۱۰۰ نفر در بخش های مختلف فرآیند، مکانیک، برق، ابزار 
دقیق، لوله کشــی وسیستم کنترل تجهیز و با تقسیم بندی 
پروژه به ۶۸ سیســتم و ۸۰۰ زیر سیستم متنوع  پروسسی، 
ســاختار ICAPS در پروژه تعریف و بیش از ۱۳۷ هزار فرم 
در پروژه ثبت گردید و با اولویت بندی سیســتمها براساس 

ترتیــب راه انــدازی عملیات پیش راه انــدازی آغاز گردید 
و در نتیجه در اســفتد سال ۹۷ شــبکه آب خنک کننده و 
سیستمهای جانبی آب، هوا، نیتروژن عملیاتی و در سرویس 

قرار گرفتند.  
بــادوام عنوان کرد: با تالش مجموعه کنسرســیوم و 
-NGL حمایت کارفرما شــرایط بــرای ورود گاز ترش از
۹۰۰ در شــهریور ۹۹ فراهم شــد که برای حصول به این 
دستاورد مهم حدود ۱۰ هزار لوپ چک تجهیزات ابزاردقیق 
و باکس آپ بیش از ۳۵۰ تجهیز مکانیکی و تســت نشتی 
حدود ۳ میلیون اینچ متر لوله کشــی و همطرازی  بیش از 
۲۴۰ تجهیز مکانیکی دوار )پمپ و کمپرسور( در بخش راه 

اندازی کنسرسیوم به انجام رسید.
وی خاطرنشــان کرد: حضور بخش خصوصی در این 
ابرپروژه در کنار کســب موفقیت های جهانی نظیر کســب 
رتبه ســوم مدیریت پروژه در میان ابر پــروژه های دنیا در 
سال ۲۰۲۰، تحقق مسئولیت های اجتماعی متعددی را هم 
برای توســعه بومی منطقه به دنبال داشــته است. در طی 
ســالهای اجراء پروژه بیش از ۷۰ درصد نیروی انسانی مورد 
نیاز از ساکنان بومی منطقه انتخاب شده است که خود نقش 
بســزائی در آموزش و ارتقاء کیفیت زندگی مردم شــریف 
منطقه داشت. کنسرسیوم ســازه - جهانپارس برای تحقق 
مسئولیت های اجتماعی، مشارکت در بازسازی تصفیه خانه 
آب شهر بهبهان و بهبود کیفیت آب آشامیدنی مردم بهبهان، 
کمک به اقشــار آسیب پذیر، آموزش فنی، ساخت مدرسه ، 
بهســازی و تامین روشنایی روستاهای نزدیک پاالیشگاه و 
پشتیبانی از مراکز درمانی بهبهان از زمان شیوع کرونا را در 

اجرای پروژه لحاظ کرده است.
وی در پایان عنوان کرد: در بخش ایمنی ما توانستیم 
به رکورد کارکرد بدون حادثه منجر به مرگ به میزان بیش 
از ۵۶ ملیون نفر ســاعت  دســت یابیم که کم نظیر است. 
در مجمــوع جایگاه بخش خصوصی در اجرای ابر پروژه ها 
بایستی تقویت شــود ، بار اصلی مقابله با مشکالت اجرای 
چنین پروژه هایی را  ایــن پیمانکاران بخش خصوصی به 
دوش گرفتنــد که با ابتــکار و خالقیت و صرف منابع مالی 

توانستند بر این مشکل غلبه نمایند. 

مهندس رسول اشرف زاده: 

پتروشیمی لردگان و فاز 

دوم پتروشیمی ایالم در 

شرایط سخت کرونایی و 

محدودیت های بین المللی، 

بدون حضور کارشناسان 

خارجی و به دست متخصصان 

داخلی راه اندازی شدند
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Phase 19 Starts LPG 
Export

The CEO of Petropars announced the 
launch of a liquefied petroleum gas 
(LPG) export line at South Pars Phase 
19 Refinery as the first exporter of the 
valuable item on site 2 of South Pars.
According to Petropars Group, Salman 
Khosravi considered these lines as one 
of the most important and sensitive re-
finery units, and said: “With the launch 
of these lines, Petropars has become the 
first exporter of these valuable items on 
site 2 of South Pars.”Emphasizing that 
the commissioning of these lines has 
been done by relying on domestic capa-
bilities and without the intervention of 
foreign companies, he said by launching 
these lines, valuable items produced and 
stored in the tanks of 147/147 unit are 
transferred to Tombak Service Port for 
export.

FM Spokesman:

Developments positive 
on Iran Tanker in In-

donesia
A spokesman for the Ministry of For-
eign Affairs said that the developments 
regarding the seized Iranian oil tanker 
in Indonesia have been positive.
“The Indonesian government has coop-
erated well with us in this regard, which 
indicates that the issue is technical,” 
said Saeed Khatibzadeh on Monday.
Addressing a press conference, he said 
developments in this regard have been 
positive and “we have had consular 
access to the ship’s crew. The captain 
and his deputy returned to the deck on 
Sunday, January 31. We hope to resolve 
this issue soon in accordance with Indo-
nesian law.”

Iran 10-Month Petchem 
Output 6% up

The director of production control at 
the National Petrochemical Company 
(NPC) announced a 6% increase in the 
production of petrochemicals in the first 
10 months of the current calendar year, 
which began on March 21.
Seyed Jalal Mirhashemi told Shana 
about the impact of COVID-19 on the 
petrochemical industry: “Fortunately, 
with the measures taken, about 6% 
increase in petrochemical production 
has been achieved in the first 10 months 
of this [calendar] year compared to the 
same period last year.”About three per-
cent of this production growth is related 
to the increase in production of existing 
units, and the other part is due to new 
plants, he said.Emphasizing the upward 
trend of production in the petrochemical 
industry, he added: “I hope the produc-
tion of this industry will reach about 61 
million tons this year, which undoubt-
edly, in the absence of coronavirus, we 
would have seen more growth in the 
industry’s output.”The NPC official 
pointed to the full observance of hy-
gienic instructions during the outbreak 
of coronavirus in petrochemical com-
plexes, adding: “Petrochemical units 
have also had a very good cooperation 
in observing hygienic requirements and 
producing hygienic materials and equip-
ment.”

IranPlast to Host 200 Iranian Firms
The director of the 14th 
IranPlast International 
Exhibition said the show 
would be held with 200 
Iranian companies as 
well as 250 foreign trad-
ers in Tehran.
According to the Na-
tional Petrochemical 
Company, Ayub Banavi 
said in this edition of 
the fair, four commodity 
groups of raw materials 
will be put on display 
at Tehran’s permanent 
fairground.Regarding the 
distinguishing feature of 
the 14th IranPlast Exhibi-
tion, he said: “The distin-
guishing feature of this 
exhibition is the colorful 
presence of knowledge-
based companies as well 
as holding virtual and 
online exhibitions, which 
will start on February 7 
and last for two weeks.
Regarding the holding 
of the online exhibition, 
the director of the 14th 
IranPlast International 
Exhibition stated that the 
information of the virtual 

exhibition and invita-
tions to visit have been 
sent to more than 22,000 
foreign visitors, adding: 
“Although in the past, 
the virtual exhibition 
section on the IranPlast 

website was formed, 
this platform has been 
updated this year with 
facilities and capacities 
that fully comply with 
the standards of online 
exhibitions and has been 

made available to exhibi-
tors and visitors.”Ayub 
Banavi pointed out: “In 
this edition, negotiations 
and correspondence 
have been held with 
11 organizations with 

80,000 members in the 
polymer and plastic indus-
tries to visit the online 
exhibition.”The physical 
section of the showcase 
will be held until Febru-
ary 10.

Iran Energy Diplomacy with Iraq
Iran’s first post-Saddam ambas-
sador to Iraq has said Tehran 
and Baghdad would tie their 
economic infrastructure to 
counter enemies. Hassan Kaze-
mi Qomi told “Iran Petroleum” 
that the energy diplomacy was 
the wing of national security.
The following is the full text of 
the interview he gave to “Iran 
Petroleum”.
Following the US’s re-impo-
sition of sanctions on Iran’s 
oil sector, Iranian authorities 
decided to highlight Iran’s 
regional energy contribution. 
How do you assess this issue 
from the standpoint of a dip-
lomat who has been involved 
in economic diplomacy at the 
Foreign Ministry?
As a two-time ambassador to 
Iraq, I would like to explain 
about the regional extent of 
Iran’s energy sector. Iran and 
Iraq are two neighboring coun-
tries with huge oil reserves, 
both being OPEC founding 
members. In post-Saddam 
Iraq, Iran’s policy has been to 
upgrade cooperation in all sec-
tors including but not limited to 
political, economic and security 
domains. Unfortunately, due 
to the two wars imposed on 
Iran by Baathist-run Iraq and 
due to post-Saddam terror-
ist acts, this country has been 
faced with many challenges. 
Islamic Republic of Iran has 
been supporting a stable and 
peaceful Iraq through extend-

ing economic cooperation. 
Iraq heavily depends on its 
oil revenues and its petroleum 
industry is its main driver. Well 
mindful of this issue, we look 
for energy cooperation. Fur-
thermore, Iran and Iraq are two 
founding members of OPEC 
and have been instrumental in 
fateful decisions adopted by the 
Organization. Iran and Iraq also 
share oil fields, having required 
them to develop new capacities 
for cooperation.
Do you think that Iran has held 
a strategic view of energy sup-
ply to Iraq?
Yes, of course. This policy was 
highlighted in Iran’s energy 
diplomacy. We also tried our 
best to meet Iraqi needs. Hold-
ing a strategic and deep view, 
we moved towards building a 
gas pipeline. Construction of a 
pipeline to carry gas from Iran 
to Baghdad and Basra to power 
plants in these cities was a stra-
tegic action that had to be done. 
Our efforts were focused on ty-
ing the economic infrastructure 
of the two nations in a bid to 
overcome threats and increase 
opportunities. It would not be 
limited to consumer commodi-
ties. Iran and Iraq would also 
try to put their infrastructure in 
parallel in a bid to pursue their 
national interests. This infra-
structure may be in the oil, gas 
and energy sector or even dam 
building, fiber optics, telecom-
munications and railroads.

Therefore, the Ministry of For-
eign Affairs and the Ministry of 
Petroleum are trying to tie the 
economic infrastructure of the 
two nations in a bid to clear the 
way for Iran and Iraq to proceed 
with their diplomacy.
That’s true.The energy diploma-
cy is the arm of state diplomacy 
and national security. Therefore, 
I believe that we did right in 
deciding to build a gas pipeline 
to Iraq to meet our neighbor’s 
energy needs. In doing so, we 
managed to win a toehold in 
the Iraqi market. In 2004-2005, 
we signed other agreements 
and memorandums with Iraq. 
However, they have not come to 
fruition due to budget prob-
lems and ongoing political and 
security developments in Iraq. 
Of course, US pressure aimed 
at thwarting these projects may 
not be easily ignored. Washing-
ton does not favor any strong 
Tehran-Baghdad ties in the 
political, economic, defense and 
security domains. Iran and Iraq 
are trying their best to develop 
closer ties, taking into consider-
ation the two countries’ com-
mon interests and threats.
You pointed to the oil reservoirs 
the two nations share. A major 
challenge is the impossibility 
of equal recovery from joint 
reservoirs under conditions of 
sanctions. How have you raised 
this issue with the Iraqi side?
We have no problems with the 
Iraqis in this regard. The two 

nations share oil fields. Fair 
talks have been held between 
them on this issue. Iranian 
Ministry of Foreign Affairs and 
Ministry of Petroleum have 
followed up on very construc-
tive talks and reached important 
agreements. Operation of joint 
fields and even establishment of 
a joint company was pursued. 
One issue for the Iraqis was that 
foreign companies were barred 
by US sanctions on Iran from 
joining oil projects. This prob-
lem may be resolved by apply-
ing new methods. To the dismay 
of the Americans, we have done 
great job in Iraq.
Is there any other thing in Iraq’s 
oil, gas and petrochemical sec-
tor to highlight?
Yes, we were involved in 
Iraq’s refining sector. The 
public and private sectors 
both stepped in and decided 
to re-launch some of the Iraqi 
refineries that had been shut 
down amid chaos following 
the downfall of Saddam. But 
we are not yet involved practi-
cally because of US sanctions 
and internal political rivalry 
in Iraq. Fortunately, in the 
energy diplomacy domain, 
there is ground for cooperation 
with Iraq. However, we need 
a strong economic diplomacy 
based on which we would set 
our objectives in cooperation 
with the Iraqi side and follow 
up on them firmly.
Courtesy of Iran Petroleum

News
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

ظرفیت تولید روزانه 1۲۰ میلیون لیتر بنزین در فجر 4۲؛

ستاره خلیج فارس، نماد خودباوری و توسعه صنعت پاالیش است
مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس با تشریح 
اقدام های برجســته  یک ساله  این پاالیشــگاه به نقشه  راه 
درخشش ستاره خلیج فارس برای حضور پرقدرت در صنعت 

پاالیش کشور پرداخت.
به گزارش دانش نفت به نقل از پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس، محمدعلی دادور در این باره گفت: تحریم های 
ناعادالنه علیه کشور، صادرات فرآورده را با مشکل روبه رو 
کرده و در نوســان های شدید قیمت فروش و مقدار تقاضا 
نیز مؤثر بوده است، با این  حال برای ارزآوری همه تالش 
خود را به کار گرفته ایم.وی دستاوردهای صادراتی شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس را ســبب کمرنگ تر جلوه دادن 
اثرات ناشــی از تحریم ها دانست و افزود: با توجه به حجم 
تولید فرآورده راهبردی بنزین این پاالیشــگاه و عرضه آن 
ازسوی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، کشور نه تنها از واردات این فرآورده بی نیاز شده و به 
خودکفایی رسیده، بلکه به بزرگ ترین صادرکننده بنزین در 
منطقه تبدیل شــده و این موضوع کمک شایانی به کشور 

در دستیابی به اهداف صادراتی داشته است.
حضور درخشان در بازار بورس انرژی

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس به 
نقش آفرینی ویژه  این پاالیشــگاه در بازار بورس انرژی 
نیز اشــاره کرد و گفت: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
ســبب مقیاس تولید و تنوع فرآورده، نقشی تعیین کننده 
در بــازار دارد و در فصل پاییز تنها در یک عرضه، ۱۴۰ 
هــزار متریک تن نفتای ســبک عرضه شــد و روزی 
تاریخی در بورس کشــور رقم خورد.دادور افزود: تا به  
حال این حجم از فــرآورده در رینگ داخلی به فروش 
نرســیده بود و امیدواریم همچنان بــا تالش کارکنان 
خدوم و زحمتکش این پاالیشگاه شاهد درخشش های 
بیشــتر ستاره خلیج فارس در آســمان صنعت پاالیشی 
کشور باشیم.وی در تشریح اهمیت این عرضه  تاریخی 
عنوان کرد: ایــن عرضه  با هدف عمل به منویات مقام 
معظم رهبری مبنــی بر ایجاد ارزش افزوده  بیشــتر و 

جلوگیری از خام فروشــی انجام شــد زیرا نفتای سبک 
خوراک پتروشیمی های کشور است و می تواند به تأمین 
خوراک صنایع پایین دســتی و ایجــاد جهش تولید در 

کشور کمک کند.
بومی سازی قطعات حساس

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه به 
موضوع بومی سازی قطعات حساس الکترونیکی پاالیشگاه 
از جمله شــیر برقی )Solenoid Valve(، ترانسمیتر دما، 
شــیر با عملگر موتوری، تغییر کاربــری بعضی از مخازن 
بــرای بهبود فرآیند ذخیره ســازی، اصالح سیســتم های 
کنترلی و بهینه ســازی و افزایش ظرفیت در روند تولید با 
صرف کمترین هزینه اشــاره کرد و گفت: با همت جوانان 
این پاالیشگاه توانستیم تا از هدررفت منابع مالی جلوگیری 

کنیم، همچنین وابستگی به محصوالت خارجی را کاهش 
دهیم.

تالش در راستای توسعه
دادور با اشــاره به اجرای موفقیت آمیز مرحله  نخست 
طرح افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های فازهای ســه گانه  
این پاالیشگاه، اظهار کرد: هم اکنون نیز اجرای پروژه های 
مختلــف به منظور بهبود فرآیندها در پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس در جریان اســت که می توان به پروژه ایستگاه 
گاز شمالی، ایستگاه کال، گیت ورودی پاالیشگاه، ساخت 
دو دستگاه مخزن ذخیره ســازی یک میلیون بشــکه ای و 

پروژه انبار مرکزی اشاره کرد.
صرفه جویی ارزی

وی در ادامــه از اجرای خط انتقــال ۲۶ اینچ از این 

پاالیشگاه به انبار نفت شهید رجایی خبر داد و گفت: با لغو 
برون سپاری این پروژه و اعتماد به توان و دانش مهندسان 
و کارگران ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ۸۵ میلیارد ریال 
نمایشگاه ها  صرفه جویی شد.مدیرعامل شرکت ســهامی 
اصالح طراحی و ساخت مبدل های درایر واحد بنزین سازی 
این پاالیشگاه با استفاده از ضایعات را نیز نشان از توانایی 
شگرفت مهندسان ســتاره خلیج فارس دانست و گفت: در 

این مورد نیز ۱۸ میلیارد صرفه جویی ارزی شد.
دستگاه برتر در حوزه پدافند غیرعامل

وی افــزود: اهتمام و تالش شــبانه روزی همکاران 
گران قدرم سبب مصون ســازی زیرساخت ها و مراکز ثقل 
بزرگ تریــن پاالیشــگاه میعانات گازی جهــان در برابر 
تهدیدات خصمانه دشــمن در شــرایط اضطرار شــده و 

انتخاب به عنوان دستگاه برتر در حوزه پدافند غیرعامل نیز 
برجسته کننده  همین موضوع است.

کاهش نرخ ریسک پاالیشگاه
دادور از کاهش نرخ ریســک پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فــارس از ۱.۳۵ به ۱.۲ در روندی دوســاله خبر داد 
و افزود: اگر با همین روند پیش برویم می توانیم تا ســال 
۱۴۰۱ به نرخ ریســک ۱.۱ برسیم که در نوع خود اقدامی 

سترگ است.
راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره

وی در تشــریح چرایی و چگونگی راه اندازی سامانه 
مشــاوره تلفنــی »۲۳۰۰« در این پاالیشــگاه گفت: این 
ســامانه  پیشرو ویژه کارکنان و خانواده های آنان است و با 
مشاوره های تخصصی در زمینه های پزشکی، بهبود روابط 
کار و مددکاری اجتماعی و روان شناسی فردی، خانوادگی، 

ازدواج، تحصیلی، شغلی و... به ارائه  خدمات می پردازد.
تقویت ارتباط با مراکز علمی

مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس بر ایجاد 
ارتباط مناســب بین این پاالیشــگاه و دانشگاه های معتبر 
کشــور تأکید کرد و افزود: ارتبــاط تنگاتنگی با مراکزی 
مانند دانشگاه تهران، دانشــگاه هرمزگان، اداره کل فنی 
و حرفــه ای و همچنین بنیاد ملی نخبــگان برقرار کردیم 
که این ارتباط در فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و معرفی 

نخبگان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
استمداد برای تسهیل ورود به بازار سرمایه

دادور در پایان کمک بــه حل بدهی های ارزی این 
پاالیشگاه را سبب تســهیل در ورود ستاره خلیج فارس به 
بازار بورس دانســت و تأکید کرد: با توجه به افزایش نرخ 
تسعیر ارز، میزان تســعیر وام مزبور به ریال چیزی حدود 
۸۰ هــزار میلیارد تومــان خواهد بود کــه اکنون با بانک 
مرکزی در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم این تسهیالت را 
به صورت ریالی بازپرداخت کنیم. سازوکار ریالی شدن این 
وام های ارزی هنوز نهایی نشــده است و همچنان پیگیر 

این موضوع هستیم.

در پيشگيری از بروزآسيب ها و بيماري هاي چشم در صنعت پيش قدم شويد
ترجمه و تدوین: وحید عرفانی 

نویسنده و پژوهشگر در حوزه سالمت
شرکت نفت فالت قاره

چشــم یکي از اندام هاي بسیار 
حســاس بدن اســت. داشتن چشم 
ســالم و بینایي خوب در محیط کار، 
با ارزش مي باشــد. اگر بخواهیم که 
چشــم هاي ما براي تمام مدت عمر 
به مــا خدمت کنند، باید بیشــترین 
دقت در مراقبت از آنها، به عمل آید. 
رعایت نکات بهداشــتي و ایمني در 

ســالمت چشم بســیار اهمیت دارد. براي حفظ و بهداشت 
چشــم در محیط کار بایستي آنها را از حوادث و آسیب هاي 
ناشــي از کار، عفونت و بیماري هاي چشــمي که واگیردار 

هستند، در امان نگه داشت.           
حــدود ۷ تا ۶ درصــد پیش آمدهاي ناشــي از کار را 
حوادث چشمي مانند:  کوفتگي، زخمي شدن، جسم خارجي، 
ســوختگي ها، ضربه ها و غیره تشــکیل مي دهند. حوادث 
چشــمي تقریبا ۱/۳ علــت کوري ها را در بــر مي گیرد. در 
کارهاي خاص، برخي از آسیب هاي چشمي، آشکارتر است. 
به عنوان مثال مکانیک هاي اتومبیل، تراشــکاران یا چکش 
کاران بیشتر در معرض اجسام خارجي قرنیه هستند. افرادي 
که در نزدیکي اشــغه مادون قرمز مي باشند، مانند: کارگران 
شیشه ســازي، معادن، ذوب فلزات و غیره، دچار بیماري آب 

مروارید )کاتاراکت( مي شوند.
 عوامل مهمي که مي توانند ســالمت چشــم ها را در 
محیط کار به خطر بیاندازند، عبارتند از: سوختگي ها، انفجار، 
تصادف، آتش ســوزي، پرتوها، مواد شــیمیایي، ضربه ها، 
جوشــکاري غیر اســتاندارد و بدون ماســک، ورود اجسام 
خارجي و گردو خاک به درون چشم، عفونت ها و غیره. مواد 
شیمیایي بیشتر موجب ســوختگي صلبیه، ملتحمه و گاهي 
زخم قرنیه مي گردد. چشم نه تنها از راه بیروني در معرض 
تهاجم قرار دارد، بلکه از راه هاي داخلي )آســیب دیدن رگ 
ها، یا اعصاب، به ویژه ناشــي از سموم( نیز هدف خطرهاي 

گوناگون مي باشد. ب
سیاري ا زآســیب ها و بیماري هاي چشم، به ویژه در 
صنعت را مي توان از طریق رعایت بهداشــت چشم و توجه 
به نکات ایمني پیشــگیری کرد.با رعایت نکات بهداشتی و 
ایمني و اســتفاده از وســایل حفاظتي چشم مانند عینک ها 
،)به خصوص هنگام جوشــکاري(و ماسک هاي حفاظتي که 

شیشه های آنها پرتوها، به ویژه اشعه مادون قرمز را به خود 
جذب مي کند، مي توان از بروز آســیب هاي ناشي از پرتوها، 

در محیط کار جلوگیري نمود. 
توصیه های مهم: 

• اطمینان حاصل کنید که کارکنان شما از تجهیزات 
مناســب محافظت از چشــم اســتفاده می کنند. استفاده 
کارکنان مراکز صنعتي از وسایل ایمني در هنگام کار، مانند 
کاله هاي ایمني، پوشــش هاي ویــژه صورت و عینک هاي 
مخصــوص و دیگر تجهیزات محافظتي چشــم و نیز توجه 
به قوانین بهداشــتي و ایمني)HSE( از مهم ترین راه هاي 
پیشگیري از بروز آسیب هاي ناشي از ضربه هاي چشم است. 
• خطرات شــغلی در محیط کاری تان  را شناســایی 
کرده و اقدامات بهداشــتی و ایمنی رادراین راســتا  انجام 

دهید.
• الزم است براي پیشــگیري از بروز سوختگي هاي 
شــیمیایي، پیش از مصرف مایع هاي پــاک کننده یا مواد 
شــیمیایي قوي، توصیه هــاي کارخانه ســازنده را به دقت 

مطالعه نمود، و موارد احتیاط را رعایت کرد. 
• ضروري است کارکنان مرازک صنعتي آموزش هاي 
الزم ایمني و بهداشتي در رابطه با روش درست کار با مواد 
شیمیایي خطرناک را فراگیرند و از هر خطري که در محیط 

کار در کمین آنان است، آگاه شوند. 
• هرگونه زخم در چشــم، هر اندازه کوچک هم باشد، 
باید به وســیله چشم پزشک معاینه شــود تا از شدید بودن 
آسیب هایي که در ابتداد کم اهمیت است، جلوگیري شود. 

• هنگام ســوراخ کردن اجسام، به ویژه اجسام 
شــکننده، عینک حفاظتي به چشــم بزنید، در غیر 
اینصورت ممکن اســت براده اي از جسم جدا شده و 
به چشــم برخورد کندوباعث بروزآسیب ها یا کوري 

شود. 
• ضروري است در محیط کار بدون حفاظ هاي ایمني 
به منابع نورهاي شــدید و خیره کننده نگاه نکنید. در محیط 
کار جهت نور به گونه اي باشد که سبب خیرگي چشم نشود. 
• چشم ها را باید از تأثیر پرتوها، به ویژه اشغه ماوراي 
بنفش که ممکن اســت در هنگام جوشکاري، انعکاس پرتو 
ا زبرق چراغ هاي پرنوروتابش مســتقیم خورشــید به چشم 

محافظت نمود. 
• الزم اســت چشــم ها را در محیط کار از وجود گرد 
و خاک در امان نگه داشــت؛ در این گونه مواقع استفاده از 

عینک هاي مخصوص، سودمند است. 

• در هنگام کار بادســتگاه هاي تراش، نباید بر روي 
کار خم شــد؛ زیرا هموراه خطر پــرش براده هاي حاصل از 
تراش قطعه کار، به ویژه به ســوي چشــم ها وجود دارد و 
موجب بروز آســیب ها و خطرهاي دیگــر مي گردد. بهترین 
راه پیشگیري از بروز آسیب هاي چشمي توسط دستگاه ها، 
نصب صفحه هاي شفاف پالســتیکي مخصوص ،یا حفاظ 
روي آنها است تا از پرتاب شدن مواد و براده هاي فلزات به 

سوي چشم ها جلوگیري شود.
• پیش از فشــار دادن هرگونه اسپري، مطمئن شوید 

که قسمت خروجي مواد، به طرف شما نباشد. 
• چنانچه جسم خارجي به آساني از چشم خارج نشد، 
نباید زیاد پافشــاري نمود، زیرا ممکن است وارد بافت چشم 

شود، در این حالت بایستي از چشم پزشک یاري گرفت. 
• کارکنان مراکز صنعتي براي محافظت چشــم هاي 
خود در هنگام کار با دستگاه هاي تراش و سنگ سمباده ،در 
برابر بخار و قطرات مواد شــیمیایي قوي و یا در صورتي که 
به فلزات ضربه مي زنند، حتما از عینک هاي ایمني اســتفاده 

کنند.
• الزم است از مالیدن چشم به وسیله انگشتان دست 
آلوده و روغني خودداري شود، زیرا این عمل موجب انتقال 

میکروب هاي زیادي به چشم مي شود. 

• اگر نشــانه هایي مانند ناراحتي،سوزش، درد چشم، 
ســردرد مزمن و طوالني و دیگر نارســایي ها در چشم بروز 

کرد،  به چشم پزشک مراجعه کنید. 
• جوشــکاري در محوطه بسته به علت ایجاد گازهاي 
زیان آور، خطرناک اســت. در صورت لزوم باید از هواکش 

استفاده شود.
• سیگارتان را خاموش کنید. مصرف دخانیات به طور 
مســتقیم با بسیاری از اثرات زیان آور چشم، از جمله آسیب 
به شبکیه چشم ارتباط دارد. افراد سیگاری در معرض خطر 

ابتال به آب مروارید هستند.
• از ریختن هرگونه قطره چشــمي، به طور خودسرانه 

به داخل چشم ها خودداري کنید. 
• نگاه کردن به جوشــکاري در هنــگام کار، موجب 
ایجاد زخم هایي در ســطح قرنیه مي شود که بسیار دردناک 
و ناراحت کننده اســت، از این رو هرگز نباید به نور شــدید 

جوشکاري نگاه کنید. 
• الزم اســت براي حفاظت چشــم دیگر کارکنان در 
محیط کار در برابر اشعه ماوراي بنفش، محل جوشکاري را 

به وسیله دیواره هاي مخصوص پوشاند. 
• درمحیط هــاي کاري پرگردوخــاک وداراي گازها 
یابخارهاي شیمیایي خطرناک، نصب دستگاه هاي مکنده و 

رسوب دهنده، بهترین وسایل حفاظتي هستند تا هواي آلوده 
از محیط کار خارج شوند.

• هنگام جوشــکاري با برق، باید از ماســک محافظ 
چشم با شیشه اســتاندارد استفاده شود، در غیر این صورت 
پرتوهــا و قطعه هاي پرتاب شــده و داغ گل جوش، ممکن 

است باعث ایجاد زخم در چشم ها شوند. 
• در نور کافي از چشم خود استفاده نمایید. محیط کار 
خود را کامال روشــن ساخته تا از این راه فشاري بر چشم ها 

وارد نشود. 
منابع مورد استفاده : 

۱-حوادث و آسیب هاي شــغلي در صنعت، ترجمه و 
تدوین وحید عرفاني، ماهنامه صنعت و ایمني، شــماره ۵۹، 

فروردین – اردیبهشت ۱۳۷۷، صفحه ۲۲
۲-وســایل حفاظت فــردي، ترجمــه و تدوین وحید 
عرفاني، مشــغل )وزارت نفت( شماره ۸۶، سال سوم ۱۳۷۶، 

صفحه ۴۷
3- Lewis, Collier, Heitkemper:  Edictal 
surgical nursing, 9Fourth Edition, Mos-
by, 1996, pp.411, 439, 447
- Buffum: Essentials of Diseases of Eye 
and Ear, 1994, pp. 86-87, 4
5- Clark: Nursing in the community, 
Second Edition, Appleton & Lance, 
1996, pp. 350-351.
6- Norton: Ophthalmic diseases and 
therapeutics, 1995, pp.130-132.
7-Prevent workplace eye injuries dur-
ing COVID-19, Shirley Dang , Ameri-
can Academy of Ophthalmology 2021,( 
https://www.aao.org)
8- Rakel: Text book of family practice, 
5th Edition, Saunders, 1995, pp. 1345-
1346, 1351, 1354
9-Top 10 Tips to save your vision, Leer 
en Espanola, American Academy of 
Ophthalmology 2015, (https://www.
aao.org)
10-8 ways employers can avoid work-
place eye injuries, Issue of ISHN Mag-
azine, 2020, (https://www.ishn.com)



یکشنبه 19 بهمن ماه 1399 
 شماره 757

14
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

پیام

خرب

پیام معاون وزیر نفت و مدیرعامل در 
چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست

مقدم شما را در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
گرامی می دارم و بسیار خرسندم که فرصتی پیش آمده تا یکبار دیگر 
در یکی از معتبرترین نمایشــگاه هــای تخصصی در حوزه ی صنعت 
پلیمر و پالســتیک در ســطح منطقه ، آخرین توانمندی ها و قابلیت 
های علمی ، فنی و بازرگانی صنعت پتروشیمی کشور را عرضه نماییم. 
امیــدوارم ظرفیت ها و توانمندی های ایــران در قلمرو تولید و 
صادرات محصوالت پلیمری و پالســتیک از یک سو و نیاز این صنایع 
به بهره مندی از فن آوری و نوآوری های دانش روز از ســوی دیگر ، 
منجر به کسب دستاوردهای ارزشمند برای شرکت کنندگان همچون 

سیزده دوره قبلی در نمایشگاه بین المللی ایران پالست ۲۰۲۱ گردد.
تبادل نظر، انتقال تجربیات و هم افزایی متخصصان، صنعتگران، 
تولیدکنندگان و تجار در چنین رویدادهایی، می تواند زمینه مناســبی را 

برای رشد و توسعه این صنعت فراهم نماید.
صنعت گــران پرتــالش صنعت پتروشــیمی علی رغــم وجود 
محدودیت های بین المللی سال های اخیر، ضمن تامین نیازهای داخلی 
کشــور، حضور موثــری در بازارهای صادراتی و تامیــن ارز موردنیاز 
داشــته اند که امیدواریم با بهبود نسبی شرایط در آینده نزدیک، شاهد 

رونق روزافزون در تحقق اهداف متعالی این صنعت باشیم.
صنعت پتروشــیمی کشور،  با بومی ســازی فناوری تولید مواد 
پلیمری و تســهیل شرایط انتقال و توسعه این فناوری با راهبرد تامین 
نیاز صنایع پایین دستی و فروش و صادرات محصوالت با ارزش افزوده 
باال ، بسوی تکمیل زنجیره ارزش و تولید پلیمرهای مهندسی و نسل 
جدید در قالب طرح های پیشــران و جذب و هدایت ســرمایه گذاران 

داخلی و خارجی گام برمی دارد. 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به پاندمی ویروس کوید 
۱۹ ، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری نمایشگاه ایران 
پالســت، در کنار این رویداد مهم، نمایشگاه مجازی ایران پالست را 

نیز اجرا می نماید.
امیدوارم در آینده نه چنــدان دور از طریق تعامالت بین المللی، 
زمینه رشد و توسعه مستمر صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن 

در چارچوب مبادالت فنی و  تجاری تدوام یابد .
در خاتمــه از تمامی شــرکت کنندگان گرانقــدر داخلی و تجار 
خارجی کــه با حضور صمیمانه خود دراین شــرایط خاص،  برگزاری 
موفق این نمایشگاه را میسر نمودند تشکر و برای آنان آرزوی موفقیت 

، سربلندی و تندرستی دارم .
بهزاد محمدی 

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:
افزایش 6 درصدی تولید محصوالت پتروشیمی 

در 1۰ ماه ۹۹
تولید  کنتــرل  مدیر 
صنایــع  ملــی  شــرکت 
 ۶ افزایش  از  پتروشــیمی 
تولید محصوالت  درصدی 
پتروشیمی در ۱۰ ماه سال 
۹۹ خبــر داد و گفت: روند 
تولیــد در ایــن صنعت با 
وجود کرونا افزایشی است.
ل  جال ســید
مــورد  در  میرهاشــمی 

تأثیــر کرونا بر تولیدات صنعت پتروشــیمی به خبرنگار شــانا اظهار 
کرد: خوشــبختانه با اقدام های انجام شــده، حــدود ۶ درصد افزایش 
تولید محصوالت پتروشــیمی در ۱۰ ماه امسال نسبت به دوره مشابه 
پارسال محقق شده است. حدود ســه درصد از این رشد تولید مربوط 
به افزایش تولید واحدهای موجود اســت و بخش دیگر هم با توجه به 
بهره برداری های جدید انجام شــده است.وی با تأکید بر روند افزایشی 
تولید در صنعت پتروشــیمی، افزود: امیدوارم تولید این صنعت امسال 
به حدود ۶۱ میلیون تن برســد که بی شــک در صورت نبود ویروس 
کرونا، شــاهد رشد بیشتری در تولیدات این صنعت بودیم.مدیر کنترل 
تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به رعایت کامل دستورعمل های 
بهداشتی طی دوران شــیوع ویروس کرونا در مجتمع های پتروشیمی 
اشاره و تصریح کرد: واحدهای پتروشیمی نیز همکاری بسیار مطلوبی 
در رعایت الزام های بهداشتی و تولید مواد و وسایل بهداشتی داشته اند.
میرهاشــمی به برنامه ریزی برای انجام تعمیرات اساســی واحدهای 
پتروشــیمی در ســه ماهه پایانی سال اشــاره و تصریح کرد: با توجه 
به فصل زمســتان و افزایش مصرف گاز، این برنامه ســبب شد تأثیر 
کمبود گاز در صنعت پتروشیمی حداقلی شود و تأثیر زیادی بر فعالیت 

مجتمع ها نداشته باشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

 توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در مکران
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
بر توســعه طرح های پتروشیمی منطقه 
مکران تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع 
با توجه  تأکید کرد و گفت:  پایین دستی 
بــه موقعیــت راهبردی مکــران، گام 
هوشمندانه توســعه پتروشیمی در این 
منطقه می توانــد در قالب ایجاد »هاب« 

امکان پذیر باشد.
بـه گـزارش دانـش نفت بـه نقل 
از شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی، 
 ۱۳ دوشـنبه،  روز  محمـدی  بهـزاد 
طرح هـای  از  بازدیـد  در  بهمن مـاه 
منطقـه  در  پتروشـیمی  توسـعه ای 
ایـن منطقـه در  اهمیـت  بـر  مکـران 
پتروشـیمی  صنعـت  توسـعه  مسـیر 
تـا  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  و  ایـران 

کـرد. تأکیـد  پایین دسـتی  صنایـع 
گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
میدانـی  بازدیـد  از  پـس  پتروشـیمی 
صنعـت  توسـعه ای  طرح هـای  از 
کـه  مکـران  منطقـه  در  پتروشـیمی 
شـامل طـرح پتروشـیمی بـدر شـرق، 
طـرح پتروشـیمی سـینا و تأسیسـات 
زیرسـاختی در حـال احـداث در منطقه 
مکـران بـود، بـا برگـزاری جلسـه ای 
شسـتان،  هلدینگ هـای  مدیـران  بـا 
عامـل  مدیـران  و  پاسـارگاد  انـرژی 
ایـن  اجـرای  دسـت  در  طرح هـای 
منطقـه، آخریـن وضع پیشـرفت و نیز 
بـرای  را  ایـن شـرکت ها  برنامه هـای 
بررسـی  پتروشـیمی  صنعـت  توسـعه 
بـا  نشسـت  ایـن  در  کرد.محمـدی 
قدردانـی از هلدینـگ شسـتان به دلیل 

در  اجرایـی  زیرسـاخت های  ایجـاد 
ایـن منطقـه، اظهـار کرد: خشـت اول 
منطقـه  ایـن  در  پتروشـیمی  توسـعه 
ازسـوی هلدینـگ شسـتان بنـا نهـاده 
شـده اسـت.معاون وزیـر نفـت در امور 
پتروشـیمی بـا تأکیـد بر اینکه توسـعه 
راهبـردی  اقدامـی  مکـران  منطقـه 

مقـام  تأکیـد  مـورد  و  اهمیـت  بـا  و 
معظـم رهبـری و همـه دولت هـا بوده 
طرح هـای  اجـرای  بـا  گفـت:  اسـت، 
زیرسـاختی و بـا توجـه بـه موقعیـت 
راهبـردی منطقه، توسـعه پتروشـیمی 
قالـب  در  می توانـد  منطقـه  ایـن  در 
ایجـاد »هـاب« امکان پذیر باشـد.وی 

افـزود: توسـعه طرح هـای موجـود در 
حـد تولیـد متانـول کمکی بـه رونق و 
اشـتغال ایـن منطقه نخواهد کـرد و با 
توجـه بـه ماهیـت طرح هـای تعریـف 
شـده الزم اسـت با رفع موانـع موجود 
کـه مهم تریـن آن دانـش فنی اسـت، 
توسـعه طرح هـا تـا تکمیـل زنجیره و 

ایجـاد صنایع پایین دسـتی ادامـه یابد.
محمـدی تصریـح کـرد: شـرکت ملی 
صنایـع پتروشـیمی به منظـور تسـهیل 
طرح هـای  اجـرای  رونـد  تسـریع  و 
آمـاده همـکاری در  منطقـه مکـران، 
زمینه هـای مختلـف و رفـع موانـع و 

اسـت. مشـکالت 

چهاردهمين نمايشگاه بين المللی ايران پالست با حضور 200 شرکت داخلی  و 250 تاجر خارجی در دو گروه انفرادی و هيئت از امروز برگزار می شود

حضور 200 شرکت داخلی در ايران پالست چهاردهم

مدیــر چهاردهمین نمایشــگاه ایران 
پالســت از برگزاری این نمایشگاه با حضور 
۲۰۰ شــرکت داخلی در چهار گروه کاالیی و 

۲5۰ بازرگان خارجی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از ستاد 
خبری ایران پالســت، ایــوب بنوی گفت: 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللی ایران 
پالســت با حضور ۲۰۰ شــرکت داخلی  و 
۲۵۰ تاجر خارجــی در دو گروه انفرادی و 
هیئت برگزار می شــود.وی درباره جانمایی 
ایران پالست،  نمایشگاه  گروه های کاالیی 

افــزود: در ایــن دوره از نمایشــگاه، چهار 
گروه کاالیی مواد اولیه در ســالن های ۳۸، 
۴۰ و A۴۰، گروه ماشین آالت و تجهیزات 
در ســالن B۳۸ و گروه محصوالت نهایی، 
 A۴۱  نیمه نهایی و خدمات در ســالن های
،۴۴-۱ و ۲-۴۴ جانمایــی شــده اند.بنوی 
دربــاره وجه تمایز چهاردهمین نمایشــگاه 
ایران پالســت ادامه داد: وجــه تمایز این 
دوره نمایشگاه، حضور پر رنگ شرکت های 
دانش بنیان و همچنین برگزاری نمایشــگاه 
مجازی و آنالین اســت که هم زمان با آغاز 

به کار نمایشــگاه فیزیکــی از ۱۹ بهمن ماه 
آغاز می شود و به مدت دو هفته ادامه خواهد 

داشت.
۲۲ هزار بازدید کننده خارجی از نمایشگاه 

آنالین
مدیر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
برگزاری  در خصــوص  پالســت  ایــران 
نمایشــگاه آنالین، با بیان اینکه برای بیش 
از ۲۲ هــزار بازدیدکننــده هــدف خارجی 
اطالعات نمایشــگاه مجــازی و دعوتنامه 
بازدید ارســال شــده اســت، اظهار کرد: 

هرچند در ادوار گذشته هم بخش نمایشگاه 
مجازی در سایت ایران پالست وجود داشته 
اســت، اما این پلتفرم امســال با امکانات 
و ظرفیت هــای به طور کامــل منطبق بر 
به صورت  نمایشگاه  برگزاری  استانداردهای 
آنالین روزآمد شده و در اختیار غرفه داران و 

بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
وی افزود: یکی دیگــر از امتیازهای 
متفاوت این نمایشــگاه آنالین نســبت به 
نمایشــگاه های مشــابه مجــازی، امکان 
برقــراری تمــاس از طریق ارســال پیام، 

گفت وگــوی صوتــی و تصویری و 
همچنین امکان برقراری نشست های برخط 
)آنالین( با حضور چند نفر اســت. برگزاری 
نشست ها و همایش های معرفی محصوالت 
و خدمــات و ارائه تازه تریــن فناوری ها و 
آنالین  به صورت  شــرکت ها  دستاوردهای 

هم در این بستر مهیاست.
بــه گفته بنــوی، نکته مهــم دیگر 
درخصــوص ایــن نمایشــگاه مجــازی، 
امکان معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 
شــرکت های حاضر و معرفی فرصت های 
شغلی است که می تواند برای بازدیدکنندگان 
جذابیت ویژه و جدیدی در فرآیند برگزاری 

نمایشگاه تلقی شود.
وی اظهــار کرد: در ایــن دوره با ۱۱ 
تشــکل با ۸۰ هزار عضو در بخش صنایع 
پلیمری و پالســتیک مذاکرات و مکاتباتی 
برای بازدید از نمایشگاه آنالین انجام شده 
است.چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
ایران پالســت از ۱۹ تــا ۲۲ بهمن ماه در 
محل دائمی نمایشــگاه های تهران برگزار 

می شود.

وجه تمایز این دوره 
نمایشگاه، حضور پر رنگ 
شرکت های دانش بنیان 

و همچنین برگزاری 
نمایشگاه مجازی و 

آنالین است که هم زمان 
با آغاز به کار نمایشگاه 
فیزیکی از 1۹ بهمن ماه 
آغاز می شود و به مدت 
دو هفته ادامه خواهد 

داشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

پیام

وزیر نفت درگذشت پیشکسوت صنعت 
پتروشیمی را تسلیت گفت

وزیر نفت در پیامی درگذشت مهندس حسن بیگی از پیشکسوتان 
و مدیران صنعت پتروشیمی کشور را تسلیت گفت.
در متن پیام تسلیت بیژن زنگنه آمده است:

اناهلل و انا الیه راجعون
درگذشت مهندس حسن بیگی از پیشکسوتان و مدیران صنعت 
پتروشیمی کشــور، موجب تأسف و تألم فراوان شــد. وظیفه شناسی، 
صداقت و رفتارهای حرفه ای آن مرحوم، هیچ گاه از یادها نخواهد رفت.
اینجانــب ضایعه فقدان این تالشــگر خســتگی ناپذیر که عمر 
با ارزش خود را وقف توســعه و خدمت به ایــران عزیز و صنعت این 
سرزمین کرد، به خانواده ارجمند، همکاران ایشان در صنعت پتروشیمی 
و مردم شریف ایالم تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحوم، آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترمشان صبر 

و اجر مسئلت می کنم.«
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 

درگذشت حسن بیگی را تسلیت گفت
در همین حال، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در پیامی درگذشت مهندس حسن بیگی پیشکسوت صنعت 
پتروشیمی را تســلیت گفت . بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر 
عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در پیامی درگذشت مهندس 
حســن بیگی را به خانواده ارجمند ایشان، همکاران و خانواده صنعت 

پتروشیمی تسلیت گفت.
در پیام بهزاد محمدی آمده است:

هو الحی القیوم
مهندس حســن بیگی، در بیش از ســه دهه اخیر یکی از چهره 
ها و مدیران نامدار صنعت پتروشــیمی اســت که با سابقه درخشان و 
خستگی ناپذیرش، الگوی تالش صادقانه در توسعه صنعت پتروشیمی 
بود.ضمن قدردانی از تعهد ماندگار او به صنعت پتروشــیمی، از خداوند 
منان برای آن مرحوم سفرکرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان 
و همکاران صنعت پتروشــیمی صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت 

می نماییم. 

نگاهی به ایران پالست چهاردهم
نمایشــگاه های بزرگ  پالســتیک 
و الســتیک دنیا از جمله معتبرترین آنها 
  ChinaPlas در آلمــان، بزرگترین آنها  K
در چین و یا ســایر آنها PLast در میالن، 
NPE  در امریکا و یا نمایشگاه های منطقه 
   Plast Eurasia ای شناخته شده همچون
در ترکیــه و ArabPlast در امارات متحده 
و  روســیه  در    Interplastica عربــی، 
Indiaplast در هنــد و ... همگی از الگوی 
واحــدی در برگزاری پیروی می کنند و در 
چهار گروه کاالیی به ارایه توانمندی های 

مشارکت کنندگان می پردازند.
- مواد اولیه 

- ماشین آالت و تجهیزات
- محصوالت نهایی و نیمه نهایی

- و باالخره خدمات
نمایشــگاه ایران پالست به عنوان 
معتبرترین نمایشــگاه در سطح منطقه، 
امســال زیر سایه ســنگین همه گیری 
ویــروس کووید۱۹ از حضــور فیزیکی 
شرکت های معظم بین المللی همچون 
ادوار گذشــته محروم اســت. هرچند با 
برگزاری نمایشــگاه آنالیــن و مجازی 
امکان مشــارکت را برای غرفه گذاران 
و عالقــه مندان خارجی به بازار کشــور 

فراهم کرده است.
با این حــال در بخــش داخلی و 
منطقه ای این نمایشگاه پتانسیل بسیار 
خوبی برای توسعه فضای کسب و کار و 

خصوصا صادرات منطقه ای دارد.
مواد اولیه یا مواد خام

در بخــش مــواد اولیــه صنایــع 
پتروشــیمی با ظرفیــت نزدیک به ۸۵ 
میلیــون تن قــرار دارند کــه حدود ۲۵ 
میلیون تن آن در سال جاری و در قالب 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 
محقق شده اســت، بهره برداری از ۱۷ 
طرح پتروشــیمی با ســرمایه ای بالغ بر 
۱۱.۵ میلیارد دالر در ســال ۱۳۹۹ بهره 
برداری شــده اســت.  انتظار می رود تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ میــزان تولید در این 

صنعت بــه  ۱۰۰ میلیون تــن و ارزش 
صادرات آن به ۲۵ میلیارد دالر برســد. 
از این میــان حدود ۱۰ میلیون تن پلیمر 
تولید می شــود کــه در زنجیره ارزش 
تولید قطعات پالستیکی فناور  آفرینی و 
در صنعت خودرو، لوازم خانگی، پزشکی، 
بسته بندی و ... در راستای بومی سازی 
و قطــع وابســتگی ارزی و نیز صادرات 
منطقــه ای در میان ســایر بخش های 
تولیدی کشور، شــاخص و دارای مزیت 

های نسبی ارزشمندی هستند.
در بخــش تولید مواد واســطه ای 
و میان دســتی صنعت پتروشیمی، یعنی 
صنعــت دانش بنیــان آمیزه ســازی و 
کامپاند، کشور با بیش از ۶۰۰ واحد فعال 
دارای ظرفیتی ســه و نیــم میلیون تنی 
ســت. از این تعداد ۳۵ واحد هریک به 
تنهایی دارای ظرفیتی بالغ بر ۲۰ هزارتن 
دارند. این صنعت به واسطه جوان بودن 
و داشــتن مدیران دانشگاهی همواره در 
مســیر نوآوری و حل مشکالت صنایع 
تکمیلی گام برداشــته و  طی ۱۰ ســال 
اخیر از معدود صنایعی ســت که علیرغم 

تحریم های شــدید و انــزوای صنعتی 
کشور، توانسته رشد قابل مالحظه ی ۲۰ 

درصدی  را تجربه کند. 
حمایــت از این صنعــت می تواند 
از مســیرهای ارزش آفرینی مواد  یکی 

پلیمری باشد.
ماشین آالت و تجهیزات

ســاخت  اخیــر  ســالهای  در 
ماشــین آالت فرآینــد پلیمرهــا از 
جملــه انواع ماشــین هــای تزریق 
پالستیک، اکســترودرها، انواع قالب، 
ترموفرمینگ، خطوط بازیافت و ... با 
مشارکت شرکت های عمدتا چینی در 
کشور شتاب گرفته بود. هر چند بیشتر 
قطعــات الکترونیکی و موتور وارداتی 
بودنــد. اما پس از اعمــال دور جدید 
تحریم ها و البته جهش ها، نوسانات 
و محدودیت های ارزی و از ســوی 
دیگر جــدی تر گرفته شــدن قانون 
واردات به شــرط عدم ساخت مشابه 
داخلی، توانســت این صنعت را دست 
کم در ســال جاری بــه تایید انجمن 
های تخصصی آن با رشد بیش از ۲۰ 

درصدی در سال جاری و تامین بازار 
داخل روبرو کند. هر چند این نگرانی 
و دغدغه وجود دارد تا در صورت رفع 
محدودیت ها ایــن صنعت که هنوز 
بنیان های محکمــی به رغم حضور 
چند دهه ای در کشــور ندارد، دوباره 

مرعوب شود. 
وارداتی ساخت  قطعات  از  بسیاری 
و تجهیز ماشــین آالت امسال در کشور 

بومی سازی شدند.
محصوالت نهایی و نیمه نهایی

بــه رغم تمامــی محدودیت های 
ناشــی از بســته بودن مرزهــا در بازه 
هــای زمانــی مختلف در ســال ۱۳۹۹ 
به واســطه همه گیری بیمــاری کرونا، 
صنعت پالستیک کشور توانست در صدر 
صادرات به برخی از کشورهای همسایه 
قرار بگیــرد. از جمله صادرات ۵ برابری  
محصــوالت پالســتیکی در ســالهای 
اخیر به کشــور عراق، بیشترین صادرات 
پالستیک به ترکیه، همچنین افغانستان 
و کشــورهای اوراســیا که این روزها به 
دلیــل ممنوعیت های اعمال شــده در 

برخی از کشــورها از جمله ارمنستان بر 
کاالهای ترک، پتانســیل بسیار خوبی را 
برای صادرات به این حــوزه انتظار می 

کشند. 
خدمات

ایــران با دارا بودن دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه های معتبر منطقه ای در علوم 
پلیمر و تربیت نیروی انسانی متخصص 
و کمبود قابل مشــاهده آن خصوصا در 
ســطح منطقه ای، توان این را دارد که 
در راســتای همکاری های مشــترک، 
صادرکننده خدمات فنی و مهندســی به 

کشورهای همسایه باشد. 
به نظر می رســد در حوزه صنایع 
پلیمری کشــور، مدیریت منابع و توسعه 
زیرســاخت هــا و هماهنگــی با بخش 
خصوصی به هنگام صدور بخشــنامه ها 
و تصویب قوانیــن می تواند موانع کمتر 
و خروجــی های بیشــتری را برای این 
صنایع که دســت کم در ســال جاری 
نشان دادند در مسیر بومی سازی و قطع 
وابســتگی های ارزی تــا چه حد دارای 

پتانسیل هستند، به وجود آورد.

کلنگ احداث طرح GTPP اسالم آباد غرب بر زمين زده شد

هدف؛ ظرفيت توليد ساالنه 120 هزار تن محصول نهايی پلی پروپيلن
 GTPP وزیر نفت، کلنگ احداث طرح
اسالم آباد غرب را با ظرفیت تولید ساالنه 
۱۲۰ هزار تن محصول نهایی پلی پروپیلن 

بر زمین زد.
به گــزارش نیپنا؛ همزمــان با ایام 
دهه فجر و در آســتانه چهــل و دومین 
انقالب اسالمی، شنبه  پیروزی  ســالروز 
۱۸ بهمن ماه جاری با حضور وزیر نفت، 
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، استاندار و سایر 
مقامات اســتانی، عملیــات احداث طرح 
GTPP اسالم غرب آغاز شد. برپایه این 
گزارش، طرح GTPP اســالم آباد غرب 
با دانش فنی شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی و توســط شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی احداث می شود.این طرح ۵۴۵ 
میلیون دالری، با هدف اجرای طرح های 
زنجیره ارزش تولیــد پلی پروپیلن از گاز 
طبیعی، در زمینی به مســاحت ۵۴ هکتار 
در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اجرا می 
شــود که بخش اعظم خــوراک گاز این 
مجتمع از خط لوله ششم سراسری گاز از 
عســلویه و بخشی نیز از پاالیشگاه ایالم 
تامین خواهد شد.ظرفیت تولید این طرح، 
ساالنه ۹۶۰ هزار تن محصول و ظرفیت 
محصول  به عنــوان  پلی پروپیلن  تولیــد 

نهایی ساالنه ۱۲۰ هزار تن خواهد بود.
ریل گــذاری هوشــمندانه صنعت 

پتروشیمی در گام چهارم توسعه
پیــش از این، معــاون وزیر نفت 
صنایع  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  و 

پتروشــیمی اظهارکرده بود: با بررســی 
خــوراک های قابــل دریافت از صنعت 
نفت در ســال های آتی و اســتفاده از 
محصــوالت پایــه به عنــوان خوراک 
و همینطــور بررســی میــزان واردات 
محصوالت پتروشــیمی و نیــاز صنایع 
پایین دســتی، ۳۰ طرح راهبردی برای 

تحقق توســعه پایدار تعریف شده است. 
به عبارت دقیق تر در گام چهارم توسعه، 
این صنعت  عمال ریل گذاری توســعه 
براساس موجودی خوراک تا سال ۱۴۰۶ 
برنامه ریزی شــده اســت.معاون وزیر 
نفت افزود: طرح هــای راهبردی در ۳ 
دسته شامل طرح های خوراک ترکیبی 

برای محصوالت آروماتیک، طرح های 
تولید پروپیلن بــه عنوان خاویار صنعت 
پتروشــیمی و سومین دسته از این طرح 
ها نیز طرح های پیشران با هدف تنوع 
در محصوالت و قطــع واردات و ایجاد 
اشتغال و آمایش سرزمینی در ۲۱ طرح 
تعریف شده است و ظرفیت پروپیلن به 

۴.۵ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان این که با استفاده از خوراک 
های ترکیبی ســبد تولیــد محصوالت 
پتروشــیمی متنــوع می شــود، گفت: 
تاکنــون ۳ هلدینگ فعــال در صنعت 
در ایــن زمینه فعالیــت اجرایی خود را 
آغاز کــرده اند.بهزاد محمدی ادامه داد: 

همچنیــن در بخش دوم که طرح های 
تولید پروپیلن هستند، با توجه به برنامه 
 PDH ریزی هــای انجام شــده طرح
ســلمان فارسی در دست ساخت است و 
طرح GTP نیز در بندر امیرآباد در حال 
دریافــت مجوزهای مورد نیاز اســت و 
طرح GTPP اسالم آباد غرب با دانش 
فنی ایرانی که از سوی شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی تهیه شده است 
توسط شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
احداث می شــود.گفتنی اســت؛ طرح
GTPP دیگری نیز در بندر انزلی ساخته 
می شود و طرح پارک پروپیلن عسلویه 

نیز با اســتفاده از متانــول مازاد در این 
منطقه، از دیگر برنامه های آتی اســت.

 PDH محمدی با اشاره به ساخت طرح
سرمایه  افزود:حجم  عسلویه،  منطقه  در 
گذاری با اتمــام طرح های جهش دوم 
به ۸۰ میلیارد دالر، با تکمیل طرح های 
جهش سوم به ۹۲ میلیارد دالر و در گام 
چهارم به ۱۰۸ میلیارد دالر افزایش پیدا 
می کند.با تکمیل طرح های جهش دوم 
و ســوم و نیز اجرایی شدن طرح های 
راهبردی، پیش بینی می شود در پایان 
برنامــه هفتم توســعه، ظرفیت صنعت 
پتروشــیمی ایران به ۱۵۰ میلیون تن و 
درآمد ۴۴ میلیارد دالر در ســال خواهد 
رســید.به گفتــه محمــدی، طرح های 
پیشــران در ۴ زنجیره پروپیلن، متانول، 
اتیلــن و بنزن با هدف ایجــاد تنوع در 
سبد محصوالت، توسعه زنجیره ارزش، 
کاهش واردات، تامیــن خوراک صنایع 
محصوالت  ارزش  افزایش  پایین دستی، 
و آمایش ســرزمینی تعریف شده است.

وی ادامــه داد: بــرای بهبــود اقتصاد 
تخفیف  ماننــد  مشــوق هایی  طرح ها، 
قیمت خــوراک گاز، معافیــت مالیاتی، 
ارایــه دانش فنی و در اختیار گذاشــتن 
زیرســاخت های مورد نیاز در نظر گرفته 
شده است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی خاطر نشان کرد: امیدواریم 
با تالش مســتمر و هوشمندانه، صنعت 
پتروشــیمی نقش خود در خلق ثروت و 

رونق را روز به روز برجسته سازد.

طرح GTPP اسالم آباد غرب 

با دانش فنی شرکت پژوهش و 

فناوری پتروشیمی و توسط شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی احداث 

می شود.این طرح 545 میلیون 

دالری، با هدف اجرای طرح های 

زنجیره ارزش تولید پلی پروپیلن 

از گاز طبیعی، در زمینی به 

مساحت 54 هکتار در منطقه ویژه 

اقتصادی زاگرس اجرا می شود 

که بخش اعظم خوراک گاز این 

مجتمع از خط لوله ششم سراسری 

گاز از عسلویه و بخشی نیز از 

پاالیشگاه ایالم تامین خواهد شد
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مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز:

اهداف چهارگانه  ی ما در نمایشگاه نفت محقق شد

مدیـر عامـل شـرکت لولـه سـازی اهواز 
گاز،  نفـت،  نمایشـگاه  پنجمیـن  و  بیسـت  در 
پتروشـیمی و پاالیشـگاه تهـران گفـت: در این 
نمایشـگاه بـه برنامه هـای چهارگانـه ی هـدف 
گـذاری شـده رسـیدیم و در آینـده ی نزدیـک 
شـاهد پیامدهـای حضورمان در این نمایشـگاه 

بود. خواهیـم 
دسـتاوردهای  دربـاره  خنیفـر  علـی 
غرفـه شـرکت لولـه سـازی اهواز در بیسـت و 
پنجمیـن نمایشـگاه نفـت، گاز، پتروشـیمی و 
پاالیشـگاه توضیـح داد: بـا همدلـی و حضـور 
تخصصـی  کارشناسـان  و  مدیـران  هدفمنـد 
ایـن شـرکت مـواردی کـه بـرای حضـور در 
بودیـم  کـرده  گـذاری  هـدف  را  نمایشـگاه 

همگـی محقـق شـدند. 
گسـترش تعامـالت بـا سـایر شـرکت ها 
اعـم از شـرکت هـای بـاال دسـتی  همچـون 
تامیـن کننـدگان و فروشـندگان مـواد اولیـه، 
و  قطعـات  فروشـندگان  و  عمـده  مشـتریان 
لـوازم مصرفـی مـورد نیـاز مـا کـه توانسـتیم 
بـا آنهـا تعامـالت بیشـتری داشـته باشـیم نیز 
از جملـه دسـتاوردهای نمایشـگاه  اخیـر بوده 

 . ست ا
حضـور وزیـر محتـرم نفـت آقـای بیژن 
زنگنـه و معاونـان وزیر و مدیران شـرکت های 
نفـت، گاز و پتروشـیمی و غیـره در غرفـه ی 
شـرکت لولـه سـازی اهـواز و توافقـات اولیـه 
بـه همـراه خواهـد  پیامدهـای خوبـی  قطعـا 

شت.   ا د
عنـوان  بـه  مـا  حیـات  افـزود:  خنیفـر 
در  صنعتـی  تولیـدی  شـرکت  تریـن  معتبـر 
زمینـه سـاخت و پوشـش لوله های مـورد نیاز 
صنعـت وابسـته بـه ایـن تعامالت اسـت و هر 
چـه تعامـالت مـان بیشـتر باشـد مـا تـوان و 
مانـدگاری بیشـتری در ایـن صنعـت خواهیـم 

شت. ا د
وی بـا بیان اینکـه هدف گـذاری ثانویه 

، آشـنایی مدیران و متخصصین شـرکت
بـا آخریـن و بـروز تریـن فنـاوری های 
افـزود:  اسـت،  بـوده  سـازی  لولـه  صنعـت 
بایـد بـا آخریـن دسـتاوردهای فنـی نفـت و 
گاز آشـنا شـویم. در ایـن حضـور بـا نیازهـای 
آتـی صنعـت نفـت و گاز آشـنا شـدیم بعنوان 

مثـال، متوجه شـدیم کـه شـرکت های مرتبط 
بـا صنعـت توسـعه و انتقـال گاز می خواهنـد 
 Flow پوشـش اپوکسـی پودری  را به صورت
زیـادی  پروژه هـای  و  دهنـد  انجـام   Coat
در ایـن زمینـه در حـال طراحـی و مهندسـی 
نهایـی اسـت. در همین راسـتا، این شـرکت با 
توسـعه اولویت دار زیرسـاخت های موجود در 
کارخانـه پوشـش داخلـی خود بزودی پوشـش 
flow coat را نیـز بـه سـبد پوشـش صنعتـی 

لولـه هـای گاز  اضافـه خواهـد شـد. 
باعـث  اخیـر صنعـت گاز  نیـاز سـنجی 
شـد کـه مدیـران مـا در بخش هـای کیفـی و 
فنـی جلسـاتی بـا شـرکت های تامیـن کننـده 
تجهیـزات  و مـواد خـام بـا اولویـت شـرکت 
هـای بومـی و داخلی کشـور داشـته باشـند تا 
مـا بتوانیـم در آینـده نزدیـک طرح توسـعه ای 
طراحـی کنیـم و نیـاِز روِز صنعـت نفـت و گاز 

را تامیـن کنیـم.
مدیـر عامـل شـرکت لولـه سـازی اهواز 
همچنیـن یـادآور شـد: سـومین مـوردی کـه 
هـدف گـذاری کـرده بودیـم کمـک و تقویت 
تـوان بومـی و داخلـی بـود. در این نمایشـگاه 

بـه دنبـال ایـن بودیـم بـا اسـتفاده از ظرفیت 
سـایر شـرکت های فـوالدی و نفتـی زنجیـره 
بومـی سـازی داخلـی را تقویـت کنیـم. ما هر 
چـه بتوانیـم در ایـن مسـیر حرکـت کنیـم در 
واقـع اقتصـاد مقاومتـی که هدف اسـتراتژیک 
مقـام معظـم رهبری اسـت را محقـق کردیم. 

الگـوی آن را در پـروژه اسـتراتژیک گـوره بـه 
جاسـک انجام و توانسـتیم بـا کار تخصصی و 
کیفـی مشـترک بین فـوالد مبارکـه اصفهان، 
کاری  اهـواز  سـازی  لولـه  و  اکسـین  فـوالد 
انجـام دهیـم کـه باعـث افتخار بـرای صنعت 
نفـت و گاز کشـور شـود  این دسـتاورد باقیات 

صالحاتـی از مجموعه کیفـی و تخصصی لوله 
سـازی اهـواز در تاریـخ صنعـت نفـت خواهـد 
بـود و بـه یـادگار خواهـد مانـد و همچنیـن 
نسـل های بعـدی مـا بـی نیـاز خواهند بـود از 
وروِد ورق هـای خارجـی مقـاوم بـه سـرویس 

ترش.
سـاخت  ایـده ی  پیشـینه ی  بـه  خنیفـر 
ورق هـای بومی بـرای پروژه گوره به جاسـک 
سـال  نمایشـگاه   در  داد:  ادامـه  و  پرداخـت 
آقـای  توسـط جنـاب  ای  ایـده  کـه  گذشـته 
تربتـی معـاون محتـرم وزیـر و مدیـر عامـل 
شـرکت ملـی گاز ایـران در خصـوص تولیـد 
ورق هـای API مـورد نیاز بـرای لوله های ۵۶ 
اینـچ مطرح شـد در نهایت امسـال همان ایده 
اجـرا و عملـی شـد و بـزودی پـس از ممیزی 
هـای کیفـی در حیـن فراینـد تولیـد توسـط 

کارفرمـا نتایـج آن رسـانه ای خواهـد شـد.  
تفاهـم  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  وی 
نامـه مشـترکی انجـام دادیم و اکنـون مراحل 
نهایـی آن را طـی می کنیـم و امیدواریـم در 
 X۷۰ ابتـدای سـال ۱۴۰۰ در تامیـن ورق های
تـوان  تقویـت  باعـث  و  شـویم  بی نیـاز  نیـز 

ثبـات  و  بـود  زایـی خواهـد  اشـتغال  داخـل، 
شـغلی نیـز مسـتحکم تـر می شـود. همچنین 
بـا ایـن فعالیت هـا جوانـان مـا بـه ایـن اعتقاد 
بخواهیـم  اگـر  کـه  می رسـند  خودبـاوری  و 
قطعـا  کنیـم  تبدیـل  فرصـت  بـه  را  تحریـم 

نیـم. می توا
قراردادهـای  عقـد  شـد:  یـاداور  خنیفـر 
وصـول  پیگیـری  و  تجـاری  و  بازرگانـی 
قـرارداد  طـرف  شـرکت های  از  مطالباتمـان 
نیـز از دیگـر اهداف مـا در این نمایشـگاه بود. 
در ایـن نمایشـگاه دو تفاهـم نامـه اولیه برای 
همچنیـن  داشـتیم  لولـه  سـاخت  و  پوشـش 
ریالیمـان  مطالبـات  خصـوص  در  مذاکراتـی 
داشـتیم و بـه مـا قـول دادند تـا قبـل از پایان 

سـال مطالبـات مربوطـه را پرداخـت کننـد.
 وی افـزود: مـا علیرغم شـرایط خاص و 
شـیوع بیمـاری اخیـر کرونـا تنها لوله سـاز در 

بودیم. نمایشـگاه  این 
حضـور شـرکت کننـدگان تخصصـی در 
نمایشـگاه بی نظیـر و فوق العاده بـود و باعث 
شـد مـا با شـرکت های بسـیاری آشـنا شـویم 
و آگاهـی مـا نیـز افزایـش پیـدا کرد کـه این 
آگاهـی باعـث هـم افزایـی و تقویـت اهـداف 

مشـترک ما در توسـعه کشـورمان اسـت.
 مدیـر عامل شـرکت لوله سـازی اهواز 
بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت با بیـش از ۵۴ 
سـال قدمـت بـه انـدازه ی تاریـِخ توسـعه ی 
کشـور که مدیون نفت و گاز اسـت شـرکت 
لولـه سـازی اهـواز همیشـه بـازوی توانمند 
وزارت نفـت در صنعـت نفـت و گاز اسـت 
افـزود: چشـم انـدازی کـه داریم این اسـت 
کـه برترین شـرکت در انتقال سـیال همگام 
بـا توسـعه پایـدار باشـیم. خصوصـا در حال 
حاضـر بـا تحلیل بـازار می دانیم که توسـعه 
میادیـن نفتـی مناطـق نفـت خیـز جنـوب 
میـدان   ۲۸ ایـن  و  اسـت  انجـام  حـال  در 
نیـاز مبـرم و فـوری بـه لوله هـای جریانـی 
و  جـدار چـاه دارنـد و لوله سـازی اهـواز در 
حـال اجـرای طرح های توسـعه ای اسـت که 
امیـدوارم بـا حمایـت سـهامدار و مسـئوالن 
اسـتان بتوانیـم لوله های مـورد نیـاز را تولید 
و گامـی در توسـعه ایـن شـرکت و منطقـه 

باشیم.  داشـته 


