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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

دانش نفت از مذاکرات بیش از  10ساعته نشست فوق العاده اوپک پالس از طریق وبینار گزارش می دهد؛

بی سابقه ترین کاهش تولید در تاریخ
اوپک و غیراوپک
توافق کاهش تولید  ۱۰میلیون بشکه ای نفت  ۲ساله است و این نخستین بار در تاریخ اوپک است که تصمیمی  2ساله گرفته می شود و جز بی
سابقه ترین ارقام کاهش تولید در تاریخ اوپک و غیراوپک است
اقتصادهاي مدعي دنيا آهسته و پيوسته به سمت فروپاشي كامل حرکت می کنند؛ کرونا و سقوط تمام بازارهای جهانی

8و9

بهداشت و درمان
صنعت نفت؛
پیشگام در مقابله با
ویروس کرونا
10

تولید در سال ٩٩

سهم هر کشور از کاهش توليد نفت در توافق جديد اوپك پالس
 20کشور تصميم گرفتند  23درصد از توليد خود را کاهش دهند.

«اوپک» و مدیریت
بهینه بازار نفت

مهندسحسینمیرافضلی

آخرين اخبار از پايان جنگ نفت در نشست G20

اجالس فوقالعاده وزيران انرژي گروه  G20بصورت ويديو کنفرانس
در رياض به منظور کاهش توليد نفت برگزار شد.
ميزان کاهش توليد نفت اعضاي اين گروه بدين صورت مي باشد:
آمريکا بين  5/1تا  2ميليون بشکه
کانادا بيش از يک ميليون بشکه
برزيل بين  300تا  500هزار بشکه
نروژ بيش از  100هزار بشکه.
همچنيــن بنا براعالم رييس جمهور مکزيــک گويا آمريکا پذيرفته
براي حصول توافق نشســت اوپکپالس  250هزار بشــکه از کاهش
سهميه توليد مکزيک را بر عهده بگيرد.

راهکار ریشهای جهش
در کاهش
فساد اقتصادی
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8
سیدمهدیحسینی

به گزارش دانش نفت ،بر اســاس اين توافق ،البته ايران ،ونزوئال و
ليبي از اين توافق مســتثني هستند.با توجه به اين توافق ،توليد روسيه و
عربستان به صورت مساوي و  11ميليون بشکه در روز در نظر گرفته شده
است .توليد ساير کشورها ،بر اساس ميزان توليد اکتبر سال  2018خواهد
بود که حاال بايد  23درصد کمتر از آن باشد.
بر اين اساس ،ارقام نشان مي دهد عربستان و روسيه هر کدام بيش
از  2.5ميليون بشکه از توليد خود را کاهش مي دهند و حدود  8.5ميليون
بشــکه در روز نفت توليد مي کنند .بعد از آنها عراق بيش از يک ميليون
بشکه از توليد خود را کاهش مي دهد و  3.6ميليون بشکه نفت در روز را
از چاه هاي نفت بيرون مي کشد.
امارات به عنوان کشور بعدي که بايد  722هزار بشکه از توليد خود
را کم کند معرفي شــده که بر اين اساس توليدش به  2.44ميليون بشکه

در روز مي رسد .کويت هم قرار است  641هزار بشکه نفت کمتري توليد
کند و  2.16ميليون بشکه نفت به بازار برساند.
در رتبه هاي بعدي ،نيجريه ،مکزيک ،قزاقســتان ،آنگوال و الجزاير
قرار دارند که قرار اســت به ترتيــب  ،348 ،390 ،400 ،417و  214هزار
بشکه از توليد روزانه نفت خود کم کنند.
ســاير کشــورها نيز که توليد روزانه نفت آنها کمتر از يک ميليون
بشــکه در روز اســت عددي بين  2.1تا  23هزار بشــکه از توليد خود را
کم مي کنند.
در مجموع توليد اوپک کــه در حال حاضر  26ميليون و  683هزار
بشکه در روز است با کاهشي بيش از  6ميليون بشکه اي به  20.5ميليون
بشــکه مي رســد .کشــورهاي غير اوپکي حاضر در توافق نيز که 17.1
ميليون بشــکه نفت در روز توليد مي کردنــد ،حاال با اين توافق حدود 4
ميليون بشــکه از نفت خود را از بازار خارج مي کنند و توليدشان به 13.2

ميليون بشــکه خواهد رسيد .اين اعداد نشان مي دهد توليد  43.8ميليون
بشکه اي اوپک پالس به  33.8ميليون بشکه در روز کاهش پيدا مي کند.

5
نیلوفرکاویانی

دانش نفت گزارش مي دهد؛

سرمایه گذاری و
تکنولوژی؛
دو مولفه تاثیر گذار
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الزامات جهش تولید در سال ٩٩

احمد مددی

سـال  ٩٩از سـوي رهبـر انقلاب
بـه عنوان سـال جهش توليـد نامگذاري
گرديـد .نامگذاري امسـال در ادامه روند
سـال گذشـته كه سـال رونـق توليد نام
گـذاري شـده بود ،تبيين شـده اسـت.
ايـن در حالـي اسـت كـه از اواخـر
سـال گذشـته و با شـيوع بيماري كوويد
 ١٩ناشـي از ويروسـي وحشـتناك بـه
نـام كرونـا در كشـور ،شـرايط خاصـي
بـر همـه شـئونات و حوزههـاي كشـور اعـم از اقتصـادي ،فرهنگـي،
اجتماعـي ،بهداشـتي و  ...حاكـم شـده اسـت كـه اجـراي الزامـات
و مولفههـاي جهـش توليـد در كشـور را بيـش از پيـش حسـاس و
راهبـردي كـرده اسـت.
در هميـن حال ،از نظر بسـیاری از صاحـب نظران و متخصصان
در عرصـه اقتصـاد ،يكـي از راههاي عمـده نجات کشـور از معضالت
و مشـکالت فعلـی اقتصـادي ،توجـه بـه تولیـد و رونق آن در كشـور
اسـت .بـرای رونـق تولید الزم اسـت که همـه دسـتگاهها و نهادهای
اجرایـی مسـئول ،یکپارچـه باشـند و توجـه بـه تولیـد در همـه آنهـا
جـدی گرفتـه شـود.اهميت توجـه بـه مولفههـاي رونـق توليـد كـه
پيـش نيـاز جهـش توليـد در سـال جـاري اسـت ،در شـرايطي اسـت
كـه كشـور از حيـث فروش نفـت ،از دو جهت تحت فشـاري سـخت
و بنيـادي اسـت؛ از يكسـو و بـه دليـل تحريمهـاي ظالمانـه آمريـكا،
فـروش نفـت ايـران در بازارهاي جهاني از سـوي آمريكا ممنوع شـده
اسـت و كشـورمان بـا اتخاذ شـيوههايي خـاص تنها ميـزان محدودي
نفـت را بـه معـدود كشـورهاي متقاضـي عرضه مـي كند و از سـوي
ديگـر كاهش بي سـابقه قيمت نفـت در بازارهاي جهانـي ،درآمدهاي
ارزي كشـور را بـه نحـو بـي سـابقه اي كاهـش داده اسـت و هميـن
امـر ،موضـوع توجه بـه توليد داخل ذيل سياسـتهاي اقتصـاد مقاومتي
را بيـش از پيـش جـدي تـر نمـوده اسـت.اما بي ترديـد ،رونـق تولید،
مسـتلزم انجـام برخی اقدامـات اساسـی در زيرسـاختهاي اقتصادي و
صنعتـي كشـور اسـت.اين زيرسـاختها شـامل؛ تغییر در محیط کسـب
و کار و گرايـش بـه سـمت ارتقـاي تولیـد داخـل ،ایجاد فضای سـالم
رقابـت پذیـری ،داشـتن فضای شـفاف و بدون فسـاد در اقتصـاد و ...
اسـت کـه شـوربختانه در شـرایط کنونی به درسـتي اين ابعـاد رعایت
نمیشـود و نسـبت بـه آن در سـالهاي اخيـر بـي توجهـي صـورت
گرفته اسـت.
مولفههـاي اصلـی جهـت رونـق توليـد و پـس از آن جهـش
توليـد در كشـور بـا توجـه دقيـق بـه كنتـرل ميـزان شـدت تـورم را
مـي تـوان در مقولههايـي چـون :پايـش مسـتمر عرضـه و تقاضـا،
مهـار دقيـق و هوشـمند نقدینگـی ،مبـارزه پرسـرعت و بي تعـارف با
فسـاد و رانـت ،حـذف واقعـي انحصـار در نهادهـای دولتـی ،تسـهیل
سـرمایهگذاریهایی کـه در نهایـت بـه رقابتـی شـدن بـازار کمـک
میکنـد ،حمايـت از شـركتهاي اسـتارتاپي و دانـش بنيـان ،اعمـال
معافیتهـای مالیاتـی بـرای صنایـع تولیـدی نوپـا ،حمايـت از صنايع
خـرد ،جلوگیـری از واردات بـی مـورد و غیـر ضـروری ،فرهنـگ
سـازی در زمینـه حمایـت از تولیـد داخلـی ،خصوصی سـازی درسـت
و بـدون رانـت در اقتصـاد جسـتجو كرد.بي ترديـد ،برای رونـق تولید
داخلـی و ايجـاد جهـش توليد در سـال جـاري ،تلاش و اهتمام همه
دسـتگاهای اجرایـی ،ضرورتـي انكار ناپذير اسـت تا از تمـام امکانات
و پتانسـیلهای داخلـی کشـور بـه بهترین شـکل اسـتفاده شـده و در
سـایه ایـن همـکاری و انسـجام ،رونـق اقتصادی را در کشـور شـاهد
باشـیم.ناگفته نمانـد؛ در راسـتای تقویـت رونـق و جهـش ملـی در
توليـد و حمایـت از کاالی داخلـی ،همه مـردم ايران نقـش مهمیایفا
میکننـد و میتواننـد بـا خریـد کاالهـای داخلـی ،گامهـاي اثربخش
و مهمـیدر ایـن زمینـه بردارنـد .البتـه صنایع داخلي كشـور نیـز باید
کیفیـت کاالهـای تولیـدی خـود را افزایـش دهنـد تا رغبـت و تمايل
مـردم بـه خریـد تولیـدات داخلـی بیشـتر شـود .آري! اينگونـه جهش
توليـد بـه نحـو ملموسـي قابل تحقـق خواهـد بود.

راهاندازی سامانه الکترونیکی ارزیابی کیفی
مناقصهها در زاگرس جنوبی

سـامانه الکترونیکـی ارزیابـی کیفـی مناقصههـای شـرکت

بهرهبـرداری نفـت و گاز زاگـرس جنوبـی ،بـا هـدف شفافسـازی و
افزایـش سـرعت ارزیابی بر اسـاس قوانیـن مناقصههـای صنعت نفت
راهانـدازی شـد.

بـه گـزارش دانـش نفـت به نقـل از شـرکت بهرهبـرداری نفت
و گاز زاگـرس جنوبـی ،حمیـد ایـزدی ،مدیرعامـل این شـرکت گفت:
سـامانه الکترونیکـی ارزیابـی کیفـی مناقصههـا بـه آدرس اینترنتـی
 contract.szogpc.comشـامل ارائـه و همچنیـن دریافـت اسـناد
و مـدارک اسـتعالم ارزیابـی کیفـی از مناقصهگـران ،تعییـن معیارهـا
و اوزان مختـص هـر مناقصـه ،ارزیابـی مـدارک از نظـر شـکلی و
امتیازدهـی و  ...اسـت .وی بـا اشـاره بـه تعیین شـاخصهای ک ّمی و
نبود امکان اعمال سـلیقه شـخصی افـراد در تعیین پیمانـکاران افزود:
مستندسـازی نحـوه محاسـبه و روش امتیازدهـی بـه مناقصهگـران،
افزایـش سـرعت ارزیابـی کیفی و امکان پیگیری و بررسـی مسـتندها
از سـوی اعضـای کمیتـه فنـی بازرگانـی پیـش از برگزاری نشسـت،
امـکان تعییـن معیارهـا و وزن متناسـب بـا هـر مناقصـه ،تجهیزات و
سـرمایه انسـانی مـورد نیـاز مناقصههـا ،رعایـت مدتزمـان قانونـی،
امـکان گزارشگیـری بـه روشهـای مختلـف ،بینیـازی بـه مراجعه
حضـوری پیمانـکاران و افزایـش رقابتپذیـری در مناقصههـا از جمله
مزایـای سـامانه الکترونیکـی ارزیابـی کیفـی مناقصات اسـت.

رئیسجمهوری در گفتوگو با وزیر

نفت ضمــن تاکید بر رعایت پروتکلهای

نفت دستور داد در روند

بهداشتی به منظور حفظ سالمت کارکنان،
بر پیشــبرد پروژههای زیربنایی وزارت

تکمیل پروژه خط لوله

نفت به ویژه تسریع در روند احداث پروژه
خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک تاکید

نفت از گوره به جاسک

کرد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از
پایگاه اطالعرســانی دولت ،دکتر حسن
روحانی در گفتوگو با وزیران نفت و نیرو،
ضمن دریافت گزارشــی از روند اجرای
طرحهــای مرتبط با ایــن دو وزارتخانه
تاکید کرد که پروژههــای زیربنایی در
حوزه فعالیت این دو وزارتخانه در شرایط
جدید ،طبق برنامه باید مورد بهرهبرداری
قــرار بگیرد.وی با توجه بــه نامگذاری
سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب
اسالمیبه عنوان سال «جهش تولید»،
نقش طرحهــای ایــن دو وزارتخانه از
جملــه در حوزه آب و بــرق و انرژی را
در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی
کشــور ،محوری و بسیار بااهمیت خواند
و بــر بهرهبــرداری از طرحهای بزرگ
در ایــن حوزهها طبــق زمانبندیهای
تعریف شده ،تاکید کرد.رئیسجمهوری

رئیسجمهوری به وزیر

تسریع شود تا این
طرح هر چه سریعتر به
بهرهبرداری برسد

به وزیر نفت دســتور داد در روند تکمیل
پروژه خط لوله نفت از گوره به جاســک
تســریع شود تا این طرح هر چه سریعتر
به بهرهبرداری برســد.روحانی همچنین
ضمن قدردانی از تالش بیوقفه پرسنل
وزارتخانههــای نفت و نیرو برای تامین
نیازهــای کشــور در حوزه انــرژی در
روزهای مبــارزه با کرونــا گفت :حفظ

ســامت کارکنان فعــال در حوزههای
تولید و خدمترســانی به مردم ،اولویت
نخست اســت و پروتکلهای بهداشتی
بایــد به دقت در همــه بخشهای این
وزارتخانهها رعایت شــود.بیژن زنگنه،
وزیــر نفت در این گفتوگو ،گزارشــی
از وضع قیمــت و بازارهای جهانی نفت
خــام و مباحثی که قرار اســت امروز به

صــورت ویدئو کنفرانــس میان وزیران
نفت و انــرژی تولیدکننــدگان عضو و
غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپــک) مطرح شــود ،ارائه کرد.
به گــزارش دانش نفــت ،فعالیتهای
اجرایی بخش زودهنــگام طرح احداث
خط لوله انتقال نفت خام گوره  -جاسک
با رعایت دســتورعملهای بهداشــتی

ســتاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا
بهصورت شــبانهروزی دنبال میشود و
با وجود محدودیتهای ناشــی از شیوع
کرونا و بارندگیهای سیلآســا ،متوقف
نشده اســت.بر مبنای گزارش ارائه شده
از ســوی شــرکت مهندســی و توسعه
نفــت ،از  ۲۶اســفندماه تاکنون در این
پروژه ،حــدود یک میلیــون مترمکعب
عملیات خاکبرداری ،حدود  ۲۵کیلومتر
مسیرسازی ،حدود  ۱۵کیلومتر عملیات
ریســه لولــه و بالــغ بــر  ۱۵کیلومتر
جوشکاری لوله انجام شده است.

مروری بر اقدامهای شرکت ملی نفت در مقابله با کرونا
با شــیوع ویروس کرونا در کشــور ،نشستهای
کمیته مدیریت شــرایط اضطراری ســطح  ۳شــرکت
ملی نفت ایران در باالترین ســطح مدیریتی و با هدف
ایجــاد فرماندهی واحد و اتخــاذ تصمیمهای یکپارچه
و هماهنــگ برای مقابله بــا این بحران آغاز شــد و
شــرکتهای تابعه ملی نفت نیز راهبردهای اتخاذشده
را متناسب با نوع مســئولیتها و شرایط پیرامونی خود
دنبال میکنند.
تصمیمهای گرفته شده ،اقدامها و مصوبهها درباره
مقابله با شــیوع ویروس کرونا در صنعت نفت در کمیته
مدیریت شــرایط اضطراری شــرکت ملی نفت ایران
بهصــورت روزانه پیگیری و پایش میشــود .همچنین
بهمنظور اقدام مؤثر مقابله و اطمینان از کنترل انتشــار
ویــروس کرونای جدید (کوویــد  )۱۹در صنعت نفت،
کارگروهــی با عنوان «پیشــگیری و مقابله با ویروس
کرونای جدید» وزارت نفت با محور ســازمان بهداشت
و درمان و همکاری معاونت توســعه مدیریت و سرمایه

انســانی ،اداره کل بهداشــت ،ایمنی و محیط زیســت
( )HSEو پدافنــد غیرعامل و روابط عمومیتشــکیل
شــده است که بهطور مستمر دستورعملهای روزآمد و
کاربــردی در صنعت نفت را تهیــه میکند و برای اجرا
در دســترس قرار میدهد .نفت در این شرایط بحرانی
از ایفای مســئولیت اجتماعی نیز غافل نبوده و ســعی
دارد ضمن تأمین پایدار انرژی کشــور ،در کنار جوامع
پیرامونــی و مردم بومیحضوری موثر داشــته باشــد.
تصمیمهای گرفته شــده ،اقدامهــا و مصوبهها درباره
مقابله با شــیوع ویروس کرونا در صنعت نفت به شرح
ذیل است؛
 راهاندازی تیمهای واکنش ســریع در سازمانمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مطابق دستورعمل
اجرایی بهداشت و درمان
 تامیــن تجهیــزات بهداشــتی و پزشــکیشهرستانهای جنوب استان بوشهر
 -رونمایی از نخســتین اتوبوس اورژانس پارس

جنوبــی دارای ســه بخش ،چهــار تخت بــا امکانات
اورژانس پیشــرفته ،اتاق  CPRاحیا ،ژنراتور ،تجهیزات
دفع فاضالب بیمارستانی ،وســایل کمپین پرستاران و
پزشکان و آسانسور حمل بیمار به داخل
 هزینهکــرد  ۳۰۰میلیــارد ریالی در راســتایانجــام مســئولیتهای اجتماعی صنعت نفــت ،گاز و
پتروشیمیمستقر در پارس جنوبی
 ایفای مسئولیت اجتماعی و تولید پایدار نفت درشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 راهاندازی نقاهتگاه  ۱۰۰تختخوابه در شرکتملی مناطق نفتخیز جنوب
 راهاندازی گروه جهادی شــفا در حوزه مقاومتبســیج شــهید تندگویــان (وزارت نفــت  -جنوب) و
پایگاههای تابع
 ضدعفونیســازی با  ۴تیم جهادی در شرکتبهرهبرداری نفت و گاز کارون
 -پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازیابی سالمت در

شرکت پایانههای نفتی ایران
 اختصاص شــناور تندرو برای انتقال بیماران درپایانه نفتی خارک
 تجهیز کادر پزشکی مناطق عملیاتی و ستادیدر شرکت نفت فالت قاره ایران
 لغو تعویض شــیفت اتباع خارجی شــناورها درشرکت نفت فالت قاره ایران
 اقدامهای پیشــگیرانه در غرب کارون شــاملممانعت از ورود و خــروج کارکنان چینی ،کاهش تردد
در مناطق عملیاتی ،توزیع بستههای بهداشتی در مسیر
خط لوله گوره-جاسک و پایش کارکنان.
 گندزدایی دســتگاههای حفاری در شرکت ملیحفاری ایران و حذف حضور و غیاب با اثر انگشت
 همکاری حداکثری با فرمانداریها و کمیتههایسالمت در شرکت نفت و گاز اروندان
 ایمنسازی سکوی امیرکبیر در منطقه عملیاتیشرکت نفت خزر

قرارداد تجاریسازی محصوالت میکروسیاچپی امضا شد
پژوهشــگاه صنعت نفت و شــرکت
سامانههای انرژی آران با هدف تجاریسازی
و فروش محصوالت میکروسیاچپی (Heat
 demandو  )Electrical demandو
موتور ژنراتور بر پایه فناوری موتور گازسوز
 ،OHVGقرارداد همکاری امضا کردند.
این قرارداد با حضور بیژن زنگنه ،وزیر
نفت ،میان جعفر توفیقی ،رئیس پژوهشگاه
صنعــت نفت و علیرضا نــوری ،مدیرعامل
شرکت ســامانههای انرژی آران امضا شد
که بر اســاس اعالم پژوهشگاه ،مشارکت
و مشــاوره در زمینه تجاریسازی و فروش
محصوالت ســامانههای تولیــد همزمان
برق و حرارت در مقیاس میکرو (براســاس
نیاز حرارتی یا نیــاز الکتریکی) و همچنین
موتور ژنراتور براســاس موتور پایه گازسوز
 OHVGاز موضوعات اصلی آن بهشــمار
میرود.پژوهشــگاه صنعت نفت اعالم کرد:
طرفین قرارداد پیشنهاد دادند تعدادی از این
دســتگاهها بهمدت  ۶ماه در بخش دولتی
استفاده شــود تا با استفاده از نتایج حاصل،
مشــکالت احتمالی برطرف شود و با تولید
انبــوه ،قیمت نهایی آن کاهــش یابد.جابر
نشــاطی ،رئیس پردیس انــرژی و محیط

زیست پژوهشــگاه صنعت نفت درباره این
قرارداد گفت :بر مبنای قرارداد امضاشــده،
قرار اســت ســال نخســت  ۸۵عدد از این
دستگاه تولید شود و در سالهای بعدی این
تعداد افزایش یابد.وی در بازدید وزیر نفت از

دستاوردهای پردیس انرژی و محیط زیست
پژوهشــگاه صنعت نفت ،میکروســیاچپی
را یکی از مهمترین پروژههای پژوهشــگاه
دانســت و اظهار کرد :طراحی ،توســعه و
تولید ســامانههای تولید همزمــان برق و

حرارت که بر مبنــای موتور احتراق داخلی
پایه گاز ( )OHVGدر نظر گرفته شــده ،با
همکاری محققان پژوهشــگاه صنعت نفت
از ســال  ۹۳به کارفرمایی شرکت ملی نفت
ایران و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت

کشور آغاز شد که کسب دانش فنی طراحی
میکروســیاچپی ،طراحی و توســعه موتور
دائمکار ،طراحی و ســاخت مبدل چگالشی
و ساخت سیســتم کنترل موتور و ژنراتور از
مهمترین دستاوردهای این طرح محسوب
میشود.نشــاطی هدف از این طرح را تولید
همزمــان برق و حــرارت بهمنظور افزایش
بازده دانست و افزود :اساس این کار استفاده
از موتور دائمکار گازســوز است که بتواند با
دور ثابت با مدت زمان طوالنی کار کند.وی
به مقایســه قیمت این دستگاه با نمونههای
مشابه خارجی پرداخت و گفت :ساخت یکی
از نمونههای خارجی که متعلق به کشور هلند
است حداقل  ۲۳هزار یورو هزینه داشته ،اما
نمونه ساختهشده توسط محققان پژوهشگاه
صرفا با  ۱۲۰میلیون تومان هزینه به انجام
رسیده و چنانچه بتوانیم تولید انبوه آن را در
دســتور کار قرار دهیم ،این مبلغ را میتوان
به  ۸۰میلیون نیز رســاند.به گفته نشاطی،
در کنار این پروژه ،اتاق تستی برای کنترل
کیفیت میکروســیاچپی طراحی و ســاخته
شده که نخستین اتاق آزمون کشور به شمار
میآید و همه مراحل آن توسط متخصصان
داخلی انجام شده است.

تحلیل
گفتمان
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گام معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری در بهینهسازی انرژی؛

اجرایپروژهبینالمللیبرایسبزکردنساختمانها
پروژه «بهینهسازی انرژی و محیط

کاهش جهت معامله به بازار بهینهسازی
مصرف انــرژی انتقال داده میشــود.
با راهاندازی این ســامانه نقش طراحان
و ناظران در پایــش اطالعات انرژی و
رتبهبندی انرژی ساختمانها ساماندهی
شــده و دادههای آمــاری دقیق و قابل
استنادی ذخیرهسازی خواهدشد.

روشهای بهینهســازی مصرف انرژی

دکتــر علی وطنــی ،مجری ملی
پــروژه بهینهســازی انــرژی معاونت
علمیو فناوری ریاست جمهوری با بیان
اینکه در کشور روزانه  ۲میلیون بشکه
نفــت و  ۳میلیون معادل بشــکه نفت،
گاز مصرف میشود ،گفت :جمعا روزانه
 ۵میلیون بشــکه مصرف انرژی داریم
که این میزان مصرف در ســال معادل
 ۱۰۸میلیارد دالر هزینه میشــود.وی
ادامه داد :اگر ما در کشــوری مثل ژاپن
بودیم ،باید ســاالنه  ۱۰۸۰میلیارد دالر
کاال تولید و صــادر میکردیم و با آن
 ۱۰۸میلیــارد دالری که باقی میماند،
میتوانســتیم هزینه سوخت را پرداخت
کنیم.وطنی با بیان اینکه زمانی شــدت
مصرف انــرژی در ایران  ۱۸برابر ژاپن
بود و االن حدود  ۹برابر شــده اســت،
خاطر نشان کرد :در کشور ما سادهترین
راه مصرف انرژی ســوزاندن آن است
که مــا ایرانیها در این کار رتبه اول را
داریم.مجری ملی پروژه بهینهســازی
انرژی معاونت علمیو فناوری ریاســت
جمهوری با بیان اینکه روزانه  ۶میلیارد
تومان در ســاختمانهای کشور انرژی
مصرف میشــود ،گفت :ســهم تهران
۲۵درصد است که معادل  ۱.۵۵میلیارد
تومــان در روز و در ســال حدود ۵۰۰
میلیــارد تومان میشــود و ما به جای
اینکه این انرژی را بهینه مصرف کنیم،
آن را میسوزانیم.دکتر وطنی در پایان
گفت« :هزینه زیادی در کشــور صرف
ساختن بیمارستان میشــود .متاسفانه
ابتدا بــا افزایش آلودگی هــوا مردم را
بیمــار کــرده و بعد بــرای درمان آنها
هزینههای گزاف صــرف میکنیم ،در
حالی کــه میتوانیم انــرژی کمتری
بسوزانیم ،آلودگی کمتری ایجاد شود تا
مردم کمتر بیمار شوند.

زیســت در بخش ساختمان» یک پروژه
بینالمللی است که با هدف بهینهسازی
مصرف انرژی به صورت مشترک از سوی
صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست و
معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری
اجرایی میشــود و در گام نخســت دو
ســاختمان دولتی بزرگ داوطلب اجرای

رتبه اول ایران در سوزاندن انرژی

شدند و بررسیها حاکی از کاهش قابل
توجه مصرف انرژی در آنها شده است.

پــروژه «اصــاح قوانیــن بازار؛
بهینهســازی انرژی و محیط زیســت
در بخش ســاختمان» طرحی اســت
که با هــدف افزایش کارایــی انرژی
ســاختمانهای مســکونی و تجاری-
اداری ،با همکاری مشــترک صندوق
تســهیالت جهانــی محیط زیســت
( ،)GEFبرنامــه عمران ســازمان ملل
متحد و ســتاد بهینهســازی انرژی و
محیطزیســت معاونت علمیو فناوری
ریاست جمهوری از آگوست سال ۲۰۱۵
میالدی شروع به کار کرد.در این پروژه،
سه رویکرد «بررســی و بازبینی اسناد
سیاستی ،قوانین و استانداردهای کارایی
انرژی و محیط زیست در کنار برچسب
انــرژی ســاختمان با هــدف طراحی
برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی
و اجــرای آن»« ،اجــرای پروژههای
پایلوت کارایی انرژی و محیط زیســت
در ساختمانهای نمونه و اجرای فرایند
ارزیابــی و صحتســنجی» و «ایجاد
تحول ســاختار بازار انــرژی در بخش
ســاختمان با آموزش حرفــهای تمام
ذینفعان زنجیــره ارزش کارایی انرژی
و محیطزیســت در کنار تهیه مشوقها
و جریمهها در جهت توســعه طرحهای
پیشــنهادی فراینــد تامیــن مالی» به
صورت همزمــان پیگیری میشــود.
تامین مالی اجــرای این طرح از محل
تســهیالت جهانی محیط زیســت به
مبلغ چهار میلیون دالر آمریکا و تامین
مالی مشترک از سوی معاونت علمیو
فناوری ریاســت جمهوری به مبلغ ۲۸
میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۷۶۰دالر آمریکا
تعیین شــده است ،ضمن آنکه از سوی

برنامــه عمران ملل متحــد مبلغ ۱۲۵
هــزار دالر آمریکا برای اجــرای این
طرح در نظر گرفته شــده است.اعضای
کمیته راهبــری و ذینفعــان کلیدی
این پروژه بینالمللــی معاونت علمیو
فناوری ریاست جمهوری ،سازمان ملل
( )UNDPو صندوق تسهیالت جهانی
محیط زیست است.یکی از اهداف پروژه
بینالمللی بهینهســازی انرژی و محیط
زیست در ساختمان ،اجرای راهکارهای
بهینهســازی انرژی به صورت پایلوت
در ساختمانهای عمومیمنتخب شهر
تهران است.در این راستا ،اجرای کامل
راهکارهای بهینه ســازی انرژی در دو
ساختمان پایلوت از  ۲۲ساختمان بسته
اول پایلوتها انجام شد.
ساختمان اول؛ وزارت تعاون

اولین ساختمان ،ساختمان وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت که
در آن بــا انجام ممیزی انرژی به روش
درجــه ســرمایهگذاری ،راهکارهــای
مناسب برای بهینهسازی مصرف انرژی
از قبیل نصب ســامانه کنترل هوشمند
موتورخانه گرمایشــی ،ســامانه پایش
آنالین سیستم گرمایشی ،سامانه کنترل
هوشمند پمپهای سیرکوله ساختمان
شامل تابلوی برق ،پنل کنترلی  HMIبا
قابلیت اتصال به شبکه برای سه پمپ
مربوط بــه فنکوئلهــا ،درایو کنترل

الکتروموتــور پمپهــای فنکوئلها،
ســامانه کنترل هوشــمند فنکوئلها،
بازرسی و شناســایی گلوگاهها و تعمیر
و نگهداری سیستم گرمایشی در طول
پروژه برای ساختمان در این ساختمان
اجرایی شد.بازرسی و شناسایی گلوگاهها
و تعمیر و نگهداری سیستم سرمایشی
و سیستم تهویه هواسازها و فنکوئلها
در طول پروژه ،عایقکاری منابع کوئلی
افقی هر کدام بــه ظرفیت  ۷۵۰لیتر و
سامانه مانیتورینگ تجهیزات پمپها و
فنهای موتورخانه از دیگر بخشهای
این پروژه بوده اســت.با استفاده از این
راهکارها صرفهجویی قابلمالحظهای
در ســاختمان به وجود آمد .به گونهای
که بــرآورد صرفهجوییهای حاصل از
اجرای این راهکارها در ساختمانهای
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ۱۷
درصــد در برق و  ۳۸درصد در گاز بوده
است.
ساختمان شهرداری منطقه ۳

ســاختمان دوم ،شهرداری منطقه
 ۳بوده اســت .در ایــن پایلوت پس از
ممیزی انرژی و انتخاب مناســبترین
راهکارها ،همه آنها در ساختمان اجرا و
پیادهسازی شدند .اجرا و نصب سیستم
کنترل هوشمند گرمایش ،اجرا و نصب
سیســتم کنترل هوشــمند سرمایش،
ارتقای سیســتم روشنایی و معاینه فنی

موتورخانه از راهکارهای انجام شــده
در این ســاختمان است.صرفهجویی در
ســاختمان شــهرداری منطقه سه۲۹ ،
درصد در برق و  ۳۰درصد در گاز است.
نصب سروری برای پایش مصرف
انرژی

در راســتای اجــرای پــروژه
«بهینهســازی انرژی و محیط زیســت
در ســاختمان» از سوی معاونت علمی،
سرور ســامانه پایش و مدیریت مصرف
انرژی در ســاختمان محل پژوهشکده
علوم و فناوری شــریف نصب شــد.در
مرحله اول ،این ســرور اطالعات انرژی
 ۱۰ساختمان پایلوت در این پروژه و ۱۵
ساختمان جدید را پایش و ذخیرهسازی
میکنــد و در مرحلــه دوم اطالعــات
انرژی ســاختمانهای دیگــر نیز به آن
اضافه خواهد شــد.به گفته طراحان این
سامانه ،پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۰
با همــکاری و همیاری ســازمانهای
ذیربط ،این سرور امکان ذخیره و پایش
اطالعات انرژی تمامیســاختمانهای
تهران را در بر خواهد داشت.این سامانه
هوشــمند در سه مرحله طراحی ،ساخت
و بهرهبرداری ساختمانها مورد استفاده
قــرار میگیرد و مطابق با این ســامانه
عالوه بر تعیین رده و برچســب انرژی،
در نهایــت میزان بهــرهوری انرژی در
ساختمان مشخص شــده و نتیجه این
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یادداشت
ت اجتماعی مناطق نفتخیز
ایفای مسئولی 
جنوب همگام با تولید نفت

احمد محمدی

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

تداوم تولید پایدار و بیوقفه نفت و توسعه
ظرفیتهــای اقتصادی کشــور و همراهی با
مدافعان ســامت استانهای نفتخیز جنوب و
جنوب غرب کشــور بهویژه استان خوزستان در
مقابله با ویروس کرونا در قالب مسئولیتهای
ی اصلی این شــرکت در
اجتماعــی ،اولویتها 
زمان مدیریت بحران کرونا در کشــور اســت.
شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنوب در کنار
پایش مستمر چاهها ،تاسیســات و کارخانجات صنعتی در گستره این
شــرکت برای حفظ پایداری تولید ،از ابتدای بحران کرونا اقدامهایی
را برای پیشگیری از شــیوع این ویروس در دستور کار خود قرار داده
اســت که تشکیل ستاد پیشگیری از انتشــار ویروس کرونا در ستاد و
شرکتهای بهرهبرداری تابع ،پیگیری خرید  ۲۰دستگاه ونتیالتور برای
بیمارستانهای استان خوزستان با هماهنگی بهداشت و درمان صنعت
نفت و موافقت شرکت ملی نفت ایران ،ضدعفونی کردن مستمر اماکن
اداری ،مجتمعهای صنعتی ،مناطق عملیاتی و مسکونی تحت مدیریت
خود ،توزیع ماســک و مواد ضدعفونی کننده و ضدعفونی کردن بیش
از  ۱۵۰محلــه از محالت و مناطق محروم اهواز و شهرســتانهای
محل استقرار ســتاد پنج شرکت بهرهبرداری تابع به همراه توزیع چند
هزار بسته معیشتی و پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا از جمله این
اقدامها بوده اســت .همچنین با بهرهگیــری از ظرفیتهای موجود،
تالش شبانهروزی همکاران این شرکت و همکاریبهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز و حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان ،نقاهتگاهی
با ظرفیت  ۱۰۰تخت در شــهر اهواز با هدف قطع زنجیره انتقال این
ویروس آماده ،تجهیز و به شــبکه بهداشت و درمان استان خوزستان
تقدیم شــد .ایننقاهتگاه حدود  ۵هزار مترمربع مساحت دارد و دارای
تجهیزات درمانی ،بهداشتی و کادر درمانی و مراقبتی مجهز است وتا
زمانی که نیاز باشد برای بیمارانی که امکان قرنطینه خانگی آنها میسر
نیســت دایر و آماده خدمترسانی است .مأموریت این شرکت تولید و
توزیــع نفت خام ،گاز و مایعات گازی اســت ،تأمین انرژی و ارزآوری
برای کشور ،تأمین خوراک پاالیشگاهها و پتروشیمیها مرهون تالش
و کوشش شبانهروزی و تعطیلناپذیری کارکنان عملیاتی این شرکت
اســت که در بحران کرونا نیز بدون لحظهای توقف ،مشــغول فعالیت
هستند.تمام مدیران و کارکنان عملیاتی در مناطق تحت مسئولیت خود
در تمامیاین ایام مشغول خدمت بوده و هستند و بر اساس دستورعمل
ســتاد ملی مبارزه با کرونا ،حضور نیروهای ســتادی این شــرکت و
شرکتهای تابع به نحوی که خللی در فرآیند تولید ،پشتیبانی تولید و
کارهای روزانه ایجاد نشود ،کاهش یافته است.

نگاه
صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در سال ۹۸؛

انرژیهای نو باالخره دیده شد!

ایران ظرفیتهای زیادی در حــوزه انرژیهای تجدیدپذیر دارد و
تخمین زده میشود با شرایط فعلی بین  ۱۵تا  ۲۰هزار مگاوات ظرفیت
قابل نصب نیروگاههای بادی که صرفــه اقتصادی دارند ،در ایران وجود

مهندس احمد محمدی ،مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب:

ت
فرآیند مناقصههای طرح توسعه  ۲۸مخزن در حال پیگیری اس 

فرآیند مناقصههای چهار بسته قراردادی جدیدطرح
توسعه  ۲۸مخزن مناطق نفتخیز جنوب با وجود شرایط
ویژه ناشی از شیوع کرونا در حال پیگیری است و مراحل
پایانی را طی میکند.

به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،احمد محمــدی ،مدیرعامل این
شــرکت در تشــریح آخرین وضع طرح توسعه  ۲۸مخزن

اظهار کرد :بــا آغاز اپیدمیویروس کرونا در کشــور و با
وجــود محدودیتهــای اجتنابناپذیر بهوجــود آمده ،با
مدیریــت بهینه منابع انســانی و رعایت زمانبندی الزم،
فرآیند مناقصههای چهار بسته قراردادی جدید از این طرح
دنبال شــد و در مراحل پایانی قرار گرفته است.وی گفت:
این بستهها شامل باالرود ،مارون  ،۳مارون  ۶و چیلینگر/
گرنگان ،در مرحله ارزیابی فنی  -اقتصادی پیشنهادهای

مناقصهگران است .آغاز امور مناقصه سه بسته دیگر شامل
ســوالبدر ،بینک و اللی بنگســتان نیز در روزهای پیش
رو کلید میخورد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب با اشــاره به لزوم به سرانجام رســیدن مناقصات
تمامی ۲۷بسته طرح افزایش و نگهداشت تولید  ۲۸مخزن
این شــرکت حداکثر تا ســه ماه آینده اظهار کرد :تاکنون
تکلیف  ۱۳بسته مشــخص شده است و تا دو هفته دیگر

تکلیف چهار بسته دیگر نیز مشخص خواهد شد.محمدی
ادامه داد :هم ه طرحهای اولویتدار شــرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با همت و پشتکار مثالزدنی همکاران این
شرکت ،با وجود شــرایط اضطراری کرونا ،ضمن رعایت
مســائل بهداشــتی و ایمنی و توجه به دستورهای گروه
جهادگر درمانی ،بهصورت پیوسته در حال پیگیری و اجرا
هستند.

با کاربست دکلهای ملی حفاری انجام شد؛

ن امسال
حفر  ۶حلقه چاه نفت در نیمه نخست فروردی 

عملیـات حفـر و تکمیـل  ۶حلقـه چـاه نفـت از
یکـم تـا  ۱۵فروردیـن مـاه بـا کاربسـت دکلهـای
شـرکت ملـی حفـاری ایـران در گسـتره مناطـق
نفتخیـز جنـوب پایـان یافـت.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از
شـرکت ملـی حفـاری ایـران ،بابـک زنگنـه ،مدیـر
برنامهریـزی تلفیقـی ایـن شـرکت گفـت :از
چاههـای تکمیلشـده ،دو حلقـه توسـعهای و چهار
حلقـه تعمیـری بـوده اسـت.وی افـزود :عملیـات
حفـاری ایـن چاههـا در برنامـه پارسـال تعریـف
و اجرایـی شـده بـود کـه بـا تلاش متخصصـان و
کارکنـان سـختکوش شـرکت ،در روزهـای آغازین
امسـال تکمیـل شـد و بـرای بهرهبـرداری در
اختیـار شـرکتهای متقاضـی قـرار گرفـت .مدیـر
برنامهریـزی تلفیقـی شـرکت ملی حفـاری ایران با
بیـان اینکـه در ایـن مدت  ۴هـزار و  ۸۸۰متر حفر
چـاه بهوسـیله دسـتگاههای حفـاری ایـن شـرکت
ثبـت شـد ،اظهـار کـرد :دو حلقـه چـاه توسـعهای

(جدیـد) بـا بهکارگیری دکلهای سـنگین خشـکی
 ۹۳و  ۳۴فتـح در موقعیـت میدانهـای نفتی مارون

و گچسـاران حفاری شـد.زنگنه گفت :دسـتگاههای
حفاری  ۷۱ ،۸۵ ،۵۱و  ۷۵در  ۱۵روز گذشـته تعمیر

شـدند و عملیـات حفـاری دو حلقـه چـاه در میدان
نفتـی اهـواز و دو حلقـه در میدانهای رگ سـفید و
آغاجـاری را بـا موفقیـت تکمیل کردنـد.وی با بیان
اینکـه نـاوگان ایـن شـرکت اکنـون  ۷۰دسـتگاه
حفـاری خشـکی و دریایـی ملکـی دارد ،افـزود :بـا
توجـه بـه وسـعت و مناطـق عملیاتـی این شـرکت
در اسـتانهای نفتخیـز کشـور ،جابهجایـی ۱۶
دسـتگاه حفـاری در مراحل اجـرا قـرار دارد .زنگنه
بـا تاکیـد بـر اینکـه در راسـتای تحقـق برنامههای
تولیـد شـرکت ملـی نفـت ایـران کار حفـاری
چاههـای نفـت و گاز اعـم از توسـعهای ،توصیفـی،
تعمیـری و اکتشـافی بـدون کوچکتریـن وقفـه
و بهطـور شـبانهروزی اسـتمرار دارد ،اظهـار کـرد:
کارکنـان عملیاتـی ایـن شـرکت در قالـب طـرح
اقمـاری در همـه روزهـای سـال و در هـر شـرایط
اقلیمـیدر چارچـوب ضوابـط و دسـتورعملهای
ایمنـی ،بهداشـت و محیـط زیسـت (اچاسیـی) در
حـال انجـام وظیفـه هسـتند.

داشته باشد.

ایران کشوری است که از لحاظ انرژیهای نو همچون خورشیدی
و بادی پتانســیلهای باالیی داشته و پرونده اســتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر از ســوی دولت به صورت جدی درحال پیگیری است .بر
این اســاس تاکنــون از منابع تجدیدپذیر حدود چهــار میلیارد و ۴۰۵
میلیون کیلووات ســاعت ،انرژی تولید شــده که این میزان تولید برق
توانسته از انتشار سه میلیون تن گاز گلخانهای در کشور بکاهد.آژانس
بینالمللــی انرژی ( )IEAنیز اعالم کــرده ظرفیت نیروی تجدیدپذیر
جهانی تحت تاثیر نصب تاسیسات فوتوولتائیک خورشیدی در خانهها،
ساختمانها و صنعت ،تا پنج سال دیگر  ۵۰درصد رشد خواهد کرد .در
این راستا با توجه به اینکه ضریب بار تولیدی این نیروگاهها در ایران
نسبت به میانگین جهانی باالتر است ،دولت درصدد توسعه بیشتر این
انرژی پاک اســت و طبق برآوردها بیش از  ۱۵۰هزار مگاوات ظرفیت
احداث نیروگاههای خورشیدی در کشور وجود دارد.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به  ۸۸۵مگاوات رسید

ظرفیــت درحال بهرهبرداری نیروگاههــای تجدیدپذیر ایران در
آخرین ماه ســال  ۱۳۹۸به رقم  ۸۸۵مگاوات رسید و بر اساس آخرین
اطالعات ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران ۳۴۵
مگاوات نیروگاه تجدید پذیر درحال احداث تا پایان اســفند گذشته در
ایران وجود داشته است.از مجموع نیروگاههای تجدید پذیر  ۶۱نیروگاه
با ســهم  ۴۴درصدی به نیروگاههای خورشــیدی تعلق دارد و سهم
نیروگاههای بادی با  ۱۹نیروگاه ۳۴درصد از ظرفیت کل نیروگاههای
تجدیدپذیر اســت.نیروگاههای برق آبی کوچک سهمی۱۲درصدی از
مجموع ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده اند و
نیروگاههای زیســت توده با یک درصد کمترین سهم در تولید برق از
محل نیروگاههــای تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده اند.همچنین
ســهم تولید برق از بازیافت حرارت توربینهای انبساطی نیز دو درصد
و تولید برق از محل کاهش تلفات در شــبکه برق نیز به هفت درصد
رســیده است.ظرفیت انرژیهای تجدید پذیر درحالی به  ۸۸۵مگاوات
رسیده که پارســال همایون حائری ،معاون برق و انرژی وزیر نیرو از
تالش برای رسیدن ظرفیت این بخش به  ۱۰۰۰مگاوات خبر داده بود؛
هرچند این عدد تحقق پیدا نکرد اما ســیر پیشرفت انرژیهای تجدید
پذیر نشان از آینده ای روشن دارد.
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دکتر کیوان شهاب لواسانی
استاد اقتصاد دانشگاه

اساســا جهــش تولیــد از طریــق ابزارهــای متعارفــی در اقتصــاد
انجــام پذیــر اســت و اســتفاده از ابزارهــای نامتعــارف نــه تنهــا مــا
را بــه جهــش تولیــد نمیرســاند بلکــه موجــب ایجــاد اختــال در
سیســتم اقتصــادی کشــور میشــود .بــه طــور کلــی ابزارهــای
متعــارف بــرای جهــش تولیــد بــه شــرح ذیــل میباشــد:
افزایــش بهــرهوری عوامــل تولید:افزایــش بهــرهوری عوامــل
تولیــد مســئله ای بلنــد مــدت اســت کــه در کوتــاه مــدت تقریبــا
نمیتــوان انتظــار تغییــر محسوســی در آن را داشــت .عواملــی
مثــل آمــوزش و افزایــش ســرمایه انســانی ،صرفههــای مقیــاس،
پیشــرفت تکنولــوژی میتوانــد موجــب افزایــش بهــرهوری کل
عوامــل تولیــد ( )TFPگــردد .پــل کروگمــن ،برنــده نوبــل اقتصــاد
بیــان میکنــد کــه بهــرهوری در کوتــاه مــدت تقریبــا نقــش بســیار
اندکــی در توضیــح تفــاوت بیــن اقتصــاد کشــورهای مختلــف
دارد ولــی در بلنــد مــدت بهــرهوری تقریبــا همــه چیــز اســت و
مهمتریــن متغیــر توضیــح دهنــده تفــاوت کشــورها و اقتصادهــا
بــا هــم همــان نــرخ رشــد بهــرهوری آنهاســت .بررســی دادههــای
تاریخــی مویــد ایــن اســت کــه نــرخ رشــد بهــرهوری کل عوامــل
تولیــد در یــک دوره بیســت ســاله در اقتصــاد ایــران حــدود صفــر
اســت .برخــی از مطالعــات نشــان داده کــه نرخهــای تــورم بــاال
و دو رقمیارتبــاط منفــی بــا بهــرهوری کل عوامــل تولیــد دارد و
افزایــش نــرخ تــورم موجــب کاهــش بهــرهوری کل عوامــل تولیــد
میشود.
سیاســت پولــی :اصــوال در چارچــوب سیســتم هدفگــذاری
تــورم متعــارف ،بانــک مرکــزی بــا اســتفاده از ابــزار نــرخ بهــره،
بــه شــکاف تــورم محقــق شــده از تــورم هــدف و شــکاف تولیــد
محقــق شــده از تولیــد بالقــوه واکنــش نشــان میدهــد .یعنــی در
دســتیابی بــه جهــش تولیــد اســتفاده از سیاســت پولــی از طریــق
ابــزار نــرخ بهــرهدر چارچــوب عملیــات بــازار بــاز ()O.M.O
ضــروری اســت ولــی متاســفانه مقدمــات و الزامــات سیاســت پولــی
فــوق الذکــر مثــل وجــود بــازار  REPOبــا عمــق مناســب در کشــور
فعــا مهیــا نیســت لــذا نبایــد امیــد زیــادی بــه آن در فرآینــد
جهــش تولیــد داشــت .اصــوال بــا توجــه بــه نرخهــای رشــد منفــی
تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور طــی ســالهای اخیــر ،میتــوان
گفــت کــه پیــش نیــاز جهــش تولیــد در شــرایط فعلــی در اقتصــاد
ایــران کاهــش نــرخ رشــد نقدینگــی و برقــراری تناســب بیــن نــرخ
رشــد تولیــد و نــرخ رشــد نقدینگــی در جهــت کنتــرل تــورم اســت
زیــرا در فــوق بیــان شــد کــه ارتبــاط منفــی بیــن افزایــش تــورم
و کاهــش بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در مطالعــات مختلــف بــه
اثبــات رســیده اســت.
سیاســت مالــی :اصــوال بــه طــور ســنتی کاهــش مالیاتهــا (
سیاســت مالــی انبســاطی) یکــی از ابزارهــای جهــش تولیــد اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه در بودجــه  ۹۹شــاهد افزایــش واقعــی ()Real
درآمدهــای مالیاتــی دولــت نســبت بــه ســال  ۱۳۹۸هســتیم و بــا
توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت و کاهــش درآمدهــای دولــت لــذا
تمرکــز دولــت بــر فشــار بیشــتر بــر خانوارهــا و بنگاههــا جهــت
وصــول مالیاتهــای ایــن عامــان اقتصــادی میشــود کــه عمــا
سیاســت مالــی انقباضــی میباشــد .همچنیــن بــا مقایســه مخــارج
واقعــی( )Realدولــت نســبت بــه ســال  ۹۸میتــوان دریافــت
کــه مخــارج دولــت بــه صــورت واقعــی در ســال  ۹۹نســبت بــه
ســال  ۹۸کاهــش داشــته اســت کــه یــک سیاســت مالــی انقباضــی
تلقــی شــده و قطعــا باعــث جهــش تولیــد نخواهــد شــد .بــه نظــر
میرســد کــه بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه  ۹۹عمــا راه بــرای
اعمــال سیاســت مالــی در جهــت جهــش تولیــد بســته شــده اســت.
همچنیــن در مــورد رفــع موانــع تولیــد و بهبــود محیــط کســب و کار
شــواهد ســالهای اخیــر حاکــی از صعــود و بهبــود چشــمگیر نبــوده
اســت بطوریکــه رتبــه جهانــی کشــور در بهبــود فضــای کســب و
کار طــی ســالهای اخیــر رشــد قابــل مالحظــه ای نداشــته اســت و
در محــدوده  ۱۲۴تــا  ۱۲۷ثابــت باقــی مانــده اســت .لــذا کاهــش هر
چــه بیشــتر موانــع و مجوزهــای تولیــدی میتوانــد موجبــات جهــش
تولیــد را فراهــم آورد در واقــع اصــل بــر قانونــی بــودن یــک فعالیت
تولیــدی اســت مگــر آنکــه خــاف آن ثابــت شــود .همچنیــن اگــر
در ســال  ۱۳۹۹شــاهد بازدهــی نامتعــارف و عجیــب بــازار ســرمایه
نســبت بــه بــازار مســکن از طریــق حمایتهــای دولتــی از بــازار
ســهام باشــیم،با توجــه بــه اینکــه بــازار ســهام رقیــب بــازار مســکن
اســت لــذا قطعــا ســرمایه گــذاری مســکونی بــه شــدت کاهــش
یافتــه و کاهــش ســرمایه گــذاری مســکونی بــه عنــوان یــک
شــاخص پیشــرو (  )leading indicatorدر اقتصــاد ایــران موجبــات
کاهــش رشــد تولیــد یــا کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی را فراهــم
م ـیآورد ضمــن اینکــه از طریــق کاهــش عرضــه مســکن موجــب
افزایــش قیمــت مســکن میشــود و آثــار رفاهــی دارد.
بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از حقایــق آشــکار شــده اقتصــاد
آمریــکا ایــن اســت شــاخص قیمــت ســهام یــک شــاخص پیشــرو
اســت کــه نــرخ رشــد مثبــت شــاخص قیمــت ســهام حاکــی از
ایــن ســیگنال اســت کــه در فصــول بعــدی اقتصــاد وارد دوره
رونــق و رشــد اقتصــادی مثبــت میشــود ولــی بــه هیــچ وجــه
ایــن مســئله در اقتصــاد ایــران صــادق نیســت و ســالهای زیــادی
بــوده اســت کــه شــاخص قیمــت ســهام رشــد چشــمگیری
داشــته اســت ولــی نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در همــان
ســال منفــی بــوده اســت.به نظــر میرســد در اقتصــاد ایــران
در ســالهای اخیــر یکــی از کارکردهــای بــازار ســهام ،حبــس
نقدینگــی فزاینــده جهــت جلوگیــری از تــورم در ســایر داراییهــا
بوده است.

یادداش

ت تحلیلی

راهکارریشهایجهشدرکاهشفساداقتصادی
مهندس سید حسین میرافضلی
كارشناس ارشد پتروشیمی

یکــی از اساســیترین اهــداف
نظام جمهوری اســامیو تاکیدات مقام
معظم رهبری بســط عدالت اجتماعی و
ظلمستیزی بوده و هست.
آیــت الــه رئیســی نیــز محور
برنامههای خود را مبارزه با فســاد اعالم
نموده و در یک سال گذشته پروندههای
متعددی در این خصوص گشــوده شده
اســت .بســط عدالت و مبارزه با فساد
بهویــژه فســاد اقتصــادی از مهمترین
اهــداف و اولویتهای نظــام جمهوری
اسالمیاست اما راهکار ریشهای جهش
در کاهش فساد اقتصادی در طول سال
 ۱۳۹۹چیست؟
فسادها غالبا در بنگاههای اقتصادی
شــکل میگیرند از جملــه معروفترین
فســادهایی که در  ۴۰ســال گذشته به
وقــوع پیوســته عبارتنــد از اختالس و
ســوء جریان در بانک سرمایه ،اختالس
در بانک ملــی ،اختــاس در بازرگانی
پتروشــیمی ،ســوء جریان مالی در بنیاد
تعاون ناجا ،فساد ،اختالس یا سوء جریان
مالی در چند شرکت و سازمان اقتصادی
دیگر ،پس روشن است که وقتی سخن
از ریشــهیابی و ریشــهکنی فساد پیش
میآید روی سخن بنگاهها و سازمانها
و نهادهای با ماهیت کار اقتصادی است.
حال چگونه در سال  ۹۹میتوان جهش
در کاهش فســاد را در پرونده جمهوری
اسالمیثبت نمود؟
راههایی کــه تاکنون بارها آزمون
شده عبارتند از :
_ بازرســیهای دورهای و موردی
سازمان بازرسی
_ نظارت.هــا و حسابرســیهای
دیوان محاسبات
_ گزارشگیــری از حراســت
شرکتها
_ ورود شــرکتها بــه بورس و
نظارتهای ســازمان بــورس و مجامع
شرکتها
_ ابالغ چارچوبهــای معامله و
مزایده به شــرکتها و ضروری شــدن
تشکیل کمیسیون معامالت
_ روشهای متعدد دیگر
با وجــود اعمــال تمامیتمهیدات
فــوق چرا رتبــه ایران در میزان فســاد

رتبه نامناســب و دون شان نظام است؟
و رتبه کشــور نزولی بوده اســت۔ چرا
بیان میشــود کــه رشــوه و باندبازی
و بدهبســتانهای مالــی در بنگاههــا و
ســازمانهای اقتصادی نسبت به ده یا
 ۲۰سال پیش امیدوارکننده نیست؟ آری
با کاهش تعهد در مدیران و کارشناسان
و همچنین با چاق و چاق تر شــدن هر
ســاله دولت فساد و ســوء جریانهای
مالی نیز بیشــتر میشود.فســاد معموال
در چه حوزهها و اموری واقع میشــود،
کارشناســان و مدیران در هریک از امور
زیر دارای قدرت تصمیمگیری و تصمیم
سازی میباشند
_ معاملهها
_ مزایدهها
_ فروش محصوالت
_ قدرت فنی و کارشناســی ،نظر
کارشناسان در تائید یا رد کیفیت کاال یا
خدمات و ۔ ۔ ۔
در برخــی امــور فــوق قــدرت
کارشناسان ،سرپرســتان و مدیران رده
پائیــن تاثیرگذارتــر و تعیینگذارتــر از
مدیران ارشد است وقتی فساد به ردههای
پائین رسوخ کند از بین بردن آن سخت
و پیچیده میشود وقتی انگیزههای فساد
در بنگاههای اقتصادی و جایگاههایی که
قدرت تصمیم اقتصادی دارند به ردههای
پائین نیز رســوخ کرده باشــد ریشه کن
کردن آن سختتر میشود۔
برای کاهش فســاد در بنگاههای
اقتصــادی چند راهحل اثرگذار و یک راه
حل ریشه ای پیسنهاد مینمایم۔
از جملــه راههــای کنترلی برای
کاهش بسترها و زمینههای فساد عبارتند
از:
_ تعییــن چارچوبهایــی که بر
اساس آن متناســب با اهمیت و گردش
مالی شرکتها ،افرادی قادر به عضویت

هرچنــد طبق پیشبینی اکونومیســت در ســال
 ،۲۰۲۰مصرف جهانــی تجدیدپذیرهای غیر برقآبی با
رشد دو رقمی ۴۱ ،درصد افزایش مییابد اما این روزها
کرونا بازار این صنعت را نیز خراب کرده اما با این وجود
انرژیهــای پاک با تمام قوا به مبــارزه با این ویروس
برخاستهاند.
آژانــس بینالمللی انــرژی ( )IEAاعــام کرده
ظرفیــت نیــروی تجدیدپذیــر جهانــی تحــت تاثیر
نصب تاسیســات فوتوولتائیک خورشــیدی در خانهها،
ساختمانها و صنعت ،تا پنج سال دیگر  ۵۰درصد رشد
خواهد کرد .در این راســتا با توجه بــه اینکه ضریب
بار تولیدی این نیروگاهها در ایران نســبت به میانگین
جهانی باالتر اســت ،دولــت درصدد توســعه بیشتر
این انرژی پاک اســت و طبــق برآوردها بیش از ۱۵۰
هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاههای خورشــیدی
در کشــور وجود دارد.پتانســیلهای باالی انرژیهای
تجدیدپذیر همراه با رویکرد مثبت دولت موجب شــده

در هیات مدیره شــرکتها شوند که از
نظر تخصص ،تجربــه ،اطالعات مالی،
حقوقی و ســوابق علمیو اجرایی با حد
و اندازه شــرکت ســنخیت داشته باشند
و بتوانند تصمیمات درســت به موقع و
منطقی اتخاذ نمایند۔
_ تعییــن چارچوبهــای دقیق
و تصویب آییننامــه معامالت و تعیین
اعضای کمیســیون معامالت توســط
هیات مدیره
_ تعییــن چارچوبهای مناســب
فروش محصــوالت و تصویب آییننامه
فروش توســط هیات مدیــره و تعیین
اعضای کمیته فروش توسط هیات مدیره
_ الــزام شــرکتها بــه نصب و
اجــرای نرمافــزار  BIدر شــرکتها و
اســتفاده ســهامداران عمده از این ابزار
نظارتی جهت اشراف بیشتر بر امور مالی،
بازرگانی و معامالت شرکتها
_ نظارتهای دقیــق هلدینگها
بر مســائل مالی و معامــات و فروش
محصــوالت و تاکیــد بــر برخــورد با
کارشناس و مدیرمســئول هلدینگ که
در شرکت زیر مجموعه آنها فساد واقع
شود .در واقع به این ترتیب کارشناس و
مدیر مربوطه در هلدینگ خود را مکلف
و مفید به نظارت دقیق میداند.
راه حلهای یاد شــده قطعا مفید و
موثر خواهند بــود اما راهحل و راهکاری
که بهصورت ریشــهای منجر به کاهش
شدید فساد میشود چیست؟
راهــکار اساســی این اســت که
دولت طی بخشــنامهای هلدینگهای
سرمایهگذاری زیرمجموعه صندوقهای
بازنشســتگی و تامیــن اجتماعــی و
همچنین ســازمانهای تحت پوشــش
دولت را مکلف نماید تا پایان سال ۱۳۹۹
بین ۲۰تا  ۵۰درصد ســهام شرکتهای
زیر مجموعــه را از طریق فرآیند بورس

به مردم واگــذار نمایند و مشــوقها و
مصوبات الزم جهــت تحقق این هدف
بزرگ را تدوین وابــاغ نماید۔ در حال
حاضر حدود ده درصد سهام تعداد قابل
توجهی از شــرکتهای تحت مدیریت
دولت در بورس خرید و فروش میشود
و چنانچه میانگین  30درصد ســهام این
شــرکتها در فرآیند بــورس به مردم
واگذار گردد حداقــل  2عضو از  ۵عضو
هیات مدیره توســط بخــش خصوصی
مردمیانتخاب خواهند شد.
ساز و کاری ابجاد شود که اعتباری
در اختیار بانکها قرار گیرد و کارگزاریها
و بانکها با همکاری هم به افرادی که
میزان مشخصی ســهام از شرکتهای
جدید در حال واگذاری خریداری نمایند
وام کم بهرهاختصاص یابد و متناسب با
بازپرداخت اصل و اقســاط وام بخشی از
سهام جهت خرید و فروش آزاد شود۔ در
دستورالعمل مناسبی نحوه پرداخت سود
سهام و تاثیرات افزایش ارزش سهام در
محاسبه تضامین و ساز و کار آزادسازی
تدریجی سهام جهت فروش تبیین شود۔
حتــی اگر دولت صدهــزار میلیارد
تومــان اعتبــار برای این هــدف بلوکه
نماید این پول در چرخه فروش ســهام
به مــردم ،در مدت کوتاهــی به دولت
برمیگردد بنابراین ایــن اعتبار محرک
جمــع کــردن بخشــی از نقدینگی در
اختیار مردم خواهــد بود و درآمد کالنی
را در اختیــار هلدینگهــای بزرگ قرار
میدهد تا پروژههای ملی و ســود آور بر
زمین مانده را با ســرعت مناسب اجرایی
نمایند۔ پروژههای مهم حوزه پتروشیمیو
پاالیشــگاهی ،پروژههــای حملونقل
ریلــی و هوایــی و ســایر پروژههــای
مهــم شــتابدهنده رشــد اقتصادی و
اشتغالآفرین
با فروش تدریجی حداقل  51درصد

انرژیهای پاک ناکام نمیمانند

که اخیراً با رشــد فزاینــده این انرژی مواجه باشــیم،
انرژی که میتواند تأثیرات بســیاری را در صنعت برق
ایران داشــته باشــد .ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر
کشور در ســالهای پس از پیروزی انقالب با افزایش
چشــمگیری روبهرو بوده به طــوری که در حال حاضر
 ۱۲۰نیروگاه تجدیدپذیر در مقیاس مگاواتی به ظرفیت
 ۸۰۰مگاوات به بهرهبرداری رسیده که  ۵۲مگاوات نیز
از آن بهرهوری انرژی حاصل شــده ،عالوه بر این ۳۶۲
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک هم در دست احداث
اســت.از مجموع نیروگاههای احداث شده ۵۵ ،نیروگاه
از نوع خورشیدی به ظرفیت بیش از  ۳۶۰مگاوات۱۹ ،
نیروگاه بادی به ظرفیــت بیش از  ۳۰۰مگاوات بوده و
مابقی نیروگاه برقآبی کوچک ،زیســتتوده و بازیافت
تلفات حرارتی اســت .این در حالی اســت که ظرفیت
نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در ابتدای پیروزی انقالب
کمتر از شــش مــگاوات بوده که این رقــم در ابتدای
دولت یازدهم به  ۱۶۵مگاوات رســید.مجموع ظرفیت

این بخــش در ابتدای دولت دوازدهم  ۳۴۱مگاوات بود
که در دیماه ســال  ۹۷به  ۷۳۶مگاوات و در بهمنماه
امســال به  ۸۰۰مگاوات رســیده است .ظرفیت موجود
در این بخش در زمان حاضر در قیاس با ســال نخست
دولت دوازدهم نشان از رشد نزدیک به  ۲.۵برابری و در
مقایسه با سال نخست دولت یازدهم حکایت از افزایش
بیــش از  ۵۰۰درصدی این ظرفیت دارد.با این وجود بر
اساس آمارها استفاده از مجموعه انرژی تجدیدپذیر در
ایــران هنوز کمتر از یک درصــد از کل مصرف انرژی
در کشــور اســت و این در حالیســت که ایران ساالنه
حدود  ۳۰۰روز آفتابی دارد و در چنین شــرایطی در هر
نقطه از کشــور میتوان با توســعه فناوریهای مرتبط
با انرژیهای تجدیدپذیر ،از این منبع پایانناپذیر برای
تامین انرژی اســتفاده کرد.بر این اســاس اروپا تا سال
 ۲۰۵۰قبل از آنکه ســوختهای فسیلی کمربند طالیی
خورشید جهان به پایان برسد ۲۰ ،درصد از انرژی خود
را از طریق ســرمایهگذاری در بیابانهای کشــورهای

سهام شرکتهای تحت مدیریت دولت
به مردم از طریق فرآیند بورس ،در مدت
کوتاهی بهصورت خودجوش شرکتهای
مدیریت سهام و سبدگردان سهام فعال
تر خواهند شــد و متناسب با اعتبار شان
وکالت حضور در مجامع شــرکتها را از
سهامداران خرد دریافت میکنند به این
ترتیــب افراد متخصص ،خبــره مالی،
حســابداری وبا تجربه شــرکتداری در
مجامع شــرکتها به عنوان نمایندگان
شرکتهای مدیریت سهام و سبدگردان
حضور مییابند و مو را از ماست میکشند
و اجــازه انجــام اقدامات غیر شــفاف،
غیر کارشناســی را به مدیران شرکتها
نمیدهند ،فضا بگونهای خواهد شــد که
افراد کم تحــرک و غیر خالق جایی در
مدیریت شرکتها نخواهند داشت و تنها
افراد خالق ،کارآمــد ،نوآور ،خوش فکر
و دارای جســارتهای هوشمندانه مورد
اقبال خواهند بود و برخی مدیران دولتی
کم تحرک بــه مرور به حاشــیه رانده
خواهند شد.
بــا ورود نماینــدگان بخــش
خصوصــی به هیــات مدیــره و چرخه
تصمیمسازی و تصمیمگیری شرکتها
و گزارشگیریهای مستمر شرکتهای
مدیریــت ســهام و ســبدگردانها از
نمایندگان حقوقی خود در هیاتمدیرهها
بســتر و فضای پویایی و شفافیت محیا
تر میشود و احتمال فساد و کجروی در
شــرکتها کاهش مییابد .با فروش 30
الی  51درصد ســهام شرکتهای تحت
مدیریــت دولت از طریــق صندوقها و
سازمانهای بازنشستگی و سازمانهای
اقتصــادی زیرمجموعــه وزارتخانهها و
نهادها ضمن اینکه پویایی تحولسازی
در بســیاری از حوزههــای اقتصادی به
وقوع خواهد پیوســت و سرمایه کالنی
تحت مدیریت دولت قرار خواهد گرفت
تا بتواند با ســرمایهگذاریهای منطقی
و اصولــی اقتصاد کشــور را رونق دهد
و بســیاری از پروژههای مهم زیربنایی
بر زمین مانــده را اجرایی نماید در کنار
ایــن رهآورد بــزرگ ،میزان فســاد در
مجموعههــای تحــت مدیریت دولت و
نهادهای اقتصادی نیز به شدت کاهش
خواهــد یافت چرا که دولت از این چاقی
مفرط کاهــش وزن خواهدداد و هزاران
ســهامدار بخش خصوصی بــه عنوان
ســهامدار عمده با چشمان باز و بصورت
دقیق عملکرد شرکتها را رصد میکنند
و اجازه کج روی و ســوء جریان مالی را
نمیدهند و چنانچه تخلفی را مشــاهده
کنند به عنوان شــاکی بخش خصوصی
با تمام تــوان از منافع خود دفاع خواهند
نمود.

واقع در این کمربند طالیی که دارای بیشــترین میزان
ســوختهای فسیلی نیز هستند ،تامین کند .البته شیوع
ویروس کرونــا باعث مختل شــدن فعالیت صنعتی و
تولید قطعــات مهم برای صنایع خورشــیدی ،بادی و
مخازن باطری در چین شــده است .همان طور که افت
تقاضای چین برای نفت روی بازار جهانی تاثیر گذاشته
اســت ،کندی روند تولید قطعــات تجهیزات انرژیهای
تجدیدپذیر در این کشــور هم در زنجیره تامین جهانی
صنایع انــرژی تجدیدپذیر انعکاس پیدا کرده اســت.
ایــن وضعیت منعکس کننده اهمیــت فزاینده چین در
بازارهــای انرژی جهانی از نفت خــام گرفته تا مخازن
باطری طی دو دهه گذشــته است و زمانی که در روند
تولید و تقاضای چین خلل وارد میشود ،همه بخشهای
انرژی متاثر شده و آسیب میبینند .اما با این وجود مسیر
تولید انرژی پاک در دنیا ادامه دارد و به نظر میرسد که
نگاه جهــان به انرژیهای تجدید پذیر تغییر جدی پیدا
کرده است.

تحلیل
گفتمان

شنبه  23فروردین ماه 1399
شماره 715
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد:

حفر و تکمیل ۱۱۴حلقه چاه در کارنامه سال ۹۸ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
در تشــریح عملکرد این شرکت در سال
 ،۹۸به حفر و تکمیل  ۱۱۴حلقه چاه نفت
و گاز اشاره کرد و گفت :با توجه به سیالب
اوایل ســال در استان خوزســتان و آغاز
شیوع کرونا در کشور در اواخر سال ،ملی
حفاری در زمینه مســئولیتهای اجتماعی
نیز فعالیتهای متعددی را برنامهریزی و
اجرایی کرد.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی حفاری ایران ،سیدعبداهلل
موسوی عنوان کرد :هرچند این شرکت
همســو بــا برنامههــای وزارت نفت و
شــرکت ملی نفــت ایــران در عمل به
مســئولیتهای اجتماعی پیشــینه چند
ســاله دارد ،اما در ســالی که پشت سر
گذاشتیم این مسئولیت متفاوت و دارای
ویژگیهــای متمایز بــود .بارندگیهای
شــدید اوایل ســال  ۹۸و پیامدهای آن
سبب شــد این شــرکت بهعنوان یکی
از اعضای اصلی ســتاد بحران اســتان
خوزســتان و براساس دســتورات اکید
وزیر نفــت و مدیرعامل شــرکت ملی
نفت ایران ،همســو با دیگر دستگاههای
اجرایی و امدادرســان نقش محوری در
مهار سیالب و استحکامبخشی به ایجاد
ســیلبندها و تأمین نیازهــای مناطق
سیلزده ایفا کند.موسوی افزود :از تبعات
سیالب در بخش عملیات حفاری ،توقف
فعالیــت تعدادی از دکلهــا در مناطق
نزدیــک بــه رودخانهها بود کــه برای
فواصلی در کار مشــکالتی ایجاد کرد و
با فروکش کردن ســیالب و تالشهای
کارکنــان ،دســتگاهها دوبــاره در مدار
عملیات قرار گرفتند.
حفر  ۱۱۴حلقه چاه

وی با اشاره به اقدامهای انجامشده
در سال  ۹۸در راستای توسعه فعالیتها
در دو بخــش عملیات حفاری و خدمات
یکپارچه فنی و تخصصی ،اظهار کرد :با
تالش بیوقفه کارکنان عملیاتی ،در این
مــدت حفر و تکمیــل  ۱۱۴حلقه چاه با
موفقیت انجام شد و برای بهرهبرداری در
اختیار شــرکتهای متقاضی قرار گرفت
و از سویی همکاری با مدیریت اکتشاف
شــرکت ملی نفت ایران با کشف مخزن
نامآوران و میدان ارم به ثمر نشســت و
مقادیــر معتنابهی نفــت و گاز بر حجم
ذخایر کشــور افزوده شد.موسوی گفت:
از مجموع چاههای حفرشــده سه حلقه
اکتشــافی ۳۹ ،حلقه توسعهای /توصیفی
و  ۷۲حلقــه تعمیــری /تکمیلی بود که

 ۸۱حلقه در گســتره شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ۱۶ ،حلقه شــرکت نفت
فالت قــاره ،چهار حلقه شــرکت نفت
مناطق مرکزی ،ســه حلقه در شــرکت
مهندســی و توســعه متن ،هفت حلقه
در قالــب پــروژهای و ســه حلقه برای
مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملی نفت
ایران حفر شــد.مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایــران افزود :تحقق  ۱۶۳هزار و
 ۹۸۱متر حفاری چاهها از دســتاوردهای
ســال گذشته اســت که از این رقم ۲۲
هزار و  ۸۰۸متــر در پروژههای کلید در
دســت و  ۲۴هزار و  ۴۴۰متر حفاری به
روش افقــی و جهتدار بوده اســت .در
این مدت  ۲۸دســتگاه حفاری در زمینه
حفــر چاههــای توســعهای ۶ ،دکل در
چاههای اکتشــافی ،دو دکل در چاههای
توصیفــی و  ۲۴دســتگاه در چاههــای
تعمیری استفاده شد و  ۱۲دستگاه نیز در
مراحل بازسازی ،تجهیز قطعه و کاریابی
قرار داشتند.موســوی گفت :در موضوع
خدمات یکپارچه فنی و مهندسی نیز که
بخش عمــده آن در ارتباط با تکمیل و
تعمیر چاهها در مراحــل حفاری و یا در
حال بهرهبرداری اســت ،تالش جمعی
همــکاران در مدیریتهای خدمات فنی
و عملیات ویژه حفــاری منتج به تحقق
 ۵هــزار و  ۶۵۸مــورد خدمــات متنوع
شد.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
افزود :از اقدامهای مؤثر ســال قبل که
انتظار میرود در سال  ۹۹شاهد اجرایی
شــدن آن باشــیم بهکارگیری  ۱۹دکل
حفاری خشــکی در اجــرای پروژههای
مرتبــط با طــرح  ۲۸میــدان نفتی در
مناطق نفتخیز کشور و حاصل تعامل و

مهندس موسوی:

تحقق  ۱۶۳هزار و  ۹۸۱متر

حفاری چاهها از دستاوردهای
سال گذشته است که از این

رقم  ۲۲هزار و  ۸۰۸متر در
پروژههای کلید در دست و

 ۲۴هزار و  ۴۴۰متر حفاری
به روش افقی و جهتدار
بوده است

تفاهم با شرکتهای بخش خصوصی
فعــال در عرصه صنعت نفت اســت که
به امضــای مشــارکتنامه ،تفاهمنامه
و توافقنامههــای متعدد منتهی شــد.به
گفته موسوی ،پروژههای میدانمحور از
صفر تا  ۱۰۰در دو بخش زیرســطحی و
روسطحی اجرا میشود و این شرکت در
بخش تأمیــن دکل و همچنین خدمات
یکپارچه فنی و تخصصی در پروژههای
پیشگفته مشارکت خواهد داشت.
همافزایی مستمر با شرکتهای داخلی

مدیرعامل شــرکت ملــی حفاری
ایــران با اشــاره بــه تداوم و توســعه
همکاریهای علمیو پژوهشی با مراکز
علمــی ،تحقیقاتی ،پارکهــای علم و
فنــاوری ،شــرکتهای دانشبنیــان و
مجموعههای کوچــک و بزرگ صنعتی
گفت :ســال گذشــته در این زمینه چند
تفاهمنامه امضا شــد و جنبه اجرایی به
خود گرفت که از آن جمله انعقاد قرارداد
همکاری با دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه
شیراز و جهاد دانشگاهی کشور است.وی

افزود :ساخت دســتگاه حفاری خشکی
سنگین  ۷۲فتح که بخش قابلتوجه آن
در کارگاههای جهاد دانشگاهی کشور با
همکاری متخصصان شرکت ملی حفاری
ایران طراحی و ســاخته و با حضور وزیر
نفت اواخر ســال  ۹۸در منطقه صنعتی
اهواز رونمایی شد از جمله دستاوردهای
تعامــل و مشــارکت ایــن شــرکت با
سازندگان داخلی به شمار میآید.موسوی
به تقویت همکاری و همافزایی مســتمر
با ســازندگان و صنعتگــران داخلی در
سال  ۹۸اشــاره و اظهار کرد :در نتیجه
این تعامــل در این مــدت ۲۸۰ ،قطعه
مهم و پرمصرف حفاری برای نخســتین
بار در کشور بومیسازی شد و در چرخه
مصرف قرار گرفت و با احتساب آن شمار
قطعات ســاخت داخل به بیش از  ۵هزار
و بر اساس تعدد تولید به  ۲۱هزار قطعه
بالغ شــد .همچنین با پیگیریهای مؤثر
و مســاعدت معاون وزیــر و مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران ،بخش عمدهای
از مطالبات سازندگان قطعات و تجهیزات
و دیگر شــرکتهای پیمانکاری طرف
قرارداد به آنان پرداخت شــد.وی با بیان
اینکه این شــرکت در مدت پیشگفته با
 ۲۰۰شرکت سازنده و تولیدکننده قطعه
و تجهیز در اســتانهای صنعتی کشور و
بیشتر اســتان خوزستان همکاری داشته
اســت ،افزود :هماینک نیــز طراحی و
ساخت شــماری قطعات و تجهیزات در
داخل در دســت اقدام است و با توجه به
نامگذاری امســال بهعنوان سال جهش
تولید از سوی مقام معظم رهبری ،تالش
بر این اســت که با همافزایی و همراهی
بیشــتر ،کمیت و کیفیت تولیدات ساخت

داخــل مورد اهتمــام ویژه قــرار گیرد.
موســوی پیشــرو بودن این شرکت در
برگزاری دورههــای آموزش تخصصی
برای کارکنان شرکت در سطوح مختلف،
برنامهریزی کاربردی برای روزآمدسازی
دکلها و تجهیــزات تخصصی حفاری
با توجــه به برخورداری شــرکت از ۷۰
دســتگاه حفاری خشــکی و دریایی و
انبوه تجهیزات مربــوط به خدمات فنی
و مهندســی ،توجه به مســائل حقوقی
و رفاهــی کارکنان ،تغییرات ســاختاری
شــرکت و تطبیق آن با ساختار شرکت
ملی نفت ایران و تقویت انضباط اداری،
مالی و عملیاتــی در بخشهای صف و
ســتاد را از نکات برجســته در فهرست
برنامههای ســال گذشته شرکت عنوان
کرد که با همدلــی و همراهی مجموعه
کارکنان ،اجرایی و با اقبال مواجه شد.
مواجهه با  ۲بحران سیل و کرونا

مدیرعامل شــرکت ملــی حفاری
ایران با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا
در اواخر سال  ،۹۸ادامه داد :این شرکت
در راستای اقدامهای پیشگیرانه و مقابله
بــا این بیماری ،موضــوع را از دو منظر
عمل به مسئولیتهای اجتماعی و حفظ
سالمت کارکنان همســو با پاسخگویی
به نیازهای صنعت نفت در دســتور کار
و اجرا دارد .پدیده ســیالب اوایل ســال
 ۹۸و ویــروس کرونــا اواخر آن ،بخش
قابــل توجهی از ظرفیتهای شــرکت
را به خود اختصــاص داد .در مورد دوم
که به ســامت محیط جامعه و کارکنان
مربوط میشــود تمهیدات پیشــگیرانه
بهداشــتی ویــژهای در بخشهــای
بهداشــت عمومی ،خــود مراقبتی ودگر
مراقبتی از ســوی فوریتهای پزشکی و
مدیریت اچاسیی شــرکت با هماهنگی
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت
نفت در حوزههای عملیاتی ،ســتادی و
مسئولیتهای اجتماعی در جریان است.
موسوی اظهار کرد :در این زمینه ضمن
اجــرای دقیق دســتورعملهای وزارت
نفت و شــرکت ملی نفت ایران و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای
پیشــگیری و کنترل شیوع این ویروس،
تحقق برنامههای تولید شرکت ملی نفت
ایران با انجام حفــاری چاههای نفت و
گاز بدون وقفه اســتمرار دارد و کارکنان
عملیاتی شــرکت در چارچوب ضوابط و
دستورعملهای تعریفشــده با پشتکار
در شــرایط ایمن در حــال انجام وظیفه
هستند.
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یادداشت
سرمایه گذاری و تکنولوژی؛
دو مولفه تاثیر گذار

نیلوفر کاویانی

کارشناسی ارشد پترو فیزیک

صنعت نفت ایران به عنوان یکی از پیشران
اقتصادی کشور سالهاســت نقشی اساسی را در
اقتصاد ایران دارد .نفت این طالی سیاه با گذشت
سالها و عبور از مراحل گذار تاریخی و تحوالتی
که بر ایران و منطقه خاورمیانه گذشته ارزش خود
را از دست نداده و پس از گذشت یک سده هنوز
هم نفت ،نقش اصلی خود ا حفظ کرده اســت.
صنعت نفت ایران در ســال  99همانند گذشته
میتواند نقشــی مهمیدر توسعه صنعتی کشورمان ایفا کند .صنعت نفت
محرک اصلی ایجاد زیرســاختهای ملّی و توسعۀ بخشهای بزرگ
که ّ
و کوچــک صنعتی ایران نیز بهشــمار میرود ،تا جاییکه در بســیاری از
موارد از این تعبیر یاد میشــود که حرکــت لوکوموتیو صنعت نفت ،قطار
صنعت و توســعۀ کشور نیز به حرکت درخواهد آمد و میتواند سبب رونق
کســبوکار شود ،به شرط آنکه به توانمندیها و فناوری روزآمد دنیا را دارا
باشد .به جرأت میتوان گفت در فرآیند توسعه و چشم انداز صنعت نفت
کشور ،تکنولوژی  ،High technologyیکی از کلیدهای مهم توسعه این
صنعت میباشد .دســتیابی به تکنولوژیهای جدید و تثبیت آنها به عنوان
تاثیرگذارترین عامل در تولید ،نیازمند انجام تحقیقات متناســب وهدفمند
اســت ،بدین منظور نقش و جایگاه امر تحقیق و توسعه در توسعه صنعت
نفت امری بدیهی و انکار ناپذیر اســت .در سال  1398مجموعه صنعت
نفت اقدامات در خصوص حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی
انجام داده است که در سال جدید میتواند افق روشن تری برای استفاده از
ایدههای نوآورانه این شرکتها در راستای حل چالشها و نیازهای فناورانه
صنعت نفت برشمرد .از سوی دیگر جذب سرمایه گذاری از نیازهای مهم
این صنعت در سال جدید میباشد .آنچه مشخص است بیشتر میادین ایران
در نیم ه عمر خود به سر میبرند ،در نتیجه کاهش تولید در مخازن نفتی و
گازی قابل پیشبینی است .جلوگیری از کاهش تولید از میدانهای یادشده
مستلزم سرمایهگذاری و بهرهمندی از تکنولوژی روزآمد در جهت نگهداشت
توان تولید ،صیانت از مخازن ،بهکارگیری روشهای ازدیاد برداشت \IOR
 EORو توسعه میدانهای جدید نفتی و گازی است.
توسعه اقتصادی از محل منابع نفتی

چشــم انداز صنعت نفت و گاز کشــور به گونــه ای قابل انکاری با
افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و با تمرکز بر تولید از میدانهای مشترک
گره خورده اســت که بــرای تحقق آنها نیاز به تأمین ســرمایه گذاری و
تکنولوزی میباشــد.صنعت نفت ایران برای افزایش حداکثری برداشت از
مخازن نفتی نیازمند جذب سرمایه گذاری است.صنعت نفت ایران و ساختار
اقتصادي ناشي از آن در تحوالت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ايران نقش
بسزایی دارد .امروز پس از یک قرن هم صنعت نفت در اقتصاد کشور تاثیر
گذار اســت و از فاکتورهای مهم رونق اقتصادی در کشور است به جرات
میتوان گفت هر کجا لوکوموتیو صنعت نفت به حرکت در آمده است باعث
به حرکت اقتصاد هم شده است.
انرژی مهمترین فصل پیوند ایران با اقتصاد جهانی

مســلما» عامل موثری که میــزان تولید دردهههــای آینده به آن
وابستگی فراوانی دارد ،تکنولوژی است .چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی
و نحــوه به کارگیری آن ،تعیین کننده میــزان تولید درآینده صنعت نفت
خواهد بود

نگاه
رتبه اعتباری کشورهای نفتی تنزل داده شد

موسسه اعتبارسنجی «اس اند پی» در بحبوحه ریزش قیمت نفت

رتبه اعتبار مالی چندین کشــور تولیدکننده نفت شامل عمان ،مکزیک،

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:

مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و

بازدهی  ۱۰۰درصدی سکوهای گازی پارس جنوبی

گاز پارس ،روند برداشــت گاز از سکوهای
در حال تولید این شــرکت را بسیار مطلوب
عنوان کرد و گفت :بازدهی ســکوهای گازی
تحت راهبری این مدیریــت با تحقق کامل
برنامــه مصوب وزارت نفت ،به بیش از ۱۰۰
درصد رسید.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شــرکت نفت و گاز پارس ،علیرضا عبادی
با اشــاره به راهبری  ۲۶سکوی طرحهای
گازی پارس جنوبی از سوی مدیریت تولید
و عملیات گفت :بخشی از ظرفیت کنونی
تولید گاز پارس جنوبی شامل برداشت گاز
از این ســکوها و بخشی دیگر هم مربوط
به  ۹سکوی طرحهای توسعه بوده که کار
واگذاری آنها به این مدیریت در حال انجام
است.وی با بیان اینکه برنامه تولید تکلیفی
گاز بــا ثبت بیش از  ۶میلیون و  ۴۰۰هزار
نفر ساعت کار عملیاتی و پشتیبانی از سوی
کارکنان بخش خشکی و فراساحل محقق
شــده ،تصریح کرد :با توجه به شــرایطی
که به دلیل شــیوع ویروس کرونا بر کشور
حاکم شــده و اهمیت تولید ایمن و پایدار
گاز از میدان مشترک پارس جنوبی ،توجه

بیشــتر به ســامت کارکنان بهویژه افراد
مســتقر روی ســکوهای گازی در دستور
کار قرار گرفته است.مدیر تولید و عملیات

شرکت نفت و گاز پارس از برگزاری روزانه
نشســتهای کمیته ســامت به موازات
پیگیری و حل مسائل پیش روی پایداری

تولید خبر داد و افــزود :همه فعالیتهای
مربوط به وضع سالمت کارکنان بهصورت
روزانه رصد و اقدامهای الزم با حساسیت

آنگوال و اکوادور را کاهش داد.

بسیار باال و بهصورت ضربتی اجرا میشود.
عبــادی ،اجــرای ابالغیه وزیــر نفت در
زمینه تأمین ســامت کارکنان را ضروری
دانست و با تشــریح عملکرد شرکت نفت
و گاز پــارس در مقابله با شــیوع ویروس
کرونا گفت :با توجه بــه امکانات موجود،
توزیع و پیگیــری اســتفاده از تجهیزات
حفاظت فــردی و مــواد ضدعفونیکننده
دست و سطوح روی ســکوها و همچنین
در منطقه عســلویه ،پیگیری اجرای همه
دســتورعملهای سالمت ابالغی از سوی
مبــادی ذیربط ،برگــزاری رزمایشهای
مختلف روی ســکوها و ســایت عسلویه
بــرای مقابله با شــیوع کرونــا ،تجهیز و
آمادهســازی یــک فروند شــناور تندرو
بهعنوان آمبوالنــس دریایی ،کنترل رفت
و آمــد همکاران بــه محل ســکونت و
برعکــس ،کاهش افراد حاضــر در محل
کار با رویکرد جلوگیری از حضور کارکنان
ســاکن در استان یا شــهرهای با ظرفیت
آلودگی بیشتر ،هماهنگی حضور همکاران
رسمیو پیمانکار از شهرهای محل تجمع
به عسلویه از اقدامهایی است که بهصورت
روزانه اجرا و پیگیری میشود.

قیمتهای نفت از ابتدای ســال  ۲۰۲۰بیــش از نیمیکاهش پیدا
کرده و روند کاهش قیمتها پس از ششم مارس که گروه اوپک پالس
درباره محدودیت بیشــتر عرضه نتوانست به توافق برسد ،شدت گرفت.
عربستان سعودی به تالفی عدم تمایل روسیه برای کاهش بیشتر تولید،
اعــام کرد تولید نفت خود را به  ۱۲.۳میلیون بشــکه در روز و ظرفیت
تولیدش را به  ۱۳میلیون بشــکه در روز افزایــش خواهد داد.در مقابل،
روسیه تاکید کرده که اگر الزم باشد میتواند به مدت یک دهه در قیمت
نفت  ۲۵دالر دوام بیاورد .بودجه این کشــور در ســال  ۲۰۲۰بر مبنای
قیمت  ۴۲دالر نفت اورال تنظیم شده است اما در صندوق سرمایه دولتی
خود بیــش از  ۱۵۰میلیارد دالر دارایی دارد و از ذخایر مالی دیگری هم
بهرهمیبرد که مجموعا به  ۵۷۰میلیارد دالر میرســد و اندکی بیشــتر از
ذخایر عربســتان سعودی است .شاید به خاطر همین ذخایر مالی بود که
دو کشور عربستان سعودی و روســیه از تنزل رتبه اعتبار مالی از سوی
موسســه «اس اند پی» در امان ماندند.موسسه اعتبارسنجی مودیز هفته
گذشــته پیش بینی خود از میزان رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را به
دلیل افت تقاضا برای نفت و ضعیف شدن قدرت خرید مصرف کنندگان
روســی از  ۱.۵به  ۰.۵درصد بازبینی کرد.با این همه شــرایط نامساعد
در روســیه به هیچ وجه قابل مقایســه با وضعیت کشورهایی نیست که
وابستگی بیشتری به نفت دارند .به عنوان مثال رتبه اعتبار مالی نیجریه
به منفی بی تنزل کرد و به ســطح بی ارزش نزدیکتر شــد .مکزیک هم
با ســقوط به رتبه تریپل بی ،به سطح رتبه مالی بی ارزش نزدیکتر شد.
آنگوال و اکوادور به محدوده خطرناک ورشکســتگی نزدیک هســتند.بر
اساس گزارش اویل پرایس ،این موسسه اعتبارسنجی اعالم کرد ما رتبه
اعتبار مالی کشورهای تولیدکننده نفت یا دورنمای آنها را به دلیل تشدید
ریســک مدیریت شوکهای مالی و خارجی ناشی از افت قیمتهای نفت و
ضربه دیدن رشد اقتصادی در نتیجه شیوع ویروس کرونا ،تنزل دادیم.
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شنبه  23فروردین ماه 1399
شماره 715
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاه ویژه
اقدامهای پیشگیرانه صنعت گاز برای مقابله با
کرونا چه بود؟

شرکت ملی گاز ایران همچون دیگر شرکتهای تابعه وزرات نفت ،از
همان روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا در کشور ،اقدامهای الزم را برای
پیشگیری از شیوع و کنترل بیماری کووید ۱۹-آغاز کرد.
اقدامهــا و تمهیدهای شــرکت ملــی گاز ایران همگی همســو با
دســتورعملهای کارگروه «پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونای جدید»
وزارت نفت با محور ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت بوده است .از
سویی تولید گاز طبیعی و خدماترسانی شرکت ملی گاز در هیچ نقطه کشور
حتی با وجود وقوع سیل در برخی استانهای کشور در تعطیالت نوروز کاهش
نیافت .میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در این زمان  ۷۲۵میلیون مترمکعب
اعالم شد و شبکه انتقال گاز کشور نیز پایدار بود.
اقدامها و تمهیدهای شــرکت ملی گاز ایران در دوره کرونا به شــرح
ذیل بوده است؛
 مراجعه نکردن کنتورخوانهای شرکت گاز به منازل مردم فرصت  ۳ماهه برای پرداخت گازبها محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تا  ۱۵اردیبهشت بر مبنای فصل سرد استفاده از دستگاههای تبسنج در ورودی ساختماهای اداری حذف سامانه ثبت اثر انگشت و کاهش نشست به جز موارد ضروری برگزاری دوره آموزشی و تهیه امکانات الزم برای مقابله با کرونا راهاندازی تونل سالمت در شرکت گاز استان خوزستان تداوم اجرای تعمیرات خطوط لوله و ایستگاههای انتقال گاز -اجرای عملیات گازرسانی به نقاهتگاههای بیماران کرونایی در ایالم

گفتمان
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز خبر داد:

تولید روزانه  ۷۲۵میلیون مترمکعب گاز
طبیعی در تعطیالت نوروز

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از تولید روزانه  ۷۲۵میلیون

مترمکعب گاز طبیعی در  ۱۵روز ابتدای سال  ۱۳۹۹خبر داد.

مهدی جمشــیدیدانا درباره مقدار مصــرف روزانه گاز طبیعی
در این بازه زمانی گفت :مقــدار مصرف گاز طبیعی خانگی ،تجاری و
صنایع غیرعمده  ۳۴۷میلیون مترمکعــب ،مصرف صنایع عمده ۱۲۴
میلیــون مترمکعب و مصرف نیروگاهها  ۱۳۴میلیون مترمکعب در روز
بوده اســت.وی همچنین با اشاره به مقدار تولید و مصرف گاز در سال
 ،۹۸گفت :مجموع تولید گاز در ســال  ۲۶۷ ،۱۳۹۸میلیارد مترمکعب
بوده که از ایــن مقدار ۴۲ ،میلیارد مترمکعــب مصرف صنایع عمده،
 ۱۱۲میلیارد مترمکعب مصرف تجــاری ،خانگی و صنایع غیرعمده و
 ۶۰میلیــارد و  ۶۰۰میلیون مترمکعب مصرف نیروگاهها بوده اســت.
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به رکورد
مصرف گاز در دیماه پارسال و برنامههای شرکت ملی گاز برای مهار
مصرف در ســال  ،۹۹گفت :پارسال با مصرف  ۶۲۵میلیون مترمکعب
گاز در یــک روز ،رکوردی جدید در مصرف ثبت شــد ،به همین دلیل
برنامهریزیهایی برای امســال در حال انجام اســت ،از جمله افزایش
تولیــد گاز که اقدامهایی با توجه بــه پیشبینیها در زمینه مصرف در
ســال  ،۹۹انجام میشود.جمشیدیدانا تأکید کرد که در سرمای شدید
زمستان پارسال و وقوع سیل در برخی استانهای کشور در تعطیالت
نوروز ،شــبکه انتقال گاز کل کشــور پایدار بوده است.وی همچنین با
اشــاره به انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در این کشــور
کــه  ۱۲فروردینماه رخ داد ،تصریح کرد :ترکیه باید خط لوله را تعمیر
کند تا انتقال گاز از سرگرفته شود ،اما این کار هنوز انجام نشده است.
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد :ما امروز با ترکیه
مکاتبــه کردیم که ایران آمادگی تعمیر خطــوط لوله را دارد و منتظر
پاسخ آنها هستیم.
تحویل  ۶۱میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاهها در سال ۹۸

مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران در ادامه از تحویل ۶۱
میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاهها در ســال  ۹۸خبر داد و گفت :شرکت
ملی گاز پروژههایی تعریف کرده اســت تا گاز را از مبادی تولید به نقاط
مختلف کشور برســاند .مهدی جمشیدیدانا با اشاره به اینکه پروژههای
زیادی در شــرکت مهندسی و توســعه گاز در ارتباط با افزایش ظرفیت
انتقال گاز از مبادی تولید به مرکز و شمال وجود دارد ،اظهار کرد :در سال
 ۹۹قرار اســت بخشهایی از خط نهم سراسری در حال ساخت در جنوب
کشور به بهرهبرداری برسد.وی با بیان اینکه ساخت چند ایستگاه تقویت
فشــار برای حفظ فشار شبکه نیز در دســتور کار قرار دارد ،تصریح کرد:
برنامه شــرکت ملی گاز بهگونهای تدوین شده است که حداکثر تولید گاز
از مبادی تولید بهویژه میدان مشــترک پارس جنوبی را به نقاط مختلف
کشــور منتقل کند.مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران با یادآوری
اینکه در ســال  ۹۸و در زمان اوج مصرف روزانه  ۹۰۰میلیون مترمکعب
گاز به پاالیشــگاهها و  ۸۰۰میلیون مترمکعب به شبکه گاز تحویل داده
شــد ،گفت :بر اساس اعالم رئیسجمهوری تولید گاز کشور با بهرهبرداری
از فازهای جدید پارس جنوبی به یک میلیارد مترمکعب در ســال میرسد
و شــرکت ملی گاز نیز در تالش اســت زیرساختهای الزم برای انتقال
ایــن گاز را فراهــم کند تا هیچ گازی در ســکوهای تولیدی باقی نماند.
جمشــیدیدانا به گازرســانی  ۶۱میلیارد مترمکعبی به نیروگاهها در سال
 ۹۸اشاره کرد و افزود :درباره تزریق گاز به میدانهای نفتی در زمان اوج
مصرف ناچار شدیم مقدار گاز تزریقی را کاهش دهیم .در سالهای اخیر با
بهرهبرداری از فازهای جدید پارس جنوبی ،تولید گاز کشور افزایش یافته
اســت تا آنجا که با وجود مصرف  ۷۰۰میلیون مترمکعبی گاز در روزهای
سرد زمستان پارســال ،هیچ قطعی گازی در شبکه اعالم نشد و پایداری
گاز حتی در مناطق شمالی کشور نیز در حد قابل قبول بود ،به گونهای که
با بارش برف بیسابقه در استانهای گیالن و مازندران و قطع شبکههای
آب و برق،شبکه گاز به خدمترسانی خود به مردم ادامه داد.

معاون وزیر نفت در امور گاز خبرداد:

پایداریتولید،توزیعوانتقالگازباوجودشیوعویروسکرونا
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران

با وجود شرایط سخت

اعالم کرد که با وجود شــرایط ســخت
کارکنان صنعت گاز بهواســطه شــیوع

کارکنان صنعت گاز

و پایداری تولید و توزیــع و انتقال گاز،

بهواسطه شیوع ویروس

به گــزارش دانش نفــت به نقل
از شــرکت ملــی گاز ایــران ،حســن
منتظرتربتی در نشســت کمیته سالمت
(شــرایط اضطراری ســطح  )۳که روز
چهارشــنبه  ۲۰فروردینماه در ســالن
شــهید باهنر شــرکت ملی گاز ایران و
با حضور حبیباهلل ســمیع ،مدیرعامل
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت
نفت و اعضای این کمیته ،برگزار شــد،
ضمن تبریک ســال نو ،گفت :امیدوارم
امســال نیز همانند ســالهای پیش و
چالشهایی که بــا آنها روبهرو بودیم،
با مدیریت خوب بتوانیم بهنحو مطلوب
و به ســامت از این شرایط عبور کنیم.
وی افزود :ارائه گزارش بخش بهداشت،
ایمنی و محیط زیســت (اچاسیی) بار

کرونا در کشور ،بحث

ویروس کرونا در کشور ،بحث تابآوری
همچنان ادامه دارد.

تابآوری و پایداری
تولید و توزیع و انتقال
گاز ،همچنان ادامه دارد

دیگر به ما نشــان داد که کار گروهی،
هماهنگی و همدلی کارکنان و مدیران
در این شــرایط میتواند در بهبود این
وضــع مؤثر باشــد؛ در آن حــد که در
خدمترســانی به مردم دچار مشــکل

نشویم.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
با بیان اینکه در هر شــرایطی ،باز هم
بحث تابآوری همچنان زنده اســت،
تصریح کرد :برای ســرپا ماندن در هر
شــرایطی ،باید آگاهانه و هوشــیارانه

بــه ســمت مدلهــا و روشهای حل
آن چالش پیش رویــم ،در این صورت
میتوانیــم بــه خوبی از ســرمایههای
انســانی خود که زیرساختهای اصلی
سازمان هستند ،حمایت کنیم.تربتی در

پایان با تشــکر از همه واحدهایی که
در این زمینــه بهنحو مطلوب همکاری
کردهاند ،اظهار کرد :اکنون ما به تدوین
الگــوی تــابآوری تولید بــا رویکرد
شــیوع ویروس کرونا کــه به صورت
پندومیدرآمــده ،حتی در بــازه زمانی
بلندمدت نیاز داریم تا با شناخت کافی و
بررسیهای الزم بتوانیم بخش تولید را
همچنان فعال نگاه داریم.

نگ

اه تحلیلی

چهار فصل گاز در یک نگاه؛

مهدی مهرابی

افتتاح؛ افتتاح و باز هم افتتاح

گازرســانی بــه بخشهای مختلــف مصرف در
سالهای گذشته با روند رو به رشد همراه بوده و در کمتر
از  6سال شــاهد ثبت رکوردهای بینظیر در این حوزه
بودهایم .از ابتدای فعالیت صنعت گاز تا سال  ۹۲تنها به
 ۱۴هزار روســتا گازرسانی شده و این در حالی است که
تنها از ســال  ۹۲تا ســال  ۹۸در مجموع به بیش از ۱۵
هزار روستا گازرسانی شده است .سال  ۹۸نیز با تمام فراز
و فرودهایش روزهــای پایانی را طی میکند و در ادامه
نگاهی خواهیم داشت به بخشی از فعالیتهای صنعت
گاز در سالی که گذشت.

ثبت اولین رکورد مصرف گاز

آبانماه با ثبت اولین رکورد مصرف گاز در ســال
 ۹۸همراه بود .بر این اساس  ۲۸آبان ماه میزان مصرف
گاز طبیعی در بخش خانگی کشــور از مرز  ۵۱۶میلیون
مترمکعب تنها در یک روز عبور کرد و مجموعه مصرف
به  ۶۹۳میلیون متر مکعب رسید.

سد صنعت گاز در برابر سیل

نوروز  ۹۸با ســیل آغاز شد و تعدادی از استانهای
کشور در شــمال ،جنوب و غرب کشور تحت تأثیر این
بحران قرار گرفتند ،با این حال با توجه به هشدارهایی که
از اسفندماه به همه شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی
گاز ایران داده شده بود ،مناطق درگیر در آمادهباش کامل
بودند و حتی یک مورد حادثه در شبکه گاز رخ نداد .افزون
بر این ،وزیر نفت با هدف کمک به هموطنان در مناطق
سیلزده استان گلستان و مطابق درخواست ستاد بحران
وزارت کشور ،دستور تحویل  ۷۰۰متر خط لوله گاز را به
اســتانداری گلستان صادر کرد .افزون بر خدماترسانی
در حوزه گاز ،کارکنان صنعت گاز همسو با سیاستهای
مسئولیت اجتماعی اقدام به توزیع اقالم ضروری در میان
هموطنان مناطق سیلزده کردند.
تضمین پایداری تأمین گاز البرز تا  ۵۰سال

آغاز فاز دوم پروژه خط انتقال گاز بوئینزهرا  -کرج
از دیگر اخبار فروردینماه بود .این پروژه که تا ســال ۹۹
به بهرهبرداری میرسد پایداری تأمین گاز استان البرز را
تا  ۵۰سال آینده تضمین میکند.طول این خط لوله ۷۰
کیلومتر اســت که یک خط لوله راهبردی  ۵۰ساله گاز
به شــمار میآید و  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای آن در
نظر گرفته شده است .احداث این خط انتقال گاز ،در رفع
مشکالت گازرسانی استان البرز تأثیری بسزا دارد.
ابالغ احداث فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم

اردیبهشــتماه با اخبار توسعه در صنعت گاز آغاز
شد و با بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشــیمیپایان یافت .در همین حال ،طرح
احداث فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم از سوی شرکت ملی
گاز ایران به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ابالغ شد
تا در آیندهای نزدیک احداث و راهاندازی شود .با احداث
و راهاندازی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم ،خوراک دریافتی
پاالیشــگاه از  ۶.۸به  ۱۰.۲میلیــون مترمکعب و تولید
محصوالت پنجگانه به میزان  ۵۰درصد افزایش مییابد.
افتتاح  ۱۱۹پروژه گازرسانی در آذربایجان غربی

همزمان با سفر حسن روحانی ،رئیسجمهوری به
استان آذربایجان غربی افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه
گازرســانی در  ۱۱۹کلید خورد .بر این اساس ،عملیات
اجرایی  ۱۱۹پروژه گازرسانی در این استان با هزینه بیش
از  ۶۲میلیارد تومان همزمان با ســفر رئیسجمهوری به
این استان آغاز شد.
توسعه گاز در دیار مهربانی

فراهم شدن زیرســاختهای توسعه گاز در استان

٣هزار و  ۶١٠خانوار روســتایی افتتاح شد .با گازدار شدن
 ۲۶روستای یادشــده  ٣هزار و  ۶١٠خانوار از نعمت گاز
طبیعی برخوردار شدند .این پروژه با هزینهای بالغ بر ۴۲
میلیارد تومان انجام و در طول اجرای پروژه  ۷۰کیلومتر
خط تغذیه و  ۱۲۶کیلومتر شبکه توزیع گاز اجرا شد.

آغاز توسعه بزرگترین مخزن ذخیرهسازی گاز
خاورمیانه

سیستان و بلوچســتان ازجمله رویدادهای خردادماه بود
و بر این اســاس  ۵۲۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه
گازرسانی در این استان تا پایان سال  ۹۸اختصاص یافت.
بر این اساس و در قالب طرح ضربتی گازرسانی به استان
سیستان و بلوچســتان پروژههای شرکتهای معین که
از دیماه  ۹۷با  ۱۶گروه عملیاتی برای توســعه گاز در
این استان وارد عمل شده بودند شاهد پیشرفتهای قابل
توجه شده بود.
تغییر و تحول در برج گاز

تابســتان گاز با انتصابهایی در برج گاز آغاز شد.
بر اساس دســتور وزیر نفت مبنی بر اعمال محدودیت
چهار ساله برای عهدهداری سمتهای مدیریتی در سطح
صنعت نفت موج تغییرات در شرکت ملی گاز ایران آغاز
شد.
بهرهبرداری از پروژه گازرسانی آالشت

طرح گازرسانی به شــهر آالشت و هفت روستای
همجوار با اعتبار بیش از  ٨١٠میلیارد ریال چهارم تیرماه
با حضور مدیران صنعت گاز ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمیو مقامهای استان مازندران افتتاح شد .گازرسانی
به شهر آالشت در سه فاز اجرای خط تغذیه گاز و شبکه
داخلی شــهر اجرا شده است .اجرای خط تغذیه گاز شهر
آالشت و روستاهای حومه از سال  ۹۱آغاز شد و با هزینه
بیش از  ۸۱۷میلیارد ریــال اکنون به مرحله پایانی خود
رسیده است.
امضای تفاهمنامه تبادل فیبر نوری بین شرکتهای
انتقال گاز و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تیرمــاه تفاهمنامه تبادل تار فیبــر نوری با هدف
همافزایی زیرســاختهای مخابراتــی وزارت نفت و در
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتــی ،افزایش بهرهوری و
کاهش هزینهها و جلوگیری از موازیکاری بین شرکت
انتقال گاز ایران و شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران نیز امضا شد.
بینیازی صنعت گاز از خرید یک کاالی راهبردی

دانش سامانههای پایش و حفاظت در برابر ارتعاشات
بهعنوان یک محصول راهبردی و دارای فناوری باال تنها
در اختیار شرکتهای محدود و برندهای مطرح خارجی
در جهان قرار دارد ،اما با توجه به استفاده بسیاری از این
تجهیزات در صنایع نفت و گاز بهویژه ماشــینهای دوار
و مشــکالت تأمین نمونههای خارجی این محصوالت،

داخلیسازی این تجهیز در دستور کار شرکت انتقال گاز
ایران قرار گرفت .با بومیسازی این قطعه شبکه انتقال
گاز ایران از خرید خارجی آن بینیاز شد و هزینه تمامشده
محصول نیز نســبت به نمونه خارجی حدود یکبیستم
است.
افتتاح پروژههای گازرسانی آذربایجان شرقی با حضور
رئیسجمهوری

مردادماه هم با خبر افتتاح پروژههای گازرسانی به
پایان رسید .بر این اساس پروژههای گازرسانی روستایی،
صنعتی و انتقال گاز اســتان آذربایجان شرقی با حضور
رئیسجمهوری و مســئوالن وزارت نفت و شرکت ملی
گاز ایران بهصورت ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
دستیابی ایران به دانش تعمیرات خاص توربینهای
زیمنس

با اجرای پروژههای تعمیرات پیشگیرانه و اساسی
توربینهای گاز ،متخصصان ایرانی شرکت انتقال گاز به
دانش تعمیرات خاص بخش ارتعاشی توربینهای گازی
زیمنس دســت یافتند .تعمیرات رفع ارتعاشات حرارتی
توربین تأسیسات تقویت فشــار گاز جهرم در منطقه ۵
عملیات انتقال گاز با دانش متخصصان شرکت انتقال گاز
ایران و شــرکتهای داخلی ضمن بینیاز کردن ایران از
خدمات کارشناسی خارج از کشور ،برای هر توربین ۳۵۰
هزار یورو صرفهجویی ارزی به همراه داشته است.
آغاز بهرهبرداری از  ۱۲۵کیلومتر خط لوله نهم
سراسری انتقال گاز

شهریورماه با خبر آغاز بهرهبرداری از  ۱۲۵کیلومتر
خط لوله انتقال گاز نهم سراسری با ظرفیت  ۶۰کیلومتر
مترمکعب همراه بود .خط لوله انتقال گاز نهم سراسری
که در کنار خط ششم سراســری عهدهدار تأمین پایدار
انتقال گاز در کریدور غرب کشور است از مبدا بیدبلند به
مقصد مرز بازرگان در حال ساخت است که شهریورماه
بهرهبرداری از  ۱۲۵کیلومتر خط لوله احداث شده این خط
در منطقه  ۷عملیات انتقال گاز آغاز شد.
بهرهمندی بیش از  ٣۶٠٠خانوار روستایی کرمان از
نعمت گاز طبیعی

مهرماه نیز همچون دیگر ماههای ســال با افتتاح
پروژههای گازرســانی همراه بود .پروژه گازرسانی به ۲۶
روستا از توابع دهســتانهای دشتاب و شهرستان بافت
کرمان با حضور مقامهای اســتانی برای گازرســانی به

آذرماه ،معاون وزیر نفت با تشــریح وضعیت انجام
مطالعات و عملیات اجرایی هفت طرح ذخیرهسازی گاز
طبیعی از انتخاب مجری طرح توسعه مخزن ذخیرهسازی
گاز شوریجه به روش  BOTخبر داد و اعالم کرد :حفاری
نخستین چاه ارزیابی در مخزن «قزلتپه» گلستان آغاز
شد.
بومیسازی ایستگاههای سیار تقلیل فشار گاز ورودی
شهرها

زمســتان هم با اخبــاری در حــوزه خودکفایی و
بومیســازی اقالم و تجهیزات گاز آغاز شــد .در همین
حال نخستین تأسیســات ایستگاه سیار تقلیل فشار گاز
ورودی شــهرها  CGSتوسط شرکت گاز استان تهران
بومیســازی شــد .قابلیت حملونقل ایستگاه از طریق
ماشینآالت سنگین از ویژگیهای این ایستگاهها است و
این طرح قابلیتهای بسیاری نسبت به دیگر ایستگاهها
دارد.
دهه فجر و افتتاح پروژههای گازرسانی

همزمان با دهه مبارک فجر و جشن چهلویکمین
سال پیروزی انقالب اســامی ،بهرهبرداری و عملیات
اجرایی حدود  3هزار پروژه گازرســانی و توســعهای با
هزینههای  ١٩٠٠٠میلیارد تومان آغاز شــد .همزمان با
این ایام فرخنده ،بهرهبرداری و عملیات اجرایی  ۱۲خط
انتقال گاز انجام و آغاز شد که  ۵۷۹کیلومتر این خطوط
در این دهه بــه بهرهبرداری رســید و عملیات اجرایی
 ۱۵۹کیلومتر خطوط لولههــای جدید نیز در دهه فجر
کلید خورد.
طرح پژوهشی شرکت انتقال گاز :برترین طرح وزارت
علوم

آخرین ماه ســال نیز با رویدادهای پژوهشــی از
صنعت گاز همراه بود .طرح پژوهشــی «ارتقای سیستم
مدیریت نگهداری و تعمیرات در مسیر الزامات مدیریت
داراییهای فیزیکی در شــرکت انتقال گاز» در سال ۹۸
به عنــوان طرح تحقیقاتی برتر از ســوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری انتخاب شد .دفتر گاز در سال  ۹۸بسته
شد؛ دفتری که در آن رکوردهایی درخشان ثبت شد که
نتیجهاش برای مردم اشتغالزایی ،رفاه و محرومیتزدایی
و برای کشــور رونق اقتصاد ،حفظ محیطزیست و ...بود.
دفتری که ســال  ۹۹نیز بار دیگر باز میشود و بر اساس
برنامههای تعریفشده قطع ًا شاهد رویدادهای مهمیدر
آن خواهیم بود.

پرتوشیمی

شنبه  23فروردین ماه 1399
شماره 715
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمیتشریح کرد:

افزایشخیرهکنندهظرفیتتولیدپتروشیمیدرسال«جهشتولید»
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع

علیمحمد بساقزاده:

پتروشیمیاز افزایش قابل توجه ظرفیت
تولید صنعت پتروشیمیبا بهرهبرداری از

با مصوبه هیات مدیره جدید؛

مهندس جعفر ربیعی برای یک دوره دیگر به
عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس ابقاء شد

سوی تولید و جلوگیری

داد.

از هدرروی منابع ملی
میتواند به تحقق جهش
دوم و سوم صنعت
پتروشیمیمنجر شود
به دنبال معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره شــرکت

شــود تا به ســوی تولیــد محصوالت
نهایی گام برداریم.بســاقزاده ادامه داد:
برای داشــتن صنعتی پویا و اقتصادی
قدرتمند باید صنعت پتروشــیمیایران
از خامفروشــی فاصله بگیرد و به سوی
ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر و تولید
محصوالت نهایــی حرکت کند و برای
تحقــق این هــدف ،حمایــت دولت و
مجلس شــورای اســامیراه را برای
رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طرحهای توســعهای
مختلفــی در منطقــه ویــژه اقتصادی
انرژی پارس و منطقــه ویژه اقتصادی
پتروشیمیبه عنوان دو قطب مهم تولید
محصوالت پتروشــیمیدر حال ساخت

هستند ،گفت :افزون بر این دو منطقه،
طرحهــای توســعهای پتروشــیمیدر
بســیاری از اســتانهای کشور در حال
تکمیل و راهاندازی است که با تولیدی
شدن این طرحها ،زنجیره تولید بسیاری
از محصوالت پتروشیمیدر داخل کشور
تکمیل خواهد شد.
تکمیل زنجیره ارزش راهبردی مهم
برای تحقق جهش تولید در صنعت
پتروشیمی

در همیــن حــال ،دبیــر انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت:
جهــش تولید در صنعت پتروشــیمیبا
تکمیل زنجیره ارزش و توســعه صنایع
تکمیلی محقــق خواهد شــد.مجتبی

اســامیبا اشــاره به مزین شدن سال
 ۹۹با شــعار جهش تولید ازسوی مقام
معظــم رهبری گفت :یکی از اقدامهای
ضروری برای تحقــق جهش تولید در
صنعت پتروشــیمی ،تکمیــل زنجیره
ارزش و توســعه صنایع پاییندســتی
پتروشــیمیبا هدف ایجاد ارزش افزوده
بیشتر است.وی افزود :هماکنون بخش
باالدستی صنعت پتروشیمیاشتغالزایی
مطلوبی ایجاد کرده است .این در حالی
اســت که بنگاههای زیــادی در بخش
پاییندست پتروشیمیدر کشور فعالاند.
ایــن مجموعــه بنگاهها چنــد میلیون
تن در ســال خوراک از پتروشــیمیها
دریافــت میکنند که این مقدار خوراک

به اشــتغال هزاران نفر منجر شــده
اســت.دبیر انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت با بیان اینکه در مناطقی از
کشــور امکان ایجاد خوشههای صنعتی
مبتنی بر توســعه صنایع پاییندســتی
پتروشــیمیوجود دارد کــه این واحدها
عموم ًا سرمایهگذاری اندکی نیاز دارند،
ادامــه داد :اگــر این واحدهــا بهخوبی
طراحی شــوند میتوانند صادراتمحور
هم باشند .با مهیا شــدن زیرساختها
بخــش خصوصــی تمایل وافــری به
سرمایهگذاری در واحدهای پاییندستی
پتروشیمیدارد.اسالمیبا تأکید بر اینکه
سازندگان ایرانی آماده هرگونه همکاری
با خانواده بزرگ صنعت پتروشیمیایران
هســتند ،گفت :اکنــون  ۸۵درصد نیاز
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمیرا میتوانیم
در داخل با قدرت بسازیم.

ط زیست
برنامهریزی گسترده پتروشیمیشهیدتندگویان برای صیانت از محی 
پتروشیمیشـهید تندگویـان برنامهریزیهـای
مختلفـی بـرای حفـظ و صیانت بیشـتر از محیط زیسـت
در سـال  ۹۹انجـام داده اسـت.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت
ملـی صنایـع پتروشـیمی ،سـیدرضا قاسمشـهری از
برنامههـای شـرکت پتروشـیمیتندگویان بـرای حفـظ
ط زیسـت و انجـام اقدامهـای مختلـف بـرای
محیـ 
تبدیـل شـدن به یـک پتروشیمیسـبز تا پایان امسـال
خبـر داد و گفـت :اقدامهـای مهمیآغـاز شـده کـه
یکـی از آنهـا بازیافـت آب ریجکـت کولینـگ اسـت و
بـا اجـرای این طـرح حـدود  ۳۵۰مترمکعب در سـاعت

آب قابـل بازیافت خواهـد بود .پروژه دیگـر ،جمعآوری
پـودر داخل سـایت اسـت کـه ایـن پـروژه برنامهریزی
شـده و در امسـال اجـرا میشـود.وی اظهـار کـرد :بـا
وجـود اینکـه محصوالت بازیافتشـده قابلیت اسـتفاده
در تولیـد و ایجـاد ارزش افـزوده دارنـد ،امـا کاهـش
آالیندگی زیسـتمحیطی در اولویـت اجرای پروژههای
شـرکت قـرار دارد.مدیرعامـل پتروشـیمیتندگویان
بـا اشـاره بـه اینکـه بهبـود عملکـرد کارخانه براسـاس
اسـتاندارهای محیـط زیسـت از دیگـر اقدامهـای
انجامشـده اسـتکـه بـر این اسـاس پتروشیمیشـهید
تندگویـان از فهرسـت صنایـع آالینـدهخـارج شـده و

در سـال  ۱۴۰۰بـه صنعتـی سـبز تبدیـل خواهـد شـد،
ادامـه داد :ایـن اقدامهـا افـزون بـر کمـک بـه محیـط
زیسـت بـا توجه بـه جریمـه  ۵۰میلیارد تومانی سـاالنه
آالیندگـی زیسـتمحیطی ،بـه سـودآوری شـرکت
کمـک خواهـد کرد.قاسمشـهری دربـاره برنامههـای
افزایـش تولیـد مجتمـع گفـت :ایـن شـرکت پارسـال
بـا وجـود تأمیـن نیـاز داخـل ،صـادرات نیز داشـته که
بـا اجـرای طرحهـای توسـعهای کـه بهمنظـور بهبـود
و افزایـش تولیـد بـرای همـه واحدهـا طراحـی شـده
اسـت ،یعنـی مطالعات پـروژه انجام شـده و بـه مرحله
اجـرا رسـیده ،انتظـار مـیرود تنگناهای تولیـد در همه

واحدهـا تحـت اجـرای ایـن پروژهها برطرف شـود.وی
بـه اجـرای طـرح توسـعهای  SSPبـا اسـتفاده از توان
مهندسـان و سـازندگان داخلی اشـاره کرد و گفت :این
طـرح قـرار بـود بـا اسـتفاده از الیسـنس یـک کشـور
آسـیایی انجـام شـود کـه بـه دلیـل مبـارزه بـا شـیوع
بیمـاری کوویـد ۱۹بـه اسـتفاده از تـوان داخـل روی
آوردیـم و مناقصـهای بیـن شـرکتهای داخلـی برگزار
خواهـد شـد .در ایـن اقـدام ضمـن بهرهمنـدی از توان
متخصصـان پتروشیمیشـهید تندگویـان بـه همـراه
ظرفیـت شـرکتهای داخلی بـه توان مضاعفی دسـت
خواهیـم یافـت کـه پـروژه را پیـش میبـرد.

دست یافتن به موفقیتهای کم نظیر در شرایط تحریم؛

یوقفه استایرن مونومر در جهان توسط پتروشیمیپارس
ثبت رکورد تولید ب 
پتروشیمیپارس تا پایان ســال  ۹۸با تولید چهار
میلیون و  ۲۵۲هزار و  ۳۰۰تن محصول معادل  ۱۰۰درصد
ظرفیتاسمی،موفقبه شکستن رکورد تولید خود شد.

بــه گــزارش دانش نفــت بــه نقــل از روابط
عمومیپتروشــیمیپارس ،با همــت کارکنان و مدیران
این مجتمع پتروشیمیهمچنین واحد استایرنمونومربا
 ۴۷۰روز تولید بیوقفه که همچنان ادامه دارد به رکورد
کم سابقهای در جهان دســت یافت.بر اساس گزارش
بهرهبرداری ،پتروشــیمیپارس در سال  ۹۸که مزین به
نــام رونق تولید بود موفق به تولید ۱۴۷۲۰۷۳تناتان،

 ۸۱۴۶۷۶تــن پروپان ۵۲۶۷۲۸ ،تــن بوتان۱۰۵۸۷۸ ،
تن گســولین ۶۸۱۴۸۹ ،تن اتیل بنــزن ۶۳۱۲۴۱ ،تن
استایرنمونومرو ۲۰۲۴۲تن مخلوط بنزن و تولوین و
در مجموع  ۴۲۵۲۳۲۷تن محصول شده است.عملکرد
پتروشــیمیپارس با آمارهای جهانی نشان میدهد که
متوسط تولید به ظرفیت اسمیصنایع شیمیایی در جهان
حــدود۸۳درصد و در آمریکا  ۷۸درصد اســت که این
مقدار در پتروشــیمیپارس  ۱۰۰درصد ثبت شــد.این
موفقیت در حالی کســب شد که پتروشیمیپارس تحت
تحریم آمریکا قرار دارد.

تولیـد مـاده ضدعفونیکننـده دسـت در شـرکت
پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمیبه بیـش از  ۱۷۰هـزار

صنعـت پتروشـیمیایران همچنـان از همـه
ظرفیتهـای موجـود بـرای پیشـگیری و مقابلـه
بـا شـیوع ویـروس کرونـا اسـتفاده میکنـد و بـا
مشـارکت شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمیو
پتروشـیمیکارون تولیـد محلـول آنتیسـپتیک و آب
ژاول بـا هـدف تامین بخشـی از نیازهای کشـور برای
مـواد ضدعفونیکننـده از ابتـدای اسـفندماه پارسـال
آغـاز شـد و ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد.

شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمیتاکنون
بیـش از  ۱۷۰هـزار بطـری نیملیتـری مـواد
ضدعفونیکننـده دسـت تولیـد کـرده و بیـش از ۱۶۰
هـزار بطـری از ایـن مـواد تـا ایـن لحظـه در میـان
مناطـق عملیاتـی ماهشـهر و عسـلویه و شـرکتهای
زیرمجموعـه وزارت نفـت ،بهداشـت و درمـان صنعت
نفـت و دیگـر بیمارسـتانها و ادارههای دولتی کشـور
توزیـع شـده اسـت.با توجـه بـه اینکـه مـواد اولیـه
مـورد نیـاز بـرای تولیـد ایـن محصـول بهصـورت
مشـارکت شـرکتهای پتروشـیمیو در مواردی دیگر
شـرکتهای تابـع وزارت نفـت انجـام میشـود۷۰ ،

صنایع پتروشیمیخلیجفارس ،اولین جلسه هیات مدیره جدیدبزرگترین
هلدینگ بورسی کشور در  22اسفند ماه  98تشکیل شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومیشرکت صنایع پتروشیمیخلیجفارس،
مهندس محمدمهدی
در این جلســه ضمن تشــکر و قدردانی از
رحمتی به عنوان رئیس
اعضای هیات مدیره در دوره دوساله قبلی،
و مهندس جعفر ربیعی به
مهنــدس محمدمهدی رحمتــی به عنوان
عنوان نایب رئیس هیات
رئیــس و مهندس جعفر ربیعــی به عنوان
مدیره و مدیرعامل برای
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای
یکدوره دوساله انتخاب
یکدوره دوســاله انتخاب شــدند .گفتنی
شدند
اســت ،مهندس ربیعی از اسفند  ٩۶در این
ســمت قرار داشت و اینک با انتخاب هیات
مدیره جدید ،ســکان مدیریت بزرگترین شــرکتبازار سرمایه کشور
برای دو ســال دیگر به وی سپرده شده است .عالوه بر محمد مهدی
رحمتی و جعفر ربیعی ،امیرحمزه مالمیر ،مســعود جعفری و سید جالل
میرهاشمیاعضای دیگر هیات مدیرههلدینگ خلیجفارس هستند.

خرب
مهندس ابوالفضل خراط ،سرپرست شركت
طراحی ،مهندسی و تامین قطعات و مواد
شیمیایی صنایع پتروشیمی«اسپک» شد

طی حكمیاز ســوی سید علی نواب ،سرپرست و عضو هیات مدیره
بازرگانی پتروشــیمی ،مهندس ابوالفضل خراط ،سرپرست شركت طراحی،
مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی«اسپک» شد.
به گزارش دانش نفت ،وی پيشتر عضو شــورای سیاســتگذاری و
راهبری فن بازار تخصصی صنعت گاز و رييس اداره طبقهبندی و استاندارد
كاالی شركت ملی گاز بوده است.
درگذشت پدر مهندس خراط

متاســفانه در آغازین روزهای ســال جاری ،خبر رسید که پدر آقای
مهندس ابوالفضل خراط ،مدیرعامل شرکت اسپک (شرکت مهندسی ،تامین
قطعات ،تجهیزات و مواد شیمیایی)  ،به دیار باقی شتافته است که این خبر،
موجب تاثر و تالم خاطر گردید .ســردبیر و خبرنگاران نشــريه بين المللی
تخصصــی دانش نفت ،اين ضايعه دردناک را به ايشــان و خانواده محترم
تســليت عرض مینمايد و برای آن مرحوم ،مغفرت الهی و برای مهندس
خراط و ساير بستگان ارجمند صبر مسالت مینمايد.

مدیرعامل جدید پتروشیمیتخت جمشید
ماهشهر منصوب شد

صمد کارگر با حکم مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات
و مواد پتروشیمی(اســپک) به ســمت مدیرعامل پتروشیمیتخت جمشید
ماهشهر منصوب شد.

به گزارش دانش نفت ،طی حکمیاز سوی ابوالفضل خراط ،مدیرعامل
شــرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد پتروشیمی(اسپک) صمد
کارگر به سمت مدیرعامل پتروشیمیتخت جمشید ماهشهر منصوب شد.
مهندسصمد کارگرسابقه مدیر بخش عملیات و مهندسی پتروشیمیبندرامام،
مدیر پروژه و رییس مجتمع پتروشیمیتخت جمشید و همچنین مدیرعاملی
پتروشیمیصدف را در کارنامه خود دارد.

بازدید رئیس سالمت بهداشت و درمان صنعت نفت
شهرستان ماهشهر از مجتمع پتروشیمیبندرامام

تولید بیش از  ۱۷۰هزار بطری ماده ضدعفونیکننده دست در پتروشیمی
بطری رسـید.

خرب مهم

سرازیر کردن منابع به

چند طرح توســعهای در سال جاری خبر

به گــزارش دانش نفــت به نقل
از شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی،
علیمحمــد بســاقزاده اظهــار کرد:
صنعت پتروشــیمیدر ســال «جهش
تولیــد» تــاش میکنــد از امکانات
و توان داخلــی اســتفاده حداکثری را
داشته باشد و همزمان با تولیدی شدن
طرحهــای جدید پتروشــیمی ،ظرفیت
تولیــد در ایــن صنعت افزایــش قابل
توجهی خواهد یافت .وی با بیان اینکه
صنعت پتروشیمیاکنون محور و ستون
توســعه اقتصادی کشور بهشمار میرود
و با تمام بخشهــای صنایع در ارتباط
است ،تصریح کرد :سرازیر کردن منابع
به ســوی تولید و جلوگیری از هدرروی
منابع ملی میتواند به تحقق جهش دوم
و سوم صنعت پتروشــیمیمنجر شود.
عضو هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمیبا اشــاره به اینکه توسعه
متوازن صنعــت پتروشــیمیبهعنوان
یک راهبــرد مورد توجه ویــژهای قرار
دارد ،گفــت :در ایــن مســیر توســعه
صنایع پاییندســتی پتروشیمیهمســو
بــا سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی از
خامفروشــی جلوگیری میکند و ارزش
افزوده باالیــی دارد ،بنابرایــن باید به
تکمیل زنجیره ارزش توجه بیشــتری
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درصـد حجـم تولیـد بـه شـرکتهای مشـارکتکننده
اختصـاص یافتـه و  ۳۰درصـد بهعنـوان مسـئولیت
اجتماعـی صنعت پتروشـیمیدر میان بیمارسـتانهای
دولتـی و سـایر سـازمانها و ادارههـا توزیـع
میشـود .از دیگـر اقدامهایـی کـه از سـوی صنعـت
پتروشـیمیانجام شـده اسـت میتـوان بـه تلاش
واحدهـای تولیـدی بـرای تـداوم تولیـد و عرضـه
محصـوالت مختلـف پتروشـیمیایی و حفـظ آرامـش
بـازار در حـوزه صنایـع پاییندسـتی اشـاره کرد.تولیـد
روزانـه  ۱۵۰تـن آب ژاول بـا غلظـت  ۱۰درصـد در
پتروشـیمیکارون و عرضـه گسـترده آن در سـطح

کشـور از اقدامهـای بسـیار ارزشـمندی اسـت کـه بـا
تلاش این مجتمـع پتروشـیمیو حمایتهـای برخی
مجتمعهـا سـبب شـده بخشـی از نیازهـای کشـور
بـه محصـوالت ضدعفونیکننـده تأمیـن شـود.تولید
و تحویـل بیـش از  ۲۰۰هـزار کیلوگـرم مـواد اولیـه
موردنیـاز بـرای تولیـد پارچههـای مخصـوص البسـه
بیمارسـتانی از دیگـر اقدامهایی اسـت که بـه تولید ۲
میلیون دسـت لباس بیمارسـتانی اسـتاندارد برای کادر
درمـان منجـر خواهـد شـد و میتوانـد کمک شـایان
توجهـی بـرای تأمیـن نیازمندیهـای بخـش درمـان
کشـور باشد.

رئیس ســامت بهداشــت و درمان صنعت نفت ماهشــهر به همراه

مدیرعامل شرکت طب صنعت از مجتمع پتروشیمیبندرامام بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومیپتروشــیمیبندرامام ،دکتر داســمه ،رئیس
سالمت بهداشت و درمان صنعت نفت شهرستان ماهشهر و دکتر شهنی
مدیرعامل شرکت طب صنعت به منظور بازدید از اقدامات پتروشیمیبندرامام
در راستای مقابله با ویروس کرونا در مجتمع پتروشیمیبندرامام حاضر شدند
و از نزدیک در جریان اجرای الزامات بهداشــتی در سطح این مجتمع قرار
گرفتند.طی این بازدید دکتر داسمه رئیس سالمت بهداشت و درمان صنعت
نفت شهرستان ماهشهر از نزدیک با کارکنان واحدهای عملیاتی و تولیدی
پتروشــیمیبندرامام دیدار کرد و اظهار داشت :در شرایط کنونی میبایست
همگی درکنار یکدیگر باشیم زیرا به تنهای نمیشود با ویروس کرونا مقابله
کرد.وی افزود  :باید همه ما با رعایت نکات بهداشــتی از خود  ،خانواده و
همکارانمان مراقبت کنیم تا بتوانیم چرخ این صنعت بزرگ را بچرخانیم و
تولید  ،بهداشت و سالمتی را در کنار یکدیگر داشته باشیم.دکتر داسمه در
پایان از مجموعه اقدامات وکمک رسانیهای پتروشیمیبندرامام در سطح
منطقه به منظور مقابله با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.
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گزارش

شنبه  23فروردین ماه 1399
شماره 715
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دانش نفت از مذاکرات بیش ا

بی سابقه ترین کاهش

یادداشت
اقتصادهاي مدعي دنيا آهسته و پيوسته به سمت فروپاشي
كامل حرکت میکنند

کرونا و سقوط تمام بازارهای جهانی

شاه بيت تمام بازارهاي مالي ،سهام و نفت جهان در
يك كلمه معني مي شود؛ سقوط

محسن آقايي

كرونا در مــدت بيش از دو ماه از حضور خــود در زمين ،به
مثابه طوفاني ســهمگين همه اقتصادهاي دنيا را درنورديده و شاه
بيت تمام بازارهاي مالي ،ســهام و نفت جهان در يك كلمه معني
مي شود؛ سقوط.
ســقوط بازارهاي اقتصادی شامل سهام ،نفت ،مالي ،فشار و
ورشكســتگي شركتهاي مدعي در سراســر گيتي نشان از تحولي
عظيم و عميق در سپهر آتي دنيا دارد كه بي ترديد تاثيرگذاري بي
بديل آن در همه ابعاد قابل تحليل و مداقه اســت .كرونا ويروس
و بيمــاري ناشــي از آن (كوويد  )١٩خيال عقب نشــيني ندارد و
كشــورهاي توسعه يافته ،در حال توســعه و كمتر توسعه يافته از
تبعات ســخت ويروس و بيماري جديد در امان نبوده اند .اكنون و
در واقعيتي انكار ناشــدني ،اين ويروس هم در حال مبتال كردن و
كشــتن انسانهاست ،هم سيستم بهداشتي دنيا را به چالش كشيده
و هم اقتصادهاي كشــورهاي مغرور و پیشــرفته ای چون ایاالت
متحده آمریکا ،فرانســه ،انگلیس ،اســپانیا و  ...را در هم شكسته
است .اين در حالي است كه سقوط بيش از  ٢٠درصدي بازارهاي
ســهام دنيا فقط در هنگامه جنگهاي سراســري متصور بوده كه
اين ويــروس جهش يافته به تنهايي اين ســقوطهاي ويرانگر را
موجب گرديده است.

امــا در بازار بین المللی نفت وضع بغرنج تر اســت .طالي
سياه كه شايد نام طال ،ديگر برازنده اش نباشد ،در سقوط حدود
 ٧٠درصدي به كانال بيســت دالري وارد شــده كه اين سقوط
در  ٢٠ســال گذشته بي سابقه بوده اســت و اين در حالي است
كه در كنار پديده كرونا ،اختالفات اوپك و روســيه و فروپاشــي
اوپك پالس هم به ســقوط بيشــتر قيمت نفت دامن زده است.
هرچند اوپک پالس در مذاکراتی  10ســاعته به توافقی تاریخی
دست یافتند ،اما به اعتقادد همه ناظران جهانی ،حتی تالشهای
اخیر روسها و سعودیها برای کنار گذاشتن اختالفات و کاستن
میلیونها بشکه نفت از ســمت عرضه نیز نخواهد توانست کالم
در هم پیچیده نفت را در آینده نزدیک و در چشــم انداز طوالنی
تر ســامانی بدهد چه اینکه تقاضای نفت در سایه بحران کرونا
همچنان رونــدی نزولی را تجربه میکند .در اين ميان ،هر چند
اياالت متحده فرصت را غنيمت شمارده و به دستور دونالد ترامپ
در حال پر كردن ذخاير اســتراتژيك خويش با نفت  ٢٠دالري
است ،اما بي شك زيانهاي ناشي از بيكاري چند صد هزار نفري
و تعطيلي بلند مدت توليدكنندگان شيل نفت این کشور كه تاب
آوري در برابر نفت ارزان را ندارند ،غير قابل انكار و بسيار بيشتر
از ذخيره ســازي نفت در برهه حاضر بوده و ضربات ســختي بر
پيكره اقتصاد آمريكا خواهد زد .البته در پر کردن انبارها و ذخایر
اســتراتژیک نفت ،آمریکاییها تنها نیستند و چینیها ،هندیها،
کره ایهــا ،ژاپنیها و  ...نیز با قدرت در حــال خریداری نفت
مفت هســتند تا تیره روزیهای تولیدکنندگان نفت در یک ماه
اخیر ادامه داشته باشد .در اين ميان ،شايد تنها توليد كننده نفت
دنيا كه كمتر دچار خســران مي شــود ،ايران است .صنعت نفت
كشــورمان در دو سال اخير ،آماج سخت ترين تحريمها از جمله
تحريم فروش نفت بوده و همين امر تدبيرپردازان كشــورمان را
بر آن داشت كه بودجه اي با حداقل اتكا به نفت بنويسند .بر اين
اساس ،در زمانه اي كه سعوديها ،روسها ،آمريكاييها و ديگر
توليدكنندگان ريز و درشــت نفت زيانهاي ميلياردي کرده اند،
نفت ايران فعال مصون از اين ضررهاســت ،هر چند تبعات و آثار
منفي اين ويروس كشنده در ساير بخشهاي اقتصاد ايران غير
قابل كتمان خواهد بود.
آري! كرونا ويروس بدون اينكه بليت ،ويزا و مجوز از مقامي
و دولتي بگيرد ،به همه كشورهای دنيا سرك كشيده و تا به اكنون
بيش از یک میلیون و ششــصد نفر را به خود مبتال كرده و هزاران
انســان را به كام مرگ فرستاده است .شــايد نمونه اين وضعيت
غيرقابل باور را در فيلمهايهاليوودي شــاهد بوده ايم ،اما واقعيت
آن است كه پايان اين ميهمان ناخوانده را كسي نمي تواند حدس
بزند و تا پايان آن ،اين اقتصادهاي مدعي دنيا خواهند بود كه آرام
و پيوسته به سمت فروپاشي كامل حركت خواهند كرد؟
اما چند ســوال اساســي كه اذهان را به خود مشغول ساخته
است؛ اقتصاد كالن دنيا با پايان كرونا چگونه اقتصادي خواهد بود؟
آيا بازارهاي سهام و ماركتهاي مالي خواهند توانست در پساكرونا
خود را بازيابند؟ تكليف ميليونها شــغل از دســت رفته و بيكاري
ميليونها نفر در سراسر دنيا چه خواهد شد؟

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

نشســت فوقالعاده وزیــران نفت
و انرژی  ۲۳کشــور حاضر در توافقنامه
همکاری تولیدکنندگان عضو و غیرعضو
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپک) موســوم به اوپــک پالس روز
پنجشــنبه ( ۲۱فروردینمــاه) از طریق
وبینــار برگزار شــد و بی ســابقه ترین
تصمیمات در تاریــخ اوپک و غیراوپک
در پایان مذاکرات  10ســاعته در نشست
فوق العــاده اوپک پالس رقم خورد .این
تصمیمات بی ســابقه پــس از آن اتخاد
شــد که نفت روزهای سیاهی را در یک
ماهه اخیر تجربه کرده بــود و به پایین
ترین میزان قیمتی خود در بیســت سال
گذشته رســیده بود .بدین ترتیب ،اوپک
پالس با کاهش تولید نفت به میزان ۱۰
میلیــون بشــکه در روز از ابتدای ماه مه
 ۲۰۲۰برای یــک دورهی اولیه دو ماهه
موافقت کرد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از
خبرگزاری اســپوتنیک ،مقامات اوپک و
همپیمانــان آنها در مــورد کاهش تولید
نفت بــه توافق رســیدند و همچنین به
تبیین اهداف خــود از کاهش تولید نفت
در ســال جاری پرداختند .بر اساس این
گزارش ،عربســتان ســعودی ،روسیه و
ســایر کشــورهای صادرکننده نفت در
حالی توافق کردند که کاهش تولید نفت
به میزان قابــل توجهی صورت پذیرد تا
شــکاف میان عرضه در بــازار و کاهش
قیمتها بــه میــزان پایینترین نرخ در
تاریخ ،کم شود ،اما سوال جدی این است
که آیا این شــکاف با کاهش  10میلیون
بشــکه ای جبران خواهد شد و در آینده
ای که دنیا درگیر ویروســی کشــنده به
نام کرونا اســت ،بازار جهانی نفت به آن

واکنشی مثبت نشان میدهد.
این در حالی اســت که بازارهای
ت خام هماکنون افزون بر آثار
جهانی نف 
منفی ناشــی از همهگیری ویروس کرونا
یعنی تضعیف شــدید تقاضــا ،به دلیل
قرنطینه و اعمال مقررات منع رفتوآمد
در بیشتر کشورهای جهان ،کاهش تولید
انواع فرآورده نفتی ،تعطیلی بســیاری از
پاالیشگاههای دنیا ،اعالم کاهش هزینه
بسیاری از بزرگترین تولیدکنندگان نفت
و گاز در دنیــا ،با ســیلی از مازاد عرضه
نفت خام روبهروســت .هماکنون بیش از
 ۳میلیارد نفر از شهروندان در سراسر دنیا
به دلیل همهگیری جهانی ویروس کرونا
در قرنطینه خانگی بهســر میبرند و این
شــرایط تقاضا برای نفت خام را بهشدت
و نزدیــک به  ۳۰میلیون بشــکه در روز
کاهش داده اســت .ویروس کرونا باعث
شده اســت که قیمتهای جهانی نفت
خام ناگهان از ســطوح  ۶۵دالر برای هر
بشــکه در آغاز ســال  ۲۰۲۰میالدی به
ســطوح کنونی حدود  ۲۰دالر برای هر
بشکه ســقوط کند ،اما هم اکنون اندکی
بهبود یافته اســت و نفت خام شــاخص
برنــت از رقمهــای  ۲۰دالر بــرای هر
بشکه در هفتههای گذشته ،در کانال ۳0
دالر برای هر بشــکه معامله میشود ،اما
همچنان پایینتر از رقم  ۶۶دالر در پایان
سال  ۲۰۱۹میالدی است.
در همین حال و به نوشــتهی وال
استریت ژورنال ،براساس مفاد این توافق،
اوپک و کشــورهای همپیمان به رهبری
روســیه به اجماع رســیدند که تولیدات
نفت خود را به میزان  ۱۰میلیون بشــکه
در روز در ماههــای مــه و ژوئن کاهش
دهند .عربســتان ســعودی  ۳/۳میلیون
بشــکه در روز و روسیه  ۲میلیون بشکه

در روز تولیــدات نفتی خــود را کاهش
میدهنــد .این توافقنامــه از اول ماه مه
اجرایی میشــود .پس از دو ماه ،کاهش
تولیدات نفت تا دســامبر سال  ۲۰۲۰به
 ۸میلیون بشــکه در روز و سپس از ماه
ژانویه  ۲۰۲۱به  ۶میلیون بشــکه در روز
خواهد رســید .این توافقنامــه نه تنها به
دلیل کاهش تاریخــی قیمت نفت بوده،
بلکه با کاهش بیســابق ه تقاضای نفت
در حالی که چرخ اقتصاد جهانی به دلیل
شیوع کرونا آهسته میچرخد ،همراه شده
اســت .محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک،
این بحران را در عصر مدرن «بی سابقه»
توصیف کرد و گفت که اوپک انتظار دارد
که در ماه آوریــل میزان مصرف جهانی
نفــت  ۳۰میلیون بشــکه در روز کاهش
یابد .نشســت بعدی اوپک در  ۲۰ژوئن
 ۳۱( ۲۰۲۰خــرداد  )۹۹برگــزار خواهد
شــد .جلســه اخیر وزیران نفت سازمان
اوپک و کشــورهای غیرعضو به رهبری
روســیه به صورت مجــازی و از طریق
ویدیوکنفرانس صــورت گرفت .پیشتر
دونالــد ترامپ ،رییسجمهوری آمریکا از
والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری روسیه
و محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربســتان
خواسته بود تولید را کاهش دهند.
توضیحات زنگنه در خصوص جزئیات
توافق کاهش  ۱۰میلیون بشکه ای
عرضه نفت

در همین حال ،وزیــر نفت با بیان
اینکــه توافق کاهش تولیــد  ۱۰میلیون
بشــکه ای نفت  ۲ســاله است ،جزئیات
این توافق را تشــریح کرد .بیژن زنگنه،
وزیــر نفت بامداد روز جمعه پس از پایان
مذاکرات  10ســاعته در نشســت فوق
العاده اوپک پالس گفــت :توافق برای
کاهــش روزانــه  10میلیون بشــکه در

بحران اقتصادی ناشــی از همهگیری جهانی بیماری کووید۱۹-

خاتمه داد ،بلکه با افزایــش  ۴برابری قیمت اعالمینفت ،آن را به
حدود  ۱۰دالر برای هر بشــکه رساند؛ تحولی عظیم که به «شوک
نخست نفتی» معروف شــد و جهان صنعتی و مصرف را در شوک
فلجکننــدهای فرو برد .اوپک با انتقادهای بینالمللی که این حرکت
را بهویژه در ارتباط با کشــورهای فقیر خریدار نفت غیرمســئوالنه
معرفی میکردند ،بســیار قدرتمند روبهرو شد و با تشکیل «صندوق
اوپک» ( )OPEC Fundبا هدف کمک به این کشورها ،منتقدان را
خلع سالح کرد .شاید بهترین دوره همکاری اعضای اوپک را بتوان
در همین سالهای آغازین تشــکیل آن دانست .این حرکت اما در
ســطح تجارت ساده و افزایش قیمتها باقی نماند و مجموعهای از
حرکتهای کنشی و واکنشی از جمله مورد زیر را به دنبال داشت:

اوپک در پنج دهه گذشــته و واکاوی روند تحوالت درون این سازمان،

کشــورهای عضو اوپــک با تکیه بــر غرور ناشــی از توان
نقشآفرینی در صحنه بینالمللی انرژی به دنبال امتیازهای بیشــتر
بودنــد و برای این منظور به تقابل با شــرکتهای نفتی بینالمللی
پرداختنــد .نمونــه آن دولت ایران بود که بهطــور یکجانبه قرارداد
با کنسرســیوم نفتی را از الگوی امتیازی بــه خدماتی تبدیل کرد و
این اقــدام را اگرچه موضوع اختالف بیــن طرفین تا وقوع انقالب
اســامیباقی ماند ،اما بهصورت قانون درآورد (قانون نفت مصوب
.)۱۳۵۳

(کرونا) که آثار فلجکنندهای به بار آورده و در بهترین ســناریو رشــد
اقتصادی جهان را از  ۳.۵درصد برآوردشــده برای ســال  ۲۰۲۰به
منفی  ۲.۵تا  ۳درصد میرســاند و به تناســب اثر مخرب خود را بر
تقاضای جهانی برای نفت و انرژی میگذارد و ازســویی دخالتهای
مستقیم قدرتهای بزرگ نفتی همچون روسیه ،عربستان و آمریکا در
دامن زدن به جنگ قیمتها که نتیجهاش ســقوط قیمتها به سطحی
بیسابقه از ســال  ۱۹۸۶تاکنون بوده و از آن مهمتر به حاشیه راندن
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهعنوان تنها سازمان
جهان سومیقدرتمند و تأثیرگذار در مدیریت مسئوالنه بازار نفت طی
فراتر از نیم قرن بهانهای به دست داد تا نگاهی تحلیلی داشته باشیم
به این حوادث و نیز با بررســی اجمالی تاریــخ تحوالت و اقدامهای
ســناریوهای ممکن پیش رو و سیاســتهای بهینهای را که هر یک
از اعضــا بهویژه ایران میتوانند برای حفــظ منافع خود و دیگر اعضا
در بــازار متالطم نفت در نظر گیرند در حد امکان به تصویر بکشــیم.
سیاستهای اتخاذی کشور که اینک از دو سو یعنی تحریمهای نفتی
و کاهش قیمتها با مشکل روبهروست و منافع کوتاهمدت و درازمدتی
را دنبــال میکند ،در اوپــک قاعدتاً باید بهگونهای باشــد که ضمن
تأثیرگذاری مثبت ،نوعــی همدلی و همراهی را با خود به ارمغان آورد.
اوپک زمانی که در دهه  ۶۰میالدی با ابتکار ایران و همراهی کشورهای
نفتی مثل عربســتان ،ونزوئال و عراق شکل گرفت ،بیش از یک دهه از
حوادث مربوط به تقابل کشورها با شرکتهای بینالمللی نفتی و تحول
عظیم ملی شــدن صنعت نفت در کشور و مبارزات ملی و خیزشهای
عمومیدر دیگر کشــورهای نفتی میگذشــت و ضرورت با هم بودن
بهگونهای کام ً
ال جدی در بین آن کشــورها احساس میشد و اینک با
گذشت بیش از نیم قرن از زمان تشکیل ،این مهمترین سازمان نفتی
جهان سوم دارای تاریخچهای از حوادث ،سیاستها ،نقشآفرینیها و
البته همدلیها یا اختالفهای درونی است که آثار خود را بر بازار نفت و
انرژی داشته است .این آثار بیشک تنها به مدیریت قیمتها یا توازن
عرضه و تقاضا و ...محدود نبوده ،بلکه سبب تحوالت ساختاری هم در
بخش تولید و هم در بخش مصرف در صحنه بینالمللی انرژی نیز شده
است .اگر بخواهیم این تحوالت را بهطور اجمالی مرور کنیم ،برحسب
تقویم تاریخی شامل موارد زیر میشود:

 -۱اوپک و نخستین شوک نفتی

اوپک از همان سالهای نخست تشکیل و متأثر از پیروزیهای
ناشــی از تحوالت قراردادی و زیر و رو شــدن چارچوبهای روابط
تنظیمیمیان اعضا و شرکتهای بینالمللی نفتی ،در مهمترین اقدام
خود نهتنها قیمتگذاری نفت را از آن شــرکتها گرفت و به دوران
حاکمیت «قیمتهای اعالمی» ( )Posted Priceاز سوی شرکتها

ادامه تقابل با شرکتهای نفتی بینالمللی:

 -۲تحریم نفتی غرب توسط اعراب

ایــن تحریم بــه دنبال جنگ رمضــان بین اعــراب و رژیم
صهیونیستی و حمایت غرب از این رژیم رخ داد و به دلیل همزمانی
با شــوک نخست نفتی و چهار برابر شدن قیمت جهانی نفت آنقدر
آزاردهنده بود که کشــورهای صنعتی و مصرفکنندگان بزرگ را به
فکــر چاره انداخت؛ تمهیدهایی که اوپــک بهمدت یک دهه از آنها
غفلت کرد.
 -۳اقدام تالفیجویانه جهان مصرف

مهمترین واکنش مصرفکننــدگان در مقابل اعضای اوپک
کــه عرصه انرژی و نیز صنعت جهانی را بــا تحول عظیمیروبهرو
کرد ،ابتکار هنری کیسینجر ،وزیر امور خارجه وقت آمریکا مبنی بر
تشــکیل آژانس بینالمللی انرژی « »IEAبود .هدف از تشکیل این
آژانس ،کاهش وابستگی به نفت بهویژه نفت خاورمیانه و اوپک بود
که این هدف بهسرعت ســاختار خود را در همه کشورهای صنعتی
اعم از آمریکایی ،اروپایی و آســیایی پیدا کرد و با تکیه بر موارد زیر
سبب شــد اوپک در زمانی کمتر از یک دهه یعنی در نیمه دهه ۸۰
میالدی در موضعی سخت تدافعی قرار گیرد:
* کاهــش تقاضا بهصورتی فراگیر با افزایش بازده صنعتی در
همه بخشها اعــم از حملونقل ،نیروگاهــی و صنعتی ،تجاری و
خانگی.

بــازه زمانی زمانی نخســت یکم ماه مه
تا پایان ژوئن دوماهــه خواهد بود .وی
افزود :در مرحله بعــد از یکم ماه ژوئیه،
تا پایان سی و یکم دسامبر سال ،2020
کاهش عرضه روزانه  8میلیون بشکه را
شاهد خواهیم بود و سپس از یکم ژانویه
 2021تا آوریل  2022نیز کاهش عرضه
روزانه  6میلیون بشکه خواهد شد .زنگنه

تصریح کرد :این تصمیم  2ســاله خواهد
بود و این نخســتین بار در تاریخ اوپک
است که تصمیمی 2ساله گرفته میشود
و جــز بی ســابقه ترین ارقــام کاهش
تولید در تاریخ اوپک و غیراوپک اســت.
وزیر نفت خاطرنشــان کــرد :همکاری
دیگر کشــورهای تولیدکننده نفت مانند
امریکا ،کانــادا و برزیل بــه این توافق

سیدمهد

«اوپک»

* افزایش عرضه با توســعه میدانهای نفتی خارج از محدوده
اوپــک و خاورمیانه ولو با هزینههای چند برابری؛ اقدامیکه ســبب
پیدایش قدرتی به نام غیراوپک « »Non- Opecشــد و بهسرعت
ســهم بازار خود را تا دو برابر اوپک افزایش داد .این سهم در طول
دهههای اخیر و تاکنون حفظ شده است.

را در رونــد روابط بینالمللی
جز تحکم قانونــی نظیر تح
تحریمهای یکجانبه و فرامرز
شرکتهای غیرآمریکایی ناد
نفتــی با ملیتهای مختلف ب
توانهــا که اوایل دهه  ۹۰ات
گرفتن شــرکتها از دولته
تحلیلگران جامانده در تاریخ
همکاریهای بینالمللی با هد
از همه مهمتر زمین زدن تح
در جریان بود غافل ماندند .به
ادغام شرکتهای بزرگ نفتی
آمریکا و تشکیل شرکت BP
تا انگلیســی ،یا ادغام شرکت
بلژیک و تشکیل توتال بزرگ
شرکتهای بزرگ گستردهتر
و موبیل» یا «شــورون و تگ
قیمتگذاری نفت در بورسه
 چند برابر معامالت فیزیکیقدرت قیمتگذاری را از سازم
و این بورسها هســتند که ق
روند بازار را ترســیم میکنند
میدهند .این تحول را البته ب
از رقابتهای تاریخی در دو س
به بازار آزاد و دخالت کمتر قد

 -۵ورود صنعت نفت به بورسها و معامالت کاغذی

سالهای بعد یعنی دهه
جهان شاهد تحوالت بسیاری
که سرانجام به سقوط رژیم ع
و آمریکای جنوبی که به کاه
در سال  ۲۰۰۵به بعد و ســق
گسترش و توسعه نفت و گازه
در آمریکا تا سطح تولید  ۵می
امروز به  ۸میلیون بشکه رسی

 -۴بروز دومین و سومین شوک نفتی در اوپک

«شوک دوم نفتی» در اثر وقوع انقالب اسالمیدر ایران پیش
آمــد و بار دیگر جهان را با افزایش تقریب ًا  ۳برابری قیمتهای نفت
تا قریب  ۴۰دالر برای هر بشــکه روبــهرو کرد .حوادث پس از آن
یعنی وقوع جنگ عراق علیه کشــور که جریان نفت هر دو کشور را
بهشــدت کاهش داد و عرضه را پایین آورد نیز به ابعاد این شــوک
دامن زد ،اما نتوانســت روند آغاز شده از سوی غیراوپک را آنچنان
تضعیف کند که جهان با «شــوک سوم نفتی» ،یعنی سقوط یکباره
قیمتها تا زیر  ۱۰دالر برای هر بشــکه در نیمه سال  ۱۹۸۶روبهرو
نشــود .البته در این دوره یعنی دوران جنگ عراق علیه ایران ،اوپک
در درون خود نیز دچار تفرقه و دودستگی شده بود .عراق که بهشدت
دنبال گرفتن جای ایران و نشســتن در مقام دوم اوپک بود ،حمایت
بخش عربی اوپک را به ســوی خود جلــب کرد و دیگر اعضا مانند
الجزایر ،لیبــی و تا حدودی ونزوئال و اکوادور که منافع نزدیکتری
با ایران داشتند ،در تقابل نسبی با این بخش قرار گرفتند و بیشترین
سود را در این میان بازار مصرف برد .اعراب در این دوره حتی برای
مدتی طوالنی از انتخاب دبیرکل در اوپک ممانعت کردند و دبیرخانه
اوپک توسط معاون آن سازمان که آقای فحیل چلبی عراقیاالصل
بود ،اداره شــد (وی بعدها همراه با زکی یمانی وزیر نفت باســابقه
و بسیار تأثیرگذار نفت عربســتان مرکز مطالعات بینالمللی انرژی
« »CGESرا بنا نهاد).
از تحــوالت مهم دیگر در نیمه دوم دهه  ۸۰میالدی پیدایش
بورسها ،معامالت کاغذی و «آتی» و بهویژه نگرش عرضه ســهام
شــرکتهای نفتی در بورسهای بینالمللی بود که ســبب میشد
این شــرکتها به جای پاســخگویی به دولتهای خاســتگاه خود
پاسخگوی منافع سهامدارانشان بدون مالحظه ملیت آنها باشند .این
روند با ادغام گسترده شرکتهای بزرگ نفتی با ملیتهای گوناگون
در سراســر جهان نیز همراه شد که بهکلی موضوع دخالت دولتها

 -۶از سقوط رژیم

گزارش

شنبه  23فروردین ماه 1399
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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از  10ساعته نشست فوق العاده اوپک پالس از طریق وبینار گزارش میدهد؛

ش تولید در تاریخ اوپک و غیراوپک

اضافه میشود ،مشکالتی کوچک هم در طول
مذاکرات  10ســاعت و  30دقیقــه ای وجود
داشــت؛ برخی توافقها نیاز به زمان دارد و قرار
شد بحثها ادامه یابد .وی ادامه داد 22 :کشور
توافق داشــتند اما مکزیک نگرانیهایی داشت
و برای بررســی آن نیازمند زمان بود ،قرار شد
دوباره با این کشــور مذاکره شود تا این قضیه
به نتیجه برسد.

ناخوش احواليهاي اقتصاد جهانی ،نفت و
پيشتازي كرونا ادامه دارد

اما ناظران و تحلیلگــران معتقدند؛ حتي
توافــق اخیر اوپک پالس هم نمي تواند جهش
جدی و قابل مالحظه ای در قيمت نفت ایجاد
نمایــد ،چون اصوال تمام اقتصادهاي دنیا تحت
تاثیر مســتقیم ویروسی مرموز قرار گرفته اند و
این ویروس نمیگــذارد چرخهاي این اقتصاد

درگیر بچرخد .در همین حال ،ســازمان تجارت
جهانی هم به تازگي در هشــداري جدی اعالم
كــرده كه کرونا ویــروس میتواند عمیقترین
رکود اقتصادی تاریخ بشر را در سال  ۲۰۲۰رقم
بزند .عمیق ترین رکود تاریخ بشــر میتواند بر
همه حوزههای دســت ساز بشر از جمله اقتصاد
و فرهنگ کشورها تاثیری بی بدیل بگذارد .به
بیان دیگر ،مفهوم عبــارت «رکود عمیق» در
اقتصاد جهانی ،یعني تــداوم ناخوش احوالي و
تيره روزيهای نفت و پيشتازي کرونا ويروس
در جهــان واقعي .حاال ديگــر پوتين در بلوك
شــرق ،ترامــپ در بلوك غرب و بن ســلمان
گاوشــيرده آمریکا و ابرمخزن دار نفتي دنيا هم
اگر بخواهند نمي توانند رودرروي يك ويروس
۱۲۵نانوميكروني بايستند.
تیــره روزیهای نفت از زمــان انحالل
اتحــاد اوپک پــاس در اوایل مــاه میالدی
گذشــته ،آغاز شد ،آنجایی که بر اثر عدم توافق
سعودیها و روسها بر سر کاهش تولید نفت،
بهای معامــات آتی نفت تحت تاثیر اشــباع
بــی رویه عرضه و ســقوط تقاضا به میزان ۳۰
میلیون بشــکه در روز ،بــه پایینترین رکورد در
 20سال اخیر سقوط کرد .اکنون تولیدکنندگان
خرد و بزرگ نفت با چشــم انداز کمبود مخازن
نگهداری و تعطیلی چاههای نفت روبرو هستند.
به اعتقاد نگارنده ،با نــگاه بدبینانه محض ،نام
اين ناخوشايندي و وضعیت اضطراری در همه
بازارهاي جهاني اقتصاد ،ديگر ســقوط نيست،
آواز مرگ است.
آمریکا دوباره واردکننده خالص نفت خام
میشود

در همین حــال ،اداره اطالعات انرژی
آمریکا پیشبینــی برای تولیــد روزانه نفت
خام ایاالت متحده در ســال  ۲۰۲۰میالدی
را یــک میلیون و  ۲۳۰هزار بشــکه کاهش
داد و اعــام کرد که ایــاالت متحده در در
سه ماه ســوم امسال دوباره واردکننده خالص

نفت و فرآوردههای نفتی میشود .به گزارش
خبرگزاری رویترز از نیویورک ،اداره اطالعات
انرژی آمریکا ( )EIAدر تازهترین برآورد خود،
رقم تولید نفت خام ایاالت متحده در ســال
 ۲۰۲۰میــادی را  ۱۱میلیــون و  ۷۶۰هزار
بشــکه پیشبینی کرد ،در حالی که در برآورد
پیشین این رقم  ۱۲میلیون و  ۹۹۰هزار بشکه
بود .اداره اطالعات انرژی آمریکا ( )EIAاعالم
کرد که با توجه بــه تضعیف بازار جهانی ،در
پی همهگیری جهانی ویروس کرونا پیشبینی
میشود در سال  ۲۰۲۰تولید نفت خام ایاالت
متحده  ۴۷۰هزار بشکه در روز و تقاضا برای
نفت خام این کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰
هزار بشــکه در روز کاهش یابــد .این اداره
همچنین برآورد رشد تقاضای جهانی نفت در
سال  ۲۰۲۰میالدی را  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار
بشــکه کاهش داد .این نهاد وابسته به وزارت
انرژی آمریکا برآورد خود درباره عرضه روزانه
جهانــی نفت خــام را دو میلیون و  ۷۰۰هزار
بشکه کاهش داد و پیشبینی کرد که در سه
ماه دوم سال جاری میالدی بازارهای جهانی
با  ۱۱میلیون و  ۴۰۰هزار بشکه مازاد عرضه
روبهرو خواهــد بــود .اداره اطالعات انرژی
آمریکا همچنین پیشبینــی کرد که کاهش
تقاضــای ایاالت متحــده و جهان برای نفت
در سال  ۲۰۲۱جبران میشــود .برآوردهای
این نهاد زیر مجموعــه وزارت انرژی آمریکا
نشــان میدهد تقاضای نفت خام آمریکا در
ســال  ۲۰۲۱میالدی با روند رشد روزانه یک
میلیون و  ۲۶۰هزار بشــکهای به  ۲۰میلیون
و  ۳۹۰هزار بشــکه در روز میرسد ،در حالی
که در برآورد پیشین رشــد روزانه  ۲۰۰هزار
بشــکهای انتظار میرفــت .در همین حال،
اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا پیشبینی
کرد که آمریکا در ســه ماه سوم سال ۲۰۲۰
میــادی دوباره واردکننده خالص نفت خام و
فرآوردههای نفتی میشود و در همه ماهها تا

دی حسینی ،تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی تبیین کرد؛

» و مدیریت بهینه بازار نفت

ی آنها کمرنــگ و بلکه منتفی میکرد،
حریمها که البته در مــوارد زیادی مانند
زی آمریکا علیه ایران و لیبی از ســوی
دیده گرفته شد .پدیده ادغام شرکتهای
با هدف کاهش ریســکها و همافزایی
تفاق افتــاد نیز به این روند یعنی فاصله
ها کمک زیادی کرد .واقعیتی که بعضی
در جریان اقدامهای ایران در توســعه
دف توســعه ظرفیتها و ایجاد ثروت و
حریمهای آمریکا در آن دوره با موفقیت
هعنوان نمونه از این ادغامها میتوان به
ی  BPانگلیس با  AMOCOو ARCO
 Bبزرگ که اینک بیشتر آمریکایی است
تهای توتال و الف فرانسه با پتروفینای
گ اشاره کرد .در آمریکا ادغامها در سطح
ر بودند ،مثل ادغام شرکتهای «اکسان
گزاکــو»« ،کونوکــو و فیلیپس» و. ...
ها که به دلیل معامالت گسترده کاغذی
ی نفت  -انجام میشــود و از آن زمان،
مانهای دیگر ازجمله اوپک سلب کرده
قیمــت را تعیین و حتی افقهای آتی و
د و در اختیار کشــورها و شرکتها قرار
باید تحولی مثبت و بهطور نسبی به دور
ســوی بازار تحلیل کرد که بازار نفت را
درتها نزدیک میکند.
عراق تا ظهور شیل در آمریکا

ه  ۹۰میالدی و دهه اول قرن حاضر نیز
ی بود؛ از جمله جنگ نفت در خاورمیانه
عراق انجامید ،بحرانهای اقتصادی آسیا
هش تقاضا منجر شــد ،جهش قیمتها
قوط قیمتها در سال  ۲۰۱۴میالدی با
های غیرمتعارف بهویژه نفت و گاز شیل
یلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در آن سال که
یده است .اوپک در دوران پس از پایان

جنگ تحمیلی با اتخاذ سیاســتهای همدلی و همکاری در درون
اوپک  -که ایران سهم بسزایی در شکلگیری این سیاستها داشت
 و در دوران پرتالطــم دهه  ۹۰میالدی بهرغم آنکه ســهم بازارکمتری از غیراوپک داشت توانســت بهخوبی بازار را مدیریت کند،
برای غیراوپک ســطوح قیمت خیلی پایین قابلتحمل نبود ،چراکه
هزینههــای تولید مناطق تحت کنتــرل آن عموم ًا باال بود و بهطور
طبیعی شرکتهای سرمایهگذار و پاسخگوی سهامداران باید حداقل
منافع را در قیمتهای معقول به دست میآوردند .واقعیتهای بازار
نفت حتی عربستان را که همواره طرفدار تئوری سهم بازار و اخراج
رقبای غیراوپک یا پایین نگهداشــتن سطوح قیمتی بود و اعضایی
که نیازهای اقتصادیشان آنها را طرفدار سطوح باالتر قیمت میکند
به این نتیجه رســاند که اوپک باید به سطوح منطقی قیمتها روی
آورد و با بهرهگیری از ظرفیتهای مازاد خود بازار را در این سطوح
مدیریت کند .سیاســت برقراری سهمیهها یا محدوده قیمتی  ۲۲تا
 ۲۸دالر که در دهه  ۹۰میالدی اعمال شد ،نمونه بارز این مدیریت
خوب درون اوپک اســت که در سایه همدلی و همکاری همه اعضا
شــکل گرفت و نتایج خوبی بهبار آورد .جهــش قیمتها در نیمه
دوم دهه گذشــته البته هیچکس را ناراضــی نکرد ،زیرا این جهش

بحران اقتصادی ناشی از همهگیری
جهانی بیماری کووید( ۱۹-کرونا) که
آثار فلجکنندهای به بار آورده و در
بهترین سناریو رشد اقتصادی جهان
را از  ۳.۵درصد برآوردشده برای
سال  ۲۰۲۰به منفی  ۲.۵تا  ۳درصد
میرساند و به تناسب اثر مخرب خود
را بر تقاضای جهانی برای نفت و انرژی
گذاشته است

آنقدر بــزرگ بود که منافع وسوســهانگیز آن همه تئوریها نظیر
تئوری سهمیه بازار عربســتان را به فراموشی میسپرد و در بخش
غیراوپک که سرگرم سرمایهگذاریهای سنگین در نفت و گازهای
غیرمتعارف با هزینه باالی تولید بودند نیز بسیار راضیکننده بود ،از
اینرو نقش سازمانهایی مانند اوپک در روند تحوالت بازار کمرنگ
شــد ،اما امروز و پس از ســقوط قیمتها ،گرچــه دوباره اوپک در
کانون توجهات هر دو ســوی بازار بهویژه اعضا قرار گرفته است ،اما
جریانات قدرتمند دیگری در حال سناریونویســی برای بازار نفت و
مدیریت آن هستند.
 -۷تحریمهای ایران و نقشآفرینی عربستان در منطقه

تحوالت منطقه ،بهویژه نقش عربستان در حمایت از گروههای
تروریســتی و تکفیــری و جنگ یمــن که با هدف تقابــل با نفوذ
منطقهای ایران توجیه میشــود ،بار دیگر به رقابت درونی اوپک آن
هم در شرایطی که کشــور ما به دلیل تحریمها از نظر تأثیرگذاری
بر بازار در موضع بســیار ضعیفی قرار گرفته حتی از پیش از شــیوع
ویــروس کرونا دامن میزند .این کشــور با تولید روزانه بیش از ۱۰
میلیون بشــکه در روز جای خالی ایران را پر کرده و با قدرت خود و
حمایت اقمار عربیاش همواره عالقهمند پایین نگهداشتن قیمتها
و وارد آوردن فشــار مضاعف بر ایران بوده است ،گرچه نقش جدید
عربستان در سناریوی جدید متفاوت بوده و تأمین بهترین بازار برای
انواع نفت گران قدرتهای جدید نفتی است.بیشک صنعت جهانی
نفــت به دلیل هزینههای باالی تولید با پایین آمدن قیمتها به آن
میزان که عربستان زمان زکی یمانی میخواست تا دیگران را از بازار
بیرون کند ،همراهی نخواهد کرد و سطوح قیمتی  ۶۰تا  ۷۰دالر را
باید کف قیمتهایی دانســت که کشورهای ذینفع میتوانند در آن
به حیات صنایع نفت خود ادامه دهند ،لذا مسلم ًا ارتباط سیاستهای
اوپکی عربســتان به حوادث بیرونی و سیاســتهای منطقهای آن
کشور در رقابت با ایران ،بر نشست اوپک سایه میافکند.
 -۸اوپک پالس و تحوالت پیش رو

اوایل دهه  ۹۰میالدی به ابتکار ایــران تولیدکنندگان بزرگ
شامل اعضای اوپک و شرکتهای بینالمللی نفتی و مصرفکنندگان
شاخص در ســمیناری مهم در اصفهان با هدف بررسی بازار نفت و
انــرژی در قرن بعد و ایجاد ســاختار همکاری بین دو ســوی بازار
یعنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گرد هم آمدند و ســنگ بنای

توافق کاهش تولید ۱۰

میلیون بشکه ای نفت ۲

ساله است و این نخستین
بار در تاریخ اوپک است

که تصمیمی 2ساله گرفته
میشود و جز بی سابقه

ترین ارقام کاهش تولید

در تاریخ اوپک و غیراوپک
است

پایان دوره یادشده واردکننده خالص میماند.
احتمال سقوط قیمت نفت برنت به  ۱۰دالر

در همیــن حال ،یــک تحلیلگر انرژی
اعالم کرد امکان سقوط قیمت نفت برنت به
 ۱۰دالر برای هر بشکه و تدوام این سطح در
سه ماه دوم سال  ۲۰۲۰وجود دارد .به گزارش
شــبکه خبری سیانبیســی ،ویکتور شام،
معاون انرژی مؤسسه آیاچاس مارکیت (IHS
 )Markitگفت :احتمال اندکی وجود دارد که
توافق اوپک پالس بتواند بازار را نجات دهد.
شام اظهار کرد :شام افزود :هماکنون صحبت
درباره کاهش خیرهکننده عرضه اوپک پالس،
شــاید بســیار ناچیز و دیر باشــد .وی گفت:
درخواست از عربستان و روسیه برای کاهش
 ۵۰درصد یا بیشــتر از تولید خود ،باورنکردنی
اســت .شام معتقد اســت همه تولیدکنندگان
نفت باید با کاهش تولید نفت موافقت کنند و
این کاهش تولید الزامیشود .زمان محدودی
برای اجرای چنین دستوری ،پیش از پر شدن
ســطح ذخیرهســازیهای نفتی جهان وجود
دارد .وی افــزود :تصــور میکنــم مبارزهای
بیرحمانه در بازار شــکل خواهــد گرفت و

ســازمانی را گذاشتند که بعداً بهطور رســمیبهنام International
 Energy Forumیا به اختصار  IEFتشــکیل شد و انتظار میرفت
نقش تعیینکنندهای در جهت توســعه همکاریها و تنظیم و ثبات
بازار بازی کند که متأسفانه چنین نشد و این مهم کماکان بر دوش
اوپک باقی ماند .انصاف ًا باید بازار اذعان کند که اوپک این وظیفه را
طی سه دهه پرماجرا بهخوبی انجام داد و بازاری نسبت ًا باثبات را تنها
با داشــتن یکسوم از ســهم تولید جهانی بهوجود آورد .حوادث سه
دهه گذشته فراوان و بسیار پیچیده و اثرگذار بودهاند که به بعضی از
آنها میتوان به این شرح اشاره کرد:
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ســابق ،جنگ نفت و اشغال
کویت و آتش زدن تقریب ًا همه چاههای نفت آن کشور توسط عراق،
حمله آمریکا و اشغال عراق و تغییر رژیم در آن کشور ،بهار عربی و
تحوالت ســاختاری عظیم در آن کشورها مثل لیبی و مصر و سپس
ســوریه ،پیدایش داعش و جنگهای منطقهای ،آغاز و ادامه جنگ
یمن ،همگی بهعنوان حوادث سیاســی  -ســاختاری بر بازار نفت،
جهش رشــد تقاضا ناشی از رشد اقتصادی کشورهای مصرفکننده
بزرگ مثل چین که طی یک دهه همواره دورقمیبوده و رشد باالی
اقتصاد هند و کره و کشــورهای خاورمیانه در بخش تقاضا و رشــد
جهشــی و اثرگذار سیاسی در شــیل آمریکا و جهش تولید روسیه و
بعضی کشورهای آســیای میانه مثل قزاقستان و آذربایجان ،توسعه
ظرفیــت تولید عراق به حدود دو برابر که جهش قیمتها در ســال
 ۲۰۰۵میالدی از محرکههای این تحول بزرگ در بخش عرضه بود
و سرانجام مدیریت آثار بیثباتکننده همه این تحوالت بر بازار ،کار
ن خود از سوی اوپک انجام شد و موفقیت
دشــواری بود که در زما 
نسبی به همراه داشت.
اما در سالهای اخیر شــاهد ورود و دخالت بیشتر دولتها در
بازار نفت هســتیم .قدرتهای بزرگ و جدید نفتی دوباره نفت را به
حربهای سیاســی در معامالت بین خود و دیگــران تبدیل کردهاند.
آمریکا با انقالب شــیل در آن کشور تولید این بخش را که در سال
 ۲۰۱۲تنهــا  ۱.۵میلیون بشــکه در روز بود به  ۸میلیون در ســال
 ۲۰۱۹و کل تولید خود را به  ۱۴میلیون بشــکه در روز رســاند و با
وجود نیاز  ۶میلیونی به واردات ،به بازار صادرات نیز وارد شــد تا از
این ابزار در همکاریهای سیاسی بهطور بهینه استفاده کند .در گاز
شــیل هم سیاست مشابهی اتخاذ شــد و در حالی که هنوز از کانادا
با خط لولــه گاز وارد میکند ،اما به مکزیک گاز و به خاورمیانه گاز
طبیعی مایعشــده (الانجی) صادر میکند .بــه کویت و امارات در
همسایگی ما؛ جایی که بازار طبیعی صادرات گاز ایران است و ما با
هزاران ســنگ در برابر آن روبهرو هستیم .روسیه نیز در این رقابت
عقب نیفتــاده و تولید خود را به  ۱۱میلیون ارتقا داده تا در اینگونه
تعامالت دســت پایین را نداشته باشد .عربســتان هم که با فاصله

تولیدکننــدگان ضعیف ،بهویژه در بخش نفت
شــیل ایاالت متحده ،مجبور میشوند تولید
خود را متوقف کنند.
پیام هشدار قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا
به بن سلمان

در همیــن حال ،پیــش از توافق اوپک
پــاس ،عربســتان ســعودی تحت فشــار
شــدیدی از ناحیه قانونگذاران جمهوریخواه
آمریــکا قرار گرفته بود تــا جایی که نزدیک
به  ۵۰قانونگــذار جمهوری خواه در مجلس
نمایندگان آمریکا به ولیعهد عربستان هشدار
دادند کــه همکاریهای نظامــیو اقتصادی
میان واشــنگتن و ریاض در خطر است مگر
آنکه پادشــاهی عربســتان بــا کاهش تولید
نفت خام بــه ثبات بهای نفــت کمک کند.
به گزارش دانش نفت بــه نقل از خبرگزاری
رویتــرز ۴۸ ،قانونگــذار جمهوریخــواه در
مجلس نماینــدگان آمریکا در نامهای خطاب
به محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان گفتند:
اگر پادشــاهی عربســتان نتواند در تغییر این
بحران انــرژی عادالنه رفتار کنــد ،ما از هر
واکنش تالفی جویانهای که دولت واشــنگتن
مناسب بداند ،حمایت میکنیم .این تازهترین
فشار قانونگذاران جمهوری خواه بر عربستان
به خاطر رقابتش با روســیه بر سر سهمش از
بازار نفت بوده اســت .در ادامه این نامه آمده
است :هزاران کارگر آمریکایی در بخشهای
نفــت و گاز طبیعــی و همچنین بخشهای
مربوطه با افزایش مشکالت مالی و اقتصادی
مواجه شــدهاند .ناکامیدر رســیدگی به این
بحران اقتصادی ،تالشهای مشــترک میان
کشــورهای ما بــرای همکاریهای نظامیو
اقتصــادی را بــه خطــر میانــدازد .حضور
نظامیآمریــکا در منطقــه خاورمیانه ثبات را
حفــظ کرده که همین امــر باعث تامین رفاه
اقتصادی و تضمین امنیت ملتهای ما شــده
است.

نسبت به دیگر اعضای اوپک ظرفیت تولید داشته و همواره نسبت به
تصمیمهای ســازمان پایبندی نشان داده ،اما در فضای جدید بازار و
تحت مدیریت بن سلمان ترجیح میدهد در کنار این بازیگران جدید
قرار گیرد و البته کاتالیزوری برای سیاستهای آمریکا.
اوپک پالس و تصمیم سازنده سال  ۲۰۱۸برای کاهش تولید
که بارقه امیدی برای همکاری اوپک و الاقل بخشــی از غیر اوپک
محسوب میشد و پارامترهای اقتصادی مثل نیاز روسیه به درآمدهای
نفتی در شرایط کاهش ارزش روبل و بعضی تحریمها نشانگر تداوم
نوعی چســبندگی آن با اوپک بود ،اما در اجالس اخیر و بیشک با
هدف سیاسی بزرگتری شاهد عدم همکاری روسیه با اوپک و آغاز
جنگ قیمتها با دخالت عربستان  -که به عقیده نگارنده نه با هدف
حمایت از اوپک که با دستور آمریکا برای فشار بر روسیه برای ورود
به همکاری سیاســی و تجاری صورت میگرفــت  -بودیم که به
باالترین سقوط قیمتها در تاریخ نفت پس از شوک سوم منجر شد.
روسیه بهخوبی آگاه است که قدرت نفتی آمریکا در گرو قیمتهای
الاقل  ۶۵تا  ۷۰دالر برای هر بشــکه اســت و پاشنه آشیل آن به
شمار میآی .پس میتوان نتیجهگیری کرد این خودزنی روسیه که
خود نیز به درآمدهای نفتی بهشــدت وابسته است باید برای هدفی
بزرگتر باشد .از ســوی دیگر ،در آمریکا در حالی که شاهد کاهش
تولید و فعالیتهای نفتی هستیم ،بهطوری که تعداد دکلهای فعال
حدود  ۳۰درصد کمتر شده ،اما رئیسجمهوری آمریکا اعالم میکند
همواره اوپک را دوست نداشته و آن را غیرقانونی میداند و مذاکره با
روسیه و عربستان را استارت میزند .آنچه به نظر میرسد سناریوی
جدیدی برای بازار نفت توســط سه کشور فوق و اقمار عربی آنها در
اوپک در حال شــکلگیری است تا با اوپکی بیاثر در بازار یا بدون
اوپک ،دنیا مسیر دیگری را در پیش بگیرد.
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یادداشت
خرب

آمادهباش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در
مبارزه با کرونا
مدیرعامـل

افـزود :حـدود  150دسـتگاه برای
اکسـیژن سنجی خون شـریانی و
 100دسـتگاه تب سـنج خریداری
شـد کـه در کل مناطـق تحـت
پوشـش سـازمان توزیـع شـد.
همچنیـن باتوجـه بـه شـیوع
ویـروس کرونـا در خریـداری 10
دسـتگاه آمبوالنـس تسـریع شـد
و بـه نـاوگان آمبوالنسـی اضافـه
شـدند .ایـن تعـداد آمبوالنـس
عمدتـ ًا بـرای مناطـق عملیاتـی
خریـداری شـدند کـه  3دسـتگاه
بـرای منطقـه آغاجـاری3 ،
دسـتگاه برایمنطقه گچساران و
 4دسـتگاه بـرای منطقه عسـلویه
اختصـاص داده شـد.
دکتـر سـمیع ادامـه داد :در
حـال پیگیـری دسـتگاه سـی تی
اسـکن دوم بـرای بیمارسـتان
نفت تهـران و همچنیـن پیگیری
دسـتگاه سی تی اسـکن آغاجاری
هسـتیم و راه انـدازی سـریعتر
بیمارسـتان جدیـد گچسـاران را
نیـز دنبـال میکنیـم .

سـازمان

بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
مهمتریـن اقدمـات و فعالیتهـای
ایـن سـازمان در راسـتای مقابلـه
بـاویـروس کرونا را تشـریح کرد.

این روزها که ویروس کرونا به نگرانی عمومیتبدیل شــده و همه نهادها و ســازمانهای کشور برای
مقابله با شــیوع این ویروس بسیج شدهاند  ،بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران نیز در راستای مقابله
با این بیماری تمهیدات الزم را اندیشید ه و در آمادهباش هستند.

دکتر محمدمحمدی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط
عمومیبهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران ضمن تشــریح اقدامات بهداشت و درمان صنعت نفت
گچســاران در مبارزه با کرونا از همراهی و حس مســئولیت پذیری و همچنین تعامل گیرندگان خدمات و
کارکنان قدردانی کرد.
دکتر محمدی از آمادهباش و تالش مجموعه بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران برای تامین
سالمت شهروندان و مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
وی گفت  :در این راســتا استقرار میز تریاژ در درمانگاه مرکزی و اورژانس و ایجاد بخش ایزوله برای
پذیرش بیماران احتمالی ویروس کرونا برای پیشگیری از شیوع بیماری و درمان مبتالیان انجام و در دستور
کار قرار گرفته است.
نصب و راه اندازی ۲دستگاه ونتیالتور

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران اظهار داشت  :با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش
مراجعات بیماران تنفســی  ،یکدستگاه ونتیالتور (تنفس مصنوعی)  ،پیشرفته با هدف ارائه خدمات بهتر به
بیماران در بخش ایزوله و یکدستگاه در بخش  NICUنوزادان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران جهت
کاهش اعزامات نصب و راه اندازی شد.
دکتر محمدی عنوان کرد  :برای افزوده شدن این  ۲دستگاه جدید  8 ،میلیارد ریال هزینه شدهاست.
وی بیان کرد  :نیروهای بهداشــت و درمان در درمانگاههای مناطق عملیاتی دشت گز  ،پازنان  ،رگ
سفید  ،سیاهمکان ،گوره  ،بی بی حکیمه ، ۲بی بی حکیمه ، ۱بینک و نرگسی به صورت روزانه اقدام به تب
سنجی و پایش کارکنان مناطق عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران میکنند.
کاهش چشمگیر مراجعات به مراکز درمانی

دکتر محمدی افزود  :به دنبال شیوع ویروس کرونا  ،مراجعات به مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران کاهش چشمگیری یافته است.
وی از همراهی و حس مسئولیت پذیری و همچنین تعامل گیرندگان خدمات جهت کاهش تجمعات
برای مقابله با بیماری کرونا ویروس تقدیر و تشکر کرد.
مالقات بیماران بستری شده در بیمارستان بعثت گچساران ممنوع شد

دکتر محمدی یادآور شــد  :در راستای جلوگیری از شیوع و گسترش کرونا ویروس  ،مالقات بیماران
بستری شده در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران ممنوع شد.
وی ادامه داد  :با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس و محدودیتهایی که در اکثر
ادارات و نهادها وضع شــده  ،بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران نیز متعهد شد در قبال حفظ سالمت
بیماران و پرسنل خود و همچنین سایر هموطنان اقدامات ممنوعیت مالقات بیماران را اعمال کند.
دکتر محمدی با بیان اینکه مالقات کلیه بخشهای بستری در این بیمارستان تا اطالع ثانوی ممنوع
میباشد  ،تصریح کرد  :بدیهی است که هرگونه تغییر و برقراری مجدد برنامه مالقاتهای بیماران بستری
به اطالع خواهد رسید.
مردم فعال به کلینیک دندانپزشکی مراجعه نکنند

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در ادامه از گیرندگان خدمت خواست در شرایط فعلی و
تا عادی شدن اوضاع و رفع بیماری کرونا از مراجعه به کلینیک دندانپزشکی صنعت نفت گچساران خودداری
و فقط برای موارد اورژانسی به این مرکز مراجعه نمایند.
وی اضافه کرد  :نیروهای بهداشــت و درمان صنعت نفت و بســیج شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران با اســتقرار در ورودی شهر گچســاران (جاده پازنان) و اجرای طرح تبسنجی  ،روزانه سالمت
سرنشینان حدود۵۰۰دستگاه خودرو را پایش میکنند.
دکتر محمدی افزود  :رانندگان و سرنشــینان کامیونها و خودروهای عمومیو شــخصی در مبادی
ورودی گچساران در ایستگاههای ویژه پایش سالمتی به صورت  ۲۴ساعته پایش و کنترل میشوند.
اجرای طرح تب سنجی کرونا برای کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

وی خاطر نشان کرد  :برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بر اساس وظیفه ذاتی بهداشت
و درمان صنعت نفت گچســاران و برابر تصمیم ســتاد کرونا  ،تیمهای تب ســنجی کرونایی  ،در ترمینال
اختصاصی واحد اتوبوســرانی اداره ترابری شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران مستقر شدند و در سه
نوبت اقدام به تب سنجی کرونایی از کارکنان شیفتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران میکنند.
اقدامات ضدعفونی در مراکز و مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز

دکتر محمدی اضافه کرد  :همه اماکن و مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت  ،ادارات و مناطق
عملیاتی شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران هر روز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ضدعفونی و
گندزدایی میشود.
گفتنی است تب سنجی  ،توزیع دستکش یکبار مصرف و ارائه ژل برای شست و شوی دست مراجعه
کنندگان از دیگر اقدامات بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا میباشد.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران تاکید کرد  :از تمامیمردم تقاضا دارم که برای حفظ
سالمت خود و دیگران در خانههای خود بمانند و در تجمعات حضور پیدا نکنند.
دکترمحمدی افزود  :همچنین از مردم میخواهیم که در این روزها از مسافرت رفتن خودداری کنند.
وی تصریح کرد  :باید به توصیههای متخصصان و پزشکان مبنی بر قرنطینه خانگی توجه داشت  ،تا
بتوان از این بحران گذر کرد.
وی با تاکید اینکه در ایام عید نوروز امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا دید و بازدیدی صورت نگیرد
 ،اضافه کرد  :میتوان با تماس تلفنی ســنت حســنه صله ارحام را به جا آورد و از حال اقوام و خویشاوندان
باخبر شد.
دکترمحمدی در پایان از زحمات پزشــکان  ،پرستاران  ،کادر درمانی و کارکنان بهداشت و درمان در
خدمات رســانی به بیماران تقدیر کرد.در حال حاضر افزون بر  ۱۳هزار نفر تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران قرار دارند .

بـه گـزارش پایـگاه اطلاع
رسانی سـازمان بهداشت و درمان
صنعـت نفـت ،دکتـر حبیـب الـه
سـمیع مدیرعامـل ایـن سـازمان
در خصـوص اقدامات پیشـگیرانه
بـرای مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا
گفـت :ایـن سـازمان در تاریـخ
 26بهمـن مـاه قبـل از شـیوع
ایـن بیمـاری در ایـران ،از طریق
اقدامـات فعالیتهـای خـود را
آغـازکـرد،در همین راسـتا کمیته
شـرایط اضطـراری در سـازمان
تشـکیل و اقدامـات اولیـه در
ایـن حـوزه آغـاز شـد ودرحـدود
 50دسـتورالعمل صـادر شـد کـه
عمومـ ًا مبانـی آنهـا براسـاس
دسـتورالعملهای وزارت بهداشت
و سـازمان بهداشـت جهانـی (
 WHO) بـود .
دکترسـمیع بـه شـرایط
خـاص صنعـت نفـت نیـز اشـاره
کـرد و افـزود :پـس از ابلاغ
بخشـنامه وزیـر محتـرم نفـت،
سازمان بهداشـت و درمان مکلف
شـد که برمبنای دسـتورات سـتاد
ملـی کرونـا و همچنیـن وزارت
بهداشـت ،متناسـب بـا شـرایط
خاصـی کـه در صنعـت نفـت
حاکـم اسـت از جملـه شـرایط
حضـور کارکنـان در سـکوهای
نفتـی ،جزایر ،دکلهـای حفاری،
مناطـق عملیاتی ،پاالیشـگاهها و
 ...دسـتورالعملهای ویـژه ای را
تهیـه کنـد.
انجام عملیات تب سنجی

سـازمان
مدیرعامـل
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
داد :در حـال حاضـر تـب سـنجی
در بیشـتر واحدهـای سـتادی
و عملیاتـی بـا همـت و تلاش
کارکنـان طـب صنعتـی سـازمان
بهداشـت و درمان انجام میشـود
امـا در بخشهایـی از مناطـق
عملیاتـی هنوز مشـکل تب سـنج
وکنتـرل تب سـنجی وجـود دارد
کـه ان شـاءاهلل ظـرف چنـدروز
آینـده این مشـکل برطرف خواهد
شـد و عملیـات تـبسـنجی هم
در مناطـق نفتخیـز جنـوب و هم
در سـایر مناطـق عملیاتـی مثـل
بوشـهر و حتی واحدهای سـتادی
انجـامخواهـد شـد.
راه اندازی سامانه غربالگری و
بیماریابی

وی اطالع رسـانی گسـترده
و فعالیتهـای آموزشـی را
بخشـی دیگـر از فعالیتهـای
ایـن حـوزه برشـمرد و افـزود:
توصیههـای پزشـکی ،رعایـت
مسـائل بهداشـتی و پیشـگیرانه
نیـز از طریـق فضـای مجـازی
و سـایر رسـانهها بـه منظـور
آگاهـی بخشـی کارکنـان صورت
میگیـرد .
دکتـر سـمیع بـا اشـاره بـه
راه انـدازی سـامانه غربالگـری،
بیماریابـی ،کنتـرل و نظـارت
کارکنـان صنعـت نفـت بیـان
کـرد :ایـن سـامانه را بـا هـدف
پیگیـری دقیق وضعیت سلامت
کارکنـان و خانوادههـای آنـان
راه انـدازی شـده و کل جمعیـت
صنعـت نفـت ،اعـم از شـاغالن،
خانوادههـای آنان و بازنشسـتگان

حفظ سالمت کارکنان در کنار
تداوم تولید

امـکان ثبـت نـام در این سـامانه
را دارنـد و همـکاران مـادر حوزه
طـب صنعتی و پزشـک خانواده با
صـرف وقـت در تالش هسـتند تا
خدمـات الزم درمانـی را به موارد
مشـکوکبـه ابتلا بـه ویـروس
کرونـا کـه از طریـق این سـامانه
اعلام میشـود ،ارائـه نماینـد.
تأمین وسایل حفاظت فردی و
مواد ضدعفونی کننده

وی در ارتبـاط بـا تأمیـن
اقلام مصرفـی بیـان کـرد :برای
بیمارسـتانها ،مراکـز صنعتـی
و بعضـا واحدهـای سـتادی و
بویـژهبخشهـای عملیاتـی کـه
مجبورنـد نزدیـک بـه هـم کار
کننـد وسـایل مراقبتـی و حفاظت
فـردی شـامل ماسـک ،لبـاس
ایزولـه  ،گان  ،شـیت  ،عینـک
و  ...تهیـه و در اختیـار آنـان و
مراکزی کـه مراجعه کننـده دارند
قـرار گرفـت.الزم بـه ذکر اسـت
وسـایل حفاظـت فـردی ماننـد
لباسهـای ایزوله  ،گان  ،شـیت و
عینـک مخصوص مراکـز درمانی
و بیمارستانهاسـت و بخشهـای
صنعتـی فقـط ماسـک و مـواد
ضدعفونی کننده دسـت و سطوح
نیـاز دارنـد.
دکتـر سـمیع ادامـه داد:
بخشـی از ایـن وسـایل حفاظـت
فـردی و مـواد ضدعفونـی
کننـده در اختیـار مراکـز درمانـی
وابسـته بـه دانشـگاههای علـوم
پزشـکی قـرار گرفـت .از جملـه
در شـهر مسجدسـلیمان امکانات
خوبـی خریـداری شـد و در
اختیـار بیمارسـتان  22بهمـن
مسجدسـلیمان کـه بـه عنـوان
بیمارسـتان معیـن کرونـا انتخاب
شـده بـود قـرار داده شـد.
وی بـه خدمـات نیـروی
انسـانی نیـز پرداخـت و افـزود:
برخی از پرسـتاران ما در سـازمان
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
بـه صـورت داوطلبانـه هـم در
بیمارسـتانهای صنعـت نفـت و
هـم در سـایر بیمارسـتانهای

وابسـته بـه دانشـگاه از جملـه در
مسجدسـلیمان و مشـهد بـرای
خدمـات رسـانی بـه بیمـاران
کرونایـی اعـزامشـدند و خالصانه
در ایـن شـرایط سـخت بـه
امدادرسـانی میپردازنـد و چیـزی
کم نگذاشـتند و در تمامیکارها و
وظیفـههایی کـه به آنهـا محول
شـده حضـور داشـتند.
خرید  20دستگاه ونتیالتور برای
دانشگاه جندی شاپور اهواز

سـازمان
مدیرعامـل
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
در بحـث تجهیـزات سـرمایه ای
بیـان داشـت:باتوجه بـه اعلام
نیـاز از سـوی دانشـگاه علـوم
پزشـکی جندی شـاپور اهـواز 20
دسـتگاه ونتیالتـور بـا موافقـت
و مسـاعدت دکتـر کرباسـیان
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت و
مدیـر برنامهریزی تلفیقـی ،مجوز
تـرک تشـریفات از هیئـت مدیره
سـازمان اخـذ شـد و ظـرف یـک
هفتـه ایـن تجهیـزات خریـداری
شـد و در تاریـخ  29اسـفند
تحویـل همـکاران در دانشـگاه
جنـدی شـاپور قـرار گرفـت کـه
امیدواریـم ایـن تجهیـزات بتوانـد
جان بسـیاری از بیمـاران را نجات
دهـد.
تجهیز بیمارستانهای  9گانه
سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت

وی افـزود :در سـایر
بیمارسـتانها هـم بخـش کرونـا
را ایجـاد کردیـم کـه بیشـترین
فعالیـت را در ایـن زمینـه
بـه بیمارسـتان نفـت تهـران
اختصـاص داده شـد بطـوری که
کل دپارتمـان داخلی برای بخش
کرونـا آمـاده شـد و مجموعـ ًا 70
تخـتشـامل  30تخـت داخلـی
زنـان 30 ،تخـت داخلـی مـردان
و  10تخـت آی سـی یـو بـه این
بیمـاران اختصـاص داده شـد.
دکتـر سـمیع ادامـه داد:
در ماهشـهر نیـز بیمارسـتان
صنایـع پتروشـیمیبه عنـوان

بیمارسـتان معیـن کرونـا معرفـی
شـد وتمامیبیماران سـطح شـهر
بـرای درمـان بـه این بیمارسـتان
اعـزام میشـدند در اهـواز هـم
بیمارسـتان نفـت بـا آمادگـی
کامـل در بخشهـای آی سـی
ً
کاملا ایزولـه شـده و ارائـه
یـو و
سـرویسهای مطلـوب بـه ارائـه
خدمـت میپردازنـد.در مجمـوع
بیمارسـتانهای  9گانـه سـازمان
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
آمادگـی الزم را بـرای پذیـرش
بیمـارانکرونایی دارنـد و عالوه
بـر آنهـا مراکـز خانـواده مـا در
شـهرهای دیگـر مثـل اصفهـان،
شـیراز ،تبریز و کرمانشـاه و شمال
کشـور ایـن الیـن ویـژه بیمـاران
کرونایـی را راه انـدازی کـرده
انـد و بیمـاران را از طریـق یـک
اورژانـس جداگانـه مـوردپذیرش
و مـداوا قـرار میدهنـد.
وی افـزود :در یک مـاه اخیر
در کل این مراکز درمانی در سـطح
کشـور  150هـزار نفـر از نیروهای
شـاغل در صنعـتنفـت و مراجعه
کننـدگان بومیمورد پذیـرش قرار
گرفتـه انـد و هیچگونـه منعـی
هـم در ورود بیمـاران کرونایـی
غیرشـاغلو اقدامات درمانی برای
آنهـا نیـز نداشـته ایم.
توسعه بخش بیماران کرونایی
در بیمارستان نفت تهران

سـازمان
مدیرعامـل
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
بـه توسـعه بخشهـای بیمـاران
کرونایـی در بیمارسـتان نفـت
تهـران پرداخـت و گفـت :در
بیمارسـتان نفـت تهـران یـک
بخـش دیالیـز داریـم کـه درحال
انتقـال ایـن بخـش بـه درمانگاه
آزادیهسـتیم تا بتوانیم آی سـی
یو شـماره  2را هم در بیمارسـتان
تهـران داشـته باشـیم .بـرای این
مرکـز هـم  6دسـتگاهونتیالتـور
تـدارک دیدیـم تـا ظرفیـت آی
سـی یـو افزایـش پیـدا کنـد.
وی بـه خریـداری سـایر
تجهیـزات نیـز اشـاره کـرد و

سـازمان
مدیرعامـل
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
بـه اهمیـت سلامت نیروهـای
عملیاتـی پرداخـت و گفـت :در
کمیتـه اضطـراری سـطح 3
تصمیـم بـر ایـن شـد کـه در
درجـه اول پروژههـا و کارهـای
احـداث جدیـد در مناطق عملیاتی
متوقـف شـود و تعـداد کارکنـان
آنهـا کـم شـود امـا تولید کـه نیاز
عمده کشـور اسـت چه در مناطق
نفتخیـز جنـوب و چـه در منطقـه
عسـلویه همچنـان تـداوم داشـته
باشـد و تـا حد امکان سـعی شـود
تـردد کارکنـان بـه حداقل برسـد
و جابـه جاییهـا بـهکمتریـن حد
خـود برسـد.
وی افـزود :در جاهایـی کـه
کارکنـان عملیاتی ناگزیر هسـتند
نزدیـک بـه هـم کار کنننـد حتما
بایسـتی از وسـایل حفاظتفردی
اسـتفاده کننـد و تلاش مـا این
اسـت کـه کمبـودی بـه لحـاظ
وسـایل حفاظـت فـردی و مـواد
ضدعفونـی کننده درایـن مناطق
وجود نداشـته باشـد.
بهداشت و درمان صنعت نفت،
فراتر از استاندارد

دکتـر حبیـب الـه سـمیع
ادامـه داد :بـه همـه همـکاران
حـوزه پزشـکی و پرسـتاری در
اقصـاء نقـاط کشـور بخصـوص
مناطـق دارای بیمارسـتان کـه
واقعـا از جـان و دل کار میکننـد
تبریـک میگویـم .در بازدیدهایی
هـم کـه مراکـز دانشـگاهی از
سـازمان بهداشت و درمان داشته
انـد اقدامـات سـازمان را فراتـر از
حد اسـتاندارد ارزیابی کـرده اند و
تـدارک این همـه امکانـات برای
خدمـت بـه بیمـاران کرونایـی
برایشـان جالـب بـوده اسـت.
وی در پایـان گفـت :علـی
رغـم اینکـه برخـی از کادر
پزشـکی و پرسـتاری مـا درگیـر
ایـن بیمـاری و بسـتری شـدند
امـا تحـتخدمـات بهداشـتی و
درمانـی مطلـوب قـرار گرفتند و
همگـی آنـان بهبود پیـدا کردند
و خوشـبختانه هیچ مـورد فوتی
در کادرپزشـکی و پرسـتاری در
بهداشـت و درمـان صنعت نفت
مشـاهده نشد.

بهداشت و
درمان

شنبه  23فروردین ماه 1399
شماره 715
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پیشگیریازبیماریکروناویروس
با اقدامات بهداشت و درمان اهواز

اخبار
رونمایی از اولین خودرو فرماندهی عملیات و
ارتباطات وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس

دکتر دهقان با اشــاره به شــیوع
بیماری کرونا ویروس

( )19 covidدر

کشور گفت  :بهداشت و درمان اهواز در
راستای حفظ سالمت شاغلین و جمعیت
تحت پوشــش اقدامات ویژه ای را در
سطح این مرکز و شرکتهای نفتی منطقه
انجام داد.

وی تصریــح کــرد  :بهداشــت
و درمــان اهــواز ضمــن اجــرای
تمامیپروتکلها و دســتورالعملهای
ابالغی ســتاد سازمان و معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشــکی جندی شاپور ،
از همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری
کرونا ویروسی  ،در تمام مراکز درمانی
تریاژ از بدو ورود و جداســازی بیماران
تنفسی و غیر تنفسی را اجرایی کرد.
رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفت اهــواز افــزود  :در درب ورودی
بیمارســتان بزرگ نفت تریــاژ اولیه و
اندازه گیــری درجه حــرارت مراجعه
کنندگان به صورت  24ســاعته انجام
میشــود و بیماران تنفســی و تبدار از
بیماران غیر تنفسی جدا شده و بیماران
تنفســی مجددا در اورژانس بیمارستان
توسط پرســتار تریاژ شده و در صورت
وجود عالئم و مشکوک بودن  ،به اتاق
ایزوله هدایت و پزشــک بر بالین بیمار
حاضر میشود .
دکتر دهقان ادامه داد  :در صورت
نیاز سی تی اســکن و آزمایشات الزم
انجام و در صورت لزوم بیمار پس از اخذ
پذیرش به بیمارستان معین استان اعزام
میشود ،پیگیری جواب آزمایش بیماران
و گزارش به ستاد رها و معاونت درمان
و ثبت اســامیافراد در سامانه McMc
دیگر مرحلــه پذیرش بشــمار میرود.
وی گفت  :عــاوه بیمارانی که امکان
درمان در منزل را دارند با در اختیار قرار
دادن داروی اختصاصی و پس از پایدار
شــدن وضعیت عمومیترخیص شده و
تمامیتوصیههای الزم جهت قرنطینه
خانگی به ایشان ارائه میشود.
دکتــر دهقــان تاکید گــرد  :در
بیمارســتان بزرگ نفت اهواز مســیر
ورودی بیماران تنفســی و غیر تنفسی
از درب ورودی بیمارســتان کامال جدا
شــده و  OPDبیماران غیر تنفسی به
کلینیــک قلب  2منتقل شــده و جهت
رفــاه حال بیماران و حفظ جداســازی
 ،داروخانههــای تخصصــی  1و  2به
صورت کامال تفکیک و هر دوبه صورت
 24ساعته مشغول فعالیت هستند.
رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفت اهواز با تقدیر از همت داروسازان
و دیگر همکاران واحد خدمات دارویی
ایــن مرکز گفــت  :در ابتدای شــیوع

ویــروس کرونــا  ،حــدود  2000لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست ساخته
شد.
وی بیان کرد  :در صورت افزایش
تعــداد بیمــاران کرونایی در اســتان
خوزســتان  ،بیمارســتان بزرگ نفت
اهــواز آمادگی کامل جهــت پذیرش
این بیماران را دارد و در همین راســتا
دو بخش کامال مجــزا جهت بیماران
کرونایی تجهیز شــده  ،بخش داخلی
مــردان با ظرفیــت  30تخت و بخش
 CCUقدیم با ظرفیت  8تخت به طور
کامل تجهیز شده است.
.دکتر دهقان ادامه داد  :در راستای
عمل به مسئولیت اجتماعی وزارت نفت
نسبت به مردم اســتان خوزستان 20 ،
دســتگاه ونتیالتور (تهویــه مکانیکی)
خریداری شــده و در اختیار دانشــگاه
جندی شاپور اهواز قرار میگیرد.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت
نفت اهواز گفت  :در بیمارستان بزرگ
نفــت جهــت پیشــگیری از مراجعات
غیــر ضروری افراد اقدامــات ویژه ای
انجام شــده از جمله اینکــه تا اطالع
ثانــوی مالقات بیماران ممنوع شــده
و کلینیکهای تخصصــی نیز تعطیل
میباشــد ،جهت رفاه حــال بیمارانی
که نیاز به داروهــای تخصصی دارند ،
داروهای تخصصی هــر فرد عالوه بر
داروخانههای بیمارســتان بزرگ نفت
در داروخانههای مجتمعهای تخصصی
سالمت خانواده شهدای نفت و کارون
نیز قابل دریافت میباشــد،در مجتمع
تخصصی ســامت خانواده شــهدای
نفت کلینیک ریه با حضور متخصصین

داخلی به صورت دو شــیفت از ساعت
 10الی  15و  17الی  22جهت ویزیت
بیماران تنفسی فعال میباشد.
وی افــزود  :طبــق ابالغ ســتاد
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،
واحد ( EOCاورژانس پیش بیمارستانی)
و تیم واکنش سریع تشکیل و اقدامات
و فعالیتهای خود را آغاز کرد،این واحد
متشکل از یک پزشــک و یک پرستار
در سه شیفت کاری مشغول به فعالیت
است.
دکتر دهقان ادامه داد  :واحد EOC
شــماره تلفنهای ، 06134443777
 06134162586 ، 06134443825و
تلفن داخلی  538را جهت پاســخگویی
 24ساعته به جمعیت تحت پوشش در
زمینــه بیماری کرونا اعالم کرده که به
صورت شــبانه روزی آماده پاسخگویی
میباشــد.دکتر بهرام دهقــان ضمن
تشــریح فعالیتهای  EOCگفت  :این
واحد از سوی ســتاد سازمان به عنوان
 EOCمعیــن منطقه انتخاب شــده و
وظیفه جمــع آوری اطالعات مراجعین
تنفســی مرتبط با بیماری COVID19
به مناطق آبادان  ،ماهشــهر  ،آغاجاری
 ،گچساران  ،مسجد سلیمان و مراجعه
کننــدگان به درمانگاههــای عملیاتی
 ،درمانگاههــای خانــواده  ،اورژانس
بیمارستان بزرگ نفت وتجزیه و تحلیل
اطالعــات و ارائــه گزارش به ســتاد
سازمان را بر عهده دارد.
دکتر دهقان در زمینه فعالیتها و
اقدامات تیم واکنش ســریع نیز گفت :
تیم واکنش سریع با حضور کارشناسان
خبره بهداشــت و به منظــور کنترل ،

آموزش و پایــش افرادی که با بیماران
مشــکوک در محــل کار و یا منزل در
تماس بوده اند تشــکیل شده  ،نظارت
بر عملکرد تیم واکنش ســریع بر عهده
 EOCبــوده و مــواردی که توســط
 EOCبه عنــوان موارد مشــکوک یا
محتمل یا تایید شــده معرفی میشوند
توسط تیم واکنش سریع پایش شده و
تیم به محل کار یا منزل فرد اعزام شده
و اقدامات و آموزشهای الزم در زمینه
پیشــگیری و گندزدایی و ضدعفونی و
پیگیریهای بعدی را انجام میدهند.
رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفــت اظهــار کــرد  :ایــن مرکز از
ابتدای شــیوع بیمــاری کرونا ویروس
( )COVID19جلســات متعددی را با
مدیران و روســای  HSEشــرکتهای
نفتی تابعه برگزار کرده  ،در این جلسات
با تاکید ویژه بر حفظ سالمت کارکنان
مناطــق ســتادی و عملیاتــی برنامه
ریزیهای متعددی در جهت ضدعفونی
و گندزدایی کلیه ســاختمانها  ،اماکن
صنعتــی  ،مراکز عملیاتی ،رســتورانها
و آشــپزخانهها  ،وســایل نقلیه درون
شــهری و برون شــهری (اتوبوسها ،
آمبوالنسهــا و  ، ) ...آموزش کارکنان
و جمعیت تحت پوشــش  ،تب سنجی
کارکنان شاغل در بخشهای ستادی و
 ...بعمل آمده است.
وی تصریح کــرد :مطابق برنامه
ریزیهای انجام شده  ،ضمن شناسایی
شــاغلین پر خطر شــرکتها از طریق
بررســی پروندههای موجــود در طب
صنعتــی و در جهــت کاهــش حضور
کارکنان در مکانهای اداری شلوغ مقرر

شد شــاغلین پرخطر شرکتها ترخیص
شــده و حضور کارکنان در مکانهای
اداری پرتردد به حداقل برسد.
دکتر دهقان خاطر نشــان کرد :
همچنین برنامه ریزیهای ویژه ای در
جهت افزایش زمان حضــور کارکنان
عملیاتی در دکلها و کنترل شدید ورود
و خروج به دکلها به عمل آمده اســت
و مقرر شــده در صــورت امکان مدت
حضور کارکنان اقمــاری در هر نوبت
کاری افزایــش یابد ،گواهی ســامت
کارکنــان اقمــاری قبــل از اعزام به
دکل باید توســط پزشک تأیید گردد،به
عالوه بایســتی گواهی سالمت جهت
کارکنانی که به صــورت ماموریتی به
دکلها اعزام میشــوند نیز صادر شود.
همچنین مقرر شــده نظارت پزشکان
در تمامیدرمانگاههــای صنعتــی و
اردوگاههای پشتیبانی حفاری و دکلها
افزایش یابد.
وی ضمن ابراز خرسندی از ارتباط
مثبــت و تنگاتنگ بهداشــت و درمان
اهواز با شــرکتهای تابعــه در منطقه
جنوب گفت  :از ابتدای شــیوع بحران
کرونا کلیه دســتورالعملها و یا چکیده
کاربردی آنها از طریق روابط عمومیو
معاونت بهداشــت و طــب صنعتی به
واحدهــای مرتبط شــرکتهای تحت
پوشش ارســال شده اســت و مطمئنا
پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونا
ویروسی در ســطح کارکنان و جمعیت
تحت پوشش صنعت نفت جز با تالش
و همکاری و هماهنگی همه ی واحدها
و بخشها و حوزههای مختلف وزارت
نفت میسر نخواهد شد.

مهمترین اصل برای مقابله با ویروس کرونا در خانه ماندن است

کلیــدی ترین اصل در کنترل بیماری ،بحث در خانه
ماندن،نرفتن به مهمانی و مســافرت اســت که رعایت
این موضوع تاثیر مثبتی در کاهش سطح ابتالی کارکنان
صنعت نفت به کرونا گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان
صنعت نفت تهران ،دکتر علی بهزادی رییس این مرکز در
اولین جلسه رسمیکمیته بحران در آغاز سال جدید ضمن
تبریک عید نوروز و تشکر از همکاران در بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران گفت :همکاران ما در این شرایط بحرانی
سخت تر و پیگیر تر از شرایط عادی مشغول به کار بودند و
بصورت مستقیم در بخش ایزوله و بصور ت پشتیبان در سایر
بخشهای بیمارستان به ارایه خدمت پرداختند.
وی با اشــاره به کاهش آمار مبتالیان به کرونا در
بیمارستان نفت تهران گفت :جا دارد از همکاران صنعت نفت
تشکر شود ،به نظر میرسد توصیه در خانه ماندن را در این
مدت رعایت کرده اند .
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران اعالم کرد

 :تا کنون  7500نفر بیمار دارای عالیم تنفســی و یا تب
در تریاژ خاکستری بیمارستان ،مراکز سالمت کار و خانواده
تهران  ،کرج و قم ویزیت شــده اند که  210بیمار مبتال
به کرونا در بیمارســتان بســتری و  313مورد ابتال و یا
مشکوک به کرونا در منزل قرنطینه شده اند .
وی ادامه داد :گروه قرنطینه توســط سامانه  1519و
تیم پزشکانی که دراین سامانه مستقر هستند تحت پیگیری
درمانی هستند و آخرین گروه بهبود یافته در گروه قرنطینه
 51نفر بوده است و از افراد بستری شده حدود  140مورد
 ،ترخیص شــده اند و بقیه تحت درمان بعد از ترخیص و یا
پیگیری براساس پروتکلهای دارویی و مراقبتی و یا بصورت
بستری تحت درمان هستند.
دکتر بهزادی توصیه کرد :در مدت شیوع این بیماری
 ،مراجعه به بیمارستان غیر از موارد اورژانسی محدود شود
و مراجعه صرفا برای مشکالت اورژانس باشد و برای موارد
عادی برای حفظ ســامتی خودشان  ،فعال مراجعه نداشته
باشند .و بیماران خاص نیز با سامانه  1519تماس بگیرند و

راهنمایــی الزم و هماهنگی الزم با بخشهای درمانی از
این طریق صورت گیرد.
وی افــزود  :کلیدی تریــن اصل در کنترل بیماری
،بحــث در خانه ماندن،نرفتن به مهمانی  ،مســافرت وعدم
مراجعه مهمان به منزل اســت کــه رعایت این موضوع
تاثیر مثبتی در کاهش ســطح ابتالی کارکنان صنعت نفت
گذاشته است.رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت تهران
تصریح کرد  :بیماری کرونا قدرت ســرایت باالیی دارد که
برای مقابله با آن ،بر کاهش تماس و قطع زنجیره انتقال
بیماری تاکید میشــود که اگر این توصیه رعایت نشود ،
عالوه بر اینکه تعــداد بیماران به طور روز افزون افزایش
مییابــد توان خدمات دهی کادر درمان نیز کاهش خواهد
داشــت و مشکل دوچندان میشود .زیرا در مکانهایی که
منع رفت و آمد رعایت نشده افزایش بیماری قابل مشاهده
اســت و خوشبختانه به نظر میآید در میان کارکنان صنعت
نفت و خانواده آنها خوب رعایت شده است.
وی خاطر نشــان کرد :جمعیت تحت پوشش،برای
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دریافــت داروها ،تجدید نســخ به مراکز درمانــگاه خانواده
مراجعــه کنند حتی برای عدم مراجعــه بیماران خاص به
مراکز درمانی و دریافت داروی این افراد فرد دیگرمورد تایید
میتوانــد مراجعه کند و داروها برای زمان طوالنی در نظر
گرفته شده است تا تردد به حداقل برسد
دکتر بهزادی تصریــح کرد  :در موارد اســتثنا برای
افرادی که کسی را برای دریافت دارو ندارند بخش پرستاری
در منــزل همکاری الزم را برای ارســال دارو به آنها انجام
میدهد.
وی با تاکید بر شرایط بحران اظهار داشت  :براساس
مطالعات اپیدمیولوژیک یک پیک گســترده درکل کشور
خواهد بود  ،امیدواریم ایــن پیک در جمعیت صنعت نفت
بزرگ نباشد  ،ما خودمان را برای بدترین شرایط آماده کرده
ایم .البته تاکنون نیز بخش پشتیبانی صنعت نفت بهداشت
ودرمان را یاری کرده اســت و امیدواریم بتوانیم توانمندی
سیســتم را حفظ و بر این بیماری غلبه کنیم و در حداقل
زمان ممکن به شرایط عادی برگردیم.

از اولیــن خــودروی
فرماندهــی عملیــات و
ارتباطــات مدیریت بحران
وزارت نفــت و همچنیــن
اولیــن اتوبــوس اورژانس
پــارس جنوبی بــا حضور
مهنــدس موســوی ،مدیر
عامل سازمان منطقه ویژه
پارس ،ســردار مطیعی ،جانشین فرمانده ارشد پدافند غیر عامل کشور
در حــوزه انرژی  ،دکتر مالکی رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت
بوشــهر وخارگ و جمعی از مدیران صنعت نفت و بهداشــت و درمان
رونمایی شــد .به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ؛ این خودرو از دو بخش تشکیل شده که بخش نخست مربوط
قرارگیری  4اپراتور کنترلر ارتباطات و قسمت دیگر مختص برگزاری
جلســات مدیریت بحران در نزدیکترین محل ایمن از حادثه اســت.
سیســتمهای ارتباطی این خودرو شامل  ،VMRرادیو مایکروویو ،فیبر
نوری LTE،و متوروال اســت که در صورت از دســت دادن یک الیه
ارتباطی ســایر الیههای ارتباطی وظیفه برقــراری ارتباط در حادثه با
مرکز فرماندهی بحران را بر عهده بگیرند.
این خودرو برای ســطح دو اضطرار پیش بینی شده است دارای
سویچر مرکز تلفن که ارتباط داخلی و بیرونی خودرو را برقرار میسازد،
ارتباط با شبکه از طریق فیبر نوری و رادیو مایکروویو و ارتباط بی سیم
 DMRکل منطقه پارس جنوبی از شــهرهای کاکی در استان بوشهر
تا پارســیان در استان هرمزگان و شهرســتان المرد در استان فارس
و تمامیسکوهای نفت و گاز دریایی را تحت پوشش قرار میدهد.
ایــن خــودرو از طریق بی ســیمهای آنالوگ متــوروال با کلیه
خودروهای آتش نشــانی در محل حادثه نیز مرتبط میشود و در الیه
بعدی یک  REPEATERنیز در صورت نیاز تا شــعاع  10کیلومتری
کلیه ارتباطات بی سیم منطقه را تحت پوشش قرار میدهد.
این خودرو برق الزم را از ســه الیه برق شــهری ،ژنراتور خود
خودرو و باتری خورشیدی برای سیستمهای حیاتی تامین میکند.
این خودرو منحصر به فرد همچنین دارای دوربینهای مدار بسته
داخلی و پوشش بیرونی ،دستگاه ظبط مکالمات ،تقویت کننده دریافت
سیگنال موبایل ،نرم افزار مدیریت مکالمات و مانیتوریگ صحنه است.
خودرو اطالعات مدیریت بحران همچنین مجهز به هلی شــات
تا شــعاع  5کیلومتر پروازی ،دو دکل  12متــری آنتن قابل تنظیم7 ،
پروژکتور روشــنایی اطراف خودرو ،یک دوربین  360درجه در باالی
آنتــن ،آنتنهای  LTEدیتا در کنار امکان برگزاری ویدئو کنفرانس در
داخل خودرو اســت.از ویژگی جالب دیگر این خودرو مدیریت بحران،
تجهیز شــدن به آنتنهای بی سیم  AIR BANDبرای برقرای ارتباط
با برج مراقبت فرودگاه و بالگردها درگیر در عملیات بحران است.
ساخت و تجهیز اولین اتوبوس اورژانس در سطح منطقه ویژه پارس

این خودرو به عنوان بیمارســتانی صحرایی در شــرایط بحران
مورد اســتفاده قرار میگیرد که دارای ژنراتور ،تجهیزات دفع فاضالب
بیمارستانی ،وسایل کمپین پرستاران و پزشکان و آسانسور حمل بیمار
به داخل است.این آمبوالنس دارای سه بخش است؛
 -1چهار تخت با امکانات اورژانس پیشرفته
 -2اتاق  CPRاحیا
 -3قسمت  Privateمختص بیماران سوختگی و شیمیایی

کمک صنعت نفت مسجدسلیمان در جهت مقابله
با کرونا

در راســتای مقابلــه با
ویــروس کرونــا و در حوزه
مســئولیت اجتماعی بهداشت
و درمان صنعت نفت مســجد
سلیمان و شرکت بهرهبرداری
نفــت و گاز مسجدســلیمان
 ،دســتگاههای گنــد زدایی
بیمارســتان  22بهمــن
مسجدسلیمان را خریداری کردند.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان در جهت اهمیت تأمین
سالمت و امنیت بهداشتی شهروندان منطقه  ،با همکاری مدیریت بهداشت و
درمان صنعت نفت مسجدسلیمان دستگاههای گندزدای اتاق ایزوله اورژانس
 ،بخش ایزوله تنفسی و واحد  ctاسکن بیمارستان  22مسجدسلیمان با صرف
اعتباری بالغ بر 000ر000ر000ر 5ریال خریداری و نصب کردند.
الزم به توضیح است دســتگاههای گندزدای هوا اتاق ایزوله اورژانس،
بخش ایزوله تنفســی  ،واحد ســی تی اســکن دارای قابلیت گندزدایی ۲۰۰
مترمربع و دارای عالی ترین تاییدیهها میباشد و با تولید اکسیدکنندههایی از
جمله ازن و یون هیدروکسید بر روی ذرات معلق جامد تاثیر میگذارد و آنها را
از فضای تنفسی خارج کرده و آلودگیهای گازی را تغییر ماهیت داده و به دی
اکسید کربن بی خطر و رطوبت تبدیل میکند.
همزمان با این اقدام از سوی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان
و مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان ؛ دستگاههای کمک
تنفس تهاجمیوغیر تهاجمیجهت بهبود حال بیماران بســتری بامشــکالت
تنفسی نیز خریداری و به بیمارستان ٢٢بهمن تحویل داده شد .
عالوه براین ١٥دستگاه تب سنج وپالس اکسی متر درجهت غربالگری
بیماران در پایگاههای مستقر در سطح شهر در اختیار مرکز بهداشت شهر قرار
داده شد  .درکنار این خدمات ،از سوی مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت
نیز اقالم قابل توجه ای ازتجهیزات مصرفی پزشکی ومحافظت فردی بالغ بر
000ر000ر500ر1ریال را درجهت حفاظت وایمنی پزشکان و پرسنل بهداشت
درمان شهر دراختیار بیمارستان ٢٢بهمن قرار داد .
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OPEC+ Clinch 10mbd Output Cut Deal
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said the
coalition of oil producers at the
Organization of the Petroleum
Exporting Countries (OPEC)
and their non-OPEC allies had
agreed to curtail the group’s
output by 10 mbd.
Speaking to Shana following a
marathon webinar in the wee
hours of Friday, Mr. Zangeneh
said the cuts would be jointed
by other producers including the
US, Brazil and Canada.He said
the 10mbd cuts were considered

for the months of May and June
2020 which would be followed
by 8mbd cuts for the rest of the
year.Moreover, according to
Zangeneh, a cut of 6mbd would
also be implemented for January
2021 through April 2022; the
first time such deep cuts and
long period ever considered in
OPEC.“There were some issues
in the conference and some
discussions will be continued
especially with Mexico, which
needed more time to agree on
certain topics,” he added.

OPEC+ Hammering Out Historic Cut Deal
Iranian Minister of Petroleum Bijan
Zangeneh said the Organization of
the Petroleum Exporting Countries
(OPEC) and its non-OPEC allies,
especially Russia, were finalizing
an agreement to cut production by
at least 10 million barrels per day.
Speaking in a televised live interview on Thursday evening, Mr.
Zangeneh said there were two proposals to reduce OPEC+ oil output

by 10 and 11 million barrels per
day.“These figures are apart from
the cuts expected of countries such
as Brazil, Norway and the United
States,” he said.If the production
reduction is 10 mbd, he said, the
share of each country is a 22% reduction.Iran, Venezuela and Libya
are exempt from production cuts,
the Iranian Minister of Petroleum
added.
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NIDC Drills 6 Wells in 15 Days

The National Iranian Drilling Company (NIDC) has
spudded 6 oil and gas wells over the first 15 days
of the current Iranian calendar year which began on
March 21.
According to the company, Director of Consolidated
Planning of NIDC Babak Zangeneh said the wells
included 2 development wells and 4 workover
projects.All the wells are in the fields operated by
the National Iranian South Oil Company (NISOC).
NIDC enjoys 70 offshore and land drilling rigs.

Iran to Resume Gas Exports to
Turkey Soon: NIGC

National Iranian Gas Company (NIGC) says
Iranian gas exports to Turkey will resume in a few
days after repairing the gas pipeline from Iran to
Turkey which was hit by an explosion on Tuesday
morning.Turkish gas imports from Iran were halted
due to an explosion in a natural gas pipeline inside
Turkey near Iran’s Bazargan border with Turkey on
Tuesday.The director of dispatching of the National
Gas Company, Mehdi Jamshidi-Dana, told Shana
that Iranian gas exports to Turkey would resume
after repairing the damaged section of the pipeline
within the next few days.He said the explosion occurred in part of the pipeline to Turkey on Turkish
soil about 1.5 kilometers from the Bazargan border
and resulted in a fire and a halt in gas exports since
6:50 am on Tuesday.“The damaged part of Iran›s
gas export pipeline to Turkey will be repaired within
the next few days,” he said.As a rule of thumb, such
repairing operations take between three to 7 days
depending on the damage done to the pipeline, the
official said.The pipeline carries around 10 billion
cubic meters of Iranian gas to Turkey annually, and
has been hit by terrorist attacks since the 1990s.

Investment in Oil Startups
The idea of establishing oil startups was first
raised less than a year ago by Petroleum Minister Bijan Zangeneh. The minister gave instructions to the Office of Deputy Minister of Petroleum for Engineering, Research and Technology
to follow up on the formation of oil startups. To
that effect, Petroleum Ministry has now allotted
18,000 of land for knowledge-based and startup
companies involved in the oil sector.
Addressing a group of 250 oil startups and
knowledge-based companies, Zangeneh said
permission had been given for the establishment of the Petroleum Industry Research and
Innovation Fund with an initial capital of IRR
1,000 billion to support startups.The minister
expressed hope that startups would bring about
changes in the petroleum industry and resolve
many problems including energy efficiency.Iran
has more than 700 billion barrels of oil in deposits with a recovery rate of below 30%. Zangeneh said with oil price at $50, a 1% increase
in the recovery rate of reservoirs would earn
the country $350-400 billion. “Therefore, we
should not let it go so easily because this wealth
belongs to people and we can’t abandon it,”
he added.According to him, over recent years
the Petroleum Ministry has sought to attract
investment and develop technical knowhow
for enhancing recovery rate from oil reservoirs.
However, US sanctions have barred transfer of
cutting edge technologies to Iran. Under such
circumstances, startups and knowledge-based
companies can resolve the problems of Iranian
oil firms seeking to boost their productivity.
Over the past one year, Petroleum Ministry
has moved to support action for oil startups.
Less than one year has passed and the number
of startups willing to be active in the oil sector
is increasing.Oil production companies and
contractors have asked startups and knowledgebased companies to present their solutions for
the existing problems.During the gathering,
contractors and oil production companies made
clear their technological needs to startups and
knowledge-based companies, and asked them to
meet their technological needs. They guaranteed
persistent cooperation in case the startups and
knowledge-based companies manage to provide
suitable solutions.Ali Vahdat, manager of Innovation and Prosperity Fund, said the fund’s

financial instruments had been completed.He
added that over the past one year, IRR 21,000
billion had been injected into knowledge-based
companies while IRR 11,000 billion had been
issued in banking guarantees for knowledgebased companies and startups.The fund offers
such services as guaranteeing purchase and
quality, providing leasing facilities and financial
instruments, as well as investment and issuing
innovation bonds for knowledge-based companies and startups.
Minister as ‘Mentor’
Minister Zangeneh has over the past one year
focused on the activity of startups. Addressing
the gathering, he said he was making efforts to
help startups and knowledge-based companies as “mentor”.He said he would share his
experience with these companies so that the
future generation would hopefully work for the
development of the country.“Over this [past
one-year] period, I have realized that many
mechanisms have been worked out for supporting knowledge-based companies and startups.
But as there was no customer, knowledge-based
companies failed to benefit from these mechanisms effectively,” he added.Zangeneh’s support
for the development of ideas and technology
is not limited to startups and knowledge-based
companies in the oil sector. During his term in
office in 1997, Zangeneh introduced upstream
oil disciplines at universities. That was followed
by the establishment of oil institutes at universities.The minister recalls how painful was the
task of linking the petroleum industry with universities, saying: “We are currently witnessing
oil and university linked up. Gone is the time
when universities accused the petroleum industry of being non-cooperative or the oil industry
staff say ‘they are just university professors and
know nothing of practical work’.”Zangeneh
said engagement of researchers at the Research
Institute of Petroleum Industry (RIPI) and
formation of knowledge-based companies
and startups were among supporting measures
undertaken by the Petroleum Ministry.“The
MOU recently signed for sponge and needle
coke was like knowledge-based companies in
nature. Two strategic products for aluminum
and steel production will be supplied with an
investment of about $1 billion by the Bandar

Abbas and Imam Khomeini oil refineries,” he
added.Zangeneh said: “When I focused on the
issue of knowledge-based companies, I thought
of holding numerous joint meetings with
them and my colleagues in order to learn from
them.”“The most significant thing I learnt from
them was the necessity of creating a suitable
ecosystem for knowledge-based companies,”
he said. He added that an ecosystem would give
identity to knowledge-based companies and
bring them together to learn more than science
and technology.
Problems Not Limited to Engineering
Zangeneh said working with knowledge-based
companies would give rise to major developments in the petroleum industry.“Some may
think that our problems in the petroleum
industry would be limited to engineering. That
is while our problems are mainly related to
non-engineering rather than engineering issues.
Startups can of help to us in this regard and
they resolve many of our problems,” he said.
Zangeneh cited the example of fuel smuggling
as a challenge unrelated to engineering. He said:
“We have to find a remedy. The issue of energy
efficiency is unlimited and we are very weak
at it.”
Petroleum Ministry Measures for Startups
Zangeneh also outlined the measures taken by
his ministry in support of knowledge-based
companies.He touched on the allotment of
18,000 ha of land for the construction of a
park of technology in Shahr-e Rey to house
knowledge-based companies and startups,
setting up the Petroleum Industry Research and
Innovation Fund with an initial capital of IRR
1,000 billion in partnership with the Ministry of
Science, Research and Technology, Innovation
and Prosperity Fund, presenting oil companies’ technological needs to knowledge-based
companies and startups, credit allocation to
knowledge-based companies and activating the
system of commodity and equipment purchase
guarantee.Zangeneh said 100 startups and
knowledge-based companies would be soon set
up in Shahr-e Rey.
What Did Startups Want?
Zangeneh visited 200 booths of companies
which have been present at the exhibition for
three years. On the sidelines of the event, 40

panel discussions were held for interaction and
acquisition of knowledge on technological supply and demand.Following his visit, Zangeneh
said he was happy with the big activity of
knowledge-based companies.Some startups and
knowledge-based companies complained that
the process of qualification for cooperation with
the petroleum industry was long.In response,
Zangeneh said the petroleum industry required
compliance with high standards. He, however, said, that should not lead to inconclusive
administrative procedures.The risk caused by
any beginning was also among concerns raised
by knowledge-based actors. In this regard, Zangeneh said the Petroleum Ministry would hedge
such risks as part of its support for startups and
knowledge-based companies. He noted that
risks should not be transmitted to consumers,
in which case, the consumer will evade any
cooperation.“But we want to encourage consumers to come and strike agreements without
having to worry about risks,” he said.
Facilitating Startup Activity
Saeed Mohammadzadeh, deputy minister of
petroleum for engineering, research and technology, said research and innovation constituted
the most significant practical tool for supporting startups and knowledge-based companies.
He said instructions for that purpose had been
promulgated, adding that this instrument was
expected to hedge risks and present models
for guaranteeing purchase in a bid to pave the
ground for the presence of various sectors.He
highlighted the Petroleum Ministry’s effective
and serious measures regarding standards,
saying: “The issue of updating standards and
upgrading the body issuing quality certificate
in the petroleum industry is seriously being
followed up on.”Hassan Montazer Torbati, CEO
of National Iranian Gas Company (NIGC), said
28 gas industry items had been identified to be
manufactured domestically. He said the Petroleum Ministry was trying to supply the technical
needs of companies through knowledge-based
companies and startups.He called on knowledge-based companies to present their technological ideas on consumption management to
NIGC, noting that domestic and industrial gas
consumption in Iran was high due to the low
price of this energy commodity.Ali Pajoohan,

CEO of Petrochemical Research and Technology (PRTC), said his company was ready for
any type of cooperation with knowledge-based
companies and startups to meet petrochemical industry needs.He said good connections
had been made with researchers in various
sectors.“In light of our appropriate infrastructure
and facilities at PRTC centers in Tehran, Arak
and Mahshahr, we will test the achievements
and products of knowledge-based companies
and startups at our centers and introduce them to
the petrochemical industry in compliance with
standards,” he added.Pajoohan said numerous
agreements were signed with petrochemical
companies to supply their needs and facilitate
the presence of knowledge-based companies
and startups based on new instructions and in
light of the needs of petrochemical plants.On
the sidelines of the event, four MOUs were
signed with the Persian Gulf Park of Science
and Technology, Isfahan Park of Science and
Technology, Khorasan Razavi Park of Science
and Technology and Khuzestan Park of Science
and Technology. The MOUs were signed in the
presence of Minister Zangeneh and Minister
of Science, Research and Technology Mansour
Gholami.These MOUs were mainly aimed at a
better use of scientific potential and capacities
of these centers with a view to achieving oil,
gas, refining and petrochemical technologies
and commercializing them in favor of meeting
petrochemical needs.Meantime, an MOU was
signed between petrochemical companies for
the establishment of knowledge-based companies in Kish Island. This memorandum was
signed to help petrochemical industry development with domestic capabilities.It was signed
between Ali Vatani, senior presidential advisor
for scientific and technological affairs, Jafar
Rabiei, CEO of Persian Gulf Petrochemical
Industries Company, Gholam-Hossein Mozaffari, CEO of Kish Free Zone Organization,
Hojjatollah Seyedi, CEO of Bank Saderat Iran,
and Majid Mohammadpour, CEO of Society of
Iranian Petroleum Industry Equipment Manufacturers (SIPIEM).Seyedi has said the MOU
would allow for the allocation of IRR 25,000
billion to domestic manufacturers.
Courtesy of Iran Petroleum
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دورکاری در شرکتها ،ابزارها و راهکارهای
غلبهبرچالشهایاجرایی

یادداشت
اعالم آمادگی کارگروه ویژه حمایت از تولید
ملی و تابآوری صنعتی دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت برای تدوین چارچوب مناسب
برای جهش تولید

در پی ابالغیه مهندس میرســلیم ،رییس کمیسیون زیربنایی و
تولیدی دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام به روسای کمیتهها
و کارگروههــای تخصصی و زیرمجموعه کمیســیون متبوع ،مبنی بر
بررســی ،آسیبشناسی و ارائه چارچوب مناســب برای جهش تولید،
محمدباقــر عالی رییــس کارگروه حمایت از تولیــد ملی و تابآوری
صنعتی مجمع آمادگی خود و ســایر اعضــای کارگروه را برای تدوین
چارچوب جهش تولید اعالم نمود.
وی گفــت :در این خصــوص از همــکاری و همافزایی علمی،
مطالعاتی و عملیاتی سازمانها و مراکز صنعتی کشور از جمله سازمان
گســترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و وابسته بهویژه
سازمان مدیریت صنعتی برای تدوین الزامات و چارچوب جهش تولید
و بکارگیــری راهکارهای مناســب برای تحقق عملــی منویات مقام
معظم رهبری و وزارت صنعــت ،معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی
جهش تولید بهرهخواهد برد.عالی ابراز امیدواری کرد تا همگام با سایر
کمیتهها و کارگروههای تخصصی مجمع نتایج این مطالعه را به زودی
برای بهرهبرداری سیاســتگذاران ،برنامهریزان و متولیان بخشهای
صنعتی کشور ارائه و از طریق مجمع بر اجرای آنها نظارت شود.

بســیاری از کســب و کارهــا در
کشورهایی که درگیر شــیوع کرونا شدند
دفاتر خود را تعطیــل کردند و دورکاری را
تجربه کردند.

البته این شروع قطعا بیپایان خواهد
بود زیــرا پس از این دوران ،بســیاری از
شــرکتها و مدیران آنها با کسب تجربه
موفق دورکاری و بهــرهوری از آن ،رفته
رفته فرهنگ آن را در شرکت خود جاری
خواهند کــرد و از مزایــای آن بهرهمند
میشوند.
طبق آمارهای رســمی 70درصد
کارمنــدان دنیــا حداقل یــک روز در
هفتــه دورکاری میکننــد همچنیــن
مطالعــات  ،Citrixفراهمکننده فضای
کار دیجیتال و ابــری ،با بیش از ۱۰۰
میلیــون کاربر در  ۴۰۰هزار ســازمان
نشــان میدهد که  50درصــد نیروها
در ایاالت متحده ســال  2020دورکار
خواهند شــد.البته باید تمام جوانب این
کار را در نظر گرفت؛ در واقع دورکاری
هم مزایایــی دارد و هم معایب و قطعا
چالشهای فراوانــی را برای مدیران و
کارمندان خواهد داشت.در این کالس
سازمان مدیریت صنعتی قصد دارد با به
اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در حل
چالشهای دورکاری و معرفی ابزارهای
فناورانــه و دیجیتال جهــت مدیریت
مناســب آن به مدیران عالقمند کمک
کند تا با مدیریــت صحیح چالشهای
پیش رو از دورکاری حداکثر بهرهوری
را داشته باشند.
در پایان این دوره شرکتکنندگان
به جــواب ســواالت زیر و بســیاری از
چالشهای دورکاری میرسند:
با اجرای دورکاری چگونه از درست
کار کردن کارمندان خود مطمئن شوم؟

بهرهوری کارمندان بیشــتر خواهد
شد یا کمتر؟ چگونه آن را باال نگه دارم؟
در کسب و کار من چگونه کارهای
فراینــدی زمانی که کارمنــدان کنار هم
نیستند انجام خواهد شد؟
چگونــه بر کیفیــت کار و عملکرد
کارمندان خود نظارت داشته باشم؟
بــا دورکاری صمیمیــت و رابطــه
دوستانه همکاری به وجود آمده در شرکت
از بین نخواهد رفت؟
چگونه مدارک و مستندات شرکت را
بایگانی کنم؟ این بایگانی قابل دسترسی
چه کســانی خواهد بود؟ آیا امنیت کافی
را دارد؟
دسترســی به ایمیلها و فایلهای
ذخیره شــده در رایانههای شرکت برای
کارمندان ضروری اســت چگونه آن را با
دورکاری مدیریت کنم؟

جلسات روزانه خود را چگونه برگزار
کنم؟ صورتجلسات چگونه ثبت و ضبط
شود؟
....
سرفصلهای دوره:
اهمیت و ضرورت دورکاری
ریسکها و چالشهای اجرایی
راهکارهــای مبتنــی بــر فناوری
اطالعات
معرفی چند ابزار مفید و کاربردی
کارگاه آموزشــی یکی از ابزارهای
کاربردی
راهکارهای مدیریتی
مالحظات و نکات اجرایی
مخاطبین دوره:
مدیرانی کــه عالقمند هســتند با
جاری سازی فرهنگ دورکاری هزینههای
شرکت یا سازمان خود را کاهش دهند.

گزار

چند سالی اســت که صنعت پتروشیمیرا
صنعتی ارزآور معرفی میکنند و اهمیت و ارزش
همکاری و فراهم آوردن زمینه برای توسعه این
صنعت بهخوبی شناخته شده است .در چند دهه
گذشته این صنعت با فراز و نشیب و سختیهای
زیاد ،از شــرایط تهدیدکننده عبور کرده و خود
را به این برهه از زمان رســانده است .زمانی که
نهتنها بــرای تأمین نیاز داخلی صنعت ،بلکه در
صادرات و حفــظ موقعیت ایران در بازار منطقه
و بازارهای جهانی پیشــرو بودند .این صنعت با
وجود تغییــرات گســترده ،مدیریتهای متعدد
و برنامهریزیهای باالســری که گاه موجبات
مشقت بیشــتر را فراهم کردند ،توانست شرایط
توســعه در دوران تحریم را از ســر بگذراند و
امروز همچنان در حالی که تحریمها گستردهتر
و پیچیدهتــر شــده ،در خط مقــدم این جنگ
اقتصادی بایستد.
بســیاری از پروژههایی که در این سالها
بهعنــوان تعهدهای صنعت پتروشــیمیتعیین
شــدند ،به دلیل تغییرات مدیریتی ،نبود سرمایه
و حمایت دولتی حضور نداشــتن ســرمایهگذار
خارجــی یا ســایر عوامل متوقف یــا نیمهکاره
ماندنــد ،یا با کنــدی ادامه داشــتند .در دولت
یازدهم تالش شــد تا تعیین تکلیف شوند و از
ایــن زمان بود که مدیــران باتدبیر این صنعت
برای پتروشیمیســه دوره توسعه یا سه جهش
را پیشبینی کردند .ســه دوره یا ســه جهشی
که بخشــی از آنها محقق شده و باید با خیزی
بلند و مســتمر برای ادامــه آن حرکت کرد .بر
این اســاس ،آنچه در دهههای  ۷۰و  ۸۰صنعت
پتروشیمیرخ داد و باعث معرفی این صنعت به
عرصههای داخلی و خارجی صنعت نفت شــد،
بهعنوان جهش اول معرفی شد .در جهش دوم
که بین سالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۴۰۰پیشبینیشده
 ۳۹طرح قــرار دارد که  ۲۷طــرح آن در حال
اجراست و مابقی به بهرهبرداری رسیدهاند .برای
تحقق اهــداف جهش دوم طبــق پیشبینیها
 ۱۷میلیارد دالر ســرمایهگذاری نیاز اســت ،اما
بخش قابلتوجهــی از پروژههای مهم صنعت
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ش تحلیلی

نظر به برنامه ترســیم شده برای ســازمان در سال  ٩٩و تحقق
شعار جهش تولید با رویكرد اقتصاد دیجیتال ،سازمان مدیریت صنعتی
در نظــر دارد از طرحهــا ،ایدهها و پلتفرمهای مجــازی حوزههای
آموزش ،مشاوره ،پژوهش ،توسعه كسب و كار و وبینارهای خلق درآمد
حمایت نماید.
 -١بــه طرحها و ايدههــای برگزيده پس از بررســی در كميته
نوآوری و توسعه كسب و كار سازمان جوائز نفيس اهدا میشود.
 -٢صاحبــان طــرح و ايده ،در صورت تمایل بــا حفظ مالکیت
معنوی امكان مشاركت و یا اجرای پروژه را خواهند داشت.
 -۳صاحبان طرح و ايده میتوانند از مشاوره پيشكسوتان همكار
سازمان در راستای پيشبرد طرحها و ايدههای خود بهرهمند شود.
لطفا طرحها و ايدههای خود را تا تاريخ  ۳۱فروردینماه به نشانی
تهران ،خیابان ولیعصر (عج) نبش خیابان جام جم ســازمان مدیریت
صنعتی ،ساختمان مرکزی طبقه سوم دفتر مدیرعامل ارسال فرمایید.
همچنين شماره واتسآپ  09126970684پاسخگوی سواالت
شما است.
نتايــج طرحها و ايدههای برگزيده شــما پس از داوری از طريق
پست الکترونیکی  info@imi.irبه اطالع خواهد رسید.

صنعت پتروشیمیپارسال در خط مقدم جنگ اقتصادی بود؛

پتروشیمی ،برای جهش سوم یعنی در سالهای
 ۱۴۰۰تــا  ۱۴۰۴پیشبینی شــدهاند .برای این
دوره  ۲۶طرح در نظر گرفته شده که همه آنها در
دست اجرا هستند و با تکمیل آنها ظرفیت تولید
صنعت پتروشــیمیبه  ۱۳۳میلیون تن میرسد،
البته اعالم شــده که برای تکمیل این طرحها
و تحقق اهداف جهش سوم به  ۲۳میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز داریم و همه تالش مجموعه
صنعت پتروشــیمیو وزارت نفت این است که
بتواند این ســرمایهگذاری را در جهش سوم با
وجود شرایط سخت تحریمیمحقق کند .جهش
دوم و ســوم بخشهایی از برنامههای پنجم و
ششم توسعه اقتصادی کشورمان بوده و هستند
و صنعت پتروشیمیو اقتصاد کشور با بهرهگیری
از شــرایط اقتصادی توانستهاند بهطور همزمان
ارزشافزوده متقابلی برای یکدیگر داشته باشند.
وقتی رئیسجمهوری پتروشیمیرا تحسین
میکند

مدیران یــا سرپرســتانی که برای
اجرای دورکاری در پیشامد کرونا با چالش
روبرو شدند.
مدیرانی که نتوانستند ابزار مناسبی
جهــت ســنجش و مدیریــت عملکرد
کارمندان دورکار خود بیایند.
ِ
مدیرانــی که در مدیریت کســب و
کارشــان در دوران بحران کرونا با چالش
روبرو شده اند.
مدیران فناوری اطالعات
مدیران منابع انسانی
معرفی مدرس دوره:
دکتر محمد مهدی کاشف
هم بنیانگــذار ،عضو هیئت مدیره
و مدیــر تحول دیجیتال پلتفرم ســوییچ
()switch.ir
بنیانگــذار و رئیــس هیئت مدیره
شرکت تحول دیجیتال پانوسا

مدیر فناوری ارتباطات و اطالعات،
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران
نماینده اتاق ایران در کمیته تجارت
الکترونیکــی و کمیســیون اقتصــادی و
اجتماعی آســیا و اقیانوسیه سازمان ملل
()UNESCAP
مدیــر پروژههای تبادل گواهی مبدا
الکترونیکی ایــران و کره جنوبی ،ایران و
ترکیه ،انباره داده ()Data warehouse
اتــاق ایــران ،ســامانه  B2Bهیاتهای
تجاری بینالمللی
عضو کمیته راهبردی فاوا اتاق ایران
ســابقه تدریس دورههای مدیریت
فنــاوری اطالعات در ســازمان مدیریت
صنعتی
دکتری مدیریت فناوری اطالعات،
دانشگاه ملی سئول ()SNU

فراخوان ایدههای نوآورانه همسو با شعار
سال و رویکردهای اقتصادی سازمان مدیریت
صنعتی

اما در سال  ۱۳۹۸که سالی سخت و پر فراز
و نشــیب تا آخرین روزهایش بود ،پتروشیمیها
توانستند نقش بیبدیل خود را باز هم ایفا کنند
و تحســین رئیسجمهوری را به دست بیاورند.
حســن روحانــی ،رئیسجمهوری در مراســم
روز ملی صنعت پتروشــیمیحضور ســرداران و
سربازان جبهه اقتصادی را گام دوم موفقیت در
برابر توطئه دشمنان دانست و گفت :سرداران و
سربازان جبهه اقتصاد به میدان آمدند و این بار
را بر دوش گرفتند .دشــمنان فکر کردند که اگر
درآمدهای نفتی کشــور را کاهش دهند ،درآمد
ارزی کشــور دچار اختالل میشود و بر همین
اســاس روی نفت خام فشــار آوردند ،اما همه
صنعتگــران و کارآفرینــان از جمله صنعتگران
پتروشیمیکشــور که در خط مقدم بودند ،وارد
میدان شــدند و فعالیت کردنــد ،بهگونهای که
در میان درآمدهای صادرات غیرنفتی کشــور،

در انتظار روبان قرمز

پتروشــیمیمقدم است .رئیسجمهوری با اشاره
به گزارش رئیسکل بانک مرکزی گفت :بر این
اســاس  ۲۰درصد نیازهای ارزی کشور و بیش
از  ۵۰درصد ارز ســامانه نیما از ســوی صنعت
پتروشیمیتأمین میشــود و این نشان میدهد
که امروز پتروشــیمیدر خط مقــدم قرار دارد و
وقتی صنعتی در خط مقدم باشد و بار مسئولیت
سنگین کشــور را بر دوش داشته باشد ،وظیفه
همه ما حمایت است .مردم ،افکار عمومیو همه
از جمله دســتگاه اجرایی ،قوه قضاییه و مجلس
باید از کســانی که این افتخار بزرگ را نصیب
کشــور کردند ،حمایت کننــد .درواقع صنعت
پتروشیمیبرای این خط مقدم بودن ،تالشهای
زیادی داشــته و حرفها و دلخوریهای زیادی
را تحمل کرده و حــاال با هر افتتاح واحد جدید
تــاش میکند تا دل خانواده خود و دل صنعت
نفت و کل کشــور را شــاد کند .در سال ۱۳۹۸
تعــداد زیادی از پروژهها در آســتانه افتتاح قرار
داشــتند ،اما تنهــا فرصت افتتاح بــه فاز دوم
پتروشیمیتخت جمشــید رسید و شروع به کار
رسمیتعدادی از پتروشیمیها برای سال ۱۳۹۹

ماند .فاز دوم پتروشــیمیتخت جمشید با هدف
بینیازی کشــور از واردات مواد اولیه مورد نیاز
صنایع تولید الســتیک و تایــر در منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی«ماهشهر» با حضور سورنا
ستاری ،معاون علمیو فناوری رئیسجمهوری
و بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمیافتتاح شــد .فاز دوم پتروشیمیتخت
جمشید ماهشهر بزرگترین مجتمع تولیدکننده
ماده اولیه الســتیک (پلیبوتادینرابر) کشــور
بوده که بــا افتتاح و بهرهبــرداری از این طرح
با ظرفیت تولید ســاالنه  ۵۵هزار تن محصول
خاص پلیمری (پیبــیآر) ،خوراک و مواد اولیه
صنایع تولید تایر و الســتیک تأمین میشود و
کشــور از واردات برخی انواع (گریدهای) خاص
این محصول پلیمری بینیاز خواهد شد.
در نوبت افتتاح

وزیر نفت از ابتدای ســال  ۱۳۹۸اعالم
کرده بود که پنج پتروشــیمیدر نوبت افتتاح
هستند و در این مدت میتوانند تولید آزمایشی
خود را آغاز کنند .بیژن زنگنه ،وعده افتتاح فاز
نخست الفین پتروشیمیبوشهر ،الفین ایالم،

 ،۹۹سال افتتاحها

متانول ســبالن ،اوره و آمونیــاک لردگان،
پتروشیمیمیاندوآب و پاالیشگاه گاز بیدبلند را
داد و هماکنون تولید آزمایش این واحدها آغاز
شده و در آستانه افتتاح و در نوبت مراسمیبا
حضور مســئوالن کشور هســتند؛ اما از این
میان شــرکت ملی صنایع پتروشــیمیاعالم
کرده است که سه پتروشــیمیمتانول کاوه،
بوشــهر و الفین ایالم بــرای روزهای پایانی
امســال آماده افتتاح هســتند و حــال باید
منتظر روزهای جشــن برای آنها باشــیم .بر
این اساس ،فاز نخســت پتروشیمیبوشهر با
ظرفیت تولید ســاالنه  ۴میلیون و  ۱۱۱هزار
تن محصول پایه در منطقه عســلویه با ۹۹
درصد پیشــرفت ،آماده بهرهبرداری اســت.
فاز یک مجتمــع پتروشیمیبوشــهر دارای
بخشهای شیرینسازی گاز ،استحصال اتان،
تولید متانول ،آب و واحد تولید اکسیژن است.
همچنین متانــول کاوه بهعنوان بزرگترین
طــرح تولید متانول جهان بــا ظرفیت تولید
ســاالنه  ۲میلیون و  ۳۱۰هزار تن محصول
ســهمیقابلتوجه در افزایــش تولیــدات
پتروشــیمیخواهد داشت .این پروژه به دلیل
نزدیکی به دریا و داشــتن اسکله اختصاصی،
امتیاز خوبــی برای صــادرات دارد .فاز دوم
توسعه پتروشــیمیایالم هم با ظرفیت تولید
ســاالنه  ۸۰۰هزار تن اتیلن ،بنزین پیرولیز،
پروپیلن در گریدهای شــیمیایی و پلیمری و
ســوخت مایع به بهرهبرداری خواهد رســید.
پتروشــیمیایالم از لحاظ وســعت ،ظرفیت
تولید و تعداد واحدهای فرآیندی ،بزرگترین
پتروشیمیغرب کشور است و میتواند ساالنه
 ۱۵۰هزارتــن اتیلن مازاد بــر مصرف واحد
پلیاتیلن خــود را به خط لولــه اتیلن غرب
تزریق کنــد و این روزها عمومــ ًا حدود ۹۰
درصد پیشرفت دارند.

امــا قــرار اســت نوبــت افتتــاح تعداد
قابلتوجهی از پتروشیمیها به سال  ۹۹برسد و
در این میان متانول سبالن ،پتروشیمیلردگان و
پتروشیمیمسجدسلیمان در نوبت افتتاح هستند.
طرح ســبالن در زمینی به مســاحت  ۷هکتار
در فاز دوم منطقــه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(عسلویه) برای تولید یک میلیون و  ۶۵۰هزار تن
ظرفیت ،پیشبینی شده و در آستانه بهرهبرداری
است .متانول سبالن از جمله طرحهایی بود که
به دلیل همکاری نکردن الیسنسور برای تأمین
کاتالیست با کمیتأخیر روبهرو شد؛ اما سرانجام
با کمک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمینیاز
این مجموعه تأمین شده و در آستانه بهرهبرداری
است .مجتمع پتروشیمیلردگان با ظرفیت تولید
ســاالنه یک میلیــون و  ۷۵۵هزار تن محصول
در استان چهارمحال و بختیاری (منطقه فالرد)
و محصوالت تولیدی آن اوره و آمونیاک اســت
که بخش عمــدهای از آمونیاک برای تولید اوره
در داخل مجتمع مصرف میشــود و بقیه برای
عرضه مستقیم به بازار در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر بید بلند  ،۲یکی از پروژههای مهم
صنعت نفت و گاز کشــور به شــمار میرود که
با جمعآوری گازهــای همراه از محدوده جنوب
شرقی کشور از اتالف ســرمایه ملی جلوگیری
میکند و همزمــان از مقدار آالیندگی بیشــتر
میکاهد .فراوردههای این مجموعه شامل متان،
اتان ،پروپان ،بوتان ،گاز اسیدی و میعانات است.
این مجموعه که روزهای پایانی عملیات اجرایی
را میگذراند ،در نوبت برنامههای افتتاح اســت؛
همچنین طرح اوره و آمونیاک مسجدســلیمان
با هدف تولید ســاالنه  ۶۶۰هــزار تن آمونیاک
و  ۱۰۷۳هــزار تن اوره با مصرف ســاالنه ۸۶۱
میلیــون مترمکعب گاز طبیعی بهعنوان خوراک،
در زمینی به مساحت  ۵۰هکتار در منطقه هفت
شهیدان مسجدسلیمان اســتان خوزستان آغاز
بهکار کرده و جزو پروژههای تأخیری اســت که
دیگــر در روزهای پایانی و منتهی به افتتاح قرار
گرفته است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزیده
همزمان با آغاز سال «جهش تولید»؛

طرح راهبردی انبار نفت سردار شهید قاسم
سلیمانی به بهرهبرداری رسید

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتــی منطقه ارومیه از

بهرهبرداری فاز نخست طرح راهبردی انبار نفت جدید ارومیه (مزین
به نام ســردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی) همزمان با آغاز سال
«جهش تولید» خبر داد.

احمد مجرد گفت :همزمان با امکان رســید و ذخیرهســازی
نخســتین محمولــه  ۱۲۰میلیــون لیتری فــرآورده در صبح روز
سهشنبه ( ۱۹فروردینماه) فاز نخست طرح انبار نفت جدید ارومیه
(سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) به بهرهبرداری رسید.وی افزود:
این انبار در زمینی به مســاحت  ۵۰هکتار و با  ۱۱مخزن ســقف
شــناور به ظرفیت  ۱۲۰میلیون لیتــر در کیلومتر  ۲۰جاده ارومیه
 تبریز احداث شده است.مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههاینفتی منطقه ارومیه تأکید کرد :در این انبار ۳۲ ،ســکوی تخلیه و
بارگیــری بهطور همزمان فعال بوده و با تازهترین اســتانداردهای
زیســت محیطی ،ایمنی و پدافند غیرعامل و مجهز به سیســتم
الکترونیکی اندازهگیری مخازن طراحی و ساخته شده است.مجرد
دربــاره پروژههای جانبی انبار جدید نفــت ارومیه گفت :خط لوله
جدید انشــعابی این انبار به طول  ۱۶کیلومتر از خط لوله میاندوآب
 ارومیه به پایانه جدید ارومیه توســط شــرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران احداث شــده و به بهرهبرداری رسیده و خط
لوله  ۲۱۹کیلومتری مســیر تبریز  -ســلماس  -ارومیه نیز با ۹۳
درصد پیشــرفت در حال تکمیل و راهاندازی اســت.وی با اشاره
به اینکه با همکاری شــرکت ملی خطوط لولــه و مخابرات نفت
شــمالغرب ،امروز رسید و ذخیرهســازی انواع فرآوردههای نفتی
در مخازن انبار نفت ســردار شهید قاسم سلیمانی آغاز شد ،افزود:
امکان ارســال و ذخیره ســه فرآورده بنزین ،نفتگاز و نفتسفید
در انبار نفت سپهبد شــهید قاسم سلیمانی فراهم شده است.مدیر
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه هزینه ساخت
و بهرهبرداری از این پروژه را با احتســاب خطوط لوله و مخابرات
نفت در دو مســیر خط لوله یادشده شــده ۴ ،هزار و  ۶۰۰میلیارد
ریال اعالم کــرد و گفت :تکمیل نهایی برداشــت و توزیع بار از
مخازن انبار نفت تا پایان ســال به  ۱۰۰میلیــارد ریال اعتبار نیاز
دارد.مجرد یکی از اهداف اصلی طراحی و ســاخت انبار نفت جدید
را صادرات سوخت به کشــورهای همسایه عنوان کرد و گفت :با
راهانــدازی این انبار ،منطقه به یکهاب صادراتی ســوخت تبدیل
میشود و زیرساختهای اقتصادی استان آذربایجان غربی و کشور
ارتقا مییابد.
در سال «جهش تولید» و شرایط مبارزه با ویروس کرونا محقق شد؛

سوخت رسانی به انبار نفت جدید ارومیه با
خط لوله  ۸اینچ

مدیر منطقه شمالغرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از

اتصال خط لوله  ۸اینچ میاندوآب  -ارومیه به انبار نفت جدید خبر داد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطــوط لوله و
مخابرات نفت ایران  -منطقه شمالغرب ،مصطفی سلطانی گفت:
پس از اعالم از ســوی مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ،همکاران بررسیهای الزم را انجام دادند و با توجه به شرایط
ویژه و شــیوع ویروس کرونا در کشــور و کاهش مصرف بنزین و
نیاز به ذخیرهســازی بنزین بحث تأمین ســوخت انبار نفت جدید
ارومیــه از طریق خط  ۸اینچ موجود میاندوآب ارومیه در حدود ۱۷
کیلومتر در دســتور کار قرار گرفت.وی افزود :تعداد چهار ولو جدید
در مســیر انشعابی نصب و یکسری تأسیسات موازی نیز به عنوان
منیفولد در داخل تاسیســات ایجاد شــد تا بتوانیم رسید را در هر
دو تأسیســات قدیم و جدید داشته باشیم.مدیر منطقه شمالغرب
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اظهار کرد :تغییرات داخلی
تأسیســات جدید نیز توســط واحدهای ذیربط انجام و اشکاالت
موجود برطرف شــد ،همچنین ارتباط تلفن داخلی برای تأسیسات
جدید نیز برقرار شد.ســلطانی ضمن قدردانــی از کارکنانی که در
این پروژه فعالیت داشــتند ،اظهار کــرد :واحدهای تعمیرات خط،
مکانیک ،ترابری ،اچاسیی ،مخابرات ،حراســت ،ساختمان ،امور
اداری ،انبــار و تدارکات کاال ،روابط عمومی ،همکاران بهرهبردار و
حراست تاسیسات ارومیه و همکاران ناحیه فنی تبریز در این پروژه
با وجود شرایط اضطراری شــیوع بیماری کرونا به نحو احسن به
وظایف خود عمل کردند تا در مدت زمان پیشبینی شده  ۱۰روزه
شرایط را برای رسید در انبار جدید فراهم کنند.

ایمنسازی خطوط  ۱۶اینچ ری–ورسک و
 ۳۰اینچ مغانک–ری

رئیس مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران

از ایمنسازی و پوشش مجدد دو محور مهم در مسیر شرق خبر داد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطــوط لوله و
مخابرات نفت ایران ،محمدرضا شــریفیپور با اشــاره به اهمیت
اجــرای این پــروژه گفت :پــس از بارندگیهای چنــد روز اخیر
و ســیالبی شــدن برخی نواحی که خطوط ما از آن میگذشت،
خطوط  ۱۶اینچ ری – ورســک و  ۳۰اینچ مغانک – ری به شکل
خطرناکی دچار آببردگی شد و پوشش این لولهها آسیب دید.وی
افزود :پس از فروکش ســیالب ،در حرکتی اضطراری ،گروهی از
این واحد به محلهای مورد نظر اعزام و اقدام به پوشــش هر دو
خط و خاکریزی موقتی شد.شــریفیپور محدوده این عملیات یک
روزه را قبل از شــهر ایوانکی و بعد از شهرک صنعتی جنتآباد در
داخل رودخانه اعالم کرد و درخصوص تشریح و چگونگی آن که با
مشارکت واحد ترابری انجام گرفت ،افزود :ابتدا با کمیخاکبرداری
محلهای موردنظر آمادو ســپس پوشش روی دو رشته خط انجام
شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خبر داد:

کاهش ۵۰میلیونلیتریمیانگینمصرفبنزینکشوردرنوروز۹۹
مصرف بنزین نشاندهنده توجه مردم به
توصیههای عمومیســتاد مقابله با کرونا
و کاهش ترددهای درون و برونشهری
در ایام نوروز امســال بوده است و امید
میرود ایــن روال در روزهای آینده نیز
ادامه یابد .مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی ایــران پیش از این
رقم مصرف بنزین کشــور در اسفندماه
را بهطــور میانگین روزانــه  ۶۸میلیون
لیتــر و در هفتــه ابتدایی نــوروز ۴۴.۹
میلیون لیتر اعالم کــرده بود .همزمان
با محدودیتهای اعالمشــده از ســوی
ســتاد ملی مبارزه با کرونا از اســفندماه
سال گذشــته تاکنون ،ترددهای درون و
برونشهری بهویژه سفرهای نوروزی در
کشــور به نحو قابل مالحظهای کاهش
یافته است.

مدیرعامل شــرکت ملــی پخش
فرآوردههــای نفتی ایــران از کاهش ۵۰
میلیون لیتــری میانگین مصــرف روزانه
بنزین کشور در ایام نوروز امسال خبر داد.

کرامــت ویسکرمــیدر گفتوگو
با خبرنگار شــانا گفــت :میانگین توزیع
روزانه بنزین کشــور از ابتدای روز جمعه
(یکم فروردینماه) تــا پایان روز جمعه
( ۱۵فروردینمــاه)  ۴۴میلیون لیتر بوده
اســت که این رقم از کاهش  ۵۰میلیون
لیتــری مصرف روزانه بنزین کشــور در
مقایسه با مدت مشــابه پارسال حکایت
دارد.وی بــا اشــاره به اینکــه در دوره
مشابه پارســال (یکم تا  ۱۵فروردینماه
ســال  )۹۸بهطور میانگیــن روزانه ۹۴
میلیــون لیتر بنزین در کشــور مصرف
شد ،افزود :خوشبختانه کاهش چشمگیر

گزارشی از عملکرد پاالیشگاههای کشور در ۹۸؛

حضور پررنگ متخصصان داخلی
سالی که گذشت ،صنعت پاالیش نفت

کنترل پاالیشگاه بدون وندور خارجی ،نصب
تابلوهای کنترل در ساختمان  SRRبا توجه
به حجم باالی کانکشن کابلها به تابلوهای
کنتــرل ،پایپینگ پروژه شــامل ســاخت و
نصب اسپولها،هایدروتســت ،فالشــینگ
و ...در مدت پنج ماه (اســتاندارد جهانی ۳۰
ماه اســت) ،لودینگ کاتالیست راکتورها در
کوتاهترین زمان ممکن و ...از شــاهکارهای
ثبتشده در اجرای این پروژه بوده است.

ایران (ایمیدرو) بسته شد و کشور را از واردات

همزمــان با دهه فجر ســال ۱۳۹۸
تفاهمنامه تولید کک اسفنجی در پاالیشگاه
نفت بندرعباس بــا حضور وزیر نفت و وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت امضا شــد .کک
اســفنجی و ســوزنی نقش اساسی در تولید
فوالد و صنایع آلومینیــوم دارد که پیش از
این از خارج کشــور تأمین میشد .خوراک
موردنیــاز بــرای تولید ایــن دو مدل کک،
نفــت کوره اســت که در شــرکت پاالیش
نفــت بندرعباس که یکــی از فرآوردههای
اصلــی این پاالیشــگاه به شــمار میرود،
تولید میشــود .این شــرکت همچنین در
زمینه خودکفایی گامهای مؤثری برداشته و
همسو با هدف حمایت از توان تولیدکنندگان
داخلی و همچنین استفاده از امکانات داخلی
شــرکت بیش از  ۴هــزار و  ۹۰۰قلم انواع
کاالی موردنیاز پاالیشــگاه با همت و توان
متخصصان داخلی ســاخته اســت .از دیگر
موفقیتهــای این پاالیشــگاه میتوان به
دریافت گواهینامه بنیاد جهانی انرژی ســال
 ،۲۰۱۹کسب رتبه دوم صادرات و رتبه سوم
فروش و عنوان شــرکت پیشرو در بیست و
دومین همایش ملی معرفی شرکتهای برتر
اقتصاد ایران موسوم به  ۱۰۰-IMIاشاره کرد.
همچنین این شرکت در سومین دوره جایزه
مســئولیتهای اجتماعی و توســعه پایدار
بنگاههای اقتصادی کشــور ،موفق به کسب
جایزه ســه ستاره در سال  ۱۳۹۸شد .سامانه
پایش لحظهای (آنالین) پســاب پاالیشگاه
نفــت بندرعباس نیــز با هــدف صیانت از
محیطزیست ،امسال نصب و راهاندازی شد.

کشــور در مسیر توسعه و خودکفایی گامهای
مهمیبرداشته و در این زمینه افزون بر وزارت
نفت با ســازمانها و وزارتخانههای دیگر نیز
تفاهمنامه همکاری امضا کرده اســت ،یکی از
این تفاهمنامهها تولید کک اسفنجی و سوزنی
در پاالیشــگاههای بندرعباس و امام خمینی
(ره) اســت که میان شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمـــان
توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی

تولید کک اسفنجی و سوزنی

این دو محصول ارزشمند بینیاز میکند.

از دیگر دســتاوردهای صنعت پاالیش
نفت کشــور میتوان به بهرهبرداری کامل
از فازهــای  ۲ ،۱و  ۳پاالیشــگاه ســتاره
خلیجفــارس اشــاره کــرد کــه  ۷۰درصد
تجهیــزات آن بــا همت و تــوان نیروهای
داخلی ســاخته شده است .در ادامه به برخی
از فعالیتهای پاالیش نفت کشــور در یک
سال گذشته پرداخته میشود.
تولید نرمال هگزان برای نخستین بار در
کشور

پاالیشــگاه امام خمینی (ره) شازند از
زمان تأسیس تاکنون برنامههای گوناگونی
برای توسعه داشته که یکی از آنها دستیابی
به دانش بومینرمال هگزان برای نخستین
بار در کشور اســت .آنچه در نرمال هگزان
باید بدانیم این اســت کــه محصول مورد
اســتفاده ،صنایع پتروشــیمیو غذایی است
و پتروشــیمیها را از واردات این محصول
خودکفا میکند .پاالیشگاه شازند همچنین با
استفاده از تجهیزات مستهلک و بهرهمندی
از امکانات موجود شــرکت ،برای نخستین
بار موفق به ســاخت دستگاه پایلوت ارزیابی
عملکرد کاتالیست شــده است .سیر تکامل
این پاالیشگاه تاکنون ادامه دارد ،بهگونهای
که ســال  ۱۳۹۸بارگیری و ارسال نخستین
محمولــه بنزیــن یورو  ۵شــرکت پاالیش
نفــت الوان از پاالیشــگاه انجام شــد .از
دیگر دســتاوردهای این پاالیشگاه میتوان
به ساخت دســتگاه پایلوت کاتالیست برای
نخستین بار در کشور با استفاده از تجهیزات
مســتهلک و بهرهمندی از امکانات موجود
اشاره کرد.
ایجاد  ۱۸سکوی بارگیری

شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان
نیــز همانند دیگر پاالیشــگاههای کشــور
طرحهای مختلفی در مســیر توسعه داشته
اســت ،بهگونهای کــه بهمنظور پیشــبرد
اهداف خود اجرای پــروژه خط انتقال ۲۳۰
کیلوولت و پســت فشــار قــوی ۲۳۰/۳۳
کیلوولت اختصاصی شــرکت پاالیش نفت
اصفهان ،احداث خط انتقال ،ایستگاه پمپاژ و
تصفیهخانه پساب شهری و احداث سکوهای
بارگیری فرآوردههای ســبک را در پنج ماه
نخســت امسال در دســتور کار داشته و به
سرانجام رســانده اســت ،ضمن آنکه خط

انتقال ایســتگاه پمپاژ و تصفیهخانه پســاب
شهری برای نخستین بار در کشور از سوی
این پاالیشــگاه افتتاح و بهصورت رسمیبه
بهرهبرداری رســید .این طــرح پروژه ملی
زیســتمحیطی تصفیه و استفاده صنعتی از
فاضالب شهری در شــرکت پاالیش نفت
اصفهــان با رویکرد کاهــش مصرف منابع
آب شــرب با ظرفیت  ۷۵۰مترمکعب است.
این شــرکت بهمنظور بارگیری فرآوردههای
ویژه خود ۱۸ ،ســکوی بارگیــری با هدف
بارگیری محصوالتی همچــون لوب کات،
آیزوریســایکل ،انواع حاللها و وکیوم باتوم
(تهمانــده برج خأل) طراحی و در مســاحت
 ۱.۵هکتــار با هزینهای افزون بر  ۶۰میلیارد
تومــان احداث کرده اســت .این ســکوها
بهصــورت دونازله در  ۹ردیف در نظر گرفته
شده است ،بهطوری که ســکوی بارگیری
وظیفه ارائه فرآوردههای ســبک (مانند انواع
حاللها) و  ۶ســکو نیز وظیفــه بارگیری
فرآوردههای سنگین (مانند لوبکات ،وکیوم
باتوم و آیزوریسایکل) را بهعهده دارد.
نخستین برندینگ پاالیشگاهی در کشور

شــرکت پاالیش نفت تبریــز از دیگر
پاالیشــگاههای کشور اســت که در مسیر
توســعه گامهای بلندی برداشــته اســت،
مصــداق این امر بهرهبرداری از ســه طرح
کلی پاالیشــی و پروژه وابســته بــه آن با
ارزشــی معادل  ۵۴هزار و  ۱۵۰میلیارد ریال
در مردادماه  ۱۳۹۸با حضور رئیسجمهوری
و وزیر نفت اســت .این پاالیشگاه بهعنوان
نخســتین پاالیشــگاه در کشــور به شمار
میرود که در زمینــه برندینگ فعالیت خود
را آغاز کرد .پاالیشگاه تبریز همسو با اهداف
مســئولیت اجتماعی خدمات گوناگونی را در
اختیــار بومیان منطقه قــرار داده که از آن

جمله میتوان به جاده شــهدای پاالیشگاه
تبریز اشاره کرد ،ضمن آنکه در زمینه کاهش
آالیندهها طرح کاشت  ۲هزار اصله نهال در
حاشیه جنوبی پاالیشــگاه تبریز و همجوار
با منطقه کجــوار را در برنامه دارد .از دیگر
اقدامهای این شــرکت میتــوان به انعقاد
قرارداد پروژه احداث واحد گوگردسازی جدید
شــرکت پاالیش نفت تبریز با هدف کاهش
آالیندههای زیســتمحیطی پاالیشــگاه با
همکاری شــرکت طراحی و ساختمان نفت
اشاره کرد.
دستیابی به بنزین یورو ۵

شــرکت پاالیش نفت الوان در سال
 ۱۳۵۵با عنوان مجتمــع تقطیر الوان ،زیر
نظر پاالیشــگاه شــیراز با ظرفیت  ۲۰هزار
بشــکه نفت خام در روز از ســوی شرکت
اینگرا از کشــور یوگســاوی پیشــین و با
نظارت شرکت ملی نفت ساخته شد و مورد
بهرهبــرداری قرار گرفت .ســیر تکامل این
پاالیشــگاه تاکنون ادامه دارد بهطوری که
در ســال  ۱۳۹۸بارگیری و ارسال نخستین
محموله بنزین یورو  ۵شرکت پاالیش نفت
الوان انجام شــد .در توضیح این طرح باید
گفت ،پاالیشــگاه الوان بــا اعمال تغییرات
فرآیندی در واحدهای تقطیر و بنزین سازی
و راهاندازی بخشــی از واحد ایزومریزاسیون
نفتای ســبک ،موفق به ارتقای اســتاندارد
بنزین تولیــدی از یورو  ۲به یورو  ۵شــده
اســت؛ بدون تردید بهبود کیفیت ســوخت
خودروها اعــم از بنزین و نفت گاز در بهبود
شرایط کیفی هوای کالنشهرها و در نتیجه
سالمت ســاکنان این شــهرها نقش بسیار
مهمیدارد.
بهرهمندی  ۷۰درصدی از تجهیزات داخلی

پاالیشــگاه ســتاره خلیجفــارس،

ایرانیترین پاالیشگاه کشور به شمار میآید.
بیش از  ۷۰درصد تجهیزات این پاالیشــگاه
از صنایع داخلی کشور تأمین شده و نزدیک
به  ۱۰۰درصد این پروژه از ســوی نیروهای
داخلی انجام شــده و  ۹۵درصــد راهاندازی
این طرح نیــز داخلی بوده اســت .طراحی
پاالیشگاه ســتاره خلیجفارس برای پاالیش
میعانات گازی در سه فاز  ۱۲۰هزار بشکهای
انجام شد .سرمایه موردنیاز برای احداث فاز
چهارم پاالیشگاه ســتاره خلیجفارس ۹۸۰
میلیون یورو برآورد شــده بود که با اجرای
طرح بهینهســازی و رفع تنگناهای فازهای
موجود بــا هزینــهای معــادل  ۹۰میلیون
یورو ۹۰۰ ،میلیون یــورو صرفهجویی ارزی
محقق شد .این پاالیشگاه پس از افتتاح فاز
ســوم و تثبیت تولید بنزین ،فرایند افزایش
ظرفیت در آن آغاز شــد و اکنون سهم این
پاالیشــگاه در تأمین بنزین کشور به حدود
 ۵۰درصد میرســد .همچنین شرایطی در
پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس فراهم شده
تا بنزین تولیدی این پاالیشــگاه در رینگ
بینالمللــی بورس انرژی ســال  ۱۳۹۸قرار
گیرد .این شــرکت در زمینه مسئولیتهای
اجتماعــی خــود ،بهصــورت داوطلبانه با
امضای تفاهمنامــهای حفاظت از ذخیرهگاه
زیســتکره «گنو» را بهعهده گرفته است.
برنامهریزی برای تأســیس بیمارستان ۲۶۴
تختخوابــی در هرمزگان و صــادرات ۱۰۰
میلیون دالری از دیگر اقدامهای در دســت
انجام برای خدماترسانی به بومیان منطقه
همسو با مسئولیت اجتماعی به شمار میرود.
اجرا و راهاندازی کمپرســور زیمنس ۵۲۵۱
بهعنــوان قلب تپنده واحد بنزین ســازی با
کنار گذاشتن وندور مربوطه از پروژه ،نوشتن
 logicکورهها و کمپرســورها از سوی گروه

پیشروی پاالیشگاه آبادان

پاالیشگاه آبادان ،نخستین پاالیشگاه
در کشــور به شــمار میرود که سال ۱۲۹۱
( ۱۹۱۲میالدی) با تولید  ۲۵۰۰بشــکه در
روز بهعنــوان نخســتین تصفیهخانه نفت
کشــور آغاز بهکار کرد .از آن زمان تاکنون
این پاالیشگاه افتوخیزهای زیادی داشته،
بهگونهای که ســال  ۱۳۹۸بهعنوان یکی از
نخستین شــرکتهای پاالیش نفت کشور
اقــدام به راهانــدازی ســامانه IPCMMS
کرده است .این ســامانه مکانیزه نگهداری
و تعمیرات اســت که متعلق به شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و
شامل  ۲۲ماژول در سه کالس تعلق دارد و
هماکنون در بیش از  ۴۰شرکت زیرمجموعه
وزارت نفت در حال استفاده است.
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روزهای پایانی سال  ۱۳۹۸و وحشت و اضطراب نسبت به تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا؛

در سال  ۹۸بر بازار جهانی نفت چه گذشت؟
بازارهای جهانی نفت امسال شاهد چندین
رویداد پراهمیت بودند کــه برخالف انتظارات،
تاثیر موقتی داشتند و در واقع پایان دوران کمبود
و فراوانی عرضه در یک دهه گذشته را منعکس
کردند و تنها شــوکی که یقینا تاثیر آن به این
زودی تمام نخواهد شــد همه گیر شدن شیوع
ویروس کرونا در جهان است.

آنچه تحــوالت امســال را متمایز کرد،
بزرگی آنها نبود بلکه تاثیر موقتی بود که روی
بازارهای نفت داشتند .بازار جهانی نفت در سال
 98شــاهد رویدادهایی مانند بزرگترین عرضه
اولیه عمومی ســهام جهان از ســوی شرکت
آرامکوی ســعودی تا بدترین اختالل عرضه و
تحریمها علیــه صادرکنندگان نفت اوپک بود.
با این حال هرگز پیش نیامده بود که این همه
رویدادهای مهم پرشــمار ،ســرمایه گذاران را
بیاعتنا به خود نگه دارنــد چرا که بازار روی
عرضه فراوان نفت شــیل آمریکا حساب می
کرد .اما بیاعتنایی بازار به رویدادهای مختلف
در روزهای پایانی سال  ۱۳۹۸جای خود را به
وحشــت و اضطراب نسبت به تبعات اقتصادی
شــیوع ویروس کرونا داد که با بســته شدن
مرزهای کشورهای مختلف و توقف فعالیتهای
اقتصادی و سفرهای تجاری و هوایی ،اقتصاد
جهان را در معرض سقوط به ورطه رکود قرار
داده اســت .در این گزارش برخی از مهمترین
رویدادهای امسال مورد بررسی قرار گرفته اند
که عبارتند از:
افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران

ایــران یک ســال دیگر تحت فشــار و
تحریمها دوام آورد و همچنان کشور پرنفوذی
در خاورمیانه ماند .تحریمهای آمریکا صادرات
نفت ایران را متاثر کرد و عرضه نفت ســنگین
در بــازار را دچار محدودیت کرد .اتحادیه اروپا
کماکان در برابر تالشهای دولت ترامپ برای
همکاری با سیاســتهای آمریــکا برای اعمال
فشار بیشــتر بر ایران مقاومت میکند که این
موضوع موجب نارضایتی و خشــم واشنگتن
شده اســت .با این حال آمریکا در اواخر بهمن
با این شــرط که عراق نشــان دهد وابستگی
به واردات گاز و برق ایــران برای تامین برق
مورد نیاز خود را کاهش میدهد و با شرکتهای
آمریکایی خواهد بســت ،برای ششــمین بار
معافیت  ۴۵روزه بــرای عراق صادر کرد تا به
واردات بــرق و گاز از ایران ادامه دهد .وزارت
خارجــه آمریــکا از زمان وضــع تحریم علیه
صنعت انرژی ایران در نوامبر سال  ،۲۰۱۸پس
از نخســتین دور معافیت که  ۴۵روزه بود ،دو
معافیــت  ۹۰روز و دو معافیــت  ۱۲۰روزه در
ژوئن و اکتبر سال گذشته صادر کرده بود.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه سیاستهای
خصمانه ضدایرانی خود در  ۱۹اسفند به بنادر،
نفتکشها و کارکنان شرکتهای کشتیرانی
هشدار داد از ذخیرهسازی نفت ایران جلوگیری
کننــد .دوید پیمن ،مقام ارشــد وزارت خارجه
آمریکا با اعالم این مسئله همچنین مدعی شد
که آمریکا از کاپیتانهای کشتیها میخواهد
تا در صورت مشــاهده تبادل نفت تحریم شده
میان دو کشتی از این مســئله عکسبرداری
کنند.
حمله به تاسیسات نفتی آرامکو

حمــات پهپــادی و موشــکی که ۱۴
ســپتامبر مصادف با  ۲۳شهریور به بزرگترین
میــدان نفتی و تاسیســات پاالیش نفت بقیق
عربستان سعودی صورت گرفت ۵.۷ ،میلیون
بشکه در روز تولید نفت این کشور را فلج کرد
که معادل بیش از پنج درصد تولید نفت جهان
و قابل توجهترین حملهای بود که تاکنون علیه
زیرســاختهای نفتی این کشــور اتفاق افتاده
بود .بــا این حال فراوانی نفت شــیل و اقدام
سعودیها در استفاده از ذخایر نفتی باعث شد
تبعات شدیدی نداشته باشد و قیمت نفت برای
مدت کوتاهــی  ۲۰درصد افزایش پیدا کرد اما
پس از انجام تعمیرات تاسیســات آسیب دیده،
به سرعت به سطح عادی بازگشت.
عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو

شــرکت آرامکوی ســعودی باالخره در
اواســط آذر مصادف با هفتم دســامبر عرضه

اولیه عمومی ســهام خود را انجام داد .آرامکو
از عرضــه اولیه عمومی ســهام خود و فروش
هر ســهم به قیمت  ۳۲ریــال ۲۹.۴ ،میلیارد
دالر تهیــه کرد و رکورد مایکروســافت و اپل
به عنــوان باارزشترین شــرکتهای جهان را
شکست .سهام این شــرکت در آغاز با ارزش
 ۱.۷تریلیون دالر معامله شــد اما به ســرعت
بــه دو تریلیــون دالر صعود کــرد البته این
افزایش موقتی بود و دوبــاره با کاهش روبرو
شــد .عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو بسیار
متفــاوت از آنچه محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربستان سعودی در نظر گرفته بود ،تمام شد.
وی در نظر داشت حداکثر  ۱۰۰میلیارد دالر از
این رویداد به دســت آورد .اما آرامکو کمتر از
دو درصد از سهم خود را در بازار داخلی عرضه
کرد و به دلیل عدم اســتقبال ســرمایهگذاران
جهانــی از ارزش گــذاری دو تریلیون دالری
آرامکو ،این شــرکت از عرضه ســهام خود در
یک بازار بینالمللــی صرفنظر کرد و به جای
آن روی ســرمایه گذاران داخلی و صندوقهای
ســرمایه گذاری کشــورهای همسایه حساب
کرد .شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی در
نخستین گزارش اعالم درآمد خود اعالم کرد
سود خالص این شرکت در سال  ۲۰۱۹به دلیل
کاهش قیمتها و تولید نفت ۲۱ ،درصد سقوط
کرده است.
واکنش بازار جهانی نفت به اقدام تروریستی
آمریکا در عراق و پاسخ کوبنده ایران

سردار قاسم ســلیمانی ،فرمانده نیروی
قدس ســپاه پاســداران اســامی به همراه
ابومهدی المهندس ،معاون الحشــد الشــعبی
جمعــه  ۱۳دی در حمله هوایی تروریســتی
آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به شــهادت
رسید .پنتاگون اعالم کرد دونالد ترامپ دستور
این حمله تروریستی را صادر کرده بود .سفارت
آمریــکا در بغداد چند ســاعت پــس از اعالم
این خبر ،از همه شــهروندانش خواست خاک
عراق را ترک کننــد .وزارت نفت عراق اعالم
کرد شهروندان آمریکایی که برای شرکتهای
نفتی خارجی در شهر بصره کار میکنند ،روز
جمعه این کشور را ترک کردند .بهای نفت در
معامالت روز جمعه بــازار جهانی در پی اقدام
ددمنشانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار
سرلشــکر قاسم سلیمانی در عراق که نگرانیها
نسبت به تنشها در خاورمیانه را برانگیخت ،به
باالترین حد هفت ماه گذشته صعود کرد.
تحلیلگران در واکنش به اقدام تروریستی
آمریکا هشدار دادند :ریسکهای بخش عرضه
در خاورمیانــه باال مانده و پــس از تحوالت
اخیر ممکن اســت شاهد ادامه تنشها در عراق
باشــیم .با این حال فرض بازار بر عدم اختالل
در تولید نفت باعث شــد واکنشها مالیم شود.
در ادامه تحوالت ژئوپلیتیکی ،پس از پاســخ
کوبنده سپاه به حمله تروریستی آمریکا و حمله
موشکی به پایگاه هوایی عین االسد در عراق
بازار جهانی نفت چهارشنبه  ۱۸دی رکوردهای
قیمــت جدیدی را تجربهکــرد و تنها پس از
عقبنشــینی دونالد ترامپ از رجزخوانیهای
پیشینش شاهد سقوط قیمتها بود.
پیمان محدودیت عرضه اوپک و غیراوپک به
ایستگاه آخر رسید

بــرای نخســتین بــار در  ۲۵فروردین
خبرگزاری تاس به نقل از وزیر دارایی روســیه
نوشت :روســیه و اوپک ممکن است تصمیم
بگیرند تولیدشــان را برای مبارزه سهم بازار با
آمریــکا افزایش دهند اما این اقدام قیمتهای
نفت را تا ســطح  ۴۰دالر در هر بشکه پایین
خواهــد برد .بــا این حال پــس از رایزنیهای
فراوان میان تولیدکننــدگان بزرگ ،والدیمیر
پوتیــن ،رئیس جمهور روســیه اوایل تیر پس
از مذاکراتی که با محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربســتان سعودی در حاشــیه نشست سران
گروه  ۲۰در ژاپن داشت ،اعالم کرد :روسیه با
عربستان سعودی برای تمدید شش تا  ۹ماهه
پیمان کاهــش تولید نفت اوپک پالس توافق
کرده است .سرانجام گروه اوپک پالس شامل
کشورهای اوپک و غیراوپک در نشست رسمی
روز جمعه  ۱۵آذر در وین با افزودن  ۵۰۰هزار

بشکه در روز به توافق قبلی کاهش  ۱.۲میلیون
بشکه در روز عرضه تا پایان مارس سال ۲۰۲۰
(اوایل فروردین  )۹۹موافقت کردند.
اما اوپک که در خصوص مســائل نفتی
قدرت اظهارنظر فزایندهای به روسیه داده بود
و این کشــور را به یکی از بازیگران بزرگ در
مذاکرات تولیدکنندگان نفت تبدیل کرده بود،
ســرانجام با متحد کلیدی خود دچار اختالف
نظر اساسی شد .در نشست  ۱۶اسفند اعضای
گروه اوپک پالس ،برنامه اوپک برای کاهش
بیشتر تولید نفت بهمنظور مقابله با تاثیر شیوع
ویروس کرونا بر بازار ،با مخالفت روســیه که
حاضر نشد از این پیشنهاد حمایت کند ،از هم
پاشــید .وزیران اوپک در نشســت روز قبل
گفته بودند که شــیوع ویروس کرونا ،وضعیت
کمسابقهای را به وجود آورده که نیازمند اقدام
الزم اســت زیرا تدابیری که بــرای مقابله با
ویروس کرونا به کار گرفته شدهاند به فعالیت
اقتصادی و تقاضــای جهانی برای نفت لطمه
زده اســت .اعضای اوپک از افزوده شدن ۱.۵
میلیون بشــکه در روز به کاهــش تولید گروه
اوپک پالس و تمدید اجــرای توافق تا پایان
ســال  ۲۰۲۰حمایت کرده بودند که این رقم
معادل  ۱.۵درصد از تقاضای جهانی و بســیار
باالتر از انتظار بازار بود .اما روسیه اصرار داشت
که پیمان نفتی بدون تغییر تمدید شــود که در
نتیجه مذاکرات این تولیدکنندگان شکســت
خورد و سقف تولید اعضای اوپک حذف شد.
صعود تولید نفت آمریکا و بحران اعتبار مالی
تولیدکنندگان شیل

اگــر افزایش عظیم تولید نفت آمریکا در
یک دهه گذشــته نبود ،وضعیت بازار به کلی
متفاوت بود .رکــورد جدید تولید  ۱۲.۸میلیون
بشکه در روز سال  ۲۰۱۹به میزان  ۱.۲میلیون
بشــکه در روز باالتر از رکورد سال  ۲۰۱۸بود
و آمریــکا را در ماه مهر مصــادف با اکتبر به
صادرکننده بزرگ نفــت و فرآوردههای نفتی
تبدیل کرد .اما افت شدید قیمت نفت از زمان
شیوع ویروس کرونا بسیاری از تولیدکنندگان
شیل آمریکا را برای بقا در تنگنا گذاشته است
و اکنون تحلیلگران می گویند اگر تولید شــیل
آمریکا امســال رشــد کند ،در مقایسه با سال
گذشته نرخ رشد بســیار اندکی خواهد داشت.
آژانس اعتبارســنجی مودیز ماه گذشته اعالم
کرد بیــش از  ۶۰درصــد از  ۸۶میلیارد دالر
بدهی شــیل که موعد بازپرداخت آن در چهار
ســال آینده فرامیرســد ،از سوی شرکتهایی
صادر شــده اند که هیچ ارزش اعتباری ندارند
که به منزله ریسک باالی ورشکستگی صنعت
شــیل است .ورشکســتگیهای متعددی در
صنعــت نفت و گاز آمریکا روی داده که باعث
شده است سرمایه گذاران به صنعت شیل روی
خوش نشان ندهند .طبق اعالم شرکت «هایز
اند بونز» ،مجموعا  ۵۰شرکت انرژی در  ۹ماه
نخست ســال  ۲۰۱۹خواستار حمایت در برابر
ورشکستگی شدند که شــامل  ۳۰تولیدکننده
نفت و گاز ۱۵ ،شــرکت خدمات میدان نفتی
و دو شرکت میان دستی بوده است .در مقابل،
در کل ســال  ۲۰۱۸تعداد  ۴۳شرکت نفت و
گاز اعــام ورشکســتگی کردنــد .بزرگترین
ورشکســتگی امســال نفت و گاز که در واقع
بزرگترین ورشکســتگی از ســال  ۲۰۱۶بود،
شرکت  EPانرژی بود که نتوانست حدود پنج
میلیارد دالر بدهی خــود را پرداخت کند و در
اکتبر اعالم ورشکستگی کرد .اکنون برخی از

ناظران هشــدار دادهاند که این روند در ســال
 ۲۰۲۰سرعت بیشتری پیدا میکند.
تبدیل تغییرات جوی به یک موضوع سیاسی
جمعی در اروپا و آمریکا

شــاید مهمترین تحــول غیرمنتظره در
طول امســال تبدیــل بحث دربــاره تغییرات
جوی به یک موضوع سیاســی جمعی در اروپا
و آمریکا بود .اصل موضوع تغییر نکرده اســت
و آالیندگیها به دلیل رشــد مصرف انرژی به
خصوص در اقتصادهایی مانند چین و هند که
به زغال ســنگ وابسته هســتند ،همچنان به
تدریج افزایش پیدا میکند .اما درام اعتراضات
جنبش محیط زیستی Extinction Rebellion
در بهار و نقــش کاریزماتیک گرتــا تانبرگ،
نوجوان سوئدی و شــواهد فزاینده از واقعیت
تغییــرات در جو زمیــن ،به مســئله تغییرات
جوی اهمیتی بخشــیده که یک ســال پیش
نداشــت .با این حال برجســتگی این موضوع
با پیشــرفت جدی به سوی یک راهکار تطابق
نداشته اســت .یک حس اضطرار در برخی از
بخشهــای شــمار محدودی از کشــورهای
توســعه یافته و نسبتا مرفه وجود دارد اما رفتار
شخصی و سیاســت عمومی تفصیلی هنوز با
چنین باورهایی همگام نشدهاند .شیوع ویروس
کرونا و ریزش کم ســابقه قیمت ســوختهای
فســیلی هم به منزله دشوار شــدن مبارزه با
تغییرات جوی خواهد بود.
اجرای مقررات جدید سوخت سازمان
بینالمللی دریانوردی

مقررات مربوط به سوخت پاک از سوی
ســازمان بینالمللی دریانوردی ( )IMOاز ۱۱
دی مصادف با اول ژانویه ســال  ۲۰۲۰به اجرا
گذاشــته شد .مقررات جدید  IMOنوید دهنده
بزرگترین تغییر در ســوخت کشتیرانی از زمان
جایگزین شــدن نفت به جای زغال سنگ در
یک قرن پیش است .این مقررات که بر اساس
آن سولفور موجود در سوختهای دریایی باید از
 ۳.۵به  ۰.۵درصد کاهش پیدا کند ،روی بازار
چهار میلیون بشــکه در روز سوختهای دریایی
تاثیر میگذارد .پاالیشــگاهها و کشــتیرانی از
اســتراتژیهای متعــددی برای عمــل به این
مقــررات اســتفاده کردهاند که شــامل نصب
تجهیزات اســکرابر و افزایش تولید سوختهای
حاوی ســولفور اندک بوده است .این مقررات
که زمانی مانند یک فاجعه به نظر میرســید
با وقفههــای معدودی به اجــرا درآمد با این
حال مشــکالتی در خصوص وجود رســوب
در ســوختهای جدید مشــاهده شده است .در
نتیجه تغییر استانداردهای سوخت کشتیرانی،
اختالف قیمت نفت ســبک در برابر گریدهای
ســنگینتر افزایش پیدا کرد .نفت ســبکتر
بســیار پرتقاضا شــد زیرا به راحتی میتواند با
سوختهای دارای آالیندگی کمتر که مطابق
با استانداردهای  IMOهستند ،آمیخته شود.
توافق تجاری آمریکا و چین

ســند فاز اول توافق تجــاری آمریکا و
چین چهارشــنبه  ۲۵دی میان دونالد ترامپ،
رییس جمهور آمریکا و لیو هی ،معاون نخست
وزیر چین در کاخ ســفید امضا شد و موقتا به
مناقشــه  ۱۸ماهه میان دو کشور که بازارهای
جهانی را متالطــم کرده بود ،پایان داد .اعالم
خبر این توافق در اواســط دسامبر باعث صعود
داراییهای پرریسک شــده بود .تحت مفاد
فاز اول توافق تجاری که روز چهارشــنبه در
واشنگتن امضا شد ،چین در مدت دو سال آینده

 ۵۲.۴میلیارد دالر گاز طبیعی مایع ،نفت خام،
فرآوردههای پاالیشی و زغال سنگ خریداری
خواهــد کرد .بــا این حال موسســه امریکن
پترولیــوم که گروه البــی صنعت نفت آمریکا
اســت ،در دیداری که پشــت درهای بسته با
مقامات وزارت انرژی این کشور داشت ،هشدار
داد چیــن برای جامه عمل پوشــاندن به این
تعهد ،باید یک میلیون بشکه در روز نفت خام
بیشتر ۵۰۰ ،هزار بشــکه در روز فرآوردههای
پاالیشــی و  ۱۰۰نفتکــش گاز طبیعی مایع
وارد کنــد .اگر چین این حجــم از انرژی که
موافقت کرده اســت خریداری کند ،زیرساخت
صادراتــی و ظرفیت تولید آمریکا را در مضیقه
قرار میدهد و بیشتر از رشد تولید نفت تا سال
 ۲۰۲۱اســت که از ســوی دولت فدرال پیش
بینی شده است .اکنون شیوع ویروس کرونا که
از ووهان آغاز شد و باعث فلج شدن فعالیتهای
اقتصادی این کشــور و پیش بینی رشد منفی
اقتصادی از سوی تحلیلگران شد ،توانایی چین
برای عمل به تعهداتش تحت توافق با آمریکا
را زیرسوال برده است.
کرونا تهدید واقعی برای بازار نفت

هنوز یــک ماه از ســال میالدی جاری
نگذشــته بود که بازار نفت بزرگترین دشــمن
خــود را پیــدا کرد کــه هنوز عالجــی برای
آن وجــود نــدارد .ویروس کرونــای جدیدی
که ابتدا در چین شــایع شد ،شــبیه سارس یا
بازار جهانی نفت در سال
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بزرگترین عرضه اولیه عمومی
سهام جهان از سوی شرکت

آرامکوی سعودی تا بدترین

اختالل عرضه و تحریمها علیه

صادرکنندگان نفت اوپک بود

سندرم حاد تنفســی است که به شدت تنفس
را دشــوار کرده و باعث تب و خستگی شدید
میشــود .شیوع این ویروس و نگرانیهای بازار
از تبعــات اقتصادی ناشــی از آن در سراســر
جهــان ،قیمتهای نفت را پایین برده اســت.
این ویروس نه تنها مرگبار بوده بلکه به شدت
مســری هم اســت و هراس از آن اکنون به
بازارهای نفت سرایت پیدا کرده است .نگرانی
شــخصی از احتمال سرایت ویروس و بیماری
باعث خواهد شد مردم تاحدودی سفر رفتن را
متوقف کنند .حتی این واهمه که مردم ممکن
است سفر رفتن را متوقف کنند ،کافی است تا
باعث افول اقتصادی شود .نگرانیهای فردی
شــاید با نگرانیهای اقتصــادی بیارتباط به
نظر برســند اما در اقتصاد جهانی انعکاس پیدا
میکنند زیرا مردم عادتهای سفر رفتن ،خرید
و تجارت را تغییــر میدهند .تحلیلگران پیش
بینی کرده اند قیمت نفت در نتیجه فروپاشــی
توافق میــان تولیدکنندگان بزرگ در خصوص
محدودیت عرضه و افت تقاضا به دلیل شیوع
ویروس کرونــا ،برای مــدت طوالنی پایین
خواهد ماند.
جنگ نفتی عربستان سعودی و روسیه

در پی شکســت مذاکرات اسفند اوپک
پــاس در وین که به همکاری ســه ســاله
رقبای نفتی پایــان داد و جنگ قیمت را برای
تصاحب سهم بازار آغاز کرد ،شرکت آرامکوی
سعودی  ۲۰اسفند اعالم کرد عرضه نفت خود
شــامل نفتی که به مشتریان داخلی و خارجی
عرضه می کنــد را در آوریل به  ۱۲.۳میلیون
بشــکه در روز افزایش خواهد داد .امین ناصر،
مدیرعامل شــرکت آرامکوی ســعودی اعالم
کرد عرضه نفت در آوریل  ۳۰۰هزار بشکه در
روز باالتر از حداکثــر ظرفیت تولید پایدار ۱۲
میلیون بشکه در روز خواهد بود و این شرکت
با مشتریانش توافق کرده است این حجم نفت
را از اول آوریل فراهم کند .با تشدید اختالف
بر سر سیاست تولید نفت تولیدکنندگان بزرگ،
روســیه تصمیم جدید عربستان سعودی برای

افزایش ظرفیت تولید نفت را زیر ســوال برد.
در حالی که عربســتان ســعودی ابتکار تبلیغ
محصوالتش در بازارهــای جهانی را در پیش
گرفته اســت ،الکســاندر نــواک ،وزیر انرژی
روسیه گفت :برنامه عربســتان سعودی برای
افزایش ظرفیت تولید نفت شاید بهترین گزینه
نباشــد .فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس بین
المللی انرژی ( )IEAبه تولیدکنندگان هشــدار
داد انجام بازی رولت روسی در بازارهای نفت،
تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت.
بحرانی که بازار نفت بی تفاوت از کنار آن
گذشت

لیبــی کــه از نظــر تاریخــی یکی از
تولیدکنندگان بزرگ عضو اوپک بوده اســت،
در سال  ۲۰۱۲پیش از سرنگونی معمر قذافی،
حــدود  ۱.۶میلیون بشــکه در روز نفت تولید
میکرد .این کشــور که پس از ســالها جنگ
داخلی از زمان ســقوط دیکتاتور خود در مسیر
افزایــش تولید و صادرات گام برمی داشــت،
بــا اقدام ژنرال خلیفه حفتر در مســدود کردن
تاسیســات و بنادر صادرات نفت در بخشهای
شرقی و مرکزی لیبی با شرایط وخیمی مواجه
شد .تولید نفت لیبی پیش از تعطیلی بنادر ۱.۳
میلیون بشــکه در روز بود اما به سرعت رو به
کاهش گذاشــت و طبق آخرین آمار ،به کمتر
از  ۱۰۰هزار بشکه در روز رسیده است .با این
حال فراوانی عرضه و ضعیف شدن رشد تقاضا
باعث شد بازار جهانی که در شرایط معمول به
اختــال عرضه در چنین ابعاد قابل توجهی به
شدت واکنش نشان می داد ،بی تفاوت از کنار
بحران نفت لیبی عبور کند.
ادامه رشد تجدیدپذیرها

کاهش هزینههای فناوری و سیاستهای
موثرتر دولتی ،باعث شده است پیشبینیهای
باالتری برای بکارگیری ظرفیت تجدیدپذیرها
مطرح شــود .به گفته فاتح بیرول ،مدیراجرایی
آژانس بینالمللی انرژی ،تجدیدپذیرها در حال
حاضر دومین منبع بزرگ برق در جهان هستند
اما اگر بخواهیم به اهداف جوی بلندمدت دست
پیدا کنیم ،باید بکارگیری آنها تســریع شود .با
ادامه کاهش هزینهها ،انگیزه روزافزونی برای
بکارگیری فوتوولتائیک خورشیدی وجود دارد.
هزینه تولید برق از فوتوولتائیک خورشــیدی
توزیع شــده در خانهها ،ساختمانها و صنعت،
اکنون پایینتر از قیمت فروش برق در بیشــتر
کشــورها اســت .همچنین آژانس بینالمللی
انــرژی پیش بینی کــرده که نیــروی بادی
فراساحلی با کاهش شــدید هزینهها و بهبود
فناوری که امکان بهرهبرداری بیشــتر از منابع
انرژی پاک را فراهم کرده اســت ،میتواند به
صنعتی بــه ارزش یک تریلیــون دالر تبدیل
شود.
رشد سرسام آور کرایه حمل محمولههای نفتی

هزینــه حمل نفت خــام از خاورمیانه به
چین در  ۲۳مهر (اواسط اکتبر) پس از این که
آمریکا شــماری از کشتیهای کشتیرانی چینی
از جمله یک واحد شــرکت کاسکو را به اتهام
نقض تحریمهای این کشــور در لیست سیاه
قــرار داد ،جهش پیدا کرد .حدود  ۳۰۰نفتکش
به دلیــل نگرانی بازار جهانــی نفت از نقض
تحریمهــای آمریکا با محدودیت دسترســی
مواجه شدند و این امر نرخ حمل محمولهها را
به رکورد باالیی رساند .در ژانویه امسال دولت
آمریکا بخشــی از این تحریمها را حذف کرد
و این اقدام به همراه افت تقاضا که ناشــی از
شــیوع ویروس کرونا بود باعث شد نرخ کرایه
نفتکشــها در اوایل فوریه به پایینترین حد چند
ماه گذشــته نزول کند .امــا آغاز جنگ قیمت
نفت میان عربســتان سعودی و روسیه و اقدام
ســعودیها در کرایه ابرنفتکشهای بزرگ برای
عرضه میزان باالیی نفت به بازار جهانی ،باعث
شد نرخ کرایه ابرنفتکشها یا کشتیهای VLCC
به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کند .درست
پیش از شکســت مذاکــرات اوپک پالس در
ششم مارس ،نرخ کرایه ابرنفتکشها حداقل ۳۰
هزار دالر بود و در پایان هفته گذشته با توجه
بــه مقصد محموله نفتی ،به  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار
دالر در روز افزایش پیدا کرد.
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سرمایهانسانی؛سرمایهنفت
پیمانــکار از خدمــات بیمه تکمیلی (مشــابه کارکنان
مدتموقت) نیز بهرهمند شــدهاند که  ۸۰درصد هزینه
سرانه بیمه تکمیلی را وزارت نفت پرداخت خواهد کرد.

حقوق و دســتمزد کارکنان پیمانکار وزارت نفت را شاید
بتوان مهمترین اقدام ســال  ۹۸این وزارتخانه در حوزه
منابع انسانی دانست؛ طرحی که برای نخستین بار کلید

خبری خوب برای کارکنان مؤسسه مطالعات و
پژوهشگاه نفت

خورد و اجرای آن ،عادالنهســازی پرداختها ،افزایش

مبتنی بــر ابالغیههــای وزیر نفت اعالم شــد
کارکنان رسمیغیرهیئتعلمیپژوهشگاه صنعت نفت
و مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی کماکان مشمول
نظام اداری و استخدامیصنعت نفت هستند و آیتمهای
نفتکارت ،ترفیع ،ارزشیابی و  ...این کارکنان به همراه
بکپی آن با حقوق اسفندماه به ایشان پرداخت خواهد
شد .معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت
نفت اعالم کرد ابالغیه مشابهی برای دانشگاه صنعت
نفت نیز نهایی شده است و بهزودی ابالغ میشود.

حقوق و دســتمزد و برخورداری از بیمه تکمیلی را برای
بالغ بر  ۱۰۶هزار نیروی پیمانکار نفت به دنبال دارد .اما
آیا فعالیتهای صورت گرفته در حوزه ســرمایه انسانی
نفت در سال گذشــته به همین طرح محدود بود؟ پاسخ
سوال را با مرور این گزارش مییابید.

تصویب اضافات شایستگی

نیمه شــهریورماه  ،۹۸اضافات شایســتگی سال
 ۹۷کارکنان صنعت نفت در شــورای حقوق و دستمزد
تصویب شــد .این در حالی بود که با توجه به تشــدید
تحریمها و کاهش درآمدهای کشور و محدودیتهای
مالی و بودجهای صنعت نفــت ،عم ً
ال انتظار نمیرفت
این آیتم مصوب شود.

تسهیل مجدد شرایط برای تبدیل وضعیت
مدتموقتها

افزایش نرخ اقالم نفتکارت

در همین ایام ،پیشنهاد افزایش  ۱۸درصدی نرخ
اقالم مندرج در نفت کارت (نســبت به سال  )۹۷نیز با
موافقت وزیر نفت همراه و برای اجرا به معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ابالغ شد .افزون بر افزایش
مبلــغ نفتکارتها ،پرداخت بکپی آن هم در دســت
اقدام قرار گرفت.
افزایش کمکرفاهی کارکنان مدتموقت

بهبود خدمات بیمه تکمیلی مدتموقتها

با توجه به اتمام قرارداد یکساله با بیمه تکمیلی
کارکنان مدتموقت در پایان شــهریورماه  ،۹۸معاونت
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از مدتی
قبل نســبت به آسیبشناســی عملکرد بیمه تکمیلی
طرف قرارداد و همچنین تدوین بســته جامعی شامل
خدمات درخواستی نفت از بیمه تکمیلی کارکنان مدت
موقت اقدام کــرد تا کارکنان در قــرارداد جدید بیمه
تکمیلی با مشکالت احتمالی قبلی مواجه نشوند.
کارکنان پیمانکار؛ محور جلسات فشرده منابع انسانی

همزمان در معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه
انســانی وزارت نفــت ،جلســات فشــردهای با هدف
ســاماندهی نظــام پرداخــت پیمانکاران بــا حضور
کارشناســان در حال برگزاری بود تــا پیرو تأکید وزیر
نفت ،سازوکاری نظاممند برای بهبود روند پرداخت به
پیمانکاران ایجاد شــود .کارگروه مشترکی نیز متشکل
از نمایندگان وزارت نفــت و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در این زمینه شکل گرفت .برگزاری جلسات
و امضای قرارداد مشــاوره برای طبقهبندی مشاغل در
سطح پیمانکاران و بســیاری اقدامهای دیگر در حالی
دنبال میشد که وزارت نفت تا آن زمان حتی آماری از
تعداد کارکنان پیمانکار خود در اختیار نداشت و مصمم
بود در جریان اصالح نظام پرداخــت پیمانکاران ،این
نقصان را رفع کند.
برنامهریزی برای پایش سالمت کارکنان

سیاستهای شورای مرکزی وزارت نفت از نیمه
نخست سال  ۹۸و با هدف بهبود سالمت کارکنان ،بر
سه بخش اصلی پایش و ســنجش سالمت کارکنان،
تســهیل و افزایش دسترســی آنها به اماکن ورزشی و
تعامل با نهادهای متخصص در حوزه ورزش همگانی
از جمله فدراســیون ورزشهای همگانی متمرکز شد و
فراهم کردن مقدمات اجرای طرح پایش و ســنجش
ســامت در همین راستا در دســتور کار قرار گرفت؛
طرحــی کــه در قالــب آن ،مراکز پایش و ســنجش
سالمت ،سطح سالمت جسمیکارکنان را در دو حوزه
قلبی  -عروقی و اسکلتی  -عضالنی بررسی میکنند
و پس از بررســی وضــع کارکنان در ایــن دو حوزه،
برای انجام فعالیتهای ورزشــی متناسب با مشکالت
جسمیکارکنان برنامهریزی میشود.
دسترسی نامحدود به خدمات ورزشی

از ســوی دیگر با استناد به ماده  ۱۳قانون برنامه
پنجم و ماده  ۹۴قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه
هزینه در ورزش حرفهای را از ســوی دســتگاههای
اجرایی کشــور ممنوع میدانــد ،رویکرد نفت در حوزه
ورزش از «مســابقهمحوری» و «تیمداری» به سمت
«ســامتمحوری» کارکنان پیش رفــت و در عین
حال ،حمایت وزارت نفت در بخش ورزش قهرمانی از
تیمهای محدودی ادامه یافت .در همین مسیر و برای
تسهیل دسترسی کارکنان به اماکن و خدمات ورزشی،

www.daneshenaft.ir

مروری بر اهم فعالیتهای سال  ۹۸در حوزه منابع انسانی؛

تدوین و نهاییســازی طرح اصالح نظام پرداخت

متناسب با افزایش مبلغ اقالم نفت کارت کارکنان
رســمیو قرارداد مدت معین ،کمــک رفاهی کارکنان
مدت موقت هم افزایش یافت و مقرر شــد بکپی آن
هم پرداخت شود.

نشانی اینترنتی:

شهریورماه  ۹۸طرحی در شورای مرکزی ورزش وزارت
نفت و شــورای اداری صنعت نفت به تصویب رســید
که به موجب آن ،چهار شــرکت اصلــی وزارت نفت
مؤظف شــدند مطابق ابالغیه شورای اداری ،بر اساس
سیســتمهای مبتنی بر فناوری اطالعات ،دسترســی
نامحدود خانواده صنعت نفت به خدمات ورزشــی را از
نظر جغرافیایی تســهیل کنند و مقرر شد این موضوع
پس از تعیین بودجه و ســازوکار اجرایی مشخص ،در
هیئت مدیره چهار شرکت به تصویب برسد.
اخذ مجوز جدید برای جذب فارغالتحصیالن دانشگاه
صنعت نفت

معاونت توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت
نفــت در آخرین روز شــهریورماه ســال  ،۹۸از دریافت
مجوز جدید از ســازمان اداری و استخدامیکشور برای
جذب فارغالتحصیالن گروه الف دانشــگاه صنعت نفت
(ورودی ســال  ۹۴و قبــل از آن) خبر داد .بر اســاس
گزارش این معاونت ،افزون بر اخذ دو مجوز اســتخدام
فارغالتحصیــان گروه الف دانشــگاه صنعــت نفت از
سازمان اداری و اســتخدامیجمع ًا به میزان  ۳۵۰نفر در
سالهای  ۹۵و  ۹۶که مطابق با آن  ۳۵۰نفر نیز استخدام
شدهاند ،وزارت نفت در سال  ۹۸نسبت به دریافت مجوز
جدیــدی برای اســتخدام  ۲۵۰نفر دیگر از این دســته
فارغالتحصیالن اقدام کرد و به این ترتیب ،مراحل جذب
فارغالتحصیالن در قالب مجوز جدید در دست اجرا قرار
گرفت .این معاونت اعالم کرد افزون بر اســتخدام ۶۰۰
نفر ( )۲۵۰+۳۵۰از فارغالتحصیالن گروه الف دانشــگاه
صنعــت نفت ،وزارت نفت در صورت نیاز و متناســب با
تعداد پذیرفتهشدگان این گروه در فرآیند مصاحبه ،نسبت
به اخذ مجوزهای بیشتر استخدامیهم اقدام میکند.
افزایش سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی

نیمه مهرماه ســال  ،۹۸خبــری مبنی بر افزایش
ســقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمیصنعت
نفت منتشر شد .در شــرح جزییات باید گفت افزایش
سقف تعیینشده برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان
رسمیشــمال و جنوب ،پیشــنهادی بود که از سوی
معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
مطرح شــد و وزیر نفت هم با این طرح پیشــنهادی
موافقــت کــرد و مراتب بــرای اجرا به شــرکتها و
مدیریتهای ذیربط ابالغ شد.
افزایش سقف پرداخت فوقالعادههای تخصصی به
کارکنان شاغل در دریا

وزیر نفت نهم دیماه امســال نیز طی ابالغیهای
خطاب به معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی،
افزایش ســقف پرداخت فوقالعادههــای تخصصی به
کارکنان شــاغل در دریا (همکاران مشمول در شرکت
نفت فالت قاره ایران ،شرکت نفت و گاز پارس و شرکت
ملــی حفاری ایران) را بالمانــع خواند .در متن ابالغیه،
دلیل اتخــاذ این تصمیم ،توجه به ارزش واالی خدمات
همکاران مستقر در دریا ،قدرشناسی در حد مقدور از این
زحمات و مؤثر کردن پرداخت فوقالعادههای تخصصی
مشاغل در نظام جبران خدمات عنوان شد.
تالش برای اطمینان از رضایتمندی کارکنان
مدتموقت

معاونــت توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی

وزارت نفــت ،ســازوکاری را هم بــرای پایش اجرای
صحیح مصوبههای ساماندهی وضع پرداخت کارکنان
قراردادی مــدت موقت در نظر گرفت تا از این طریق،
در جریان گزارش کارکنان از مشــکالت احتمالی آنان
در مســیر تحقق کامل این مصوبهها قرار گیرد .به این
ترتیب دیماه پارســال اعالم شــد کارکنان قراردادی
مدت موقت صنعت نفت میتوانند دیدگاهها و مســائل
مربوط به مصوبههای ســاماندهی وضــع پرداخت را
در قالب ارســال پیامیاز طریق بخش انتهایی صفحه
نخست سایت شــانا با عنوان «ارتباط کارکنان قرارداد
موقت با معاونت منابع انسانی» اعالم کنند.
تشکیل بانک اطالعاتی کارکنان پیمانکار؛ برای
نخستین بار

در مســیر تالشهایــی که برای اصــاح نظام
پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنــان پیمانکار وزارت
نفت در جریان بود ،نیمه دیماه پارســال اعالم شــد
که برای نخســتین بار در وزارت نفــت ،جامعه آماری
از تعــداد پیمانــکاران وزارت نفت و وضــع حقوق و
دستمزدشان ایجاد ،مشــاغل پیمانکاری احصا ،شرایط
احراز شــغلهای پیمانکاری استانداردســازی ،جداول
مختلف حقوق و دستمزد تعریف و سامانه مرتبط با آن
ایجاد شده است .بر اســاس اطالعات گردآوری شده،
حدود  ۱۰۶هزار نیروی پیمانکار در صنعت نفت مشغول
فعالیت هســتند که اعالم شــد با اجرای طرح اصالح
نظام پیمانکاری ،حقوق و دســتمزدهای این بخش از
کارکنــان که حدود نیمیاز جمعیت شــاغل در وزارت
نفت را تشکیل میدهند ،نظاممند خواهد شد.
افزایش دسترسی کارکنان به مراکز درمانی

اوایل بهمنماه پارســال اعالم شد طرح ارتقای
نظام ســامت کارکنان صنعت نفت در ایســتگاه آخر
اســت و این طرح در ســال  ۹۹کلید میخــورد ،اما
هدف از اجرای آن چیســت؟ بهبود سطح ارائه خدمات
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفــت و افزایش
رضایت کارکنان و خانوادههای آنان به این ترتیب که
با پیادهســازی این طرح ،دسترسی خانوادهها به مراکز
درمانی افزایش مییابد و اگر در گذشــته شاغالن تنها
از خدمات مراکز طرف قرارداد ســازمان بهداشــت و
درمان استفاده میکردند ،با اجرای این طرح ،میتوانند
از مراکز طرف قرارداد صندوقهای بازنشســتگی نیز
اســتفاده کنند .همچنین فرآیند بازپرداخت هزینههای
درمانی مربوط به مراکز غیر طرف قرارداد که شــامل
مدت زمان ارائه ســند درمان تا تائید و پرداخت است،
بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد.
تداوم ارائه خدمات به بازنشستگان

طی سال  ،۹۸بحث واگذاری سازمان بهداشت و
درمان نفت بارها تکذیب شد و معاون توسعه مدیریت
و سرمایه انســانی وزارت نفت مکرراً اعالم کرد هیچ
تصمیم ،اراده و برنامهای در دولت و صنعت نفت برای
خصوصیســازی و واگذاری سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،بیمارســتانها و مراکز درمانی ارائهدهنده
خدمات سالمت آن ســازمان وجود ندارد و نحوه ارائه
خدمــات بهداشــتی درمانی به بازنشســتگان صنعت
نفت و افراد تحت تکفل ایشــان کماکان مطابق روال
ســابق ادامه خواهد داشت .ارائه خدمات طب صنعتی،

غربالگری ،مراکز پزشکیاری و سالمت کار در مناطق
عملیاتی و ارائه خدمات به بومیها از ســوی ســازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت هم به روال گذشته طی
قرارداد با شرکتهای اصلی ادامه یافته است.
فراهم شدن امکان تبدیل وضعیت کارکنان مدتموقت

نیمه اســفندماه و در ادامه خبرهای خوش سال
 ۹۸برای کارکنان وزارت نفت ،وزیر نفت دســتورعمل
«تسهیل شــرایط ثبتنام کارکنان قرارداد مدت موقت
در ســامانه اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشــگاهی»
را ابالغ کرد .بر اســاس این ابالغیــه ،تمامیکارکنان
قــراردادی مدت موقت شــاغل در صنعــت نفت که
دارای مدرک تحصیلی کارشناســی و کارشناسی ارشد
مرتبط با نیازها و رشــتههای اعالمشــده در «سامانه
اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشــگاهی» هستند ،فارغ
از نوع دانشــگاه و با لحاظ شــرط حداقــل معدل به
ترتیب  ۱۴و  ۱۵برای مدرک تحصیلی کارشناســی و
کارشناسی ارشــد و دارا بودن حداقل پنج سال سابقه
کار بهصورت قراردادی مــدت موقت در صنعت نفت،
مجاز شدند در سامانه مذکور ثبتنام کنند و در صورت
طی موفقیتآمیز فرآیندهای ارزیابی پیشبینیشــده،
متناسب با نیازهای صنعت نفت ،به قرارداد مدت معین
تبدیل وضعیت شوند.
توضیح« :ســامانه اطالعاتــی فارغالتحصیالن
دانشــگاهی» بهمنظور تأمین بخشی از نیازمندیهای
آینده شــرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و ایجاد
بانک اطالعاتی فارغالتحصیالن دانشــگاهها و مراکز
آمــوزش عالی ،نیمه نخســت ســال  ۹۸تشــکیل و
از همــه دانشآموختــگان واجد شــرایط و عالقهمند
دعوت شد با آگاهی از شــرایط عمومی،اختصاصی و
رشــته گرایشهای تحصیلی مورد نیاز ،نسبت به درج
مشخصات و اطالعات درخواستی در این سامانه اقدام
کنند.
تحول در نظام پرداخت حقوق و دستمزد پیمانکاران

فعالیتهای مستمر بهمنظور پیگیری بهبود نظام
پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنــان پیمانکار وزارت
نفت به ثمر نشســت و نیمه اســفندماه ،ضوابط جدید
پرداخت حقوق و دستمزد و بسته حمایتی بیمه تکمیلی
برای کارکنان مشــاغل پیمانکاری (پیمانهای مستمر
غیرپروژهای) از ســوی وزیر نفت ابالغ شــد .احصای
مشــاغل پیمانکاری صنعت نفت بــرای فعالیتهای
مســتمر ،احصای عناوین شــغلی ،تعییــن گروههای
شغلی ،تدوین شناسنامههای شــغلی ،جدول مزدی و
فوقالعادهها از جمله موارد تعریفشــده در این زمینه
است.
افزایش دریافتی کارکنان پیمانکار

بهمنظور اجرای طرح اصــاح نظام پیمانکاری،
 ۷۹۵شــغل پیمانکاری در وزارت نفت ســاماندهی و
استانداردســازی شده است .با اجرای این طرح از سال
جــاری ،نظام طبقهبنــدی و ارزیابی مشــاغل بهطور
یکپارچه بــرای کارکنان پیمانکار اجرایی میشــود و
دریافتی کارکنان افزایش خواهد یافت.
برخورداری کارکنان پیمانکار از بیمه تکمیلی

افزون بر عادالنه شــدن پرداختها با محوریت
افزایش عایدی کارکنــان پیمانــکار ،تمامیکارکنان

پیــرو دســتورعمل «تســهیل شــرایط ثبتنام
کارکنان قــرارداد مدت موقت در ســامانه اطالعاتی
فارغالتحصیالن دانشگاهی» که نیمه اسفندماه از سوی
وزیر نفت ابالغ شد ،وزارت نفت شرایط سنی کارکنان
قرارداد مدت موقت را نیز تسهیل کرد تا تعداد بیشتری
از همکاران ،امکان ثبتنام در سامانه فارغالتحصیالن
و شــرکت در فرآیند تبدیل وضعیت را داشته باشند .به
این ترتیب حداکثر ســن برای این همکاران در مقطع
کارشناسی  ۴۰سال و برای مقطع کارشناسی ارشد ۴۳
سال در نظر گرفته شد.
فضاسازی برای افزایش مدت زمان قرارداد کارکنان
مدتموقت

در آخرین روزهای اســفند ،ابالغیــه دیگری از
سوی وزیر نفت مبنی بر بهبود وضعیت و توانمندسازی
کارکنان قراردادی مدت موقت ابالغ شــد .بر اســاس
این ابالغیه ،طــول دوره قــرارداد کارکنان قراردادی
مدت موقت شاغل در مشــاغل اصلی  -تخصصی در
شــرکتهای تابع در صورت گرفتن گواهینامه ICDL
از مراکز مورد تأیید ســازمان اداری و استخدامیکشور
یــا بنیاد  ICDLایــران و پذیــرش در آزمون هوش و
توانمندی ذهنی (بر اســاس استانداردها و با هماهنگی
مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت) و پذیرش در آزمون
زبــان (در بخش  readingتخصصــی و درک مطلب
مرتبط با شــغل) ،از یک سال به پنج سال (در صورت
وجود زمان تا سن قانونی بازنشستگی) افزایش مییابد
و در صورت قبولی فقــط در آزمونهای هوش و ارائه
مدرک  ،ICDLطول دوره قرارداد از یک ســال به سه
سال افزایش یابد.
توانمندسازی تمام کارکنان مدتموقت

در ابالغیه اخیر ،موضوع دیگری نیز از سوی وزیر
نفت تأکید شد و آن ،توانمندسازی تمام کارکنان مدت
موقت وزارت نفت است .بر این اساس مقرر شده است
تمامیکارکنان شــاغل قراردادی مدت موقت بهتدریج
و بر اســاس زمانبندی مشــخص در فرآیند ارزیابی
شایســتگیهای تخصصی وارد شده و برای هر یک از
آنان پروفایل شایستگی تشکیل شود .در ادامه نیز برای
این افراد با توجه به نتایج حاصله برنامههای توســعه
فردی و توانمندسازی تعریف و به اجرا گذاشته میشود.
ارتقای رتبه سازمانی کارکنان شاغل در سکوهای
دریایی فالت قاره

ارتقای رتبه سازمانی کارکنان شاغل در سکوهای
دریایی شرکت نفت فالت قاره ایران هم تقریب ًا آخرین
خبر خوش حوزه منابع انســانی نفت در سال  ۹۸بود.
در این طرح  ۱۶۳نفر از کارکنان شــاغل در سکوهای
عملیاتی مشمول تغییر گرید شدهاند که میتواند سبب
افزایش یک یا دو رتبهای در گرید سازمانی آنها شود.
و دیگر اقدامها

ســاماندهی ســمتهای اقماری ،بهروزرســانی
گروهبندی مشــاغل صنعت نفت و تعیین ارزش شغل
و ارزشــیابی مجدد گروهی درخصوص تمامیمشاغل
ماندگار در بخش حاکمیتی ،طراحی نظام منابع انسانی
جدید برای جذبهای مدت معین ،تهیه  RFPسیستم
جامع نیروی انســانی ،هوشمندسازی و مکانیزه کردن
فــرم وام اضطراری شــاغالن ،تعییــن تکلیف کارانه
پزشکان تا  ،۱۴۰۰انجام مذاکرات افزایش وام مسکن
کارمندان و ایجاد طرح ساخت مسکن و مواردی از این
دست را باید به فهرســت فعالیتهای معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت افزود .اینهمه
اگرچه در حکــم ادای دین به تالشهای جبرانناپذیر
کارکنان صنعت نفت نیســت ،اما بیشک نشاندهنده
تقویت رویکردهای وزارت نفت در حوزه سرمایه انسانی
و بیانگر اهمیت این حوزه برای متولیان امر است.

