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طی  ۴۵روز اخیر و با رعایت الزامهای پیشگیرانه برای مقابله با شیوع کرونا
صورت پذیرفت؛

پایان تعمیرات ساالنه
 ۱۰سکوی گازی پارس جنوبی

طبق برنامهریزی صورت گرفته ۲۴ ،سکو از مجموع سکوهای پارس جنوبی
تا پایان مهرماه امسال ،در تعمیرات ساالنه پایش میشوند
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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

پیام افتتاح سه طرح ملی نفت
فرمان بهرهبرداری از پتروشیمی میاندوآب ،افتتاح واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند اراک و آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران صادر شد؛

رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری از  ۳طرح ملی صنعت نفت :جاسک به پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل میشود

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد؛

تشریحاولویتهای
کمیسیونانرژیمجلسیازدهم

توسعه صنایع پاالیشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در پاییندست این صنایع اشتغالزایی
فراوانی را به همراه دارد و برای تامین مالی این واحدها میتوان با ایجاد مشوق اقتصادی ،از
نقدینگی موجود استفاده کرد
الزمه تشکیل وزارت انرژی کاهش تصدیگری وزارت نفت و شکلگیری بخش خصوصی واقعی
در صنعت نفت کشور است .یعنی بخش خصوصی باید در این صنعت بنگاهداری کند و وزارت
انرژی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مدیریتی و تنظیمگری را انجام دهد
3
رقابت گازی ترکیه با ایران وارد مرحله جدیدی شده است؛

خوش خدمتيگازي
تركها!

11

ضرر  ۳۰۰میلیارد دالری صنعت نفت شیل آمریکا از کرونا؛

تداوم روند کاهش سهم
نفت در سبد انرژی جهان
به روایت بی پی
اویل پرایس گزارش داد:

15

کدام کشورهای نفتی از
سقوط قیمت نفت بدترین
ضربه را خوردند؟
15

در آستانه تحقق دومین جهش پتروشیمی؛

تراز تولید و مصرف
«اتیلن» ایران مثبت شد

16

یادداشت روز

حمید قاسمی ده چشمه

مزیتهای صادراتی
 LPGنسبت به بنزین
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت
 ۲۳دکل ملی حفاری گواهینام ه سالمت
تجهیزات گرفتند

 ۲۳دکل حفاری خشکی و دریایی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران
موفق به دریافت گواهینامههای صحت و ســامت تجهیزات ( )COFاز
مراجع ذیصالح مورد تأیید وزارت نفت شدند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران ،مهران
مکوندی ،معاون مدیرعامل این شــرکت در امور فنی و مهندســی با
اعالم این خبر گفت :دریافت گواهینامههای (CERTIFICATE OF
 )FITNESSبرای همه دســتگاهها و تجهیزات حفاری چاههای نفت
و گاز براساس دســتورعمل و تأکید مقام عالی وزارت نفت و پیگیری
معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در امور تولید انجام شــده
اســت.وی اظهار کرد :به موجب این دستورعمل ،دستگاههای حفاری
برای حضور در مناقصات و ورود به کار اجرایی عملیاتی باید گواهینامه
صحت و سالمت اولویت نخســت را ارائه و تا پایان امسال نسبت به
دریافت گواهینامــه اولویت دوم نیز اقدام کنند.مکوندی با این توضیح
که اکنون هشــت دســتگاه حفاری دیگر در مراحل ارزیابی و بررسی
فنی قرار دارند ،گفت :گواهینامه مرحله نخســت شامل بررسی و تأیید
تجهیزات جانبی دکل از جمله نقاط جوشکاریشــده سازه و زیرسازه،
شیرهای فورانگیر ،کپسولهای اطفای حریق و بهطور مشخص مرتبط
با ایمنی دســتگاه اســت و اولویت دوم صحت و سالمت کامل همه
تجهیزات دکل مانند موتورها ،پمپها ،دراورکس و ...را در بر میگیرد.
وی با بیان اینکه بازرسیهای فنی در سالهای پیش نیز در این شرکت
اعمال میشد و بر اساس توافق انجامشده با شرکت ایرانی  IGSروند
دریافت گواهینامه برای دیگر دســتگاههای حفاری در جریان اســت،
ادامه داد :از شمار  ۲۳دســتگاه حفاری که تاکنون گواهینامه اولویت
نخســت را دریافت کردهاند  ۲۲دکل خشکی و دستگاه دریایی مورب
اســت که دستگاههای خشکی در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب و پروژه چاههای اکتشــافی  ۶+۸مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران و دکل دریایی مورب در موقعیت میدان نفتی ابوذر در حوزه
فعالیت شــرکت نفت فالت قاره در آبهای خلیجفارس مستقرند و در
مدار عملیات قرار دارند.مکوندی یادآور شد :این دستورعمل وزارتی در
راستای کار بر مبنای ایمنی و برای حفظ سالمت منابع انسانی خاصه
کارکنان عملیاتی و پشــتیبانی ،صحت تجهیزات و دستگاه حفاری در
فرآیند کار و اســتفاده ایمن و بهینه از دستگاهها ،ادوات و ماشینآالت
مورد اهتمام ویژه است.

آخرین وضع کرونا در  ۳شرکت نفتی
بررسی شد

بیستوچهارمین نشست کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح ۳
شرکت ملی نفت ایران با هدف بررسی آخرین وضع کرونا در سه شرکت
نفتی برگزار شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی نفت ایران ،در
بیستوچهارمین نشســت کمیته بحران سطح  ۳شرکت ملی نفت که
دیروز دوشــنبه (دوم تیرماه) با حضور فرخ علیخانی ،معاون امور تولید
شــرکت ملی نفت ایران ،حبیباهلل سمیع ،مدیرعامل سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفــت ،مانی عبداهللزادهراد ،مدیر اچاسیی شــرکت
ملــی نفت ،مجید بوجارزاده ،رئیس روابط عمومی شــرکت ملی نفت،
محمدرضا امیریفرد ،معاون پشتیبانی مدیریت منابع انسانی و علیرضا
انصاریفرد ،رئیس پدافند غیرعامل مدیریت اچاسیی برگزار شــد ،از
طریق ویدئوکنفرانس آخرین اقدامهای مقابله با کرونا در شرکتهای
ملی مناطق نفتخیز جنوب ،ملی حفاری و اروندان بررسی شد.در این
نشست با بررســی آخرین دستورعملها و دستورهای وزیر نفت برای
مقابله با شــیوع کرونا ،نظارت بر اجرای دستورعملها و استفاده همه
بخشهای عملیاتی از ماسک و ضرورت استمرار تامین اقالم بهداشتی
مانند ماســک ،دســتکش و ...برای مناطق عملیاتی بهویژه در استان
خوزســتان مورد تاکید قرار گرفت.همچنین در این نشست اعالم شد
در آینده نزدیک واحد  PCRدر بیمارستان نفت تهران و پس از آن در
اهواز و بوشهر راهاندازی میشود که بهزودی جزئیات آن اطالعرسانی
خواهد شد.

پروژه تعمیرات اساسی دکل سحر  ۲پایان یافت

پروژه تعمیرات اساسی دکل حفاری دریایی سحر  ۲در کمتر از سه

ماه اجرایی شــد و این دکل هماکنون برای انجام کار در موقعیت جدید
قرار گرفته است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت حفاری شمال ،این پروژه
با توان متخصصان این شرکت و همکاری شرکتهای داخلی از جمله
شــرکت ایزوایکو ،بدون هیچ حادثهای اجرا شده و در انجام آن ،برای
بیــش از  ۱۰۰نفر به صورت مســتقیم و بیــش از  ۳۰۰نفر بهصورت
غیرمســتقیم اشتغالزایی صورت گرفته است.دکل حفاری دریایی سحر
 ۲از ســال  ۱۳۹۲به ناوگان شــرکت حفاری شــمال ملحق شده و از
آن زمان تا کنون بهصورت مســتمر در خلیجفارس مشــغول به انجام
عملیات حفاری بوده است .این دکل برای نخستین بار تحت بازسازی
کامل قرار گرفته و با وجود محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا ،طبق
برنامهریزیهای صورت گرفته ،بدون وابستگی به خارج و با جلوگیری
از خروج ارز از کشــور اجرایی و کاالهای مورد نیاز نیز از منابع داخلی
تأمین شده است.تعویض همه آندهای فداشونده پایهها و اسپادکنها،
سندبالســت و رنگآمیزی کامــل بدنه و متعلقــات ،تعویض تمامی
ورقهای فرســوده با متراژ حدود هزار متر مربــع ،تعویض و اصالح
خطوط لوله موتورخانه ،کمپرســورها ،اتاق کنترل برق ،آبشیرینکن
و خطوط تخلیه ،سیســتم دفع روغن و گازوئیل ،سیستم اطفای حریق
و خطوط سیســتم تصفیه گل ،تغییر طراحی و تعویض کلی سیســتم
فاضالب ،بازسازی کامل آشپزخانه و استراحتگاه و تجهیزات مربوطه،
بازسازی و تعویض قســمت عمدهای از شیرها ،تعویض دریچه تخلیه
همــه مخازن ،انجام انواع بازرســی غیرمخرب و تمیــزکاری تمامی
مخازن ســوخت و تعادل از جمله فعالیتهــای صورت گرفته در این
پروژه تعمیرات اساسی بوده است.

رئیسجمهوری:

صادراتنفتایراندیگرمتکیبهتنگههرمزنیست
رئیسجمهــوری گفــت :صادرات

نفت ما دیگر متکی به تنگه هرمز نیست،
بــا هزار کیلومتر لولهگــذاری ،نفت را به
جاسک و دریای عمان منتقل میکنیم.

به گزارش دانــش نفت به نقل از
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری،
دکتر حسن روحانی عصر روز سهشنبه،
سوم تیرماه در نشســت برنامهریزی و
تالش ملی برای تحقق شــعار جهش
تولید که با حضور اســتانداران سراســر
کشور برگزار شــد ،با برشمردن برخی
از خدمــات بزرگ دولــت تدبیر و امید
از جمله آغــاز عملیات احداث خط هزار
کیلومتری انتقال نفت به جاسک ،انتقال
آب به فــات مرکزی کشــور ،اتصال
خطــوط ریلی کشــور از بندرچابهار به
آبهای بینالمللــی و امثال آن گفت:
تهیه کارنامه خدمات جمهوری اسالمی،
قدردانی از زحمات همه ایرانیانی اســت
که در  ۴دهه گذشــته بهعنوان کارگر،
مهندس ،کشاورز و یا هر عنوان دیگری
بــرای بالندگی این مــرز و بوم تالش
کردهانــد.وی افــزود :بعضــی از مردم
کشور نمیدانند که روستاهای ما چقدر
آباد شده اســت .بعضیها نمیدانند که
کل روســتاهای ما از اول تاریخ تا اول
دولت یازدهم  ۱۴هزار روستا گاز داشت
و امروز بیــش از  ۳۰هزار روســتا گاز
دارد و این را برای مــردم تبیین کنیم.
رئیسجمهــوری تصریح کرد :از طریق
راهآهن چابهار به دنیا متصل میشویم،

از جــاده به همه آســیای مرکزی و از
راهآهن رشت به آســتارا ،اینها کارهای
عظیمی اســت که در این دولت انجام
میگیرد ،راهآهن رشــت به انزلی نیز تا
پایان سال افتتاح میشود ،یعنی دریای
خزر را از انزلی به خلیجفارس و بهزودی
به دریای عمان متصل میکنیم.روحانی
عنوان کرد :اکنون از گوره تا جاســک
هزار کیلومتر لوله میکشیم و صادرات
نفت ما دیگر متصل بــه بند ناف تنگه
هرمز نیســت و نخســتین بار در تاریخ
ایران اســت که این کار انجام میگیرد.
رئیس جمهوری ادامه داد :یکبار که در
محضر مقام معظم رهبری بودم به من

گفتند اســتراتژیکترین کار دولت شما
این کار است که دارید انجام میدهید،
همین لولهای که نفتمان را به جاسک
منتقــل میکنیــم و به دریــای عمان
میبریم کار بــزرگ و عظیم و بینظیر
تاریخ ایران است ،یعنی در تاریخ ایران
نخستین بار اســت این داستان محقق
میشود ،همه بیاییم بیان و تبیین کنیم.
وی بــا بیان اینکه همــه وظیفه داریم
ســرمایه منجمد را تبدیل به ســرمایه
مولد کنیــم ،گفت :هکتارها زمین آماده
برای مسکن در این کشور افتاده به اسم
این وزارتخانه و آن وزارتخانه ،به اســم
این شرکت دولتی و آن شرکت دولتی،

بیاییــم این منجمد را مولــد کنیم ،هر
کسی یک چیزی برداشته در گاوصندوق
خودش گذاشته و میگوید من نیاز دارم
تا حاال سی سال اســت استفاده نکرده
و  ۵۰ســال دیگر هم نیــاز ندارد ،حاال
بر فرض نیاز داشــت زمیــن دیگر در
اختیــارش میگذاریم.روحانی افزود :ما
ســال  ۹۸که بســیاری از اقتصاددانان
پیشبینی میکردند رشــد اقتصادی ما
منفی باشد ،رشــد اقتصادی بدون نفت
ما  ۱.۱بــود و مثبت شــد ،البته مقول ه
نفت جداســت و دلیل آن این است که
مردم باید بداننــد نفت به خاطر تحریم
و بهخاطر فشــار اســت .وزارت نفت و

شــرکت ملی نفت ما قادر است روزانه
 ۳میلیون بشــکه نفت صادر کند و حاال
میگویم  ۳میلیون تقریب باز میگویم
 ۲.۷۰۰یا  ۲.۸۰۰میتوانیم صادر کنیم.
ی
رئیسجمهــوری تصریح کــرد :بعض 
وقتها بعضیها به من نامه مینویسند
و کنارش مینویسم مثال میگویند شما
که در پایان سال  ۹۵در سخنرانی گفتید
در دولــت آینده این کار را میکنم االن
این کار را نکردید و کنارش نوشتم دولت
آینده در چه شرایطی بود و آن شرایطی
که من در سال  ۹۵نوشتم شرایطی بود
که صادرات نفت ما از  ۹۰۰هزار بشکه
به باالی  ۲میلیون بشــکه و  ۲میلیون
ششصد هزار و  ۲میلیون و هفتصد هزار
رفت که همه ســرمایهدارها اینجا برای
اینکه پروژه بگیرند ،ردیف شــدند.وی
گفت :ملت ما ایستادگی و مقابله کرد و
امروز برای همه دنیا روشن است که با
تحریم و فشار ما تسلیم نمیشویم .باید
بیایند روی منطق .میگویند ما حاضریم
مذاکــره کنیم حرف عجیــب و غریبی
میزننــد ما حاضریم مذاکره کنیم یعنی
چه؟ چه کسی از میز مذاکره کنار رفت؟
چه کسی مذاکره را شکست؟ چه کسی
اتاق مذاکره را آتــش زد؟ آنها بودند ما
که در چارچوب معقول ،منطق ،اخالق و
سیاست بودیم .همه تعهدات بینالمللی
را آنها زیر پا گذاشــتند ،پس این دروغ
فوق دروغ اســت .منتها این واقعیت را
برای مردم باید توضیح دهیم.

گزارش وزیر نفت به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
وزیر نفت با حضور در نشست هیئت عالی نظارت
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گزارشی از اقدامها و
برنامههای این وزارتخانه متناســب با بندهای مختلف
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی بــه اعضای این
مجمع ارائه کرد.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از پایگاه
اطالعرسانی مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،هیئت
عالی نظارت این مجمع ،روز سهشــنبه (سوم تیرماه)
به ریاســت محســن رضایی ،دبیر مجمع تشــکیل و
عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص تحقق اهداف
سیاســتهای کلی نظام بررسی شــد.در این نشست،
بیژن زنگنه ،وزیر نفت گزارشی از اقدامها و برنامههای
این وزارتخانه متناسب با بندهای مختلف سیاستهای

کلــی اقتصاد مقاومتی به هیئــت عالی نظارت مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ارائه کرد.زنگنه با اشاره به
تأکیدهای راهبردی مقام معظم رهبری و تکالیف مقرر
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای حوزه نفت،
گاز و پتروشیمی از اهتمام وزارت نفت بر تحقق کامل
ایــن اهداف خبر داد.دبیر مجمع تشــخیص مصلحت
نظام نیز با تأکید بر وظیفه بســیار مهمی که بهمنظور
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی از سوی مقام
معظــم رهبری به هیئت عالــی نظارت مجمع محول
شــده ،هدف از ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول
را کمــک به بهبــود جهتگیریها و انطباق بیشــتر
مصوبات ،قوانین و اقدامها با اهداف عالی سیاستهای
کلی نظام دانست.

سخنگوی دولت:

همکاریهای ایران و چین در حوزه نفت و پتروشیمی گسترش مییابد

ســخنگوی دولــت گفــت :طیــف متنوعی از
حوزههای همکاری میان ایران و چین همانند نفتخام،
پتروشــیمی ،راهآهن و اتصاالت دریایــی مورد توجه
قرار دارد که نحوه عملکــرد و اجرای آن در مذاکرات
جداگانهای انجام میشود.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از پایگاه
اطالعرســانی دولت ،علی ربیعی ،روز سهشنبه ،سوم
تیرماه در نشســت خبری با بیان تصویب پیشنویس
برنامه  ۲۵ســاله همکاریهای ایران و چین در هیئت
وزیران ،گفــت :این طرح اثباتکننده شکســتهای

آمریــکا بــرای منزوی کــردن ایران و قطــع ارتباط
کشورمان با جامعه بینالمللی و عزم جمهوری اسالمی
بر توسعه روابط با دیگر کشورهاست.وی با برشمردن
مواد مهم طرح همکاری  ۲۵ساله ایران و چین تصریح
کرد :به رســمیت شــناختن اشــتراکهای فرهنگی،
تشــویق چندجانبهگرایی ،حمایت از حق برابر ملتها،
تأکید بر توســعه بومی دیدگاههــای دو ملت از جمله
مواد این طرح است .با داشــتن روابط عمیق دوجانبه
از زمــان برقراری روابط دیپلماتیــک در حوزه انرژی،
زیرســاختها ،صنعت ،علم و فناوری امروز گسترش

قابل توجهی در گسترش روابط داریم و در حال تحقق
این برنامه هستیم.ربیعی عنوان کرد :طیف متنوعی از
حوزههــای همکاری میان ایــران و چین همانند نفت
خام ،پتروشــیمی ،راهآهن ،اتصــاالت دریایی با هدف
ارتقای جاده ابریشــم مورد توجه قرار گرفته است که
نحــوه عملکرد و اجرای آن در مذاکــرات جداگانهای
انجام خواهد شد.سخنگوی دولت افزود :آمادگی داریم
بر همین اساس با همه همسایگان و کشورهای منطقه
برای تنظیم یک نقشــه راه روشــن و جامع همکاری
کنیم و مــا عمیق ًا اعتقــاد داریم که هیــچ راهی جز

چندجانبهگرایی و توســعه همکاریهای منطقهای و
میانمنطقــهای برای مواجهه بــا چالشهای متنوعی
که پیش روی رشد و توســعه است وجود ندارد.ربیعی
تصریح کرد :این مصوبه دولت میتواند سرآغازی برای
پاســخ دادن به زیادهخواهیها و سیاســتهایی باشد
که امروز در منطقه آســیا میخواهند ایران را منزوی
کنند و مقاومت ایران را در گوشــههایی بشکنند .این
بخشــی از سیاست خارجی و فعالیت بینالمللی ماست
که امیدواریم بــه بهبود زندگی مــردم ایران و مردم
جمهوری خلق چین کمک کند.

بهسازی جادههای سلیران به همت نفت و گاز مسجدسلیمان
عملیات بهسازی و ایمنسازی بخشی از جادههای روستاهای منطقه سلیران
بخش عنبر به همت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی مناطق نفتخیز جنوب،
جاده روســتاهای منطقه سلیران بخش عنبر در راستای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی و همچنین ایمنســازی و تسهیل در تردد روستاییان مجاور چاههای
نفت منطقه ،با نظارت مدیریت مهندســی و ســاختمان شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مسجدســلیمان در مدت زمان  ۶مــاه و با صرف اعتباری بالغ بر ۳
میلیارد و  ۲۱۰میلیون ریال ایمنســازی شد.در این پروژه در مجاورت روستای
جاجو و روســتای سلیران ،یک دستگاه پل دو دهانه به طول  ۱۰متر به همراه
دیوار حائل ســنگی برای محافظت از جاده در برابر خطرهای نشست و رانش
هنــگام بارندگی ،الیروبی دره ،خاکبرداری و خاکریزی به مقدار  ۴هزار و ۳۰۰

مترمکعب ،بتنریزی و ســنگکاری به مقدار  ۷۷۵مترمکعب ،ترانشــهزنی و
اصالح هندســی دید و مسیر ،کانال سنگی در شانه بهمنظور هدایت و دفع آب
باران و جلوگیری از شکســتگی و آب شستگی جاده ،کانال خاکی و سنگفرش
کف جاده در دو طرف پل اجرا شــد.با این اقدام ،بخشهایی از این مســیر که
در بارندگیهای ســالهای قبل دچار آسیب شده و سبب به خطر افتادن جان
شهروندان شــده بود با همت شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان
ایمنسازی و تردد روستاییان و ساکنان مجاور چاههای نفتی این منطقه تسهیل
شد.شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدســلیمان پیش از این و در راستای
عمل به مســئولیتهای اجتماعی و ارائه خدمات عامالمنفعه به شــهروندان و
مجاوران چاهها و تأسیسات نفتی حوزه عملیاتی خود اقدام به بهسازی و مرمت
بیش از  ۷۵۰کیلومتر از راههای روستایی کرد.

مهار آتشسوزی گسترده منابع طبیعی مسجدسلیمان با مشارکت نفتیها

به دنبال اعالم آتشســوزی گســترده در مراتــع و منابع طبیعی
ارتفاعــات اطراف امامزاده بیبی بتول و درخواســت کمک از شــرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان ،عوامل اداره اچاسیی این شرکت
در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و اقدامهای الزم
نسبت به مهار و خاموش شدن آتش انجام شد.در این عملیات که در اوج
ساعات گرم روز انجام شد ،عوامل ایستگاه آتشنشانی شماره یک شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان در کنار عوامل اداره منابع طبیعی،
اداره حفاظت محیط زیســت و برخی فعاالن و دوستداران محیطزیست
موفق شــدند این آتشســوزی گســترده مراتع و منابع طبیعی را مهار
کنند.

تحلیل
گفتمان

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد؛

تشریحاولویتهایکمیسیونانرژیمجلسیازدهم
فریدون عباســی دوانی ،نماینده

توسعه صنایع پاالیشی و

مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی

پتروشیمی و تکمیل زنجیره

بهعنوان رئیس کمیسیون انرژی در سال

ارزش در پاییندست این

اول دوره یازدهم انتخاب شد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از
خانه ملت ،در جلسه عصر روز یکشنبه،
یکم تیرماه مجلس شــورای اسالمی،
انتخابات هیئترئیسه برگزار و فریدون
عباســی دوانی به عنــوان رئیس این
کمیســیون انتخاب شد.پیشتر اعضای
کمیســیون انرژی مجلس یازدهم نیز
مشــخص شــده بود که بر این اساس،
فریدون عباسی دوانی ،مصطفی نخعی،
موسی احمدی ،هادی بیگینژاد ،مالک
شــریعتی نیاسر ،سیدموســی موسوی،
عبدالکریــم جمیــری ،احمــد مرادی،
فریدون حســنوند ،ســهراب گیالنی،
حبیب آقاجری ،روبرت بگلریان ،قاســم
ساعدی ،حسین حســینزاده ،عبدالعلی
رحیمــی مظفــری ،ابراهیــم متینیان،
محمدطــا مظلومی آبزرگــه ،کیوان
مرادیان کوچکسرائی ،مجید ناصرینژاد،
رمضانعلی سنگدوینی ،منصور شکرالهی،
پرویز محمدنژاد قاضی محله و علیرضا
ورناصری قندعلی بهعنوان اعضای این
کمیسیون انتخاب شدند.
شرط اصالح قیمت حاملهای انرژی

در همین حال ،رئیس کمیســیون
انرژی مجلــس گفت :توســعه صنایع
پاالیشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره
ارزش در پاییندســت ایــن صنایــع
اشــتغالزایی فراوانی را بــه همراه دارد.
برای تامین مالــی این واحدها میتوان
با ایجاد مشــوق اقتصادی ،از نقدینگی
موجود اســتفاده کرد.فریدون عباســی
دوانی رئیس کمیســیون انرژی مجلس
شــورای اســامی درباره اولویتهای
کمیســیون انرژی مجلس ،با اشاره به
نبود تصمیمگیــر واحد در بخش انرژی
کشــور گفت :در کشورهای مختلف در
بحث تولیــد انــرژی هماهنگی هایی
بین دســتگا ه های مختلف وجود دارد
و حکمرانــی بخش انــرژی به صورت
متمرکز عمــل می کنند .کشــورهای
بزرگ معمو ًال دارای وزارتخانه انرژی و
وزیر انرژی هستند .نقش این وزارتخانه
این اســت که از هر یک از منابع متنوع
برای تولید انرژی کمــک بگیرند .وی
ادامه داد :سیاســت درســت در صنعت
نفت کشــور این است که نفت و گاز در
پاالیشگاهها و پتروشیمیها به فرآورده
های مختلفی تبدیل شود ولی در کشور
مــا تمرکز وزارت نفت بر خامفروشــی
نفت بوده اســت .باید ایــن نقیضه در

صنایع اشتغالزایی فراوانی
را به همراه دارد و برای
تامین مالی این واحدها
میتوان با ایجاد مشوق
اقتصادی ،از نقدینگی
موجود استفاده کرد

بخش کالن رفع شــود تــا بتوانیم به
جهش تولید برســیم .ما راه حلی نداریم
جزء اینکه دســتگاههایی مثل سازمان
انــرژی اتمی ،وزارت نیرو و وزارت نفت
را بــه صــورت واحد و یکپارچــه اداره
کنیم که تشکیل وزارت انرژی میتواند
مشکل را حل کند .عباسی دوانی افزود:
الزمه تشــکیل وزارت انــرژی کاهش
تصدیگری وزارت نفت و شکلگیری
بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت
کشور است .یعنی بخش خصوصی باید
در این صنعت بنگاهداری کند و وزارت
انرژی به عنوان یک نهاد سیاســتگذار
نقش مدیریتــی و تنظیمگری را انجام
دهد .البته توجه کنید که تشــکیل این
وزارتخانه یــک کار بلندمدت میطلبد
و ابتدا باید الزامات تشــکیل آن اجرایی
شود.
ضرورت تدوین سند جامع انرژی تا
افق 1420

رئیس کمیسیون انرژی در رابطه با
سند جامع انرژی کشور گفت :تا به االن
اسناد زیادی نوشته شده است ولی هیچ
یک مورد استفاده قرار نگرفته است .هر
یک از این اســناد سلیقه شخصی مدیر
بوده و با تغییر مدیران کشور از اولویت
خارج میشــود .بایــد در مجلس جدید
با تجمیع همه اســناد از دســتاوردهای
گذشته اســتفاده کرد .چشــماندازها یا
برنامههای  5ســاله یا سندهای چشم
انداز  20ســالهای که در کشور تهیه
شده باشد ،باید مورد بررسی کارشناسی
قرار گیرنــد و کمبودها یا عللی که این
اسناد اجرایی نشدهاند را شناسایی و حل
کرد .وی تاکید کــرد :حتما با یک کار
کارشناســی مدون و اســتفاده از اتاق
های فکر مردمنهاد این اســناد تصحیح

الزمه تشکیل وزارت انرژی
کاهش تصدیگری وزارت
نفت و شکلگیری بخش

خصوصی واقعی در صنعت

نفت کشور است .یعنی بخش
خصوصی باید در این صنعت
بنگاهداری کند و وزارت

انرژی به عنوان یک نهاد

سیاستگذار نقش مدیریتی و
تنظیمگری را انجام دهد

خواهند شــد و مشکالت اجرایی آنها
رفع میشــود .ما باید بتوانیم فکرهای
مختلف را وارد سند اصلی بخش انرژی
کشــور بکنیم تا در کوتــاه مدت نتیجه
مطلوب را بگیریم و مشــکالت داخلی
یا صادرات بخش انرژی کشــور را حل
کنیم.
متنوعسازی سبد انرژی با مشارکت
بخش خصوصی

عباســی دوانی در رابطــه با تنوع
ســبد انرژی کشور گفت :باید بر اساس
تغییــرات اجتماعی و اقتصادی کشــور
سبد انرژی کشور را متنوع و بهینه کرد.
توسعه آینده کشــور ،تغییرات جمعیتی،
تکنولوژیهای جدید و تولید محصوالت
اســتراتژیک در صنایع مختلف در این
ســبد انرژی تاثیرگذار است .به عنوان
مثال درباره تولید برق ،وزارت نیرو باید
محور کارها قرار گیرد و با اســتفاده از
چشــماندازهای موجود یک سبد انرژی
بــرای برای افــق ســال  1420طبق
کارهای کارشناســی تدوین کند.رئیس
کمیســیون انرژی مجلس افزود :سبد

انرژی کشــور باید با توجه به واقعیات
اقتصادی و با اســتفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی تدوین شــود .در این
ســند باید مشخص شــود چه میزان از
تولید برق کشــور به صورت برق آبی،
ســیکل ترکیبــی ،فســیلی ،گرمایی،
خورشــیدی ،هســته ای و  ...است .نه
اینکــه یک فرد که مثــا صرفا درباره
انرژی خورشــیدی مطالعه کرده است،
بیاید بگوید ما آفتــاب زیاد داریم ،پس
برق ما باید خورشیدی باشد.
اصالح قیمت حاملهای انرژی منوط بر
افزایش حقوق و دستمزد مردم

وی با اشــاره به ملزومات اصالح
یارانه انرژی گفــت :در موضوع حذف
یارانــه انــرژی باید درآمــد و مصرف
مردم مورد توجه قرار گیرد و یک طرح
همــه جانبه داشــته باشــیم .ما نمی
توانیم بگوییــم یارانه ها را حذف کنیم
و قیمت را در هر محصولی واقعی کنیم
ولی نظــام حقوق و دســتمزد را تغییر
ندهیم و یا نظام مالیاتی را به نفع مردم
تغییر ندهیم .عباســی دوانی افزود :من
معتقدم بایــد قیمت انرژی در کشــور
واقعی باشــد ،ولی از طــرف دیگر باید
نظام حقوق و دســتمزد هم واقعی شود.
یعنی حتم ًا حقوق و دســتمزد ما باید با
قیمت فرآوردههــا و کاالهای مصرفی
برای مردم تطابق داشــته باشــد .البته
حل این مشــکل تنها بــه حوزه انرژی
مربوط نمیشــود زیرا یکــی از ابزارها
بــرای تناســب بین درآمــد و مصرف
مردم ساماندهی نظام مالیاتی در کشور
اســت.رئیس کمیســیون انرژی اظهار
داشت :در کشــور ما باید بحث مالیات
بر مصــرف به صورت جــدی پیگیری
کنیم .هر کسی در جامعه بیشتر مصرف

می کند و گرانتــر زندگی میکند،
مطمئن ًا از امنیت هم بیشتر استفاده می
کند ،از انفال هم بیشتر استفاده میکند،
از طبیعت و محیط زیســت هم بیشتر
استفاده میکند و در نتیجه باید مطابق
با آن هزینه هایش هــم پرداخت کند.
یعنی مالیات به تناسب مصرفی که دارد
از او گرفته شود.
حل معضل اشتغال جوانان با تکمیل
زنجیره پایین دستی صنعت نفت

وی با اشــاره غفلت وزارت نفت
از پاالیشگاهســازی گفــت :یکــی از
اولویتهای اصلی صنعت نفت کشــور
گــذر از خامفروشــی نفت و ســاخت
پاالیشگاهها و پتروپاالیشگاهها و ایجاد
ارزش افزوده و صــادرات فرآوردههای
نفتی است .البته این فرآیند زمانبر است
و متاسفانه در گذشته غفلتهایی در این
حوزه صورت گرفته است.عباسی دوانی
همچنین اظهار داشــت :توسعه صنایع
پاالیشــی و پتروشــیمی و شکلگیری
زنجیره ارزش در پاییندست این صنایع
اشــتغالزایی فراوانی را بــه همراه دارد.
برای تامین مالی این واحدها نیز میتوان
با ایجاد مشوقهای اقتصادی ،نقدینگی
فعلی را به سمت این صنایع هدایت کرد.
البته باید تضامین الزم برای مردم ایجاد
شود تا آنها سرمایهشــان را با اطمینان
کامل به این حوزههــا وارد کنند.رئیس
کمیســیون انرژی در پایان با اشاره به
ضرورت توســعه همکاریها در صنعت
نفت با کشورهای همسو با ایران تاکید
کرد :برای توســعه همکاریها در حوزه
نفت و انرژی میتوانیم بر روی بازاهای
کشورهای همسایه و همسطح خودمان
تمرکز کنیم .ظرفیت کشورهای همسو
با ایران بــرای حضور در بازارهای نفت
و فرآورده آنها زیاد اســت و در صورت
بهکارگیری از ابزارهای دیپلماسی کشور
میتوانیم ارزی آوری برای کشور داشته
باشیم.

فراخوان طراحی سردر موزه صنعت نفت مسجدسلیمان
فراخوان طراحی ســردر ورودی موزه
اکتشــاف ،حفاری و تولیــد صنعت نفت در
شهرســتان مسجدسلیمان ازسوی مدیریت
موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت اعالم شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شــرکت ملی مناطــق نفتخیــز جنوب،
مدیریــت موزههــا و مرکز اســناد صنعت
نفت در راستای تکمیل و آمادهسازی موزه
اکتشــاف ،حفاری و تولیــد صنعت نفت در
شهرســتان مسجدســلیمان ،از طراحان و
اساتید دانشــگاهی در حوزههای معماری،
طراحی و میراث صنعتی برای شــرکت در
فراخوان طراحی سردر ورودی موزه مذکور،
واقع در ســایت میراث صنعتی پاالیشگاه و
گوگردسازی بیبییان دعوت به عمل آورد.
معیارهای مدنظر برای طراحی سردر
ورودی موزه صنعت نفت مسجد سلیمان به
شرح زیر است:
 دعوتکنندگی و جذابیت بصری -آفریننده و نوآورانه بودن

 همسویی با موضوع فعالیت موزه هماهنگی با ســازههای معماری وتأسیسات صنعتی محیطی
 توجه به نمادها و المانهای قومی وفرهنگی ،بختیاری و مسجدسلیمان

 توجــه به شــرایط اقلیمی و آب وهوایی
 متناســب بــودن جهــت عبــورماشینآالت سبک و سنگین
 -کمهزینه بودن و ســادگی در اجرا

و پیادهسازی
عالقهمندان شرکت در این فراخوان
میتوانند بــرای بازدید میدانــی در روزها
و ســاعات اداری به محل مــوزه واقع در
مسجدســلیمان ،بیبییان ،بعد از دانشگاه

پیام نــور ،طرح موزه اکتشــاف ،حفاری و
تولید صنعت نفت (پاالیشگاه و گوگردسازی
ســابق) مراجعه کننــد .عالقهمندان برای
شــرکت در فراخوان و ارسال طرح تا پایان
تیرمــاه  ۹۹مهلــت دارند.مدیریت موزهها
و مرکز اســناد صنعت نفــت طرح برگزیده
از ســوی هیئــت داوران را خریداری و به
ســه طرح برتر انتخابی جوایزی به رســم
یادبــود اهــدا خواهد شــد .در ضمن همه
طرحهــای دریافتی به نــام ارائه دهندگان
در آرشــیو و تاریخچه ایجاد موزه اکتشاف،
حفاری و تولید صنعــت نفت ثبت و ضبط
خواهد شــد.متقاضیان مشــارکت در طرح
ســردر ورودی موزه صنعت نفت مســجد
ســلیمان برای کســب اطالعات بیشــتر
میتوانند با شــماره تلفن ۰۹۳۵۹۰۸۶۸۰۵
تماس بگیرنــد و نیز بــه آدرس اینترنتی
 misoilmuseum@gmail.comبــرای
پاسخگویی به ســؤاالت مرتبط و دریافت
طرحهای ارائهشده مراجعه کنند.
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اخبار نفت
تعمیرات ساالنه تجهیزات فرآیندی زاگرس
جنوبی آغاز شد

تعمیرات ســاالنه خطوط لوله و تجهیزات فرآیندی شــرکت

بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی آغاز شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،حمید ایزدی ،مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز
زاگــرس جنوبی گفت :تعمیرات دورهای خطــوط لوله و تجهیزات
فرآیندی این شــرکت بــا تعمیر بیش از هــزار و  ۴۰۰متر از خط
لوله  ۳۰اینچ انتقال گاز ایســتگاه تقویت فشار گاز نار به پاالیشگاه
فجر جم و نیز بــا رعایت همه پروتکلهای بهداشــتی ابالغی از
ســوی وزارت نفت در زمینه مبارزه با ویــروس کرونا از خردادماه
امسال از منطقه عملیاتی نار و کنگان آغاز شد.وی افزود :تعمیرات
دورهای منطقه عملیاتی آغار ،داالن ،دی و ســفید زاخور نیز از دهه
اول تیرماه آغــاز و به مدت یکماه به طــول میانجامد.ایزدی با
بیان اینکه ادامه تعمیرات ســاالنه منطقــه عملیاتی نار و کنگان
نیز همزمان با تعمیرات منطقه عملیاتی پارســیان بهمدت  ۸۰روز
در ماههای مرداد ،شــهریور و مهر انجام خواهد شــد ،اظهار کرد:
تعمیــرات دورهای تجهیزات فرآیندی و خطــوط لوله منطقه نفتی
سروســتان و سعادتآباد نیز شهریورماه آغاز و ظرف مدت یک ماه
انجام میشود.مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی عنوان کرد :تعمیرات مناطق گازی شــامل ایمنســازی و
تعمیرات انواع خطوط لوله ،تجهیزات راهبردی در پاالیشگاه گازی،
ایستگاههای تقویت فشــار گاز ،مراکز جمعآوری ،مراکز تفکیک و
دیگر ســایتهای عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی اســت.ایزدی با بیان اینکه تعمیرات ســاالنه منطقه نفتی
سروســتان و ســعادتآباد نیز شــامل تعمیرات مخازن ،تجهیزات
فرآیندی و جداسازی نفت و گاز و دیگر تجهیزات فرآورشی است،
تصریح کرد :همه فعالیتهای پیشنیاز تعمیرات دورهای امســال،
مانند نشســتها و هماهنگی با ادارات ستادی مرتبط و واحدهای
عملیاتی انجام شده اســت تا این تعمیرات طبق برنامه زمانبندی
با موفقیت به پایان برســد.وی با اشــاره به اینکه بــه دلیل مهار
شــیوع ویروس کرونا ،تعمیرات دورهای این شرکت در سال جاری
به شــکل حداقلی انجام میشــود ،افزود :با توجه به اهمیت حفظ
سالمت کارکنان و ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا میان
کارکنان و خانوادههای آنها ،تعمیرات امســال این شــرکت عمدتا
روی تجهیزات ضروری انجام میشود.

بازسازی تجهیز کاربردی در واحد آبسازی
منطقه الوان

پروژه بازســازی و بهینهسازی پنل ســامانه کنترل دیگ بخار

شــماره  ۷واحد آب و بخار منطقه الوان به همت کارشناســان واحد
ابزار دقیق انجام شد.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره
ایران ،با توجه به اهمیت بســیار باالی تولید آب شیرین در جزیره
الوان و میــزان آب مصرفی مورد نیــاز برای تأمین آب کمپهای
مسکونی ،رستورانها ،دهکده الوان و ...بهویژه در فصل گرما و با
توجه به فرســوده بودن برخی دســتگاههای واحد آب و بخار الزم
اســت دستگاههای آبسازی بهویژه دیگهای بخار بهطور دائم در
ســرویس یا گاهی آماده بهکار باشند ،این مهم سبب شد همکاران
واحدهای ابزار دقیق ،برق ،جوشــکاری ،تراشــکاری و ساختمانی
دســت به دست هم دهند تا از به وقفه افتادن روند تولید آب سالم
و با کیفیت جلوگیری کنند.دیگ بخار شــماره  ۷واحد آبســازی
منطقه الوان بیشــتر مواقع هنگام راهاندازی به دلیل کیفیت پایین
و فرســوده بودن پنل کنتــرل و برق آن و عــدم رعایت نظم در
سیمکشی ،در برخی ساعتها و روزها برای رفع اشکال و راهاندازی
آن زمان طوالنی صرف میشــد که این مسئله کاهش آب ذخیره
و بهوجود آمدن مشکالت و کمبود آب مصرفی در سطح منطقه را
به همراه داشــت.با برنامهریزیهای انجامشده از سوی کارشناسان
واحد ابزار دقیق و همکاری نزدیک واحدهای ســتادی و عملیاتی
منطقه ،ضمن تفکیک و جداســازی مدارهــای کنترلی برق و ابزار
دقیق (به علت وجود مدار کنترل برق ســه فاز در مجاورت با برق
تک فــاز مدارهای کنترلی) مواردی همچــون نو کردن تجهیزات
پانل (رله ،فیوز ،کنتاکتور ،سیمکشی ،)...تعویض کابلهای ارتباطی
بین پانل کنترل با تجهیزات ابزار دقیق ،تعویض  J.BOXفرسوده،
تکمیــل و طراحی و نصب ســیگنالهای اخطاردهنده روی پانل،
طراحی و نصب نمایشــگر مراحل اســتارت دیگ بخار و تعبیه آن
در درون پانل کنترل ،طراحی و نقشهکشــی مطابق تغییرات جدید،
کابلکشی جدید با رعایت آببندی اتصاالت (نصب گلند) و اتصال
پانل بــه تجهیزات ابزار دقیق ،بهصورت قابــل قبول و کاملتر از
اجرای کارخانه اصلی ســازنده دســتگاه و با مناسبترین کیفیت
(بــدون تغییر در منطق کنترلی آن) انجام شــد و در پایان با مجوز
واحد آب و بخار ،دیگ بخار یادشده بهمدت  ۷۲ساعت از سرویس
خارج و نسبت به جداسازی سر سیمهای پانل قدیمی و اتصال سر
ســیمها و کابلهای جدید به دو فقره پانلهای تفکیک و بازسازی
شــده جدید (برق و کنترل) و همچنین اتصال به ادوات ابزاردقیق
اقدام شد.آمادهســازی پانل کنترل یادشــده در مدت زمان دو ماه،
حدود  ۴۵۰نفر ســاعت کار برد و پانل مربوطه پس از بازســازی
و آزمایشهای اولیــه در کارگاه بهصورت شبیهســازی راهاندازی
شــد .همچنین پس از حمل آن به موقعیــت عملیاتی و نصب در
محل و تعویض کابلکشــی و اتصال بــه تجهیزات ابزار دقیق در
یک ماه و حدود  ۳۰۰نفر ســاعت بدون از ســرویس خارج کردن
دیــگ ،کار انجام شــد و به غیر از مجموع  ۷۲ســاعت نهایی ،در
تمام مدت ،دیگ مربوطه در سرویس عملیاتی یا حالت آماده بهکار
بوده است.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

خلیل قاسمزاده ،مدیر منابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خبر داد:

گزارش

تسهیالت وام کمبهره به کارکنان
شركت نفت مناطق مركزی پرداخت میشود

تا  ۱۶تیرماه؛

فراخوان ارزیابی صالحیت مشاوران
مدیریت دارایی فیزیکی تمدید شد

زمان ارائه مدارک و مســتندات برای شــرکت در فراخوان
عمومی ارزیابی صالحیت مشــاوران مدیریت دارایی فیزیکی که
پیش از این تا چهارم تیرماه اعالم شــده بود ،تا  ۱۶تیرماه تمدید
شد.
عطف به سند سیاســتهای کلی و الزامهای نظام مدیریت
داراییهای فیزیکی و الزام معاونت مهندســی ،پژوهش و فناوری
وزارت نفت به انجام ارزیابی و تهیه فهرست بلند مشاوران مدیریت
دارایی فیزیکی ،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی صالحیت مشاوران
مدیریت دارایی فیزیکی  ۲۱خرداد منتشــر شد و بر اساس اعالم
جدید ،مهلت ارســال تقاضا و مدارک و مستندات مربوطه تا پایان
وقت اداری روز دوشنبه  ۱۶/۰۴/۹۹تمدید شده است.
در این فراخوان آمده است:
«بهمنظور تحقق ســند سیاســتهای کلی و الزامات نظام
مدیریت داراییهای فیزیکی (به شــماره ابالغ  ۱۳۰۸۲/۹۹مورخ
 )۲۴/۰۱/۹۹و جهت اســتقرار نظام مدیریت داراییهای فیزیکی
براساس استانداردهای ســری ایزو  ۵۵۰۰۰و مدل  ،IAMمعاونت
مهندســی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت در نظر دارد بر اســاس
مفاد قانون برگزاری مناقصات و فراخوان شــماره  ۶۰۲۸۸۱۸که
در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات درج شــده است ،ارزیابی
صالحیت مشــاوران متخصص و فعال در زمینــه نظام مدیریت
دارایی های فیزیکی را به انجام رساند .بنابراین از همه شرکتهای
متقاضی دعوت میشــود بر اساس شــیوهنامه ارزیابی صالحیت
مشــاوران مدیریت داراییهــای فیزیکی در صنعــت نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی نســبت به تکمیل فرمها و ارسال مستندات
مربوطه به دبیرخانه کارگروه ارزیابی صالحیت مشاوران اداره کل
نظام مدیریت داراییهای فیزیکی اقدام کنند.
فرآیند و اهم اقدامها:

سند سیاســتهای کلی و الزامات نظام مدیریت داراییهای
فیزیکی فوقالذکر ،شیوهنامه ارزیابی صالحیت مشاوران مدیریت
داراییهای فیزیکی در صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی (به
شماره سند  ۰۱-MOP-AM-CAGمورخ  )۱۲/۰۳/۹۹و فرمهای
مربوطــه از طریق پایگاه اینترنتی معاونت مهندســی ،پژوهش و
فناوری ( )www.doert.mop.irدر دسترس شرکتهای متقاضی
اســت.فرمهای تکمیل شده طبق شــیوهنامه یادشده و مدارک و
مســتندات مربوطه باید ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان
مجاز امضا (حســب آخرین آگهی تغییرات شرکت) ،فقط بهصورت
الکترونیکی (در لوح فشــرده و تنها مطابق شــمارهبندی فرمهای
موجود در شــیوهنامه) و در هر دو قالب فایلهای  Wordو PDF
به نشانی پستی دبیرخانه کارگروه ارزیابی صالحیت مشاوران اداره
کل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی ارسال و رسید دریافت شود.
این دبیرخانه از دریافت هرگونه نسخه کاغذی معذور است و فقط
نامه تقاضا ،بهصورت کاغذی دریافت میشــود.آدرس و شــماره
تماس دبیرخانه :خیابان کریمخان زند -خیابان حافظ -ســاختمان
مرکزی ششم وزارت نفت -پالک  -۵۲۳طبقه چهارم -کد پستی
 -۱۵۹۸۷۱۴۵۱۳دبیرخانــه کارگروه ارزیابی صالحیت مشــاوران
اداره کل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی -تلفن ۶۱۶۲۷۸۳۸-۹
و ۸۸۹۲۵۰۰۹
حوزه خدمات مشاوران:

حوزه خدمات مشــاوران متقاضــی ارزیابی صالحیت در این
فراخوان شامل ارائه خدمات در همه زمینههای مرتبط با پیادهسازی
و اســتقرار نظام مدیریت داراییهای فیزیکی در برگیرنده ارزیابی
وضعیت ،برنامهریزی ،تدوین مســتندات ،پیادهسازی سیستمهای
مدیریتــی زیرمجموعه آن مانند نظام مدیریت ســامت دارایی و
سایر سیســتمهای مربوطه ،آموزش تخصصی و ارتقای توانمندی
کارکنان ذیربط ،تدوین و توســعه بانکهای اطالعاتی و سیستم
نرمافزاری  ،EAMSگردآوری و ورود دادهها به سیستم  EAMSو
دیگر خدمات مورد نیاز است.
توجه:

تکمیل و ارسال فرمها حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
ارزیابی صالحیت شــرکتهای متقاضی بر اساس دادههای
اطالعاتــی مندرج در فرمهای واصله ،توســط کارگــروه ارزیابی
صالحیت مشــاوران اداره کل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی و
مطابق شیوهنامه مربوطه انجام میشود .در صورت ارائه اطالعات
نادرســت و خالف واقع ،مطابــق قانون برگــزاری مناقصات با
متخلفــان برخورد و متقاضی متخلــف از همه فرآیندهای ارزیابی
صالحیت محروم خواهد شد».
رایزن بازرگانی بلژیک:

منطقه ویژه پارس ظرفیتهای خوبی برای
سرمایهگذاری دارد

رایزن بازرگانی کشــور بلژیک در گفتوگو با مدیرعامل سازمان
منطقــه ویژه پــارس ،گفت :ایــن منطقه ظرفیتهــای خوبی برای
سرمایهگذاری دارد.
به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،نوشین رهگذر در دیدار با ایرج خرمدل در سازمان منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس ،از عالقهمندی شرکتهای بلژیکی برای
توســعه روابط اقتصادی و حضور مؤثــر در زمینههای مختلف صنعتی
ایران گفــت و افزود :مزیتهای موجود در منطقــه ویژه پارس برای
شرکتهای اروپایی یک مکانیسم خوب تشویقی محسوب میشود.

برای نخستین بار از مردادماه سال

برای نخستین بار از

جاری تسهیالت وام کمبهره  ۷۰تا ۱۰۰
میلیون ریالی توســط بانک عامل عالوه

مردادماه سال جاری وام

بر وامهــای مصوب ســازمانی دیگر به

کمبهره  ۷۰تا  ۱۰۰میلیون

کارکنان متقاضی ستاد و شرکتهای تابعه
شركت نفت مناطق مركزی حسب اولویت

ریالی عالوه بر وامهای

پرداخت میشود.

خلیل قاسمزاده ،مدیر منابع انسانی
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران ،با
اشاره به امضای یادداشت تفاهم پرداخت
تسهیالت وام توســط بانک عامل و بر
اساس دستورالعمل ابالغی شرکت ملی
نفت ایران افزود :برای نخســتین بار از
مردادماه ســال جاری وام کمبهره  ۷۰تا
 ۱۰۰میلیــون ریالی عــاوه بر وامهای
مصــوب ســازمانی دیگر بــه کارکنان
متقاضی حســب اولویت پرداخت خواهد
شــد .به گزارش روابط عمومی شرکت
نفــت مناطق مرکزی ایران ،قاســمزاده
در خصــوص تســهیالت پرداختــی در
سال گذشــته گفت :با به توجه اهمیت
نیــروی انســانی كه بهعنوان ســرمایه
اصلی ســازمانها اســت ،ســال  ۹۸در
بخش مددكاری و امــور كاركنان حوزه
منابع انســانی درمجموع  106میلیارد و
 120میلیون ریــال وام در قالب مصوبه
هیات مدیره ،مســاعدت بالعوض ،وام
اضطراری به همکاران اعطا شد.بر اساس
این گزارش وی درباره جزییات این خبر
گفت :در بخش امور کارکنان و براساس
گزارش روابط کار و مددکاری اجتماعی

مصوب سازمانی دیگر به
کارکنان متقاضی حسب
اولویت پرداخت خواهد
شد

حوزه منابع انســانی مبلغ چهار میلیارد و
 ۸۰۰میلیون ریــال وام با مصوبه هیات
مدیره شرکت ملی نفت ایران به  ۴۷تن
از کارکنان پرداخت شد .به تعداد  ۲۰تن
از کارکنان دارای مشــکالت خاص نیز
مبلغ  ۳۰۵میلیون ریال اختصاص یافت
و مبلغ یک میلیــارد و  ۱۵میلیون ریال
به  ۳۶تن از نیروهای قراردادی و ارکان
ثالث با شرایط خاص کمک بالعوض از
محل بودجه خارج از شمول اعطا گردید.
همچنین مبلــغ  100میلیــارد ریال به
 1483تن از کارکنان وام اضطراری تعلق
گرفت كــه درمجموع  1586تن و بیش
از  15درصد از همكاران از تســهیالت

مذكور برخوردار شدند.قاســمزاده افزود:
با بازدیدهای دورهای همکاران مددکاری
از مناطق عملیاتــی و همچنین مراجعه
حضــوری کارکنــان ،كارشناســان امر
در جریان مشــکالت و مســائل ایشان
قرارگرفتــه و بــا تهیه گــزارش و اخذ
مجوزهای الزم ،اقدامات متناسب ازجمله
ارایه خدمات مشاورهای ،آموزشی ،رفاهی
و اعطــای تســهیالت در این خصوص
صورت میپذیرد.خلیل قاسمزاده درادامه
از فضای تعاملی مدیریت متبوع خویش
بــا کارکنان خبــر داد و تصریــح کرد :
مدیریت منابع انســانی همواره آمادگی
آن را دارد کــه بــه صــورت حضوری

پذیــرای کارکنان و طــرح دیدگاههای
آنها در خصوص مســائل  ،مشــکالت
و نقطه نظرات آنها باشــد .پیش از این
نیز ســامانه ارتباط مستقیم با مدیر منابع
انســانی پرتال شركت ایجاد و راهاندازی
شــده كه هریك از همكاران با مراجعه
به این ســامانه میتوانند طرح موضوع
داشــته و پاســخ دریافــت نمایند.مدیر
منابع انســانی در رابطه با ارائه خدمات
به ایثارگران مشــمول استفاده از دستور
عمل بخشــودگی مالیاتی بیان داشــت:
در ســال  ۹۸با ثبت اطالعات حضور در
جبهه تعداد  ۱۰۶تن از كاركنان شــاغل
و بازنشســته ایثارگر رزمنده این شرکت

در سیســتم جامع ،کارکنان یادشده ا ز
مزایــای فوقالعاده افزایش ســنواتی و
معافیــت مالیاتــی بهرهمند شــدند.این
گزارش میافزاید ،شــرکت نفت مناطق
مرکزی ایران از وسیعترین شرکتهای
تولیدی در ســاختار شــرکت ملی نفت
ایران است و بزرگترین تولیدکننده گاز
مناطق خشکی کشــور ،با تعداد بیش از
 ۱۰هزار پرســنل در ستاد و شرکتهای
تابعه بهرهبرداری زاگرس جنوبی ،شرق
و غــرب كه عمده فعالیــت کارکنان در
بخشهای عملیاتی و مخاطرهآمیز تولید
نفت و گاز میباشــد .پراکندگی جمعیتی
همکاران در ســطح استانهای کشور از
شمال شرق ،جنوب و غرب کشور است
و همین موضــوع ،هدایت و راهبری در
حوزه منابع انســانی آن را بســیار حائز
اهمیت مینماید.

رئیس توسعه کسبوکار پژوهشگاه نفت:

رئیس توسعه کســبوکار پژوهشگاه
صنعت نفت گفت :برای اینکه در دنیا و صنعت
حرفی برای گفتن داشته باشیم ،باید با فناوری
حرکت کنیم ،نه با تولید نفت.

بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل
از پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،مهــدی
احمدیمروست افزود :تولید نفت مهم است،
اما فناوری است که مرزها را روی شرکتها
باز میکند و این چیزی اســت که ما باید به
آن فکر کنیم.وی به بودجه پژوهشگاه صنعت
نفت با دیگر مراکز مشــابه در دنیا اشاره کرد
و گفت :ســازمانهایی مانند  IFPفرانسه که
بزرگترین مرکز تحقیقات نفت و گاز در دنیا
است ،سال  ۲۰۱۹حدود  ۵۰درصد ،سینتف در
نروژ  ۶۰درصد و شرکت  CSIROاسترالیا ۶۵
درصد درآمدشان را دولت تأمین میکند .ما با
این شرکتهای بزرگ از نظر هزینه و درآمد
در یک سطح هستیم و این به معنای این است
که ما در پژوهشــگاه در حال حرکت هستیم
و حجم زیــادی از هزینههایمان را خودمان
تأمین میکنیم.رئیس توســعه کســبوکار
پژوهشگاه صنعت نفت شاخصهای کیفیت
پروژههای پژوهشگاه را رو به رشد ارزیابی و
اظهار کرد :توجه به افزایش انگیزش نیروی
انســانی ،بهترین ابزار برای افزایش کیفیت
پروژههاســت که در دو ســال گذشــته در
پژوهشگاه اتفاق افتاده و حاصل آن رشد ۷۰
درصدی تعداد قراردادهای مصوب و افزایش
 ۸۹درصــدی ارزش قراردادها در ســال ۹۸
نسبت به سال  ۹۷بوده است.احمدیمروست
افــزود :ارزش خدمات فناورانه پژوهشــگاه
در ســال  ۹۸به میزان  ۳۶درصد نســبت به
ســال قبل و همچنین ارزش پیشنهادهای
ارســالی  ۱۲۵درصد رشد داشته است.وی بر
ضرورت حمایت ســازمانهای باالدستی از
توسعهدهندگان فناوری تأکید کرد و گفت :از
متولیان میخواهم که به نیازهای انگیزشی
پژوهشــگاهیان توجه بیشتری داشته باشند،
چراکه یکی از مهمتریــن عوامل در تحقق
اهداف سازمان ،ایجاد ســازوکارهایی برای
افزایش انگیزه کارکنان و پژوهشگران است و
پژوهشگاه در این حوزه حمایتهای بیشتری

باید با فناوری حرکت کنیم ،نه با تولید نفت

میتواند دریافت کند.

تولید کاتالیست فرآیند  RCDاراک با دانش
داخلی

رئیس توسعه کســبوکار پژوهشگاه
صنعت نفــت ،شــاخصهای بهبودیافته را
نتیجه بهبود ارتباطات با مشــتریان کلیدی
در دو ســال گذشــته عنوان کرد و گفت :با
حذف مقــررات زائد و کوتاه کردن مســیر
اجرای پروژهها ،موفق شدیم تصویر بهتری
از ســازمان در صنعت نفت ارائه کنیم.وی با
بیان اینکه تجاریســازی دستاوردها یکی از
دغدغههای همیشگی ســازمان بوده است،
گفت :ســال گذشته کاتالیستهای مختلفی
را که تولید شــده به بخش خصوصی واگذار
کردهایم که جایگزین نمونههای خارجی در
صنعت شــده و در حال بهرهبرداری است .از
جمله این کاتالیستها ،کاتالیست بنزینسازی
در پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس است که
سالهاســت در حال کار اســت ،همچنین
کاتالیست فرآیند  RCDاراک که این نخستین
بار است کاتالیست این فناوری با دانش داخلی
تولید میشــود .همچنین تعداد بسیار زیادی
افزایه حفاری مــورد نیاز صنعت که از خارج

وارد میشــد ،در پژوهشگاه بومیسازی شده
و بــهزودی با یکــی از هلدینگهای بزرگ
وارد قرارداد میشــویم که هم در پروژههای
خودشــان و هم در پروژههای برونمرزی از
این افزایههای ایرانی استفاده کنند.
فراخوان شرکتهای خصوصی برای
بازاریابی

رئیس توســعه کســبوکار پژوهشگاه

یکی از موضوعهای
راهبردی و مهم برای
ما ،شراکت با مشتریان
و شرکتهای راهبردی
بهویژه هلدینگهای
نفت و گاز و شرکتهای
 EPCو  GCاست

صنعت نفــت به رفــع محدودیتهای موجود
در بهرهگیری از خدمات شــرکتهای بازاریاب
اشــاره کرد و گفت :خوشــبختانه سال گذشته
هیئت امنای پژوهشــگاه در مصوبهای ،مجوز
اســتفاده از خدمــات شــرکتهای خصوصی
را صــادر کرد تــا در بــازار خارج از کشــور
بهخصوص کشــورهای منطقه و آسیای میانه
به بازاریابی خدمات پژوهشگاه مشغول باشند.
احمدیمروســت با اشاره به روشهای نوآورانه
در حوزه کسبوکار سازمان در دو سال گذشته
افزود :بهزودی فراخوانی رسمی برای دعوت از
شــرکتهایی که میتوانند برای همکاری در
زمینه بازاریابی فناوریها با پژوهشگاه فعالیت
کنند منتشــر خواهد شــد که البته این دعوت،
محــدود به فراخوان نیســت و همواره آمادگی
برای همکاری با شرکتهایی که تمایل دارند
خدمات و فناوریهای پژوهشــگاه را در کشور
مورد نظرشــان بازاریابی کنند ،وجود دارد.وی
افزود :بر اساس شعار امسال پژوهشگاه صنعت
نفت که هدف آن استفاده از روشهای نوآورانه
در کسبوکار پژوهشگاه است ،مدل کسبوکار
پژوهشگاه بررسی شــده و برنامههای اجرایی
برای تدوین و اســتقرار روشهای نوآورانه در

مدل کسبوکار پژوهشگاه در حال برنامهریزی
است که بهزودی اجرایی میشود.
مشارکت با هلدینگها و شرکتهای
استراتژیک

رئیس توسعه کسبوکار پژوهشگاه صنعت
نفت تدویــن اقدامهای عملــی در بخشهای
نهگانــه الگوی جدید کســبوکار پژوهشــگاه
ک ماه دیگر اعــام کرد و گفت:
را کمتــر از ی 
یکی از موضوعهــای راهبردی و مهم برای ما،
شــراکت با مشتریان و شــرکتهای راهبردی
بهویژه هلدینگهای نفت و گاز و شــرکتهای
 EPCو  GCاست.احمدیمروست تأکید کرد:
ما هلدینگهای بسیاری در کشور داریم که تعداد
زیادی پاالیشگاه و پتروشــیمی در اختیار دارند
و ما میتوانیم در کنار آنها باشــیم و در توســعه
فناوریها در حوزه باالدست ،پاییندست ،انرژی
و محیطزیست نیازهای آنان را برآورده کنیم.وی
با تأکید بر اینکه هلدینگهای داخلی باید مانند
هلدینگهای بزرگ جهانی به فکر این باشــند
که دانش فنی خود را داشــته باشند ،گفت :یک
هلدینگ به غیر از اینکه ســرمایههای فیزیکی
متفاوتی از جمله پاالیشگاه ،پتروشیمی ،مجتمع
عملیاتــی و مجتمع تولید نفت دارد ،باید در کنار
آن به فناوری خودش هم مجهز باشــد تا بتواند
در حوزههــای مختلف وارد شــود و در مقیاس
جهانی رقابت کند .خوشــبختانه هفته گذشــته
رئیسجمهــوری نیز بر ضرورت افزایش کیفیت
و نقشآفرینی بنگاههــا در عرصه بینالمللی با
نگاه بــه صادرات ،تأکید کرد کــه این موضوع
میتوانــد در برنامههای راهبردی هلدینگهای
نفت و گاز کشــور نیز قرار گیرد.رئیس توســعه
کســبوکار پژوهشــگاه صنعت نفت از عوامل
کسب موفقیت ســازمان در تعامل با صنعت را
رضایتمندی مشتریان و ذینفعان عنوان کرد و
گفت :رضایتمندی مشتریان را بهصورت مستمر
سنجیدهایم و خوشبختانه شاخص رضایتمندی
مشتریها در کل پروژههای ما سال به سال در
حال افزایش اســت.وی افزود :اســتقرار سامانه
دیجیتالی  CRMاز حدود  ۱.۵سال پیش شروع
شــده و امســال کام ً
ال بهصورت مکانیزه انجام
میشــود که در این ارزیابی سه شاخص اصلی
یعنی کیفیت ،قیمت و زمان بررسی میشود.

تحلیل
گفتمان

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

طی  ۴۵روز اخیر و با رعایت الزامهای پیشگیرانه برای مقابله با شیوع کرونا صورت پذیرفت؛

پایانتعمیراتساالنه ۱۰سکویگازیپارسجنوبی
و گاز پارس گفــت :طی  ۴۵روز اخیر و با

فراخوان وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی
صالحیت مراکز نوآوری

گرفته ۲۴ ،سکو از

رعایت الزامهای پیشگیرانه برای مقابله با
شیوع کرونا ،تعمیرات ساالنه  ۱۰سکوی

مجموع سکوهای پارس

گازی با موفقیت انجام شد.

جنوبی تا پایان مهرماه
امسال ،در تعمیرات
ساالنه پایش میشوند

اجرای مدیریت تولید و عملیات همزمان
با تعمیرات اساســی ســکوهای پارس
جنوبی اشــاره کرد و گفــت :هماکنون
بهمنظــور پایش وضــع درونی خطوط
لولــه حدفاصل ســکوها تا پاالیشــگاه
خشــکی ،پروژه پیگرانی هوشمند را که
به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا بهطور
موقت متوقف شــده بود ،در دست اجرا
داریم.مدیــر تولید و عملیات شــرکت

نفــت و گاز پــارس از اجرایی شــدن
پروژه رنگآمیزی تعدادی از ســکوهای
در حــال تولید هــم خبــر داد و گفت:
عملیات رنگآمیزی تأسیســات سکوی
 SPD6در جریان اســت و مقرر شده با
برنامهریزی انجامشده ،برای دو سکوی
دیگر نیز همزمان اجرایی شــود.عبادی
با تأکیــد بر اینکه کرونــا هیچ وقفهای
در فعالیتهای عملیاتــی پارس جنوبی

ایجاد نکرده است ،تصریح کرد :شرکت
نفت و گاز پارس اقدامهای پیشــگیرانه
بهداشــتی را در جهت مقابله با شــیوع
این ویروس در میان کارکنان شاغل در
سکوهای گازی تحت اختیار بهکار گرفته
و خوشــبختانه تاکنون مــوردی از این
بیماری وجود نداشته است.وی برگزاری
منظــم نشســتهای کمیتــه بحران،
اطالعرســانی ،آموزش و فرهنگسازی

در زمینه رعایت الزامهای پیشگیرانه،
پایش روزانه ســامت کارکنان ،توزیع
بستههای بهداشــتی و ضدعفونیکننده
پیش از آغاز کار و اعزام به سکو ،رعایت
فاصلهگــذاری و ضدعفونی هلیکوپتر و
اتوبوس کارکنان را از جمله فعالیتهای
پیشگیرانه این شرکت در مقابله با کرونا
عنوان کرد و گفت :همه کارکنان شاغل
در بخشهای خشــکی و سکوها ملزم
بــه رعایت رویههای بهداشــتی مطابق
با پروتکلهای ابالغی از ســوی وزارت
بهداشت و ســازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت هستند.

طراحی الگوهای جدید کسبوکار در برنامه پژوهشگاه نفت
مطالعات بازار و پوشــش ریســک کمتر اقدامهایی
انجام شــده اســت که از این رو داشــتن این پکیچ
میتواند مسیر مطمئنتری را در آینده برای شرکتها
و بازار به همراه داشــته باشــد.وی گفت :اکوسیستم
نوآوری نفت میتواند در مسیر فعالیتهای پژوهشگاه
نیرو گام بردارد و با یکدیگر همکاری داشــته باشند،
از این رو پیشنهاد شــد راهبری دانشی و تخصصی
این اکوسیســتم را پژوهشــگاه صنعت نفت بهعهده
بگیرد ،چراکه این اکوسیستمها مانند پارکهای علم
و فناوری برنامه مشــخصی را دنبال نمیکنند ،بلکه
حجم فعالیتها را پوشش میدهند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت بر لزوم طراحی و
ایجاد الگوی جدیدی از کسبوکار متناسب با شرایط
روز در سطح ملی و بینالمللی تأکید کرد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه
صنعــت نفت ،جعفر توفیقی در نشســت مشــترک
با مؤسســه آموزشــی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و
پژوهشــگاه نیرو ،مشــارکت با افــراد متخصص و
نخبــه در مباحث کلیــدی و راهبردی ســازمان را
ضروری برشــمرد و گفت :ســازمانهایی که دارای
ماموریتهای مشــابه هســتند بایــد تجربیات خود
را به اشــتراک بگذارند تــا بتواننــد مأموریتهای
بلندمدت سازمان را پیشبینی کنند.وی به طراحی و
صورتبندی پرسشهای کلیدی که پژوهشگاه با آن
مواجه است ،اشاره کرد و افزود :با پرسشهایی مانند
هدف از انجام فعالیتهای ســازمان ،چگونگی انجام
برنامههــای مورد نیاز ذینفعان و مشــتریان ،میزان
وجه تمایز با ســازمانهای مشــابه و مزیت رقابتی
روبهرو هستیم که پاســخ به این پرسشها میتواند
راهگشای بســیاری از امور باشــد.رئیس پژوهشگاه
صنعت نفــت تصریح کرد :از آنجــا که محیطهای
پیرامونی ،ملــی و بینالمللی همواره در حال تغییر و
تحول هستند ،سازمانها برای پایداری به رقابت نیاز
دارند ،بر همین اساس ،پژوهشگاه نیز بر پرسشهای
کلیدی اشاره شده تمرکز کرده تا سرانجام بتواند یک
مدل کسبوکار متناسب با شرایط روز و ماهیت خود
در سطح ملی و بینالمللی طراحی کند.توفیقی افزود:
محققان پژوهشــگاه صنعت نفت ،طراحی الگوهای
جدید کســبوکار را در دســتور کار قرار دادهاند که
تجربههای مؤسســه آموزشــی و تحقیقاتی صنایع
دفاعی و پژوهشــگاه نیرو از حیــث نوع مأموریت و
همــکاری با صنعت مــادر ،ارتباط نزدیکــی با این
سازمان دارد و سبب ایجاد انگیزه در همکاری متقابل

گام برداشتن به سمت فناوریهای جدید

خواهد شد.

بهکارگیری راهکارهای متنوع برای جلب مشتریان

در ادامــه محمدصــادق قاضــیزاده ،رئیــس
پژوهشگاه نیرو گفت :گرد هم آمدن پژوهشگاههایی
از جنــس یکدیگر و برگزاری چنین نشســتهایی،
ابتکار بســیار شایستهای است از ســوی پژوهشگاه
صنعت نفت تا در نهایت ســازمانهای مشــابه ما و
همچنین دســتگاههای اجرایی بتوانند نقش مؤثری
در اقتصاد ملی کشــور ایفا کنند.وی به جلب رضایت
مشــتریان و بهکارگیری راهکارهــای متنوع در این
زمینه اشــاره کرد و افزود :پوشــش ریسک یکی از
مواردی است که میتوان به ذینفعان از نظر تجاری
ایــن اطمینــان را داد که در صورت ایجاد مشــکل
برای محصول ،خســارتها مشمول آنها نمیشود و
تولیدکننده ،جبران خسارت را بهعهده خواهد گرفت

و ایــن نکته جلــب اعتماد بازار داخلــی را به همراه
خواهد داشت و میتوان بهراحتی با شرکتها تعامل
دوجانبهای برقرار کرد.رئیس پژوهشــگاه نیرو اظهار
کرد :بازار به دنبال شــرکتها و سازمانهایی است
که بداند در دانش فنی مورد نظر اشــراف تخصصی
و آیندهپژوهی داشــته و به عبارتی دیگر نیاز بازار را
به درستی شناخته است ،از این رو میتوان بهراحتی
با این شــرکتها همکاری داشت.قاضیزاده با بیان
اینکه شرکتهای زیادی گزارشی از فعالیتهای خود
برای جلب نظر مشــتریان و ذینفعان ارائه میدهند،
تصریح کرد :با ارائه این گزارشها میتوان بسیاری از
نگرانیهای مخاطب را در بازارها کاهش داد و همواره
در پارکهای علم و فنــاوری بر موضوعهایی مانند
تســهیلگری امور و کمک در تأمین مالی فعالیتها
تأکید کرد ،اما از سوی دیگر در زمینه مطالعات آینده،

امیردریادار دوم فرهاد امیری ،رئیس موسســه
آموزشــی تحقیقاتی صنایع دفاع عنــوان کرد :این
مؤسســه در طــول  ۳۰ســال فعالیت خــود ،دچار
تحوالت گســتردهای بوده است؛ در برههای از زمان
اجرای پروژه ،در زمانی دیگر طرحهای فراســازمانی
و هماکنــون مدیریــت طرحها را بهعهــده دارد و
امیدواریم با همافزایی بین پژوهشــگاههای مختلف
اقدامهای مؤثری انجام شــود.وی ادامه داد :با توجه
به سرعت بهروز شدن فناوریها و کوتاهی عمر آنها
و همچنیــن کمبود منابــع و ظرفیتها ،باید تالش
شــود با تجمیع تقاضا ،منابع و قابلیتها به ســمت
فناوریهای دومنظــوره حرکــت کند.همچنین در
نشست مشــترک میان پژوهشگاههای صنعت نفت،
نیرو و مؤسسه آموزشــی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،
موضوعهایی مانند جایگاه مراکز تحقیقاتی در اجرای
مأموریتهای دســتگاههای اجرایی ،الگوی مطلوب
کســبوکار پژوهشــگاهها در نظام نوآوری بخشی،
ساختار سازمانی مطلوب و چالشها و الگوی مطلوب
مدیریت منابع در این مجموعهها مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.

افزایش همکاریهای ملی حفاری و دانشگاه شاهرود
همکاریهای علمی ،آموزشــی و پژوهشی شرکت
ملی حفاری ایران با دانشــگاه صنعتی شــاهرود توسعه
مییابد.

گزارش

طبق برنامهریزی صورت

مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شرکت نفت و گاز پارس ،علیرضا عبادی
با اشــاره به تــداوم تولیــد گاز و انجام
تعمیرات ساالنه سکوهای پارس جنوبی،
گفت :اقدامهای پیشگیرانه برای مقابله با
کرونا ،وقفه ای در فعالیتهای عملیاتی
پارس جنوبی ایجاد نکرده اســت.وی به
آغاز تعمیرات ســاالنه سکوهای پارس
جنوبی از نیمه اردیبهشــتماه امســال
اشــاره کرد و گفت :طبــق برنامهریزی
صــورت گرفتــه ۲۴ ،ســکو از مجموع
سکوهای پارس جنوبی تا پایان مهرماه
امســال ،در تعمیــرات ســاالنه پایش
میشــوند.عبادی با بیان اینکه تعمیرات
اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی با
توجه به کاهش تقاضا در مصرف گاز در
نیمه نخست سال اجرا میشود ،ادامه داد:
این تعمیرات با هدف پایش ،رفع ایرادها
و آمادهسازی سکوها بهمنظور تولید ایمن
و پایــدار گاز در نیمه دوم ســال الزامی
اســت.وی به دیگر پروژههــای درحال
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بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی
حفاری ایران ،مهدی عرشیان ،مدیر پژوهش ،فناوری
و مهندسی ســاخت این شرکت گفت :همکاری میان
شــرکت ملی حفاری و دانشــگاه صنعتی شاهرود از
سال  ۸۹در حوزه حمایت از پایاننامههای تحصیالت

تکمیلی کلید خــورد .تاکنون پنج عنــوان پایاننامه
تحصیالت تکمیلی انجام شــده اســت و یک پروژه
دکترا در حوزه علــوم ژئومکانیک در مرحله اجرا قرار
دارد.عرشــیان اظهار کرد :هماکنون این شــرکت و
دانشگاه شــاهرود در بخشهای علمی ،زمینشناسی،
ژئومکانیــک و ســیاالت حفاری همــکاری دارند و
این دانشــگاه مجری طرح کالن پژوهشــی کاربرد
ژئومکانیــک در اکتشــاف منابــع هیدروکربوری و

فناوریهای نوین حفاری و مهندسی نفت در چاههای
اکتشــافی اســت.مدیر پژوهش ،فناوری و مهندسی
ساخت شــرکت ملی حفاری ایران افزود :برای توسعه
همکاریهــا با این مرکــز آموزش عالــی بهتازگی
تفاهمنامه همکاری علمی ،آموزشــی و پژوهشــی با
هدف رفع نیازهای موجود در صنایع و بهویژه صنعت
حفاری امضا و مبادله شده است که بر بهرهگیری بهینه
از ظرفیتهای دو مجموعــه و همیاری در برگزاری

دورههای کارآموزی برای دانشــجویان دانشگاه تأکید
دارد.تعریــف و اجــرای پایاننامههــای تحصیالت
تکمیلــی مورد نیــاز و حمایت مالــی از آنها ،امکان
اســتفاده متقابل از تجهیزات تحقیقاتی (آزمایشگاهی
و کارگاهی) در پیشبرد پروژههای شرکت ،بازدیدهای
متقابل و همکاری در بخشهای فنی و مهندسی برای
اجرای پروژههای تحقیقاتی مورد نیاز طرفین از دیگر
محورهای موضوع تفاهمنامه اخیر به شمار میآید.

وزارت نفت برای شناســایی و ارزیابی صالحیت مراکز نوآوری
حوزه مدیریت داراییهای فیزیکی فراخوان داد.

در فراخــوان شناســایی و ارزیابی صالحیــت مراکز نوآوری
(شــتابدهندهها و کارگــزاران تبــادل فناوری) حــوزه مدیریت
داراییهــای فیزیکی برای اجــرای طرحهای مربوطه در ســطح
شرکتهای تابعه وزارت نفت آمده است:
«به منظور تحقق سند «سیاســتهای کلی و الزامهای نظام
مدیریت داراییهای فیزیکی» (به شــماره ابالغ  ۱۳۰۸۲/۹۹مورخ
 )۱۳۹۹/ ۰۱ /۲۴و جهت استقرار نظام مدیریت داراییهای فیزیکی
براســاس استانداردهای ســری ایزو  ۵۵۰۰۰و مدل  ،IAMمعاونت
مهندســی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت در نظر دارد بر اســاس
مفــاد قانون برگزاری مناقصهها و فراخوان شــماره  ۶۲۶۱۳۶۷که
در پایگاه ملی اطالعرســانی مناقصهها درج شــده اســت ،ارزیابی
صالحیت مراکز نوآوری (مشــتمل بر شــتابدهندهها و کارگزاران
تبادل فناوری) متخصص و فعال در زمینه نظام مدیریت داراییهای
فیزیکی را از میان مؤسسههای مورد تأیید معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری به انجام رســاند .بنابراین از همه مراکز نوآوری
(شــتابدهندهها و کارگزاران تبادل فناوری) متقاضی و مورد تأیید
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دعوت میشود بر اساس
شیوهنامه ارزیابی صالحیت مراکز نوآوری حوزه مدیریت داراییهای
مدیریــت داراییهای فیزیکــی در صنعت نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی ،ضممن ثبتنام در سایت فراخوان به آدرس Fanavari.
 mop.irمســتندات و فرمهای مربوطه بــه دبیرخانه کمیته ارزیابی
صالحیت مراکز نوآوری اداره کل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی
را ارسال کنند.
فرآیند و اهم اقدامات:

• سند سیاستهای کلی و الزامهای نظام مدیریت داراییهای
فیزیکی ،شــیوهنامه ارزیابی صالحیت مراکز نوآوری حوزه مدیریت
داراییهای فیزیکــی در صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی
به شــماره ســند ( MOP -۰۱-AM-LAGمورخ ۱۳۹۹/ ۰۳ /۱۸
) و فرمهای یادشــده از طریق پایگاه اینترنتی معاونت مهندســی،
پژوهــش و فنــاوری ( )www.doert.mop.irدر دســترس مراکز
نوآوری متقاضی است.
فرمهای تکمیل شــده طبق شــیوهنامه مذکــور و مدارک و
مســتندات مربوطه بایــد ممهور به مهر مؤسســه مرکز نوآوری و
امضای صاحبان مجاز امضا (حسب آخرین آگهی تغییرات شرکت/
مرکــز نوآوری) ،فقط بهصورت الکترونیکی (در لوح فشــرده و تنها
مطابق شــمارهبندی فرمهای موجود در شیوهنامه) و در هر دو قالب
فایلهای  Wordو  PDFبه نشــانی پستی دبیرخانه کمیته ارزیابی
صالحیت مراکز نوآوری اداره کل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی
ارسال و رسید دریافت شود .این دبیرخانه از دریافت هرگونه نسخه
کاغذی معذور اســت و فقط نامه تقاضا ،بهصورت کاغذی دریافت
میشود.
• مهلت ارســال تقاضا و مدارک و مستندات مربوطه از تاریخ
 ۱۳۹۹ /۰۴ /۰۱تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹ /۰۴ /۱۴
است و دبیرخانه از دریافت هرگونه تقاضا با مدارک تکمیلی پس از
انقضای تاریخ یادشده ،معذور است.
• آدرس و شــماره تماس دبیرخانه :خیابان کریم خان زند -
خیابان حافظ ساختمان مرکزی ششــم شرکت ملی نفت  -پالک
 ۵۲۲طبقــه دوم اتاق  -۲۰۷کدپســتی  -۱۵۹۸۷۱۴۵۱۳دبیرخانه
کمیته ارزیابــی صالحیت مراکز نــوآوری اداره کل نظام مدیریت
داراییهای فیزیکی  -تلفن  ۶۱۶۳۷۸۳۸۹و ۶۱۶۲۸۰۲۲
حوزه خدمات مراکز نوآوری:

حوزه خدمات مراکز نوآوری متقاضی ارزیابی صالحیت در این
فراخوان شــامل ارائه خدمات نوآورانــه در ارتباط با همه یا هرکدام
از زمینههای مرتبط با پیادهســازی و استقرار نظام مدیریت دارایی
هایفیزیکــی در برگیرنده ارزیابی وضع ،برنامهریزی ،پیادهســازی
سیســتمهای مدیریتی زیرمجموعه آن مانند نظام مدیریت سالمت
دارایی و دیگر سیســتمهای مربوطه ،آمــوزش تخصصی و ارتقای
توانمندی کارکنان ذیربط ،تدوین و توســعه بانکهای اطالعاتی و
سیســتم نرم افزاری  ،EAMSتجمیع و تزریق دادهها به سیســتم
 EAMSو دیگر خدمات مورد نیاز است.
• تکمیل و ارسال فرمها حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
• ارزیابی صالحیت مراکز نوآوری متقاضی بر اساس دادههای
اطالعاتی منــدرج در فرمهای واصله ،از ســوی کمیتــه ارزیابی
صالحیت مراکز نوآوری اداره کل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی
و مطابق شیوهنامه مربوطه انجام میگیرد .در صورت ارائه اطالعات
نادرست و خالف واقع ،مطابق قانون برگزاری مناقصات با متخلفین
برخــورد و متقاضی متخلف از همــه فرآیندهای ارزیابی صالحیت
محروم خواهد شد».
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گاز

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز
افزايش ظرفيت پذيرش و ارتقاي كيفي
خدمات اورژانسي با بهره برداري از مركز
جديد اورژانس صنعت نفت و گاز در منطقه
عملياتي خانگيران سرخس

معاون وزیر نفت در امور گاز:

کاردرشرایطسختوتحریمراهحلهایمتفاوتمیطلبد
معاون وزیــر نفت در امور گاز تأکید
کرد که در شــرایط سخت و محدودیتها
نبایــد متوقف شــویم و همیشــه باید
راهحلهای متفاوت داشته باشیم.

بـا حضـور دكتـر صالحي رئيس بهداشـت و درمان شـمال شـرق
صنعـت نفـت و مهنـدس زردويـان مديـر هماهنگـي و نظارت بـر توليد
شـركت ملي گاز ايـران ،مجهزترين مركـز اورژانس صنعـت نفت و گاز
در منطقـه عملياتـي خانگيران سـرخس بـه بهره برداري رسـيد.

بـه گـزارش روابط عمومي شـركت پااليش گاز شـهيد هاشـمي
نـژاد ،رييـس طـب صنعتـي مركـز خانگيـران در اين خصـوص گفت:
بـا توجـه به عملياتي بـودن منطقـه گازي خانگيران و خطرات ناشـي
متعـدد از قبيـل گاززدگـي ،آتـش ،انفجـار و سـقوط به لحاظ اشـتغال
بـكار حـدود چهـار هـزار نفـر در دو مجموعـه بزرگ شـركت پااليش
گاز شـهيد هاشـمي نژاد و شـركت بهره برداري نفت و گاز شـرق ،مي
طلبيـد يـك مركـز اورژانس بزرگ و مجهـز به كاركنـان صنعت نفت
و گاز خدمـات رسـاني نمايد.سـيد رضا هاشـمي با بيـان اينكه احداث
ايـن مركـز اورژانـس يـك و سـال نيم بـه طـول انجاميد افـزود :اين
مركـز در فضايـي بـه مسـاحت  330متـر مربع احـداث شـده و داراي
 16تخـت بيمارسـتاني و بخـش هـاي سـوختگي ،احيـا مصدوميـن،
نـوار قلـب ،اتـاق پزشـك ،پذيـرش و پرسـنلي و انبـار مي باشـد.اين
مقـام مسـئول تاكيـد كـرد :تمـام تجهيزات پزشـكي مسـتقر در مركز
اورژانـس خانگيـران برابـر بـا ضوابـط اسـتاندارد وزارت بهداشـت و
درمان خريداري شـده اسـت.وي بيـان كرد :در حال حاضر سـاختمان
جديـد اورژانـس داراي  16تخـت اسـت و قابـل افزايش تـا  20تخت
بيمارسـتاني مـي باشد.هاشـمي خاطر نشـان كـرد :اين مركـز زيرنظر
سـازمان بهداشـت و درمـان وزارت نفـت با هـدف خدمت رسـاني به
تالشـگران خـط مقـدم توليد انرژي در منطقه شـمال و شـمال شـرق
كشـور راه اندازي شـده اسـت.

كود گوگرد بنتونيتي خانگيران عاملي مؤثر در
افزايش توليد محصوالت كشاورزي در سال
جهش توليد

معـاون امـور بازرگاني شـركت خدمـات حمايتي كشـاورزي ايران
گفت :شـركت پااليش گاز شـهيد هاشـمي نـژاد عالوه بـر وظيفه ذاتي
خـود در فـرآورش گاز طبيعـي و خدمت رسـاني به هموطنان در اسـتان
هـاي شـمال و شـمال شـرق ،بـا توليـد گوگـرد بـا خلـوص بـاال نقش
بسـزايي در تاميـن اين محصـول در بازار ايـران دارد.

بـه گـزارش روابط عمومي شـركت پااليش گاز شـهيد هاشـمي
نـژاد ،علـي عليزاده در حاشـيه بازديـد از مجتمع كود گوگـرد بنتونيتي
پااليشـگاه خانگيـران سـرخس افـزود :اغلـب زميـن هاي كشـاورزي
ايـران داراي خـاك بـا  PHبـاال مي باشـد لذا اسـتفاده از كـود گوگرد
بنتونيتـي مـي توانـد در اصلاح خـاك و جـذب مـواد مؤثر بـوده و به
بخـش كشـاورزي كمـك زيـادي نمايـد.وي اظهـار داشـت :در حال
حاضـر بيـش از سـه ميليـون خانـوار در بخـش كشـاورزي در كشـور
مشـغول بـه فعاليـت هسـتند و مـا بـه فعـاالن اين حـوزه اسـتفاده از
محصـول كـود گوگـرد بنتونيتي شـركت پااليش گاز شـهيد هاشـمي
نـژاد را پيشـنهاد مـي كنيم.معـاون امـور بازرگانـي شـركت خدمـات
حمايتـي كشـاورزي ايـران با اشـاره بـه اينكه اراضي شـمالي كشـور
اسـيدي هسـتند و سـاير مناطـق كشـور داراي خـاك بـا  PHباال مي
باشـد تصريـح كـرد :ايـن كـود گوگـردي در فرآينـد اصلاح خـاك،
جـذب عناصـر كـود و همچنيـن افزايـش كميـت و كيفيـت توليدات
بخـش كشـاورزي بسـيار تاثيرگـذار اسـت.عليزاده تاكيـد كـرد :در
سـالي كـه از سـوي مقـام معظـم رهبـري بـه نـام « جهـش توليد «
نامگـذاري شـده اسـت اسـتفاده از ايـن محصـول بـا ارزش در زميـن
هـاي كشـاورزي ،افزايـش توليـد محصـوالت كشـاورزي و تحقـق
منويـات رهبـري را در حـوزه هاي اقتصـادي به دنبال خواهد داشـت.

به گــزارش دانش نفــت به نقل
از شــرکت ملــی گاز ایــران ،حســن
منتظرتربتی در نشســت مشترک هیئت
مدیره شــرکت ملــی گاز ایران و هیئت
مدیره مجتمــع گاز پــارس جنوبی که
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد،
گفــت :از زحمات و خدمات ارزشــمند
و ســتودنی مدیرعامــل ،متخصصان و
کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی تشکر
و قدردانــی میکنم که با اخالق و منش
خوب سازمانی موجبات رشد و شکوفایی
صنعت گاز کشور را فراهم کردهاند.وی با
اشــاره به موفقیتهای مجتمع گاز پاس
جنوبــی ،اظهار کرد :ایــن موفقیتهای
بزرگ موجب شــده وزیر نفت ،با نگاهی
مثبــت و قوت قلب به مجتمع گاز پارس
جنوبی بنگرد و در جلســات مهم که در
مورد پارس جنوبی برگزار میشود ،آقای
زنگنه همواره رضایتمندی کامل خود را
از تالشهای متخصصــان و کارکنان
مجتمــع گاز پارس جنوبــی بیان کرده
اســت.معاون وزیر نفــت در امور گاز به

شرایط کنونی کشــور اشاره کرد و ادامه
داد :اکنون کشــور عزیزمان در شــرایط
ســخت تحریمهای ظالمانه قرار دارد و
ما در این شــرایط سخت و محدودیتها
هیچوقت نباید متوقف شــویم و همیشه
باید راهحلهای متفاوت داشــته باشیم و
با دنبال کردن آن راهکارهای اساســی،
هرگز اجازه ندهیم در حرکت به ســمت
پیشــرفت و برداشــتن گامهای اساسی

در جهــت جهــش تولید توقــف ایجاد
شود .هماکنون در این شرایط مهم باید
آگاهانه و هوشــیارانه به سمت الگوها و
روشهای حل چالشهــا برویم.تربتی
همچنین با اشــاره به شــیوع ویروس
کرونا در کشور گفت :خوشبختانه نکات
بهداشــتی در مجتمع گاز پارس جنوبی
با کمک واحدهــای اچاسیی به خوبی
رعایت شده که جای تقدیر و تشکر دارد،

ضمن اینکه این نکته فراموش نشود این
ویروس هنوز هم بســیار خطرناک است
و برای ریشهکن کردن آن ،رعایت تمام
نکات بهداشتی و دستورعملها ،الزامی
و ضروری اســت.وی بــه انتصاب ایرج
خرمــدل به عنوان مدیرعامل ســازمان
منطقه ویــژه اقتصادی انــرژی پارس
اشــاره کرد و افزود :بســیار خوشــحال
هســتیم و مایه افتخار است که یکی از

مدیران ارزشــمند و پرتالش مجتمع گاز
پارس جنوبی توانســته ســکان هدایت
ســازمان منطقه ویــژه را برعهده بگیرد
و این انتصاب مهم و شایســته ،نشــان
از برنامهریزی منســجم و کار تیمی در
سایه همدلی در مجتمع دارد.مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران همچنین گفت:
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی دارای
ظرفیتهای بســیار باالیی است و شعاع
درخشش آن نه تنها در شرکت ملی گاز
ایران ،بلکه این درخشش بزرگ در همه
الیههای وزارت نفــت و پارس جنوبی
تبلور یافته اســت.تربتی در پایان یادآور
شــد :نمونه دیگری از مدیران شایسته و
توانمند مجتمع ،محمدرضا جوالیی است
کــه از بدنه مجتمع گاز پــارس جنوبی
که نقش بســیار مهم و حیاتی در تولید
و فرآورش گاز کشــور دارد ،رشد کرده و
اکنون این مدیر توانمند با داشتن تجارب
باال و انجام کارهای شایسته در کارنامه
خــود در پارس جنوبی ،بــه عنوان مدیر
دیســپچینگ شــرکت ملی گاز انتخاب
شده و ایمان داریم با ارتباط خوبی که با
مجتمع دارد ،می تواند در این بخش مؤثر
باشد و کمکهای شایانی به شرکت ملی
گاز کند.

خط لوله یازدهم سراسری؛ کلید تقویت انتقال گاز جنوب و جنوب شرق کشور
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به
گزارشــی با عنوان «ابهامات جدی درباره انحراف مسیر
خط لوله یازدهم سراسری /تحمیل عدمالنفع  ۱۴میلیارد
دالری به کشــور» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی
ارائه کرد.

در توضیح روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران
در واکنش به این گزارش که در تاریخ  ۱۸خردادماه در
خبرگزاری فارس منتشر شده ،آمده است:
«به اســتحضار مردم شریف میرساند نیازسنجی
خط لوله یازدهم سراســری همانند  ۱۰خط لوله فشار
قوی انتقال گاز موجود کشــور ،بر اساس برنامه تولید
گاز طبیعی دریافتی از بخش باالدســتی (شرکت ملی
نفت ایران) در دســتور کار شرکت ملی گاز ایران قرار
گرفته اســت .بر اساس برنامه توســعه فازهای جدید
پــارس جنوبی در اوایــل دهه  ۹۰مبتنــی بر افزایش
تولیدات گاز و محصوالت جانبی ،پیشبینی سیســتم
انتقال متناســب بهمنظور جلوگیری از احتباس گاز در
حوزه پــارس جنوبی و تأمین مصــارف در قالب طرح
خط لوله یازدهم سراسری انجام و پوشش نقاط ضعف
سیستم انتقال گاز موجود از جمله اهداف اولیه طراحی
خط لوله مزبور بوده اســت.طراحی سیستمهای فشار
قوی انتقال گاز براســاس مؤلفههای متعددی صورت
میگیرد ،سه مؤلفه عمده موثر در این خصوص شامل
 -۱حجم گاز مورد نظر برای انتقال و اطمینان از تحقق
تولیدات پیشبینیشــده گاز -۲ ،مبدأ تولید و فرآورش
گاز و  -۳منطقه جغرافیایی و پراکندگی مصارف جدید
پیشبینی شده اســت .به این مؤلفهها میتوان ارتباط
سیســتم جدید انتقال فشار قوی با سیستمهای موجود
بهمنظور تقویت شــبکه محلی و سراســری انتقال گاز
با هدف افزایش تابآوری و کاهش ریســک اختالل

در عرضــه گاز طبیعــی در مقیاس ملــی را نیز افزود.
مؤلفههــای اقتصــادی و حداقل ســازی هزینههای
تأمیــن گاز مصرفکنندگان نیــز از دیگر عوامل مؤثر
بر تعریف و طراحی سیســتمهای جدید انتقال گاز در
این صنعت است.سیســتمهای انتقال گاز در سراســر
دنیا دارای سه ســاختار اصلی خطی ،درختی و حلقوی
هستند .عمده منابع گازی ایران به جز حوزه خانگیران
(شمال شرق کشور -سرخس) در مناطق جنوبی کشور
قرار گرفته اســت و با توجه به پراکندگی مراکز عمده
مصرف در سراســر کشور ،شــبکه انتقال گاز کشور با
خطوط انتقال فشــار قوی که در کریدورهای مختلف
بهصورت موازی قرار گرفتهانــد و همچنین رابطهای
متعدد بین خطوط سراسری ،با ساختار حلقوی طراحی
شده اســت .طراحی و بهرهبرداری شبکههای حلقوی
بهخصــوص با در نظر گرفتن گســتردگی و پراکندگی

شــبکه ،دارای پیچیدگیهای بسیاری بوده و ضروری
اســت در توســعه ،تکمیل و رفع گلوگاههای انتقال و
عرضه گاز در چنین شبکههایی ،پارامترهای مهندسی،
اقتصــادی و عملیاتی متعددی مدنظر قرار گیرد .تعیین
مســیر و طراحی خطوط جدید و توســعهای نیز عموم ًا
با در نظر گرفتن میــزان و مبدأ تولیدات جدید ،احجام
مصرف به تفکیک بخشهای مختلف (خانگی ،تجاری
و صنایع کوچک ،صنایع عمده ،نیــروگاه و صادرات)،
توسعه و تقویت سیستمهای صادرات گاز و ویژگیهای
جغرافیایی و امکان اجرای خط با توجه به نوع مســیر و
وجود زیرســاختهای دیگر از قبیل شبکه برق و آب و
جاده دسترســی و  ...برای انتقال میزان مشخصی گاز
به مصرفکنندگان براساس محاسبات فنی و مهندسی
در ســناریوهای مختلف مطالعــه و گزینه بهینه اغلب
بر مبنای مزیتهای اقتصــادی و هزینه اجرای پروژه

انتخاب میشــود.موضوع حائز اهمیت دیگر در طراحی
سیســتم انتقال گاز خط یازدهم سراسری ،لزوم توجه
به موازین پدافند غیرعامل اســت که در این خصوص،
رعایــت مالحظات ابالغی با توجــه به ابعاد تخصصی
و محرمانــه آن ،در اولویــت قرار داشــته و تبعیت از
الزامات مزبور در طراحی و اجرای طرحهای زیرساختی
صنعت گاز گریزناپذیر اســت.در پایان تأکید میشــود
ارقام ذکرشــده در مورد عدمالنفــع چند میلیارد دالری
طرح مزبور فاقد مبنای کارشناســی بــوده و ضروری
اســت در خصوص موضوعی با ابعاد متنوع ملی ،فنی
و اقتصادی با دقت نظر بیشــتر بررســی و اظهارنظر
صورت گیرد.لذا روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران
تأکید دارد در شــرایط فعلی و با توجه به آســیبهای
ناشی از بروز بحران کرونا و بدخواهیهای بینالمللی،
از اظهار نظرات و ارائه ارقام فاقد مبنای کارشناســی و
شــائبهبرانگیز پرهیز کرده ،زیرا درج اخبار ناامیدکننده
و غیرواقعــی ،نه تنها کمکی بــه افزایش وفاق ملی و
امیدآفرینی که مورد تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه
گام دوم انقالب آمــده ،نخواهد کرد ،بلکه باعث ایجاد
یأس و ناامیدی در میان مردم عزیز کشورمان میشود
و همانطور که رهبر انقالب اســامی در پایان بازدید
از پژوهشگاه صنعت نفت در ســال های اخیر ،با ابراز
خرســندی فراوان از نتایج تالشهای فعاالن صنعت
نفــت و گاز ،ابراز امیدواری کردند که تالش و شــوق
و نشــاط روزافزون این مجموعــه (صنعت نفت و گاز
کشــور) ،زمینهساز دســتیابی به اهداف بزرگ کشور و
ملت شود ،بر ما و تمامی رسانهها و ابزار ارتباط سمعی
و بصری نیز واجب اســت ،با پیروی از فرمایشات مقام
معظم رهبری ،در مسیر ایجاد آرامش و امید در فضای
کنونی جامعه و نیل به اهداف عالیه نظام قدم برداریم».

پایان تعمیرات اساسی پاالیشگاه هشتم پارس جنوبی

مدیر پاالیشگاه هشــتم مجتمع گاز پارس جنوبی
گفت :عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه هشتم مجتمع
گاز پارس جنوبی با موفقیت پایــان یافت که با توجه به
عدم ارایه هر گونه پاســخگویی سازنده خارجی در قبال
تعهداتی نظیر تامیین قطعات یدکی و الزامات نرم افزاری
و سخت افزاری سیستم کنترل ،امیدواریم در آینده نزدیک
مجتمع را در کلیه پاالیشــگاههای دارای تجهیز مشابه از
خدمات و حضور سازنده خارجی بی نیاز کنیم.

هــادی چابوک در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
تعمیرات اساســی پاالیشگاه هشتم مطابق با برنامه و با
دســتیابی حداکثری به اهداف برنامه ریزی شده ،دو روز
زودتر از برنامه در تاریخ  ۲۹خرداد ماه به پایان رســید.
وی درباره آخرین وضعیت پاالیشــگاه هشتم ،گفت :با

تالش و همت شــبانه روزی متخصصــان و کارکنان،
عملیات تعمیرات اساسی این پاالیشگاه با انجام ۱۹۵۰
مورد درخواســت کار تعمیراتی و بــدون حادثه ناتوان
کننده با موفقیــت پایان یافت.چابوک افــزود :ویژگی
خاص تعمیرات امسال همزمانی با شیوع ویروس کرونا
بــود که با رعایت و اجرایی کــردن تمامی پروتکلها و
دستورالعملهای بهداشــتی ابالغ شده ،ضمن اطمینان
از ســامتی کلیه پرســنل در مراحل جــذب از طریق
غربالگری و انجام تستهای تشخیصی اولیه ،با دقت نظر
و نظارت هوشــمندانه همکاران  HSEو همکاری کلیه
ارکان اجرایــی پروژه در طول بازه اجــرای کار ،از بروز
هرگونه ابتال و شــیوع این بیماری پیشگیری شد.مدیر
پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی خاطرنشان

کرد :این مهــم با توجه به حضور جمعیت روزانه بالغ بر
 ۱۳۰۰نفر شامل پرسنل ثابت رسمی و پیمانکار در کنار
نیروهای موقت تعمیراتــی و همچنین پیمانکاران رفع
پانچ پروژه ،از نقاط حایز اهمیت این پروژه است .چابوک
با تاکید بر اینکه در بازه تعمیرات اساســی ســال جاری
در مجموع تعداد  ۱۹۵۰مورد درخواســت کار تعمیراتی
اجرایی شد ،گفت :از این مهم می توان به بازرسی داخلی
اولیه حدود  ۱۰۰تجهیز ،تعویض،تعمیر و کالیبراســیون
تعداد  ۴۵۰عدد شیر صنعتی و اطمینان ،اجرای  ۱۴مورد
طرح اصالح و نوســازی خطوط  ۴۴اینچ واحد بازیافت
گوگرد اشاره کرد.وی با اشاره به اقدامات مهم در عملیات
تعمیرات اساسی گفت :از جمله مهمترین اقدامات انجام
شــده می توان به انجام تعمیرات اساسی،نقشه برداری

از قطعــات داخلــی و تنظیمات تجهیــزات کنترلی و
آموزش نیروی انسانی تجهیز استراتژیک توربو اکسپندر
درواحد بازیافت اتان ردیف ســوم تصفیه گاز اشاره کرد.
چابــوک ادامــه داد :همچنین اقدامات ارزشــمندی در
راســتای افزایش پایداری سیستمها و تجهیزات برقی و
کنترلیپاالیشگاه به انجام رســید که این مهم در بهبود
شــاخص اطمینان تولید پاالیشــگاه موثر خواهد بود.به
گفتــه وی ،عالوه بر این ،در فرصت تعمیرات اساســی
سال جاری ،رفع بالغ بر  ۳۰۰فقره پانچ مربوط به پروژه
 ،برنامه ریزی و اجرایی شــد که از موارد مهم میتوان به
تعویض اریفیسهای نصب شده روی سامانه اندازه گیری
کمی و کیفــی گاز صادراتی  Fiscal meteringباهدف
افزایش دقت اندازه گیری این سامانه اشاره کرد.

پرتوشیمی

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت:

ظرفیتتولیدپروپیلنکشوربه ۳میلیونتنمیرسد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی،

طرحهای پیشــران صنعت پتروشیمی را
بخش مهمی از برنامه توســعه هوشمند
صنعت عنوان کــرد و گفت :بــا اجرای
شــتابان ایــن طرحها در بخــش تولید
پروپیلن ،ظرفیت تولیــد این محصول به
ساالنه  ۳میلیون تن میرسد.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،بهزاد
محمدی با اشــاره به سیاســت افزایش
ظرفیــت پروپیلــن تا  ۳میلیــون تن در
سال ،اظهار کرد :تولید کنونی پروپیلن در
کشور حدود  ۹۸۰هزار تن در سال است.
بررسیهای آماری نشان میدهد اکنون
حدود  ۲۰۰هزار تن و در ســال  ۱۴۰۴با
 ۷۰۰هزار تن کمبود پروپیلن در کشــور
روبهرو میشــویم.وی با بیــان اینکه با
تولید پروپیلن میتوان صنایع پاییندستی
را با جذابیت بیشتری گسترش داد ،افزود:
برنامهریــزی الزم برای جبــران کمبود
پروپیلن در افق  ۱۴۰۴انجام شده است،
بهطوری که اکنون با مازاد تولید متانول
در واحدهای سواحل خلیج فارس روبهرو
هستیم که میتوان آن را با روش MTP
(متانول بــه پروپیلن) تبدیــل و بخش
عمده آن را به مرکــز ایران منتقل کرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به پروژه انتقال
و احداث مخازن ذخیرهســازی پروپیلن
در منطقه مرودشــت که برای اطالع از
محل احداث آن هفته گذشته بازدیدی از
آنجا داشت ،گفت :این محدوده دسترسی
خوبــی به جــاده و خط راهآهــن دارد و
شــرایط توزیع پروپیلن به شمال استان
فارس و استانهای اطراف نظیر اصفهان،
یــزد ،کرمان و کهگیلویه و بویراحمد و...

را دارد.وی بــا بیان اینکه با دسترســی
آســان به پروپیلن میتوان زمینه احداث
طرحهای پتروشیمی را در مناطق مرکزی
باال برد ،ادامه داد :این طرحها میتوانند
شــامل طرحهای زنجیره پاییندســت
پروپیلن باشــند.مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طرحهای
پیشران در چهار محور متانول ،پروپیلن،
اتیلن و بنزن اجرا میشــود ،تصریح کرد:

این پروژه مربوط به طرحهای پیشــران
پروپیلن است.محمدی با اشاره به تمرکز
بیشتر واحدهای متانول در جنوب کشور
اظهار کرد :پیشبینی شده در پروژههای
شــمال کشــور با روش ( )GTPPاز گاز
پروپیلن تولید شــود و از طریق خط لوله،
پروپیلن تولیدی را به دامغان و ایســتگاه
ذخیرهســازی پیشبینیشده منتقل کرد
و در اســتانهای همجوار مثل سمنان،

خراسان شــمالی و دیگر استانها توزیع
شــود.وی افزود :به ایــن ترتیب در کنار
خــزر (از طریق گاز) و در خلیج فارس (از
طریق متانول) که دو موقعیت مناســب
دریایی اســت ،پروپیلن تولید و به مرکز
و استانهای شــمالی منتقل میشود .در
این مسیر به ایســتگاههای ذخیرهسازی
پروپیلن نیاز اســت که همزمان با اجرای
پروژه ،آنها هم احداث میشــود.محمدی
با اعــام اینکه خطوط لوله مــورد نیاز
این پــروژه در جنوب و شــمال از کنار
خط لوله سراســری گاز عبــور میکند،
گفت :برای اجــرای این خط لوله نیازی
ک نیست.وی
به اســتحصال زمین و تمل 
با بیان اینکه زمین برای ذخیرهسازی در
محدودهای در شرق شهرستان مرودشت
انتخاب شده است تا نیازی به جابهجایی
خط از زمینهای شــخصی نباشد ،افزود:
برای تأمین این زمینها در حال مذاکره
هستیم تا معارض احتمالی برطرف شود.
معاون وزیر نفت ادامه داد :شــرکت ملی
صنایع پتروشــیمی خط لوله و ایســتگاه
ذخیرهسازی را اجرا میکند و برای احداث
پروژهها در مبدأ جنوب و نیز در شــمال
از حضور ســرمایهگذار خصوصی استفاده
میشود.

همزمان با تحقق دومین جهش صنعت پتروشیمی رخ میدهد؛

تولید یکی از کمیابترین محصوالت پتروشیمی جهان در ایران
برنامهریــزی بــرای بهرهبــرداری از  ۱۲طرح پتروشــیمی از جمله
پتروشــیمی هگمتانه در ســال «جهش تولید» انجام شــده اســت که با
بهرهبرداری از این مجتمع ،یکی از کمیابترین محصوالت پتروشــیمیایی
جهان در ایران تولید شود.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی،
در شــرایط کنونی با بهرهبرداری از مجتمعهای پتروشــیمی آبادان ،غدیر،
بندرامــام و اروند ،ظرفیــت تولید محصول پیویســی (پلیوینیل کلراید)
صنعت پتروشیمی به حدود  ۷۴۵هزار تن در سال میرسد.از افتتاح تازهترین

طرح تولید پیویسی کشــور یعنی پتروشیمی اروند حدود  ۹سال میگذرد
و با بهرهبرداری از این مجتمع پتروشــیمی در کنــار افزایش ظرفیت تولید
پیویســی ،سبد تولید این محصول پتروشیمیایی کشور با گریدهای جدید
سوسپانسیون و امولسیون پیویسی متنوعتر شد.با گذشت حدود یک دهه
از افتتاح و بهرهبرداری آخرین طرح پیویســی ایران ،شــمارش معکوس
برای راهاندازی و بهرهبرداری تجاری پتروشــیمی هگمتانه با ظرفیت تولید
 ۴۸هزار تن محصول پیویســی آغاز شده و پیشبینی میشود این طرح
نیمه دوم امســال در مــدار بهرهبرداری قرار گیرد .بــا راهاندازی این طرح

پتروشیمیایی ،پیشبینی میشود یکی از کمیابترین محصوالت پتروشیمی
در همدان تولید شــود و برای نخســتین بار امکان تولید پــودر و گرانول
پیویسی با گرید پزشکی فراهم شود که عم ً
ال ایران به جمع صادرکنندگان
این محصول کمیاب پتروشیمی جهان میپیوندد.پودر و گرانول پیویسی
با گرید پزشــکی یکی از بینظیرترین محصوالت پتروشیمی جهان است و
فقط چند کشور محدود فناوری تولید این محصول راهبردی پتروشیمیایی را
در اختیار دارند و ایران در عمل از واردات یک محصول ارزشمند و کاربردی
در صنایع بهداشتی و پزشکی بینیاز میشود.

تکمیل زنجیره «بوتان» دستاورد دومین جهش پتروشیمی؛

 ۳محصول جدید زنجیره بوتان در ماهشهر تولید میشود
همزمان با برنامهریزی برای تحقق دومین جهش
توسعه صنعت پتروشیمی ،نخســتین طرح کاملکننده
زنجیره بوتان در ماهشــهر با هدف تولید تجاری ســه
محصول مهم و جدید آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی
صنایع پتروشــیمی ،با آغاز شــمارش معکوس تحقق
دومین جهش توســعه صنعت پتروشــیمی ،نخســتین
طرح تکمیلکننده زنجیــره ارزش خوراک «بوتان» در
ماهشــهر بهعنوان قدیمیترین هاب پتروشیمی ایران
به بهرهبــرداری میرسد.پتروشــیمی امیرکبیر یکی از
تجربههای موفق استفاده از خوراک «بوتان» به همراه
اتان در صنعت پتروشــیمی بهشمار میرود و در عمل با
ترکیب متنوعی از انواع خوراکهای گازی ،زمینهســاز
تولید محصوالت متنوعی شــده اســت و با این تجربه
موفق ،نخستین طرح کاملکننده زنجیره خوراک بوتان
بهصورت مستقل در قالب پتروشیمی «پتروکیمیای ابن
سینا» در قالب دومین جهش توسعه پتروشیمی در مدار
بهرهبرداری قرار میگیرد.بــا بهرهبرداری از این طرح،
برای نخســتین بار امکان تولید تجاری ســه محصول

«انیدریــد مالئیک»« ،ایزو بوتــان» و «نرمال بوتان»
در ماهشــهر فراهم میشــود که ایــن محصوالت در
صنایع تکمیلی همچون ساخت و تولید انواع رزینهای
پلیاستر ،صنایع خودروسازی ،دریایی ،الکترونیک ،انواع
الیافها و  ...دارای کاربردهای متنوع و متعددی اســت.
خوراک پتروشــیمی «پتروکیمیای ابن سینا» حدود ۷۱
هزار تن بوتان اســت که مقرر شــده از ســوی صنایع
پتروشــیمی ماهشــهر همچون بندرامام تأمین شــود،
ضمن آنکه نخستین طرح مستقل تکمیلکننده زنجیره
بوتــان صنعت پتروشــیمی با دانش فنی و الیســنس
اروپایی راهاندازی خواهد شــد.از سوی دیگر ،نخستین
طرح تکمیل زنجیــره ارزش بوتان در حالی در صنعت
پتروشیمی راهاندازی خواهد شد که شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی با هدف متنوعسازی سبد تولید محصوالت
قصــد دارد از خوراک مازاد بوتــان تولیدی در فازهای
پارس جنوبی در سایر خوراکهای گازی ،برای ساخت
و بهرهبرداری مجتمعهای خوراک ترکیبی استفاده کند
و تاکنون مجوزهایی برای آغاز مطالعات و ســاخت این
طرحها صادر شده است.

پتروشــیمی مهر موفق به تولید  ۱۹۰هزار تن پلیاتیلن سنگین در
 ۶ماه گذشته و ثبت رکوردی تازه در تولید شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی مهر ،رکورد
تازه تولید محصول پلیاتیلن ســنگین در این مجتمع تولیدی در ســال
«جهش تولید» با تالش بیوقفه متخصصان پتروشیمی مهر در شرایط
تحریمهای بینالمللی حاصل شــده است که این مهم قدردانی معاون
وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی را به دنبال داشت.
رکورد بیشــترین میزان تولیــد محصول پلیاتیلن ســنگین با تالش
کارکنان پتروشــیمی مهر با تنــاژ  ۱۹۰هزار تن در  ۶ماه گذشــته در
مقایســه با مقادیر تولیدی از ابتدای بهرهبرداری مجتمع تاکنون به ثبت

اخبارپرتوشیمی
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت
پتروشیمی بوشهر منصوب شدند

مدیرعامل شستان در احکامی غالمرضا جوکار را به عنوان مدیرعامل
و امیر حسین بحرینی را به ســمت رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی
بوشهر منصوب کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری
شـــستان ،محمد حســن توالئی مدیرعامل این شــرکت ،طی احکامی
غالمرضا جوکار را به عنوان مدیرعامل و امیر حسین بحرینی را به سمت
رئیس هیات مدیره شــرکت پتروشیمی بوشــهر منصوب کرد.همچنین
علیرضا راســتکارصفری ،مدیر عامل پیشــین پتروشیمی بوشهر نیز طی
حکمی به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه الانجی ( )LNGشستان
منصوب شد .شرکت ســرمایهگذاری «شستان» ،یکی از هلدینگ های
صنعت پتروشیمی در حال حاضر سهام تعدادی از شرکت های پتروشیمی
از جمله پتروشیمیهای مارون ،آریاساسول ،بوشهر ،مرجان ،مخازن سبز
و مکران را در اختیار دارد.

تعویق کنفرانس صنعت پتروشیمی آسیا به دلیل
شیوع کرونا در قاره کهن

برگزاری کنفرانس صنعت پتروشیمی آسیا با توجه به شیوع کرونا به

ماه مه سال  2021میالدی موکول شد.

به گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از آیســیآیاس ،اتحادیه
تولیدکنندگان صنایع پتروشــیمی و شیمیایی ( )CPMAبه عنوان برگزار
کننده این رویداد اعالم کرد :کنفرانس صنعت پتروشــیمی آسیا ()APIC
پس از به تعویق افتادن به دلیل همهگیری شــیوع ویروس کرونا در ماه
مه ســال  2021میالدی برگزار خواهد شد.این کنفرانس پیشتر قرار بود
در  28و  29ماه مه ســال جاری میالدی در دهلی نو پایتخت هند برگزار
شود.اتحادیه تولیدکنندگان صنایع پتروشیمی و شیمیایی اعالم کرد :تاریخ
و محل برگزاری دقیق کنفرانس صنعت پتروشــیمی آســیا در سپتامبر یا
اکتبر ســال جاری میالدی با عادی شدن شرایط اعالم خواهد شد.گفتنی
است؛ آخرین کنفرانس صنعت پتروشــیمی آسیا سال  2019میالدی در
تایوان برگزار شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

توسعه صنعت پتروشیمی راه نجات اقتصاد کشور
است

نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس صنعت پتروشیمی را پیشرو در

توســعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت :توسعه این صنعت هماکنون و با
توجه به کاهش درآمدهای نفتی ،راه نجات اقتصاد کشور است.

احمد مرادی در گفتوگو با خبرنگار شانا ،با بیان اینکه نباید صنعت
پتروشیمی را بنگاه اقتصادی قلمداد کرد ،گفت :امروز و باتوجه با کاهش
درآمدهای نفتی در نتیجه تروریســم اقتصادی آمریکا علیه ایران ،صنعت
پتروشیمی با توجه به نقش مهم خود در درآمدهای ارزی کشور از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار اســت.وی افزود :با توســعه صنعت پتروشیمی و
رفع مشــکالت و مسائل طرحهای در دســت اجرا و بهرهبرداری از آنها،
دستاوردهای خوبی در آینده نزدیک خواهیم داشت.نایب رئیس کمیسیون
انرژی مجلس تصریح کرد :صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت
نفت ایران در زنجیره تولید اســت ،از این رو پتروشــیمی افزون بر تولید
ثــروت میتواند زنجیره ارزش را در صنایع پاییندســتی نیز تکمیل کند.
مرادی ،با اشــاره به نقش صنعت پتروشیمی در توسعه صادرات غیرنفتی
گفت :باید با جذب سرمایههای جدید به پیشرفت این صنعت کمک کنیم.
پتروشــیمی میتواند به نوعی تحریمها را دور بزند ،خنثی کند و توســعه
خود را شــتاب بخشد.نماینده بندرعباس در مجلس به موضوع گازرسانی
روستایی نیز اشاره و عنوان کرد :هماکنون و روزانه به روستاهای بسیاری
گازرسانی میشــود که این مهم بیسابقه اســت.نایب رئیس کمیسیون
انرژی مجلس شــورای اســامی با بیان اینکــه وزارت نفت در بخش
گازرســانی از جمله گازرسانی به روستاهای دورافتاده کشور ،فعالیتهای
ارزندهای انجام داده است ،گفت :پروژههای عظیم گازرسانی از اقدامهای
بسیار ارزنده وزارت نفت است.
با اجرای طرح توسعه پتروشیمی لردگان؛

ظرفیت تولید «کریستال مالمین» ایران  ۲برابر
میشود

ظرفیت تولید محصول «کریســتال مالمین» ایــران با صدور مجوز

ســاخت طرح توســعه پتروشــیمی لردگان در کنار تکمیل زنجیره ارزش
محصول «اوره» دو برابر میشود.

ثبت رکورد تازه تولید پلیاتیلن سنگین در پتروشیمی مهر
رسیده اســت .باالترین رکورد تولید  ۶ماهه به سال  ۱۳۹۶با تناژ ۱۶۱
هزار تن اختصاص داشت.پتروشــیمی مهر در  ۶ماه گذشــته به رکورد
پایینترین ضریــب مصرف اتیلن ( )۱.۰۲۲از زمان بهرهبرداری مجتمع
تاکنون دست یافته است که این موضوع به تولید کمترین تناژ محصول
جانبی در سالهای اخیر منجرشده است .بر اساس لیسانس پتروشیمی
مهر ،مصرف خوراک برابــر تولید یک تن پلیاتیلن از  ۱.۰۲۵تن اتیلن
طراحی شده است.شرکت پتروشیمی مهر با وجود محدودیتهای ناشی
از تحریمهای ناعادالنه و فقدان حضــور متخصصان خارجی و مرتبط
(کارشناســان تایلندی و ژاپن مرتبط با لیســانس خط تولید) با اتکا به
توانمندیهــای داخلی و همت کارکنــان متخصص و پرتالش ،نهتنها
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بــر بخش اعظم تحریمهای مرتبط با این شــرکت فائق آمده ،بلکه در
راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری ،رکورد تولید از ابتدای دوران
بهرهبــرداری مجتمع تاکنون را افزایش داده و جهش معناداری بر تولید
محصوالت این شــرکت بهوجود آمده است.شــرکت پتروشیمی مهر با
هدف تولید محصول پلیاتیلن سنگین در سال  ۱۳۸۴با سرمایهگذاری
مشــترک پتروشــیمی بینالملل ایران و شــرکت اتحاد سرمایهگذاری
پتروشیمی ســنگاپور و با چشمانداز «ســرآمد در تولید پایدار پلیاتیلن
ســنگین در ایران» تأسیس شد و در ســال  ۱۳۸۸در منطقه اقتصادی
عسلویه با ظرفیت تولید ساالنه  ۳۰۰هزار تن محصول پلیاتیلن سنگین
به بهرهبرداری رسید.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی،
تکمیل زنجیره ارزش همواره یکی از برنامهها و سیاستهای این شرکت
بوده اســت ،بهطوری که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هفته
گذشته در نشست خبری با تأکید بر اینکه دیگر مجوز جدیدی برای تولید
متانول و اوره در کشــور صادر نمیشــود از اجرای طرحهای مختلفی با
هدف تکمیل زنجیره ارزش متان و آمونیاک در صنعت پتروشــیمی خبر
داد.در راســتای همین رویکرد ،مجوز جدیدی برای ســاخت طرح تولید
کریســتال مالمین برای تکمیل زنجیره متان در صنعت پتروشیمی صادر
شده است و شــرکت گروه پتروشیمی ســرمایهگذاری ایرانیان (پترول)
بهتازگی از ســاخت طرح  ۲۰هزار تنی کریســتال مالمین در کنار اوره
و آمونیاک لردگان خبر داد.هماکنون پتروشــیمی خراســان و پس از آن
ارومیه بزرگترین و تنها تولیدکنندگان محصول «کریســتال مالمین»
در صنعت پتروشــیمی هستند و در صورت احداث طرح کریستال مالمین
لردگان ،ظرفیت تولید این محصول پتروشیمیایی کشور دو برابر میشود.
کریستال مالمین محصولی پرطرفدار و کاربردی در صنایع چوب ،کاغذ،
رنگ ،چرم ،نساجی ،قالبگیری ،چسب ،الستیک و  ...است و کشورهایی
همچــون ترکیه ،هند و چین از مشــتریان این محصول پتروشــیمیایی
محســوب میشوند.افزون بر این ،در کنار ســاخت طرح جدید کریستال
مالمین کشــور در لردگان برنامهریزیهایی برای احداث نخستین پارک
مالمین در مجاورت پتروشیمی ارومیه نیز صورت گرفته است.
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گزارش

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار

فرمان بهرهبرداری از پتروشیمی میاندوآب ،افتتاح واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند اراک و آغا

پیام افتتاح سه

بازدید استاندار خوزستان از مجتمع پتروشیمی
بندرامام

رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری از  ۳طرح ملی صنعت
دکتر حســن روحانی روز پنجشنبه،
م تیرمــاه فرمــان بهرهبــرداری از
پنج 
پتروشــیمی میاندوآب ،افتتاح واحد نرمال
غالمرضا شریعتی استاندار خوزســتان به همراه هیاتی از مجتمع
پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

به گـزارش روابط عمومی پتروشـیمی بندرامام عصر چهارشـنبه
 ۴تیرمـاه غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان  ،محسـن بیرانونـد
فرمانـدار شهرسـتان ماهشـهر وهمچنیـن مدیـران ارشـد اسـتانی و
شـهری بـه منظـور بازدید از شـرکت پتروشـیمی بندرامـام در مجتمع
این شـرکت حضـور پیـدا کردند.
در ابتدا اسـتاندار خوزسـتان و هیات همراه از واحد های تولیدی
و عملیاتـی مجتمـع بازدیـد و پس از آن جلسـه هم اندیشـی با حضور
حمیدرضـا رسـتمی مدیرعامـل پتروشـیمی بندرامـام و مدیران ارشـد
شـرکت در سـالن کنفرانس مجتمع برگـزار کردند.
طـی ایـن جلسـه حمیدرضـا رسـتمی مدیرعامـل پتروشـیمی
بندرامـام ضمـن خیرمقـدم بـه مدعویـن  ،گـزارش کاملـی از عملکرد
و دسـتاورد هـای شـرکت در حـوزه های تولیـد  ،پروژه هـا  ،صادرات
 ،خـوراک هـای مجتمـع  ،تصفیـه خانـه  ،اقدامـات مسـئولیت هـای
اجتماعـی وهمچنیـن مسـائل نیـروی انسـانی ارائـه داد.
در ادامـه جلسـه غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان اظهار
داشـت :صنعت پتروشـیمی و بـه ویژه مجموعـه پتروشـیمی بندرامام
بـا تولیـد بیـش از  ۶میلیـون تن محصـوالت پتروشـیمیایی در سـال
 ،نقـش بسـزایی را در مقابلـه بـا تحریـم هـای ظالمانـه آمریـکا ایفـا
مـی کننـد و امیـد اسـت در سـالی که از سـوی مقـام معظـم رهبری
(مدظلـه العالـی) «جهـش تولید» نامگذاری شـده اسـت  ،این رویکرد
تداوم داشـته باشـد.
شـایان ذکر اسـت درپایان جلسه اسـتاندار خوزسـتان از اقدامات
پتروشـیمی بندرامـام در خصـوص سـاخت و پیشـرفت  ۵۶درصـدی
پـروژه تصفیه خانه پسـاب صنعتـی که در کاهش مصـرف آب منطقه
ماهشـهر و محیـط زیسـت نقش بسـزایی خواهـد داشـت و همچنین
در حـوزه مسـئولیت هـای اجتماعـی طـی سـال هـای گذشـته تقدیر
و تشـکر کرد.
برای نخستین بار در سطح پتروشیمیهای کشور محقق شد؛

پیادهسازی نظام مدیریت فناوری در
پتروشیمی نوری

نظام مدیریت فناوری نخستین بار میان پتروشیمیهای کشور در
پتروشیمی نوری محقق شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی نوری ،در
طول سالهای گذشــته بهتدریج فناوری به معنای دانشفنی و نحوه
انجام کارها به یکی از کلیدیترین ابعاد موفقیت در صنعت پتروشیمی
تبدیل شــده است .بررســی اقتصادی صنعت پتروشیمی نشان از آن
دارد که اســتفاده از فناوریهای کارامد ،مناسب و بهروز موجب خواهد
شــد تا ضمن کاهش هزینههای عملیاتی ،اســتمرار تولید و دستیابی
به شــاخصهای کیفی مورد نظــر برای محصوالت ،کســبوکارها
ظرفیتهای نوآوری و توسعهای بیشــتری نیز بهدست آوردند.حسین
پارســا ،رئیس امور پژوهش و فناوری شــرکت پتروشــیمی نوری در
اینباره گفت :این شــرکت از ابتدای ســال  ۱۳۹۸تصمیم گرفت بر
اســاس مجموعهای از فرآیندهــا ،منطق و رویههای مناســب برای
مدیریت فناوری و نوآوری را طراحی و پیادهســازی کند.وی افزود :بر
این اســاس واحد پژوهش و فناوری ،پس از بررســیهای مقدماتی و
همهجانبه در این باره ،با همکاری یکی از دانشــگاههای معتبر کشور،
پروژه استقرار نظام مدیریت فناوری را تعریف و آغاز کرد .پارسا یادآور
شد :شرکت پتروشــیمی نوری به عنوان نخســتین شرکت در سطح
پتروشیمیهای کشور ،توانســت نظام مدیریت فناوری را پیاده کند و
به موجب این نظام ،فناوریهای کلیدی شــرکت ،در قالب دستهبندی
فرآیندها ،کاتالیســت و مواد شــیمیایی ،تجهیزات ثابــت ،تجهیزات
دوار و فناوریهای پشــتیبان و کنترل شناســایی شدند که بررسیها
و مطالعات شــامل بررسی شــرکتهای تولید محصوالت آروماتیک،
تحلیل اختراعات ،بررسی الیسنسورها و مواردی از این دست نشان از
آن دارد که بخش مهمتر فناوریها در دســته فرآیندها و کاتالیستها
قرار دارد که شــکلدهنده رقابت فناورانه نیز هستند.رئیس پژوهش و
فناوری پتروشــیمی نوری یادآور شد :در ادامه فرآیند مدیریت فناوری،
رصد پیوســته همه فناوریهای کلیدی صورت گرفته و تغییرات فنی،
مسائل کلیدی حل شــده ،چرخه عمر فناوریها و روند پیشرفتهای
الیسنســورها همگی بهطور دقیق مطالعه شــدهاند.وی ادامه داد :بر
این اســاس با اســتفاده از نتایج رصد و پایش فناوریهای کلیدی و
طبق ارزیابی شــرایط موجود پتروشیمی نوری ،شکافهای فناورانه و
برنامههای ارتقای فنی همگی شناســایی و مسیر توسعه تکنولوژیک
این مجموعه ،همچون ارتباطات با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
مشخص و  RFPاولیه هرکدام تدوین شده است.

هگزان پاالیشگاه شازند اراک و آغاز رسمی
احداث خط لوله انتقــال نفت خام گوره به
جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران
را صادر کرد.

بر این اســاس و به گــزارش دانش
نفت ،عملیــات احداث خط لولــه انتقال
نفت گوره به جاســک و پایانه صادراتی در
منطقه مکران با دســتور رئیسجمهوری
بهطور رسمی آغاز شد .عملیات احداث خط
لوله انتقال نفت گوره به جاســک و پایانه
صادراتی در منطقه مکران با حضور دست
اندرکاران طرح مستقر در منطقه عملیاتی
و با دستور حســن روحانی به طور رسمی
آغاز شــد .رئیسجمهوری در این ارتباط
ویدئو کنفرانســی که با توضیحات بیژن
زنگنــه ،وزیر نفت نیز همــراه بود ،ضمن
اعالم آغاز لولهگذاری طرح انتقال نفت خام
گوره به جاسک ،ابراز امیدواری کرد که این
طرح در اسفندماه امســال به بهرهبرداری
برســد .هدف از اجرای طــرح راهبردی و
ملی انتقال نفت خام از گوره به جاســک،
ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشــکه
نفت خام در روز ،ذخیرهســازی و صادرات
آن از طریق پایانه جدید جاسک ،تضمین
اســتمرار صادرات نفت خام ،تمرکززدایی
از پایانههای صادراتی و متنوعسازی آن و
توسعه پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران
است.از اهم پروژههای طرح انتقال نفت از
گوره به پایانه جدید جاســک ،می توان به
تامین و احداث یکهزار کیلومتر خط لوله
 ۴۲اینچ ســازگار با نفت ترش ،احداث ۵
تلمبهخانه و  ۳ایستگاه بین راهی خط لوله
و برقرســانی به آنها ،احداث ایستگاههای
دریافت و ارســال توپک و ترمینال پایانی،
احداث مخازن ذخیرهسازی به ظرفیت ۱۰
میلیون بشکه در منطقه جاسک و احداث
تاسیســات دریایی شامل سه گوی شناور،
حوضچــه آرامش و تاسیســات جانبی آن
در ســواحل مکران اشــاره کرد.این طرح
راهبردی ،طرحی تمامایرانی اســت که از
ســوی پیمانکاران داخلی اجرا میشود و
استفاده حداکثری از توان سازندگان ایرانی
و کاالهای ساخت داخل از ویژگیهای آن
است.
پتروشیمی میاندوآب به بهرهبرداری
رسید

در همین حال ،مجتمع پتروشــیمی
میانــدوآب بهعنــوان یکــی از طرحهای
جهش دوم صنعت پتروشــیمی با ظرفیت
تولید ســاالنه  ۱۴۰هزار تــن پلی اتیلن
سنگین از طریق ویدئوکنفرانس با دستور
رئیسجمهــوری به بهرهبرداری رســید.
مجتمع پتروشــیمی میانــدوآب از طریق
ارتبــاط زنــده ویدئویی حســن روحانی،
رئیسجمهوری با داوود ربانی ،مدیرعامل
هلدینگ باختــر به بهرهبرداری رســید.
پلیاتیلن سنگین میاندوآب با ظرفیت تولید
ساالنه  ۱۴۰هزار تن محصول در مسیر خط
لوله اتیلن غرب و سرمایهگذاری  ۴۰میلیون
یورو و  ۸هزار میلیــارد ریال (معادل ۱۲۰
میلیون دالر) احداث شده است.پتروشیمی
میاندوآب برای تولید محصول به ســاالنه
 ۱۴۰هزار تــن اتیلن و  ۲هزار تن بوتن ۱
نیــاز دارد که اتیلن از خط لوله اتیلن غرب

و بوتن  ۱از مجتمعهای پتروشیمی دیگر
تأمین خواهد شد .محصوالت این مجتمع
بهعنوان خوراک واحدهای پاییندســتی
تولیدکننده انواع لوله ،قطعات پالستیکی،
کابــل و ...اســتفاده خواهد شد.ســاخت
مجتمع پتروشــیمی میاندوآب در ســال
 ۱۳۹۲در زمینی به مساحت  ۲۲هکتار در
شهرستان میاندوآب آغاز شد .این مجتمع
تحت لیســانس شرکت میتســویی ژاپن
است که  ۷۰درصد مالکیت آن به شرکت
پتروشیمی باختر و  ۳۰درصد آن به متانول
پوشینه تعلق دارد.بهرهبرداری از  ۱۶طرح
جهش دوم صنعت پتروشــیمی برای سال
 ۹۹برنامهریزی شــده است که پتروشیمی
میاندوآب ،نخســتین طرح از این  ۱۶طرح
است که بهطور رسمی افتتاح شد .در صورت
بهرهبــرداری از این  ۱۶طرح ،ظرفیت این
صنعت از  ۶۶میلیون تن کنونی با  ۳۵درصد
رشــد به  ۹۰میلیون تن در سال میرسد.
بهرهبرداری از  ۲۷طرح پتروشیمی تا پایان
ســال  ۱۴۰۰و تحقق کامــل جهش دوم
صنعت پتروشیمی برنامهریزی شده است،
بهطوری که ظرفیت صنعت پتروشیمی به
ساالنه  ۱۰۰میلیون تن با درآمد  ۲۵میلیارد
دالر خواهد رسید.
طرح تولید هگزان پاالیشگاه امام خمینی
(ره) شازند به بهرهبرداری رسید
هدف از اجرای طرح راهبردی
و ملی انتقال نفت خام از گوره
به جاسک ،ایجاد ظرفیت انتقال
یک میلیون بشکه نفت خام در
روز ،ذخیرهسازی و صادرات آن
از طریق پایانه جدید جاسک،
تضمین استمرار صادرات نفت خام،
تمرکززدایی از پایانههای صادراتی
و متنوعسازی آن و توسعه پایدار و
اشتغالزایی در سواحل مکران است

همچنین طرح تولید هگزان پاالیشگاه
امام خمینی (ره) شــازند اراک با ظرفیت
تولید بیــش از  ۱۹۰هــزار لیتر محصول
نرمال هگــزان با فرمان رئیسجمهور و از
طریق ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
با اجــرای این طرح مبتکرانه و همزمان با
ســال جهش تولید ،ســاالنه  ۵۰هزار تن
نرمال هگزان در پاالیشــگاه امام خمینی
(ره) شــازند تولید خواهد شــد که با توجه
به این که این محصــول تاکنون از خارج
کشــور وارد میشده اســت ،صرفهجویی
ساالنه معادل  ۳۰میلیون دالر برای کشور
به همراه خواهد داشــت.محصول نرمال
هگزان در صنایع پتروشــیمی برای تولید
گریدهــای پلیمــری و در صنایع غذایی
(روغن کشی) کاربرد دارد و با اجرای یک
طرح خالقانه در پاالیشگاه امام خمینی (ره)
شازند اراک ،از بهمن ماه سال گذشته ()۹۸
تولید آن آغاز شده است.نیاز صنایع کشور
به محصول نرمال هگزان ساالنه  ۳۰هزار
تن اســت که با توجه به ظرفیت تولید ۵۰
هزار تنی این محصــول ،امکان صادرات
ساالنه  ۲۰هزار تن نرمال هگزان در کشور
فراهم شده است که این امر در سال جهش
تولید ،گام مهمی در خودکفایی کشــور در
تولید فرآوردههای نفتی به شــمار میرود.

محصول نرمال هگزان با قابلیت تولید در
دو گرید پلیمری و غذایی در بورس انرژی
نیز عرضه میشود.
رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری از
 ۳طرح ملی صنعت نفت:

جاسک به پایگاه مهم صادرات نفت
ایران تبدیل میشود
در همین حــال ،رئیس جمهوری با
اســتراتژیک خواندن خط لوله انتقال نفت
خام گوره  -جاســک تاکید کرد :امروز روز
اعتماد خریداران نفت ایران است و جاسک
به پایــگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل
میشــود .دکتر حســن روحانی در آیین
بهرهبرداری از پتروشیمی میاندوآب ،افتتاح
واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند اراک
و آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت
خام گوره به جاســک و پایانه صادراتی در
منطقه مکران اظهار کرد :از ابتدای دولت
یازدهم به فکر طــرح لولهگذاری گوره به
جاسک بودیم که از لحاظ امنیت ملی بسیار
مهم است .همیشه این دغدغه را داشتم که
دولت یازدهم و دوازدهم به پایان برسد و ما
نتوانیم این طرح را اجرایی و عملیاتی کنیم
و دلیلــش نیز همان بود که آقای مهندس
زنگنه به آن اشاره کرد.وی با اشاره به اینکه
قرار بود یک کارخانه لولهسازی برای نفت
و گاز ترش از سوی یک شرکت خارجی در
ایران ایجاد شود اما بخاطر تحریم سال ،۹۷
این طرح متوقف شــد ،تصریح کرد :وقتی
این طرح متوقف شــد ،دچار تردید شدیم
که آیا این کار را با صنعت داخلی میتوانیم
انجام دهیم یا خیر؟رئیس جمهوری ساخت
طــرح ورق این خط لولــه و خود این لوله
از سوی شــرکتهای ایرانی را بسیار مهم
دانســت و گفت :امروز همه شرکتهای
خارجی کــه در این زمینه میخواســتند
مــا را یاری کننــد و کار خــود را متوقف
کردند ،تحریــم کننــدگان ،آمریکاییها
و صهیونیســتها ،به خوبی شــاهدند که
نمیتوانند مانع حرکت ملت ایران در جهش
تولید و فناوری باشند.روحانی با بیان اینکه
برای ســاخت خط لوله گوره  -جاســک
نیازمند هزار کیلومتر لوله هســتیم که سه
شرکت ایرانی آن را خواهند ساخت ،افزود:
از ایــن هزار کیلومتر لولــه حدود نیمی از
آن  ۴۰۴کیلومتر آمــاده ،تولید و به تدریج
تحویل شده و لولهگذاری شروع شده است.
وی ادامه داد :تحری م با همه مشــکالت و
نکبتی که برای کشــور دارد ،نقاط فرصت
هم در بعضی از زمینهها است و ما را وادار
کرد که این طرح عظیم و بزرگ را با دست
کارگران ،فنــاوران و محققین خودمان به
ثمر برسانیم و نهایی کنیم.
روز تاریخی بخش انرژی ایران

رئیس جمهوری در تشــریح چرایی
استراتژیک بودن خط لوله گوره  -جاسک
هم توضیح داد :بسیاری از کشورهای منطقه
برای صادرات نفت ،توانســتند راه دومی را
برای خودشــان ایجاد کنند ،تا در شرایط
خطر برای تنگه هرمز بتوانند نفتشان را از
طرق دیگر صادر کنند .حاال این نفت را به
دریای سرخ ،دریای عمان و مدیترانه ببرند.
روحانی با بیان اینکه تنها کشوری که این
وسط مانده بود و اگر روزی تنگه هرمز به
یک دلیلی بسته میشد ،صادرات نفتاش
به طور کامل متوقف میشــد ،جمهوری
اسالمی ایران بود ،یادآوری کرد :البته این

ســخنان که تنگه هرمز در اختیار ما است
کام ً
ال درست بود اما برای روز مبادا مشکل
عظیم برای خود ما بوجود میآمد .ما از این
مشکل عبور کردیم.وی ادامه داد :این طرح
مهمتریــن طرح نه تنها از لحاظ اقتصادی
بلکــه از لحاظ امنیت ملــی و اقتصادی و
انرژی است .بنابراین مشــتریهای ما را
میتواند کام ً
ال مطمئن کند .آن کسی که از
ما نفت میخرد میخواهد مطمئن باشد در
هر شرایطی میتواند نفت را برداشت کند،
امروز روز اعتماد خریداران ما است.رئیس
جمهوری با تاکید بر اینکه امروز روز بسیار
مهمی در تاریخ انرژی کشــورمان است،
تصریح کرد :اینکه امروز جمهوری اسالمی
ایران در شــرایط تحریم و فشار قادر است
از استان بوشــهر و منطقه گوره و تلمبه
خانه گوره تا اســتان هرمزگان و جاسک،
هزار کیلومتر این طــرح را ادامه دهد ،کار
بسیار مهمی است که امروز انجام میدهیم
و این نشان توانمندی ملت ایران ،محققین
و صنعتگران و بخش نفت و انرژی کشور
است.
ضرورت آبادانی سواحل مکران

روحانی با بیان اینکه سواحل مکران
برای ما مهم اســت ،افزود :سواحل مکران
جــزو توصیههای مقام معظــم رهبری از
روزهای اولی ه دولت یازدهم بود .ایشــان
همیشــه برای این موضوع که ســواحل
مکــران را آباد کنیم ،تاکید داشــتند .این
ساحل ،ساحل بســیار ارزشمندی است از
بندرعبــاس تا چابهار و تــا گوادر که یک
ساحل بسیار مهمی است که از این ساحل
کمتر استفاده شده است و بکر باقی مانده
بود.وی به نخستین سفر خود به بندرعباس
و هرمزگان در دولت یازدهم اشاره کرد و با
بیان اینکه در جمع مردم آن منطقه گفتم
که جاسک آینده بســیار درخشانی خواهد
داشت ،تصریح کرد :جاسک به پایگاه مهم
صادرات نفت ایران تبدیل میشود و امروز
میبینید که در طــرح قبلی هم که افتتاح

شــد ،گروه باختر اعالم کرد که طرحهایی
برای سواحل مکران و برای جاسک دارند.
بنابراین آبادانی سواحل مکران بسیار مهم
اســت.رئیس جمهوری ادامه داد :در نقشه
ایران  ۲خط میبینیــد یک خط از جنوب
تا تقریب ًا شــمالیترین نقطه ایران که این
خط لوله گاز اســت .از این به بعد یک خط
دیگر میبینید در جنوب ایران از بوشهر تا
جاســک و این خط هزار کیلومتری نفت
است که میتواند در صورت لزوم میعانات
هم جایگزین شود.
ارزش تولید پتروشیمی به  ۲۵میلیارد
دالر می رسد

روحانی با اشاره به اینکه طبق قولی
که وزیر نفت اعالم کرد ۱۷ ،طرح مهم تا
پایان ســال در بخش پتروشیمی به افتتاح
خواهد رســید که امروز نخستین طرح را
افتتاح کردیم ،گفت :با افتتاح این  ۱۷طرح
تا پایان سال ،توان تولید پتروشیمی کشور
از لحاظ ارزشــی به  ۲برابــر افزایش پیدا
میکند .یعنی به جای اینکه صادرات ما۱۲ ،
میلیارد باشد در پایان این طرح  ۲۵میلیارد
دالر میشــود.وی با بیان اینکه کار عظیم
و بزرگــی در صنعت پتروشــیمی در حال
انجام اســت و در جهش سوم پتروشیمی
ارزش تولیــد محصــوالت ایــن صنعت
بــه  ۳۷میلیارد دالر می رســد ،افزود :در

بهرهبرداری از ۱۶
طرح جهش دوم صنعت
پتروشیمی برای سال ۹۹
برنامهریزی شده است
که پتروشیمی میاندوآب،
نخستین طرح از این ۱۶
طرح است که بهطور
رسمی افتتاح شد

گزارش
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اخبار

از رسمی احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران صادر شد؛
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نشست کمیته مدیریت شرایط اضطراری
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد

ت نفت :جاسک به پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل میشود
خط لوله با توانایی  ۲.۵میلیون تن به مناطق
عمدتا توســعه نیافته منتقل می شود .وی
تأکید کرد :امسال حدود  ۲میلیون تن اتیلن
از طریق خط لوله اتیلــن غرب انتقال داده
خواهد شد که طرح پتروشیمی میاندوآب نیز
از طرحهای این زنجیره است.زنگنه با اشاره
به اینکه خط اتیلن غرب یکی از مهمترین
طرحهای دولت برای آمایش ســرزمینی،
توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق غرب کشور
است ،تصریح کرد :تولید اتیلن در کشور در
حال افزایش اســت و امســال به حدود ۷
میلیون تن میرسد که  ۲میلیون تن آن به
این خط تزریق میشــود.به گفته وی ،همه
 ۱۷طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی که
امســال به بهرهبرداری خواهند رسید دارای
پیشرفت فیزیکی باال هستند که با پیگیری و
تالش شبانه روزی همکارانم در این شرایط
سخت کشور به نتیجه خواهند رسید.
ریل گذاری مستحکم برای آینده صنعت
پتروشیمی

پتروشــیمی جهش دیگری نیاز داریم و آن
جهش پاییندســتی است ،یعنی همانطور
که پتروشــیمی محصوالت متنوع را تولید
میکند بخشهای پاییندستی پتروشیمی
است که اشــتغال زیادی را میتواند ایجاد
کند و در بســیاری از زمینهها خودکفایی را
کامل میکند و این هم مسأله مهمی است.
رئیس جمهوری ادامه داد :من برای این ۱۷
طرحی که امســال ،نهایی و افتتاح میشود
از بخش خصوصی دعوت میکنم که برای
پایین دســتی این طرحها ،سرمایهگذاری
و تالش کنند .آنجا اشــتغال بیشتر و درآمد
باالتر است و میتوانیم شاهد تحول عظیم و
بزرگ در این جهت باشیم.روحانی همچنین
به تولید نرمان هگزان در پاالیشگاه اراک که
به بهره برداری رسیده بود هم اشاره کرد و
گفت :این محصوالت که پیش از این برای
واردات آن ساالنه  ۳۰میلیون دالر هزینه می
شــد اکنون از سوی محققان و متخصصان
کشــور در پاالیشگاه امام رضوان اهلل تعالی
علیه به مرحله نهایی رسیده و افتتاح شد.
پیام افتتاح سه طرح ملی نفت

رئیس جمهوری بــا بیان اینکه امروز
از لحــاظ امنیت ملی ،امنیــت اقتصادی و
آبادانی سواحل مکران ،آبادانی منطقه غرب
و شمال غرب کشور ،روز بسیار مهمی است،
تاکید کرد :منتها آنچــه این روز را تاریخی
میکند بخاطر طرح سوم است .یعنی طرح
لولهگذاری گوره به جاسک که امیدوارم در
اسفند امســال افتتاح و بتوانیم روزانه یک
میلیون بشــکه نفت از آن صادر بکنیم.وی
ادامه داد :صادرات نفت ما تا کنون عمدتا از
خارک بوده و امروز در کنار خارک ،جاسک
هم درست شده که میتواند در یک شرایطی
آنجا هم فعال باشــد و لذا هر دو اسکله هم
خارک و هم جاسک فعال خواهد بود.روحانی
با مهم ارزیابی کردن امروز و تبریک آن به
ملت ایران در پایان اظهار کرد :پنجشــنبه
امروز پیام بســیار محکمی به آمریکاییها،
مخالفین و تحریمگران است ،آنها بدانند راه
به جایی نخواهــد برد و این تحریمها ملت

ایــران را متوقف نخواهد کــرد .وی افزود:
تحریم ها اگر چه فشــار را بر مردم اضافه
میکند و مــردم را در رنج قرار میدهد ،اما
اهداف مهممان را بدون تردید و بدون یک
دقیقه توقف ادامه میدهیم و انشاء اهلل به
تمام اهدافمان دست پیدا میکنیم.
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور
 ۳رقمی میشود

وزیر نفت هم از ســه رقمی شــدن
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور
با تحقــق جهش دوم صنعت پتروشــیمی
تا پایان ســال  ۱۴۰۰خبر داد و تاکید کرد:
طرحهای جهش ســوم پتروشیمی کاغذی
نیســتند .بیژن زنگنه ،در آیین بهرهبرداری
از پتروشیمی میاندوآب ،افتتاح واحد نرمال
هگزان پاالیشگاه شازند اراک و آغاز رسمی
احداث خط لوله انتقــال نفت خام گوره به
جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران
که با دستور حسن روحانی ،رئیس جمهوری
بهصورت ارتباط زنده ویدئویی انجام شــد،
اظهار کرد :مجتمع پتروشــیمی میاندوآب
نخســتین طرح از  ۱۷طــرح جهش دوم
صنعت پتروشیمی که امسال افتتاح میشود.
وی با اشاره به اینکه ارزش تولید محصوالت
پتروشیمی از  ۱۲میلیارد دالر در سال  ۹۲با
بیش از  ۲برابر رشــد به  ۲۵میلیارد دالر تا
پایان سال آینده میرسد ،افزود :همانطور که
مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان
در  ۱۷اردیبهشت ماه بر اجرای این طرحها
و تسریع تکمیل زنجیره ارزش تأکید داشتند،
ارزش این محصوالت تا پایان سال ۱۴۰۴
و در جهش ســوم صنعت پتروشــیمی به
 ۳۷میلیارد دالر خواهد رســید.وزیر نفت با
بیان اینکه خط لولــه انتقال اتیلن غرب در
سال  ۱۳۸۱از عســلویه تا تبریز به عنوان
طوالنیتریــن خط اتیلن جهــان به طول
 ۱۶۶۰کیلومتر به تصویب رسید ،ادامه داد:
در اجــرای خط اتیلن غــرب بر مزیتهای
مناطق کشور و کم آبی نیز توجه شده است
به صورتی که بخشی که تولید اتیلن به آب
نیاز داشــته در کنار دریا انجام شده و با این

وزیر نفت به انجام ریل گذاری مستحکم
برای آینده صنعت پتروشیمی به عنوان جهش
سوم صنعت پتروشیمی اشــاره و اظهار کرد:
جهش سوم فقط طرحهایی نیستند که در کاغذ
باشند و طرحهایی هستند که هم اکنون برخی
از آنها پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و ارزش
تولیدات صنعت پتروشیمی کشور را با رشد ۳
برابری از  ۱۲میلیارد ســال  ۹۲به  ۳۷میلیارد
دالر میرساند .به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۴
شاهد رشد  ۵۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰
خواهیم بود.زنگنه به تثبیت ریل گذاری توسعه
صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در
ســال آخر دولت اشاره کرد و افزود :طرحهای
پیشــران در سه زیر شــاخه متانول ،پروپیلن،
اتیلن ،بنزن در حال طراحی اســت که بخش
عمده اتیلن انجام شده است.وزیر نفت با اشاره
به اینکه در تکمیل زنجیره پروپیلن یک طرح
ابتکاری بسیار خوب در حال طراحی است که
بزودی برای تســریع و حمایت تقدیم دولت
خواهد شــد ،گفت :با توجه به کمبود پروپیلن
در کشــور ،با اجرای این طرح تولید حدود ۱.۵
میلیون تن پروپیلن در شــمال ،جنوب و کمی
هــم در غرب طراحی میشــود که با خطوط
لوله به مناطق مرکزی و شمالی کشور منتقل
میشــود.زنگنه ادامه داد :در این طرح ،از یک
ســو طرح پروپیلن در بندر نکا ساخته خواهد
شــد که با خط لوله به سمت سمنان منتقل
میشــود و به راحتی از آنجا خراسان ،سمنان
و شــرق اســتان تهران را پوشش میدهد .از
سوی دیگر در عسلویه پروپیلن تولید و با خط
به استان فارس منتقل میشود .اینها طرحهای
بسیار مهم و زیربنایی برای آینده کشور است
که سبب توسعه صدها کارخانه دیگر خواهند
شد.وی با بیان اینکه ارزش تولیدات پتروشیمی
از ابتــدای دولت یازدهم تــا کنون بیش از ۵
میلیارد دالر با افتتاح طرحهای مختلف افزایش
یافته اســت ،تصریح کرد :برای نخستین بار
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان
سال آینده سه رقمی می شود و به  ۱۰۰میلیون
تن میرســد.زنگنه با قدردانی از تالشــگران
اجرای پتروشیمی میاندوآب و هلدینگ باختر
ادامه داد :امیدوارم این شــرکت که ســرمایه
گذاران خوبی هستند در توسعه زنجیره پایین
دستی نیز فعالیت کنند.
اجرای موفق سیاستهای اقتصادی
مقاومتی در پتروشیمی

وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،اهداف دولت

و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه
توسعه پتروشــیمی را به خوبی در این سال
ها دنبال کرده و موفق بوده است ،یادآوری
کرد :ارزش تولیدات صنعت پتروشــیمی در
ســال  ۷۶یک میلیارد دالر بوده اســت که
این رقم با تحقق جهش اول و دوم صنعت
پتروشــیمی تا پایان ســال  ۱۴۰۰این رقم
به  ۲۵میلیارد دالر میرســد.زنگنه با بیان
اینکه هیچ محدودیتی در عرضه داخلی این
محصوالت با توجه به احیای صنایع پایین
دستی پس از شــیوع ویروس کرونا وجود
ندارد ،گفت :امیدواریم امســال نیز بیش از
 ۵.۵میلیــارد دالر به صنایع داخلی خوراک
عرضه شود.

سهم  ۹۵درصدی خدمات و تجهیزات
ایرانی در طرح انتقال نفت گوره به جاسک

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی
نفت ایران هم ســهم خدمات و تجهیزات
ایرانــی در طرح انتقال نفــت خام گوره به
جاســک را بیش از  ۹۵درصدی اعالم کرد
و گفت :با ضرباهنگ فعلــی ،امیدواریم در
اسفندماه امسال شــاهد بهرهبرداری از خط
لوله این طرح باشــیم .رضا دهقان در آیین
آغاز به کار رسمی عملیات احداث خط لوله
انتقال نفت خام گوره به جاسک که از طریق
ارتباط ویدئوکنفرانس بــا رئیسجمهوری
و وزیر نفت برگزار شــد ،بــه ارائه گزارش

طرح تولید هگزان

پاالیشگاه امام خمینی
(ره) شازند اراک با

ظرفیت تولید بیش از

 ۱۹۰هزار لیتر محصول
نرمال هگزان با فرمان

رئیسجمهور و از طریق
ویدئوکنفرانس به

بهرهبرداری رسید
مختصری از روند پیشــرفت کار پرداخت و
گفت :همانطور که مقام معظم رهبری تاکید
داشتند ،این طرح به نوعی استراتژیکترین
کار دولت به شمار میرود و به همین دلیل
به ویژه طی چندماه اخیر ،با راهبری شخص
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی نفت
ایران دنبال شده است.وی پیشرفت فیزیکی
طرح را در ســه ماه نخست امسال بیش از
 ۱۸درصد عنوان کرد و با اشاره به مجموع
پیشــرفت  ۴۰درصدی طرح ،گفت :انتظار
داریم تا پایان امســال شاهد بهرهبرداری از
خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک باشیم.
دهقان با بیــان اینکه تمام شــرکتهای
پیمانکار و مشــاور این طرح ایرانی هستند
و بخش عمــده کاالها نیز به ســازندگان
داخلی واگذار شــده اســت ،به ورق ،لوله و
پمپهای مورد نیاز طرح به عنوان مصادیق
بارز واگذاری ساخت تجهیزات به سازندگان
داخلی اشــاره کرد و ادامه داد :بیش از ۹۵
درصد خدمات و تجهیزات این طرح ایرانی
اســت که از حیث برونسپاری و استفاده از
توان داخلی در بین طرحهای کالن شرکت
ملی نفت ایران بینظیر است.به گفته وی،
در بخش اجرا و ساخت این طرح ۶ ،گستره
خط لوله ۵ ،تلمبهخانه ۳ ،ایستگاه توپکرانی
بینراهــی و پایانی ۱۰ ،پســت برق۴۰۰ ،

کیلومتر خطوط انتقال نیرو ۳ ،گوی شناور،
 ۴۰کیلومتر خطوط لولــه زیردریایی و ۲۰
مخزن ذخیرهســازی نفت خام تعریف شده
است که بصورت کامل به دست پیمانکاران
و مشــاوران ایرانی در حال ســاخت است.
دهقان گفت :در حــال حاضر بیش از ۸۰۰
ن آالت سنگین و  ۵هزار نفر
دســتگاه ماشی 
نیروی مســتقل کاری در سرتاســر گستره
کاری این طرح مشــغول فعالیت هستند و
کارها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
دنبال میشود.
خودکفایی ایران در تولید هگزان

مدیرعامل پاالیشگاه امام خمینی (ره)
شازند اراک هم گفت :با تولید ساالنه  ۵۰هزار
تن نرمال هگزان در پاالیشگاه امام خمینی
(ره) برای نخســتین بار ،کشورمان در تولید
این فرآورده با ارزش پاالیشــگاهی خودکفا
شد.غالمحســین رمضانپور در گفتوگو با
خبرنگار شانا در این باره افزود :با اجرای این
طرح مبتکرانه و خالقانه که ایده نخستین
آن در مهرماه سال گذشته ( )۹۸مطرح شده
و با ایجاد تغییراتی در واحد ایزومریزاسیون
فاز دوم این پاالیشگاه اجرایی و سرانجام در
بهمن ماه سال گذشته به بهرهبرداری رسید،
ســاالنه  ۵۰هزار تن نرمال هگزان در این
پاالیشــگاه تولید خواهد شد.وی با تاکید بر
این که نرمال هگزان در صنایع پتروشیمی
(تولید گریدهــای پلیمری) و صنایع غذایی
(روغنکشــی) کاربــرد دارد ،گفت :نرمال
هگزان تاکنون از خارج کشور وارد میشده
اســت که با توجه به این کــه میزان نیاز
صنایع داخلی ســاالنه حــدود  ۳۰هزار تن
است ،همزمان با سال جهش تولید ،امکان
صادرات ساالنه  ۲۰هزار تن نرمال هگزان
در کشــور فراهم شده است که گام مهمی
در خودکفایی کشــور در تولید فرآوردههای
نفتی به شمار رفته و از محل حذف واردات
این محصول ،صرفهجویی ساالنه معادل ۳۰
میلیون دالر در کشــور محقق شده است.
رمضانپــور تاکید کرد :اجــرای این طرح
بــدون هیچگونه ســرمایهگذاری و صرف
هزینه و تنها با اجــرای یک طرح خالقانه
با اســتفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای
فرآیندی (واحد ایزومریزاسیون فاز  )۲و ایجاد
تغییرات فرآیندی در این واحدها محقق شده
اســت که عالوه بر تولید محصول هگزان،
افزایــش کیفیت و کمیت بنزین تولیدی در
این پاالیشگاه را نیز به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی
(ره) شــازند تصریح کــرد :تاکنون به طور
میانگین روزانه  ۱۶میلیون لیتر بنزین یورو
 ۴در این پاالیشگاه تولید میشده است که
با اجرای این طــرح ،روزانه  ۵۰۰هزار لیتر
به تولید بنزین این پاالیشــگاه افزوده شده
و عالوه بر آن ســبب کاهش آالیندههای
موجود در تمامی بنزین تولیدی در پاالیشگاه
نیز شــده اســت که از محــل تمامی این
دســتاوردها (حذف واردات هگــزان ،آغاز
صادرات هگــزان ،افزایش کمیت و کیفیت
بنزین تولیدی در پاالیشــگاه) ساالنه حدود
 ۴۵میلیون دالر صرفه اقتصادی عاید کشور
خواهد شد.وی تاکید کرد :تولید این محصول
در پاالیشگاه امام خمینی از بهمن ماه سال
 ۹۸آغاز شده و هم اکنون مقدمات صادرات
آن نیز فراهم شده است که با احتساب قیمت
 ۷۰۰دالری ایــن محصول به ازای هر تن،
ساالنه حدود  ۲۰میلیون دالر بازگشت ارزی
برای کشور به همراه خواهد داشت.

نشست کمیته مدیریت شــرایط اضطراری شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران با هدف حفظ ســامت و صیانت از کارکنان و بررسی
مجموع اقدامات پیشــگیرانه و مقابله ای با شــیوع بیماری کرونا به
صورت ویدئو کنفرانس در ســتاد تهران با حضور مدیران ستادی و
شرکتهای تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران
در این نشست مهندس رامین حاتمی با تاکید بر لزوم رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی و دســتورعمل های ابالغی و اتخاذ تدابیر
ســختگیرانه گفت :با توجه به شدت شــیوع کرونا و آغاز تعمیرات
اساســی در فصل تابســتان به منظور نگهداشــت و حفظ توان و
اســتمرار تولید ،لزوم توجه دوچندان به این امر بیشتر احساس می
شود.
بر اساس این گزارش مهندس حاتمی حفظ و ارتقای سالمت
نیروی انســانی را بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد ،الزم است
اقدامات بهداشتی و درمانی در این رابطه ازجمله شناسایی کارکنان
با ریســک باال و دارای بیماری های زمینه ای و ارجاع مبتالیان به
ایــن ویروس به بخش های درمانی در اولویت نخســت قرار گیرد
و شــیوه های پیشگیرانه از جمله انجام تست های غربالگری برای
افراد مشــکوک به این ویروس در مبدا و مبادی ورودی ســتاد و
مناطق عملیاتی و تاسیســات ،مدیریت شیفت های کاری ،رصد و
پایش مســتمر وضعیت سالمت کارکنان ،آموزش و فرهنگ سازی
در خصوص مقابله با این بیماری مدنظر و بصورت ویژه در ســتاد و
شرکتهای تابعه پیگیری شود.
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار امیداواری
کرد با مشــارکت همه جانبه ســامتی مجموع کارکنان شرکت و
خانوادهای ایشان تامین شود تا بتوانیم به خوبی و با درایت بر این
بیماری فایق آییم.
ایــن گزارش مــی افزاید ،در این نشســت مدیــران عامل
شــرکتهای بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،شرق و غرب
و اداره ایمنی ،بهداشــت و محیط زیست و پدافند غیرعامل به ارائه
گزارش عملکرد و اقدامات مداخله ای شــرکت های متبوع خود در
رابطه با این بیماری پرداختند .

الگوی ارزیابی عملکرد در سطح شرکت ملی
گاز ایران تدوین شد

مدیر مهندســی ساختار و دبیر کمیسیون بهرهوری شرکت ملی

گاز ایران از تدوین الگوی ارزیابی عملکردی در سطح سازمان برای
ن بار در شرکت ملی گاز ایران خبر داد.
نخستی 

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،مجید
کشاورز گفت :در نشستی با حضور حسن منتظر تربتی ،مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران ،مدیران برنامهریزی تلفیقی ،توسعه منابع
انسانی ،پژوهش و فناوری و کارشناسان مهندسی ساختار و توسعه
منابع انسانی ضمن تشــریح فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد برش
ملی ،نقاط قوت و قابل بهبود و همچنین امکان تسری این ارزیابی
به ارزیابی داخلی شــرکتهای فرعی تابع بحث و بررسی شد.وی
ادامه داد :با توجه به قانون اختیارات صنعت نفت ،این مدل در سطح
ملی دارای محدودیتهایی است که در حال رایزنی با سازمان اداری
و استخدامی کشور از طریق وزارت نفت هستند تا در حد امکان این
محدودیت را برطرف کنند.دبیر کمیســیون بهرهوری شرکت ملی
گاز ایران وجود اسناد باالدســتی از جمله ماده  ۳و  ۶برنامه ششم
و  ۸۱و  ۸۲قانون خدمات کشــوری را از نقاط قوت این الگو عنوان
کرد و گفت :این اســناد باالدستی ،همسو با اهداف کالن کشور و
سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب است.در پایان نشست مقرر
شد مدیریت مهندسی ساختار با همکاری سایر مدیریتها بر مبنای
این الگو ،الگوی ارزیابی عملکرد (ســطح سازمان) شرکت ملی گاز
ایران را برای ارزیابی عملکرد شــرکتهای فرعی و تابع طراحی و
پس از تصویب ،اجرایی کند.به گفته کشاورز ،این الگو تا پایان ماه
جاری تهیه میشــود و انتظار میرود شرکتهای فرعی و تابع در
سال  ۱۳۹۹بر مبنای این الگوی ارزیابی شوند.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران اعالم
وصول شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی ۱۴ ،طرح از جمله

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را بهصورت عادی اعالم وصول
کرد.

سید محســن دهنوی ،در نشســت علنی روز سهشنبه ،سوم
تیرماه مجلس شــورای اسالمی موارد اعالم وصولی را قرائت کرد
که موضوع طرح اساســنامه شــرکت ملی گاز ایران از جمله این
موارد بود .نمایندگان مجلس دهم در آبانماه پارســال با درخواست
تعدادی از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی
گاز ایران طبق اصل  ۸۵قانون اساسی ،با  ۶۲رأی موافق ۹۷ ،رأی
مخالف و  ۱۱رأی ممتنع مخالفت کرده بودند.
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بهداشت و
درمان

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رهایی از کرونا با همدلی و مشارکت

ســمیه راهپیما خبرنگار هفته نامه
مشعل  /ایــن روزها که خبر ویروس کرونا و
اخبار مرتبــط با آن در جهان به صورت جدی
مورد توجه مسؤوالن و شهروندان قرار گرفته،
هر ســازمان و نهادی سعی در محفوظ ماندن
کارکنــان خود از این ویــروس دارد ،به گونه
ای که برخی از آنها خدمات و لوازم بهداشتی
در اختیــار کارکنان خود قــرار می دهند یا از
طریق کادر بهداشت و درمانی که دارند ،پایش
های مســتمر را برای آرامش خاطر کارکنان
و خانواده های آنهــا در نظر می گیرند .یکی
از این نهادها ،بهداشــت و درمان صنعت نفت
بوشــهر اســت که با وجود اپیدمی کووید 19
در جنوب کشور ،توانســته شرایط ایمنی را با
آموزش آنالین ،تب ســنجی ،ایجاد نقاهتگاه،
اظهارنامه سالمت و  ...برای کارکنان خود در
مراکز درمانی و عملیاتی فراهم کند .از این رو
«مشعل» با دکتر وحید مالکی ،رئیس بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشــهر و خارک گفت
وگویی داشته تا جزئیات ارائه خدمات درمانی
این منطقه را بررسی کند .در ادامه مشروح این
گفت وگو را می خوانید:
از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون ،بهداشت

و درمان منطقه بوشــهر و خارک چه خدماتی ارائه
کرده است؟

اقدامــات انجام شــده در منطقه را می
توان به دو بخش تقسیم کرد :نخست؛ زمانی
که ویروس کرونا در کشــور وجود نداشــت و
در کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده بود ،دوم؛
زمانی که این بیماری از سوی وزارت بهداشت
و آموزش پزشکی کشور مطرح شد.
قبل از شــیوع ویروس کرونا در کشور،
آموزش های همگانی در شهرک ها ،مدارس
و تمام شــرکت های منطقه بوشــهر صورت
گرفت و برای ســکوهای نفتــی نیز از طریق
پیام رسان های فضای مجازی آگاه سازی در
زمینه ویروس کووید  19انجام شد .همچنین
در جلسه های اســتانداری بوشهر نیز تصمیم
هایی مبنی بر اقدامات پیشــگیرانه در تمامی
بنادر ،گمرکات و پروازهــای خارجی صورت
گرفت ،ضمن آنکه تصمیماتی مانند تشــکیل
تیــم قرنطینه نیز با همکاری دانشــگاه علوم
پزشکی در خارک اتخاذ شــد و بر مبنای آن
تمامی کارکنان خارجی که روی کشــتی ها
فعالیــت می کردند ،بعــد از پهلوگیری ،مورد
ارزیابی پزشکی قرار می گرفتند .در گمرکات
نیز تمامی کشــتی هایی کــه پهلوگیری می
کردند و به منطقه بوشــهر ،عسلویه و خارک
ورود و خروج داشــتند ،مــورد پایش قرار می
گرفتنــد ،از این رو بر اســاس پروتکل های
جهانی تب ســنجی و خوداظهاری انجام و از
ورود افراد مشکوک نیز جلوگیری می شد .اگر
مردم اصول بهداشــتی را رعایت نکنند  ،افراد
دارای بیماری زمینه ای با حال بد به بیمارستان
مراجعه می کننــد و قطعا در این برهه که در
اوج این بیماری هستیم بسیار خطرناک خواهد
بود.مبارزه با ویــروس کرونا نیازمند همکاری
همه مردم اســت و اگر مردم همکاری نکنند
هرچقدر برنامه ریــزی و محدودیت ها ایجاد
شود موفقیت آمیز نخواهد بود.

ها و شــهرک های منطقه و حذف دســتگاه
ساعت زنی با اثر انگشت گرفته شد .همچنین
 8جلســه کمیته ســطح  2منطقه ویژه پارس
جنوبی تشکیل شده که در آنجا تصمیم های
مهمی به صورت جامع برای تمامی شــرکت
ها اتخاذ می شــود ،از جملــه چگونگی تردد
کارکنان اقماری در منطقه و تعداد پروازهایی
که از مقاصد مختلف کشور به منطقه عسلویه
صورت می گیرد .این پروازها عمدتا از مناطق
پرخطر مانند ســاری ،رشت ،اصفهان و مشهد
بــوده که ایــن تصمیم ها منجــر به کاهش
پروازها یا حذف برخی از آنها شــده است .از
دیگر تصمیم های کمیته مدیریت بحران می
توان به مراکز قرنطینه در منطقه اشــاره کرد،
برای این امر ســه مرکــز قرنطینه جداگانه با
 300تخت در نظر گرفته شده بود که در مرکز
سیراف ،مرکز ساحلی پتروشیمی و نفت و گاز
پارس قرار داشتند  .در منطقه خارک نیز ایجاد
مرکــز قرنطینه  50تخت خوابه در نظر گرفته
شد که خوشبختانه مورد استفاده قرار نگرفت.
در کمیته مدیریــت بحران منطقه نیز تصمیم
گرفته شــد تا افتتاح پروژه هــای ملی نیز به
تعویق بیفتد.


با توجه به اینکه بیمارستان های خارک و جم

بــه بومیان منطقه خدمــات درمانی ارائه می کند،
بفرمایید تا کنون چه خدماتی در زمینه کرونا به این
افراد داده اید؟

در ســطح شهرســتان جم نیز بر اساس
پیشنهاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،
کمیته سالمت در فرمانداری تشکیل و تصمیم
های در آنجا اتخاذ شد و بر اساس آن آموزش
های همگانی در ســطح شهرستان از طریق
اطالع رسانی مناسب صورت گرفت .همچنین
در زمینه موضوعاتی همچون تعطیلی پارک ها
و اصناف مختلف از سوی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت ،دستور عمل هایی ارائه و
به منظور ضد عفونی کردن معابر شــهری نیز
چند هزار لیتر آب ژاول با هماهنگی ســازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت از پتروشیمی ها
تهیه شد و در اختیار شهرداری ها و بسیج قرار
گرفت .در بیمارســتان جم نیز برخی خدمات
بر اســاس پروتکل های وزارت بهداشــت و
درمان و آموزش پزشکی کشور در منطقه ارائه
شده اســت ،به عنوان مثال در اسفند  1398و
فروردین  1399مقرر شد تا تمامی عمل های
الکتیو تا اطالع ثانــوی لغو و با ایجاد واحدی
مناسب در بیمارستان ،جدا سازی بیماران نشانه
دار یا تب دار انجام شود .همچنین بیمارانی که
نتیجه تســت آنها مثبت بود نیز در بیمارستان
تحت درمان قرار گرفتند و مراقبت های الزم
در بیمارســتان توحید جم انجام شد ،تا کنون
یک مورد اعزام از بیمارســتان داشته ایم که
یک بیمار بــد حال بود و نیاز به مراقبت های
ویژه داشت .این بیماران بعد از ترخیص نیز با
هماهنگی بهداشت و درمان شهرستان جم به

( EOCمرکز عملیات اضطراری) و ( ERTتیم
واکنش سریع ) بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر و خارگ،مبتالیان که اکثرا بی عالمت
و یــا گاها بــا عالمت های خفیف هســتند
شناســایی می شوند و پایش و پیگیری روزانه
آنها انجام می گیرد.از اســفند ماه سال گذشته
تاکنون  76هزار مراجعه کننده به بیمارســتان
توحید جم و مراکز درمانی نفت داشته ایم که
تعداد  83نفر از آنها در بیمارســتان توحید جم
بستری شده اند.
آیا گندزدایی منازل بومیان را نیز در دستور کار

دارید؟

مدت  14روز دوران نقاهت را در خانه داشتند
و اقدامات بهداشــتی الزم در مورد آنها انجام
شده است .راه اندازی مرکز  50تخت خوابه با
نقاهتگاه شهری ،یکی دیگر از اقداماتی است
که در سطح شهرستان با کمک فرمانداری و
بخشداری در دســتور کار قرار گرفت ،با این
توضیح که اگر فردی نمی توانســت از منزل
خود برای نقاهتگاه استفاده کند ،در این مرکز
نگهداری می شــد .در جزیــره خارک نیز از
همان ابتدا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
قرنطینه انجام شــد و تمامی کشتی هایی که
پهلوگیری می کردنــد ،مورد ارزیابی قرار می
گرفتند و ســپس اجازه کار بــه کارکنان آنها
داده می شــد .در سطح بیمارستان خارک هم
با ایجاد الین خاکســتری و جداسازی بخش
عفونی در بیمارستان ،تمامی افرادی که برای
دریافت خدمات مراجعــه می کردند نیز مورد
ارزیابی قرار می گرفتند .در فرودگاه خارک نیز
از ابتــدا تا کنون با حضور کارکنان بهداشــت
ودرمان صنعت نفت ،همه افراد تب ســنجی
می شوند.
همچنین یک شناور با کانکس مجهز به
تجهیزات بحران در نظر گرفتیم تا در صورتی
که امکان انتقال بیماران احتمالی ،از جزیره به
خشکی با توجه به شرایط آب و هوایی و گاه از
طریق بالگرد میسر نبود ،به وسیله این دستگاه
شناور منتقل شوند .در زمینه پروازها از مناطق
مختلف بــه جزیره خارک نیز بــا هماهنگی
شــرکت های منطقه ،برخی از پروازها مانند
عســلویه مورد بازبینی قرار می گیرند و برخی
اوقات تردد کارکنان از مناطق پر ریســکی را
که از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی کشور اعالم شده بود ،کمتر کردیم تا
آلودگی در منطقه ایجاد نشود.


به منظور پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا

برای کارکنان و خانواده آنها در شهرک توحید جم

و خارک ،چه برنامه هایی داشته و دارید؟

عــاوه بر آمــوزش و اطالع رســانی،
از طریق پیام رســان ها در شــهرک ها و راه

انــدازی خطوط تلفــن ،متخصصانــی مانند
پزشــک عمومی ،زنــان و پزشــک خانواده
پاســخگوی ســواالت بودند تا تعداد مراجعه
کنندگان حضوری کاهش یابد .کمیته EOC
(مرکز ارتباطــات و فرماندهی عملیات مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی) نیز
خدماتی را که برایشان در نظر گرفته شده بود،
ارائه کردند .از آنجا که ممکن اســت «پویش
در خانه ماندن» برای برخی افراد مشــکالت
روانی ایجاد کند ،با راه اندازی ســامانه های
پاسخگویی ،مشــاوره های الزم به این افراد
داده می شــود .عــاوه بر آن با شناســایی
افراد پرخطر مانند دیابتی ها ،فشــار خونی ها
 ،دیالیزی ها و  ...از طریق پزشــکان خانواده
داروهای این افراد بــرای جلوگیری از حضور
آنهــا در مراکز درمانی به صــورت منظم به
در منازل آنها ارســال می شد و اگر نیازی به
ویزیت بود نیز تیم پزشــک خانواده به منازل
آنهــا می رفت ودر صورت نیاز به آزمایش نیز
همانجا آزمایش گرفته می شد .با هماهنگی
شــرکت های منطقه نیز در چند نوبت ،بسته
های ضد عفونی مانند ماسک و محلول های
ضد عفونی به همراه بروشــورهای آموزشــی
در سطح شهرک نشــین ها توزیع شده و در
اختیــار خانواده ها قرار گرفته اســت  .رعایت
فاصله گذاری اجتماعی مناسب نیز در تمامی
مراکز خرید در سطح شــهرک ،آموزش داده
شده است.
همچنیــن رعایت بهداشــت فردی در
هنگام ورود به فروشگاه ها نیز از سوی کمیته
سالمت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
الزامی شــد و از طریق تیم  EOCسازمان نیز
تمامی فعالیت های منطقه در شهرک ،پایش
و گندزدایی منازل و ادارات انجام شــده است.
همچنین  5تیم واکنش ســریع در عســلویه،
شــهرک مســکونی پارس جم ،نار و کنگان
تشکیل شــد که از وظایف این تیم می توان
به گندزدایی محل هایی اشاره کرد که احتمال
تردد افراد مبتال و مشــکوک بــه آنجا وجود

داشته است.


نحوه ورود کارکنان به محل کارشان چگونه

است و غربالگری از چه طریقی انجام می شود؟

از عســلویه به عنوان ایران کوچک یاد
می شــود که کارکنان اقماری سراسر کشور
در آنجا حضور دارند ،به همین دلیل تمهیدات
ویژه ای بــرای ورود آنها بــه منطقه در نظر
گرفته شــده که مــی توان به تب ســنجی،
ارزیابــی کارکنــان در ســامانه nokorona.
 irاشــاره کرد .اگر فردی عالئم مشــکوکی
داشــت ،از ورود او به منطقــه جلوگیری می
شــود .همچنین با هماهنگی مدیریت بحران
 ،فرودگاه عسلویه را به سیستم حرارتی مجهز
کردهایم .به عبارت دیگر ،زمانی که فردی وارد
فرودگاه عســلویه می شود ،پایش تب ،هم به
وسیله دوربین حرارتی و هم از سوی کارکنان
بهداشت و درمان صنعت نفت انجام می شود
و بعــد از آن نیز بازرســی ایمنی صورت می
گیرد ،در نهایت با صدور مجوز ورود از طریق
تیم  ،EOCاین افراد مــی توانند وارد محیط
کارشان شوند .کارهای دیگری نیز در سطح
کالن انجام شده اســت ،مانند حذف دستگاه
ســاعت زنی که در گذشــته با اثر انگشــت
بود .تعداد کارکنان در محل های اســتراحت
(کمپ هــا) نیز کاهش یافــت و تعداد کمپ
ها را افزایــش دادیم .همچنین فاصله گذاری
اجتماعی در ســرویس هــای کارکنان نیز در
نظر گرفته شد .گندزدایی کمپ ها و فرودگاه
ها زیر نظــر  EOCانجام و بــرای کارکنان
بهداشــت و درمان داخل بیمارستان نیز تمام
مواردی که به آن اشــاره شد ،مورد توجه قرار
گرفت .تعداد روزهایی کــه کارکنان اقماری
در منطقه بودند را نیــز افزایش دادیم تا تردد
این افراد کاهش یابد .به همین دلیل اســفند
ســال  1398با هماهنگی تمامی شرکت ها،
دوره های اقماری انجام نشــد و در فروردین
 1399نیز همین اتفاق افتاد تا کاهش تردد در
منطقه عسلویه را داشته باشیم .در بهداشت و
درمان منطقه نیز همین گونه بود و بسیاری از
مرخصی ها را لغو کردیم و تمامی کادر درمان
در محل کار خود حضور داشتند.
 چه تمهیداتی برای بیماران مشــکوک و مبتال

در نظر گرفته شده است؟

در منطقه عســلویه و جم ،بــرای افراد
مشکوک و کسانی که با افراد محتمل و قطعی
ارتباط داشــتند نیز کمپ های قرنطینه ایجاد
شد ،برای کارکنان سکوهای نفتی نیز تمامی
پایش های الزم مانند تب ســنجی و تکمیل
فرم های خود اظهــاری صورت گرفت .افراد
مبتالیی که در عســلویه حضور داشتند نیز در
مرکز نقاهتگاه  75تخت خوابی ،دوران نقاهت
خود را بعد از درمان ســپری کردند و ســپس
به شهرهای محل ســکونت خود ارجاع داده
شدند .با توجه به افزایش آمار مراجعین کرونا
در مناطق جم و عسلویه با همکاری واحدهای

زمانــی که تعداد بیمــاران کرونایی در منطقه

افزایش یافت ،چه تمهیداتی برای مقابله با آن در

نظر گرفته شد؟

وقتــی آمار شــیوع ویــروس کرونا در
برخی مناطق باال می رفت ،بند آموزش های
همگانــی را بــه صورت جامع تــر در تمامی
شــرکت ها و مناطق مســکونی مد نظر قرار
دادیم .کمیته های سالمت در سطح بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشــهر با تمام شرکت
های منطقه نیز تشکیل و تصمیم های مهمی
مانند تعطیلی رســتوران ها در سراسر شرکت

گندزدایی منطقه از ســوی تیم واکنش
ســریع زیر نظــر  EOCانجام می شــود ،در
حالی که بهداشت و درمان نفت بوشهر وظیفه
گندزدایی را به عهده دارد و در زمینه تجهیزات
و کمبود مواد مصرفی نیز از ســوی ســازمان
بهداشــت و درمان صنعت نفت کمک هایی
شده تا منازل ساکنان منطقه گندزدایی شود.


توصیه شــما به کارکنان و خانواده های آنها

چیست؟

کرونا هنوز تمام نشــده و ادامه دارد .به
تمام همکاران و خانواده های آنها توصیه می
کنم تمامی دســتور عمل های بهداشــتی را
مورد توجه قرار دهند و دیدگاه مســؤوالنه به
بهداشت عمومی داشته باشیم تا شاهد نابودی
این بیماری در سطح جهان و کشور باشیم.


جدا از بحث کرونا چه برنامه هایی در ســال

جاری دارید؟

کرونا همه چیز را تحت تاثیر قرار داده و
بســیاری از اهداف سازمانی برای مهار آن در
نظر گرفته شده است؛ یکی از آنها اجرای طرح
دهان و دندان و پزشــک خانواده است که به
دلیل کرونا انجام نمی شود .از اهداف بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشهر و خارک در سال
 1399می توان به بازسازی و نوسازی فضاي
فیزیکی و تجهیزات پزشــکی بیمارستان جم
و خارک اشــاره کرد .به دلیــل قدمت این دو
بیمارستان ،یک ســری باز سازی ها را مورد
توجه قرار داده ایم .در بیمارســتان توحید جم
با تامین اعتبار ،پروژه ای ســه ســاله در نظر
گرفته شده که پیمانکار آن انتخاب و فاز یک
تعمیرات بیمارستان (گسترش فضای فیزیکی
اتــاق عمل ها) آغاز شــده اســت .در زمینه
بیمارستان خارک نیز مکاتباتی با شرکت ملی
نفت ایران صورت گرفته و دســتوری مبنی بر
همکاری شرکت پایانه های نفتی ایران برای
کار کارشناسی صادر شــده است و بعد از آن
پیمانکار را انتخاب کرده و شــاهد بازســازی
های بیمارستان خارک خواهیم بود .همچنین
مجوزهــای الزم بــرای نوســازی تجهیزات
پزشکی نیز گرفته شــده است .یکی دیگر از
اهدافی که امسال در منطقه دنبال می کنیم،
پیگیری ســاخت مرکز تروماســنتر عسلویه
اســت .در جلسه ای با مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی مقرر شد ،پیگیری الزم برای بازبینی
در منطقه انجام شــود و بــا تعیین پیمانکار از
سوی شرکت ملی نفت ایران وارد فاز اجرایی
خواهیم شد .همچنین مرکز ویروس شناسی
نیز امسال در منطقه عســلویه ایجاد خواهد
شد .اپیدمی بیماری کرونا نشان دهنده اهمیت
این مرکز اســت .مجوزهای الزم از دانشگاه
علوم پزشــکی بوشــهر گرفته شده و در حال
مکان یابی هســتیم و پــس از آن ،تجهیزات
مــورد نظر خریــداری خواهد شــد .در زمینه
ارتقــای کیفی خدمات نیز نوبت دهی بیماران
را در بیمارستان توحید جم به صورت آنالین و
تلفنی خواهیم داشت تا به این وسیله از میزان
مراجعه به بیمارســتان کاسته شود ،همچنین
نوسازی تجهیزات بیمارستان را در دستور کار
داریم.

راه اندازی سی امین تله مدیسین بهداشت و درمان صنعت نفت در مرکز «دشت» خراسان شمالی
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت شمال شرق از راه اندازی سی
امین تله مدیســین (پزشــکی از راه دور) سازمان در مرکز «دشت» واقع در
خراســان شمالی خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت شــمال شــرق ،دکتر پرهام صالحی گفت :مرکز تله مدیسین

دشت با هدف افزایش میزان دسترسی به پزشکان متخصص ،ارائه خدمات
سریع در صورت بروز حادثه و کاهش اعزام بیماران راه اندازی شده است.
وی بــا بیان اینکه در این مرکز فقط یک آمبوالنس و پرســتار فعال
اســت ،اظهارداشــت :از آنجایی که این مرکز تا بجنــورد 130کیلومتر و تا

نزدیکترین مرکز پزشــکیاری  90کیلومتر فاصله دارد ،در صورت ماموریت
بودن آمبوالنس ،در مواقع ضروری این مرکز بامشکل مواجه می شد.
این مقام مســئول افزود :بنابراین راه اندازی این مرکز تله مدیســین
برای ارایه خدمات مطلوب به ســاکنان و کارکنان ایستگاه فشارقوی انتقال

گاز دشــت ،ضروری بود .دکتر صالحی خاطر نشــان کرد :پشتیبان این تله
مدیسین ،پلی کلینیک تخصصی صنعت نفت مشهد است که در صورت نیاز
پزشــکان و متخصصان مشهد ویزیت الزم را برای بیماران در منطقه دشت
انجام خواهند داد.

تحلیل

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رقابت گازی ترکیه با ایران وارد مرحله جدیدی شده است؛

خوشخدمتيگازيتركها!

شـرکت دولتی اوپراتـور خطوط لوله
انتقـال گاز ترکیـه موسـوم بـه «بوتـاس»
مناقصـهای را بـرای اجـرای خـط لولـه
انتقـال گاز بـه نخجـوان آذربایجـان بـاز
کرده اسـت.

بـه گـزارش دانش نفت بـه نقل از
اوراسـیانت ،ایـن اقـدام میتوانـد ترکیه
را بـه رقیبـی جـدی بـرای صـادرات
گاز ایـران بـه آذربایجـان تبدیـل کنـد
و احتمـاال از ایـن مسـیر ترکهـا
میخواهنـد بـرای آمریکاییهـا خـوش
خدمتـی کنند.نخجـوان آذربایجـان کـه
بیـن ترکیـه،ایـران وارمنسـتان بـوده و
تاکنـون بـرای تامیـن گاز خود بـه ایران
وابسـته بـوده مرز بسـیار کمی بـا ترکیه
دارد.در مـاه فوریـه رؤسـای جمهـور
ترکیـه و آذربایجـان اعلام کردنـد
کـه قصـد دارنـد اجـرای ایـن پـروژه را
سـرعت بخشـند .توافـق بین دو کشـور
بـرای سـاخت خـط لولـه انتقـال گاز از
ترکیـه بـه نخجـوان بـه سـال 2010
بازمیگردد.بـر اسـاس مناقصـه مطـرح
شـده از سـوی ترکهـا ایـن خـط لولـه
در فـاز نخسـت بـه طـول  80کیلومتـر
و از شـهر مـرزی ایگدیرترکیـه بـه مرز
نخجـوان کشـیده خواهد شـد و ظرفیت
حمـل آن نیـز بـه طـول  2میلیـارد متـر
مکعـب گاز خواهـد بـود .ایـن رقـم
حـدود  4برابـر مصـرف گاز نخجـوان
اسـت.طراحی ایـن خـط لولـه در اوایـل
سـال  2021بـه پایـان خواهـد رسـید و
احتمـاال تا سـال  2022بـه بهرهبرداری
میرسـد.تاکنون نخجـوان بـر اسـاس
یـک توافـق سـوآپ گازی کـه در سـال
 2004بیـن تهـران و باکو امضا شـد گاز
خـود را از ایـران وارد میکند .بر اسـاس
ایـن توافـق آذربایجـان گاز مـورد نیـاز
منطقـه آسـتارا در ایـران را تامیـن کرده
و ایـران هـم در عوض به نخجـوان گاز
با اجرایی شدن خط لوله

تاناپ ،ترکیه عمال توانسته
وابستگی به ایران برای

تامین گازی شرق کشور

خود را از بین ببرد و حتی
در این منطقه با مازاد

گاز مواجه شود .در نتیجه
ترکیه برنامه دارد این

مازاد گاز را به نخجوان
سوآپ کند

صـادر میکند.بـرای ایـن توافق سـوآپ
گازی ایـران  15درصـد گاز صادراتـی
آذربایجـان را بـه عنـوان کارمـزد انتقال
برمـیدارد کـه طـرف آذربایجانـی
مدتهاسـت در تلاش اسـت ایـن رقم
را تغییـر دهند.احتماال طـرف آذربایجانی
امیـدوار اسـت از محـل سـاخت خـط
لولـه بتوانـد انعطـاف پذیری بیشـتری را
از طـرف ایرانـی ببینـد .امـا در صورتـی
کـه سـاخت آن به اتمـام برسـد تاثیرات
آن بـر روابـط گازی آذربایجـان و ایـران
گسـتردهتر خواهـد بود.ترکیـه همچنین
بـرای تامیـن گاز مـورد نیـاز خـود از
ایـران گاز وارد میکنـد کـه بـه خاطـر
انفجـار در خـط لولـه ایـران بـه ترکیـه
در خـاک ایـن کشـور از روز  31مـارس
این صـادرات متوقف شـده اسـت .نکته
اینجاسـت کـه گویـا ترکهـا عجلـهای
بـرای تعمیـر ایـن خـط لولـه ندارنـد و
قرار نیسـت بـه خاطر توقـف واردات گاز
از ایـران خسـارتی پرداخـت کنند.به نظر
میرسـد ترکهـا در تلاش هسـتند تـا
بـا واردات گاز طبیعـی مایع شـده تامین
کننـدگان گاز طبیعـی خـود را وادار
ت گاز را کاهـش دهنـد.
کننـد کـه قیمـ 
معـاون وزیـر انـرژی ترکیـه مدتی پیش
گفتـه بـود واردات  LNGتوسـط کشـتی
بـه ترکیـه نشـاندهنده ایـن اسـت کـه
صـادر کننـدگان گاز بـه این کشـور باید
انعطـاف بیشـتری از نظـر قیمت نشـان
دهند.شـیوع ویـروس کرونا باعث شـده
تـا قیمـت  LNGدر جهـان بـه شـدت
کاهـش یابـد و ایـن بـدان معناسـت که
ترکهـا توانسـتهاند از طریـق واردات
 LNGبـه جـای خریـد گاز از ایـران
مزیـت اقتصـادی بیشـتری بـه دسـت
آورد.البتـه ایـن همـه ماجـرا نیسـت چرا
کـه ترکیـه احتمـاال از ایـن مسـیر بـه
دنبـال بهبـود روابط با واشـنگتن اسـت.
آمریکا مدتهاسـت آذربایجـان و ترکیه
را بـرای کاهـش مناسـبات تجـاری بـا
ایران تحت فشـار قرار داده اسـت.توقف
و یـا محـدود شـدن واردات گاز ایـران
توسـط آذربایجـان و ترکیـه بـه طـور
قطـع بـه مـذاق مقامـات آمریکایی ضد
ایـران در دولـت آمریـکا خـوش خواهـد
آمـد و از طـرف دیگر میتوانـد آمریکا را
بـه اصلیتریـن تامیـن کننـده گاز ترکیه
بـدل کنـد.در مـاه فوریه ترکیـه در حالی
 15درصـد گاز مورد نیـاز خود را از ایران
وارد کـرد کـه بـا واردات  LNGمعـادل
 18درصـد واردات گاز خـود را به آمریکا
تخصیـص داد.

هدفگذاری ترکیه برای ربودن بازار گاز
نخجوان از ایران

در همیـن حـال ،محمدامیـن راد،
کارشـناس بـا اشـاره به اهمیـت صادرات
گاز بـرای ایـران گفت :اهمیـت صادرات
گاز بیـش از آنکـه اقتصـادی باشـد،
سیاسـی اسـت و در حقیقت وجه سیاسی
آن در تعامـل بین کشـورها خیلی پررنگ
اسـت .عمدتـا قراردادهـای صـادرات گاز
در الیـه اقتصـادی بسـته نمیشـود و
قـرارداد در الیـه سیاسـی منعقـد مـی
شـد امـا مباحـث اقتصـادی نیز بـر روی
آن تاثیرگـذار اسـت .بنابرایـن در ایـن
قراردادهـا معمـوال دو رئیـس جمهـور یا
وزیـر دو کشـور بـا هـم تعامـل میکنند،
نمونـه ان هم قرارداد صـادرات گاز ایران
بـه ترکیه اسـت و همچنیـن قراردادهای
ترکیه مناقصه پروژه خط
لوله ایغدیر به نخجوان
را برگزار کرد و قصد

دارد پس از اتمام قرارداد
ایران برای سوآپ گاز به

نخجوان در  5سال آینده،
جایگزین ایران در این
بازار شود

صـادرات گاز روسـیه بـه اروپـا کـه خـود
پوتیـن در ان دخیـل بـود.
بـرای صـادرات گاز بایـد در الیـه
سیاسـی پیگیـری کـرد
وی ادامـه داد :در ایـن راسـتا برای
توسـعه صادرات گاز ایران باید مسـئولین
ردههـای بـاال بـه ایـن موضـوع ورود
کننـد .همـه میداننـد بهتریـن بـازار مـا
بـرای صـادرات گاز ،بـازار منطقه اسـت.
گزینههـای مـا در منطقـه کشـورهای
عمـان ،عـراق ،هنـد ،پاکسـتان ترکیـه،
امـارات و کویت و واردات از ترکمنسـتان
بـرای تبدیـل شـدن بـه هـاب گازی
اسـت .مـا در جایـی کـه در تعامـل بیـن
ایـن کشـورها در الیـه هـای سیاسـی
ورود کردیـم ،کار تـا حـدی جلـو رفـت
و در جایـی کـه در الیـه سیاسـی ورود
نکردیـم ،کار پیـش نرفتـه اسـت .بـرای
مثـال میتوانیـد به قـرارداد صـادرات گاز
بـه عـراق توجـه کنیـد.راد افـزود :زمانی
کـه بـرای صـادرات گاز بـه عـراق در

الیـه سیاسـی ورود کردیـم این قـرارداد
منعقـد و نهایـی شـد .در بحـث ترکیـه
هـم کـه نخسـت وزیـر وقـت ترکیـه
بـا آقـای هاشـمی رفسـنجانی قـرارداد
منعقـد کـردد .نمونـه عمـان را هـم اگـر
نـگاه کنیـد زمانـی کـه وزیـر نفـت دو
سـال قبـل به این کشـور سـفر کـرد و با
وزیـر نفت عمـان دیـدار کـرد ،بالفاصله
همانجـا اعالم شـد کـه تا چند مـاه آینده
مناقصـات اجرایـی خـط لولـه و مطالعات
آن انجـام میشـود امـا بعـد آن چـون
پیگیری از سـمت ایران صـورت نگرفت،
عملا کار متوقـف شـد.
هدفگذاری ترکیه برای ربودن بازار گاز
نخجوان از ایران

وی بـا اشـاره بـه رقابـت گازی
ایـران و ترکیـه بـرای سـوآپ گاز بـه
نخجـوان گفـت :ترکیـه مناقصـه پـروژه
خـط لولـه ایغدیـر بـه نخجـوان را
برگـزار کـرد .نخجـوان یـک جمهـوری
خودمختـار اسـت و مجموعـهای اسـت
کـه مرتبـط بـه جمهـوری آذربایجـان
بـوده امـا به واسـطه جنگهایـی که بین
آذربایجـان و ارمنسـتان وجـود داشـته،
ایـن منطقـه از سـرزمین اصلـی فاصلـه
افتـاده و تحت حمایت اذربایجان هسـت
امـا مـرز مشـترک بـا این کشـور نـدارد.
بـه همیـن دلیـل آذربایجان بـرای اینکه
منابـع انـرژی را بـه نخجـوان برسـاند
قـراردادی در سـال  2004بـا ایران منعقد
کـرد .طبـق ایـن قـرارداد ایـران مقداری
گاز بـه نخجـوان سـوآپ میکنـد .یعنـی
مـا از منطقـه آسـتارا در آذربایجـان گاز
تحویـل میگیریـم و در منطقـه نخجوان
بـه ایـن منطقـه تحویـل میدهیـم.راد
افـزود :ایـن قـرارداد  20سـاله اسـت و
از سـال  2005اجرایـی شـده و تـا 2025
ادامـه دارد .در ایـن قـرارداد سـاالنه 350
میلیـون متـر مکعـب گاز بـه نخجـوان
معـادل روزی یـک میلیـون متـر مکعـب
سـوآپ توسـط ایـران سـوآپ میشـد.
بـرای ایـن توافـق سـوآپ گازی ایـران
 15درصـد گاز صادراتـی آذربایجـان را
بـه عنوان کارمـزد انتقال برمـیدارد .این
قـرارداد تا  5سـال دیگر اعتبـار دارد ولی
ترکیـه در سـالهای اخیـر برنامهریـزی
کـرده اسـت تـا منابـع واردات گازی خود
را متنـوع کنـد و در حـال تبدیـل شـدن
بـه هـاب گازی در منطقـه اسـت .در این
راسـتا یکـی از پـروژه ایـن کشـور ایـن
اسـت کـه جـای ایـران را در سـوآپ گاز
به نخجـوان بگیرد.این کارشـناس انرژی
گفـت :بـا اجرایی شـدن خط لولـه تاناپ،

توقف و یا محدود شدن

واردات گاز ایران توسط
آذربایجان و ترکیه به

طور قطع به مذاق مقامات
آمریکایی ضد ایران

در دولت آمریکا خوش
خواهد آمد و از طرف

دیگر میتواند آمریکا را
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نگاه
چه کسی برنده جنگ نفت لیبی خواهد شد؟

بــا ادامه جنگ میــان گروههای رقیب و حامیــان آنها در لیبی،
سرنوشت صنعت نفت این کشور همچنان مبهم مانده است.
به گزارش ایســنا ،ترکیه پس از این که نیروهای دولت وفاق ملی
لیبی موفق شــدند در اوایل ماه جاری نیروهای ژنرال خلیفه حفتر را از
طرابلــس عقب برانند ،پیروزی ژئوپلیتیکی قابل توجهی کســب کرد و
اکنون جنگ برای نفت لیبی در سرت متمرکز شده و مصر تهدید کرده
در صورت پیشروی نیروهای وفاق ملی ،مداخله خواهد کرد .شهر سرت
دروازه ای به تاسیســات نفتی بزرگ لیبی و ســنگر مهمی برای ژنرال
حفتر اســت.دولت وفاق ملــی پس از این که ژنــرال خلیفه حفتر را از
مناطق تحت محاصره بیرون راند ،تصور کرد که جنگ برای این ژنرال
تمام شــده اســت اما اکنون با اقدام مصر روبرو شده که آن را به منزله
اعالم جنــگ میداند .متحدان حفتر پس از این که در حاشــیه منتظر
ماندند مجبور شــدند واکنش نشان دهند و جنگ برای لیبی اکنون وارد
فاز بعدی شــده که تبعات ژئوپلیتیکی گستردهای خواهد داشت.فعالیت
دیپلماتیک در لیبی هفته گذشته پس از سفر مقامات ترکیه به طرابلس
برای مذاکره با دولت وفاق ملی و تماس روسیه با واشنگتن برای مداخله
از جانب حفتر تماس و انتقاد فرانســه از ترکیه بابت مداخله در ماموریت
ناتو در مدیترانه برای متوقف کردن رســیدن تسلیحات به لیبی به اوج
رسید.ســپس روز شنبه مصر وارد میدان شــد و السیسی رییس جمهور
این کشــور هشــدار داد اگر نیروهای دولت وفاق ملی به سمت سرت
پیشــروی کنند ،مصر الزم خواهد دانســت که فورا واکنش نشان دهد.
رییــس جمهور مصر در اظهارات تلویزیونــی به عنوان بهانه خود برای
پاســخ نظامی ،گفت که سرت خط قرمز مصر اســت و این کشور باید
از مرزهایش حمایت کند .دولت وفاق ملی این هشــدار را اعالم جنگ
خواند و به شــدت واکنش نشان داد.سرت در حدود  ۲۸۰مایلی طرابلس
اســت و شهر اســتراتژیک مهمی برای حفتر است که تحت حمله قرار
دارد اما عقب نشینی نکرده است .ترکیه از نیروهای حفتر خواسته است
از ســرت عقب نشــینی کنند تا دولت وفاق ملی با آتش بس موافقت
کند .اما این شهر تنها ســنگر حفتر نیست بلکه برای کنترل نفت لیبی
کلیدی به شــمار میرود.سرت در سمت ساحل است و امکان دسترسی
به تاسیســات نفتی عظیم لیبی را فراهم میکند .همه نیروهای خارجی
که در این جنگ حضور دارند اکنون اطراف ســرت صف کشــیده اند.
حفتر از ژوئن ســال  ۲۰۱۹شهر ســرت و از سال  ۲۰۱۷منطقه الجفره
در همســایگی آن را تحت کنترل دارد.در مــاه مه که دولت وفاق ملی
و ترکیــه حفتر را از اطراف طرابلس عقــب راندند ،تصور کردند که این
ژنرال به راحتی ســرت را واگذار خواهد کرد و روســیه با ترکیه توافق
خواهــد کرد و همه این تحوالت در جنگ به نفع دولت وفاق ملی تمام
میشــود .این مســئله اتفاق نیافته زیرا تا حدودی زیادی مســئله نفت

به اصلیترین تامین کننده
گاز ترکیه بدل کند

ترکیـه عمال توانسـته وابسـتگی به ایران
بـرای تامیـن گازی شـرق کشـور خود را
از بیـن ببـرد و حتـی در ایـن منطقـه بـا
مـازاد گاز مواجـه شـود .در نتیجـه ترکیه
برنامـه دارد ایـن مـازاد گاز را به نخجوان
سـوآپ کنـد .ترکیـه هـم مثـل مـا بـا
نخجـوان مـرز مشـترک دارد و میتوانـد
ایـن سـوآپ را انجـام دهـد .ترکیـه قصد
دارد کـه در  5سـال آینـده کـه قـرارداد
سـوآپ ایران بـه نخجوان تمام میشـود
بـا احـداث خـط لوله بـه نخجـوان بتواند
جـای ایـران را بگیـرد.وی گفـت :در
تجـارت گاز منطقه ،اذربایجـان به عنوان
صادرکننـده ،ترکیـه و روسـیه بـه عنوان
کشـور اسـتراتژیک و هـاب گازی بـه
همراه سـایر کشـوره در حال پیادهسـازی
نقشـه خود هسـتند و ایـن مناقصهای که
انجـام شـده نیـز جزئـی از ایـن برنامهها
اسـت .خـط لوله تانـاپ و خـط لوله ترک
اسـتریم هـم از دیگـر برنامههـا اسـت.
امـا ایـران بـه عنـوان دومیـن دارنـده
گاز در دنیـا تقریبـا هیـچ برنامـهای در
حـوزه تجـارت گاز نـدارد.راد در پایـان
خاطرنشـان کـرد :در سـالهای گذشـته
مـا روز بـه روز بازارهایمـان را بیشـتر
از قبـل از دسـت دادیـم و نتوانسـتیم
پتانسـیلی کـه در بازارهـا داریـم آزاد و از
آن اسـتفاده کنیم .بخشـی از این مشکل
بـه فشـارهای خارجـی برمـی گـردد که
آمریـکا بـه کشـورها فشـار وارد میکنـد
تـا از ایـران گاز نخرند .اما بخشـی عمده
از ایـن مشـکل بـه عـدم توجـه بـه ایـن
بازارهـا ،عـدم برنامـه ریـزی درسـت و
اقـدام بـه موقـع و مذاکراتـی برمیگـردد
کـه بایـد طـی ایـن سـالها بـه نتیجـه
میرسـید و االن در مرحلـه اجـرا میبـود
امـا همچنـان در مرحلـه گفتگـو باقـی
مانـده و حتـی قراردهایی مانند پاکسـتان
هـم کـه قـرارداد مذاکـره شـده اسـت،
پیگیـری نمیشـود.

مطرح اســت.بر اساس گزارش اویل پرایس ،ترکیه تصور میکرد جنگ
را برنده شــده اما سرت یک نقطه استراتژیک در این منازعه مانده است
به خصوص اکنون که حفتر موفق نشده است ،طرابلس را تصرف کنند.
اکنون بازی ،بازی کنترل دروازه منتهی به همه تاسیســات نفتی لیبی
از جمله پایانههای صادرات نفت این کشــور است.ژنرال خلیفه حفتر که
مورد حمایت روســیه قرار دارد ،کنترل مناطق شــرقی و جنوبی لیبی را
در دست دارد و در بیش از یک سال گذشته تالش کرده است طرابلس
را که در کنترل دولت وفاق ملی اســت ،تصــرف کند .وی تقریبا همه
تولید نفت لیبی را در ژانویه به منظور تشــدید فشار به دولت سراج برای
تسلیم شدن ،متوقف کرد .حفتر همواره اعتراض داشته که طرابلس که
همه درآمد نفتی لیبــی را از طریق بانک مرکزی دریافت می کند ،این
پول به شــکل ناعادالنه و به ضرر نواحی شــرقی این کشور توزیع می
شود.فعالیت میدان نفتی الشراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است و
میدان الفیل که به تازگی آغاز شده بود ،پس از حمله گروههای مسلح،
دوباره متوقف شــد .این بازگشایی کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی بودن
لیبی به عنوان یک تامین کننده نفت و شکنندگی روند احیای صادرات
نفت این کشور را بارز کرد .لیبی در بحبوحه جنگ داخلی که محاصره و
تعطیلی بنادر و میادین نفتی را در پی داشته است ،از ژانویه نفت اندکی
تولید کرده است.میدان الشراره که جوینت ونچر میان شرکت ملی نفت
لیبی و شــرکتهای نفتی بینالمللی است و میدان الفیل جمعا  ۴۰۰هزار
بشــکه در روز نفت تولید میکنند که یک ســوم تولید نفت این کشور
پیش از توقف تولید در ژانویه را تشکیل می داد.طبق اعالم شرکت ملی
نفت لیبی اعالم کرد که صادرات نفت به دلیل محاصره تاسیسات نفتی
توســط نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر  ۹۲درصد ســقوط کرده و
این کشــور نزدیک به پنج میلیارد دالر درآمد نفتی از دست داده است.
لیبــی که بزرگترین ذخایر نفت آفریقا را در اختیار دارد از مشــارکت در
پیمان کاهش تولید نفت اوپک معاف شــده اســت .این کشور از زمان
انقالب سال  ۲۰۱۱که به ســرنگونی دیکتاتوری معمر قذافی انجامید،
روی آرامش به خود ندیده اســت .تولید نفت لیبی هرگز به ســطح ۱.۶
میلیون بشکه در روز پیش از انقالب احیا نشد و تا زمانی که میان ارتش
ملی لیبی ژنرال حفتر و دولت وفاق ملی ســراج آتش بس برقرار نشود،
احیا نخواهد شد.

Oil

1399  تیر ماه7 شنبه
726 شماره
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

Jask to Become Major Oil Export Hub for
Iran: Rouhani

Iranian President Hassan
Rouhani underlined the strategic importance of the GorehJask crude oil pipeline, saying:
«Today is the day of trust for
Iranian oil customers and Jask
will become an important hub
for Iran›s oil exports.»
Dr. Hassan Rouhani today
(Thursday, July 25) at the
ceremony of launching Miandoab Petrochemical Plant,
normal hexane production unit
of Shazand refinery in Arak and
the official start of construction of Goreh-Jask crude oil
pipeline to Makran oil export
terminal, said: “At the beginning of the 11th administration,
we were thinking about the
Goreh-Jask Pipeline project,
which is of great importance
in terms of national security. I
have always been concerned
that the administration comes
to an end without implementing this project.”He noted that a
pipeline factory for sour oil and
gas was to be built by a foreign
company in Iran at first, but the
project was halted due to the
sanctions in 2018. «When this
project was stopped, we doubted whether we could entrust
domestic industries with the
task.The President considered
it very important for Iranian
companies to build the metal
sheets needed for the project,
saying, “Today, all foreign
companies that wanted to help
us in this regard and stopped
their work, the imposers of the
sanctions, the Americans and
the Zionists, are well aware of
the fact that they cannot prevent
the Iranian nation from moving
in the direction of production

and technology.”Rouhani said
that to build the Goreh-Jask
pipeline, Iran will need 1,000
kilometers of pipelines, which
will be built by three Iranian
companies, adding: «Of these
1,000 kilometers, about half
of it, or 404 kilometers, are
prepared, manufactured and
gradually delivered, and laying
the pipes has begun.»He continued: «The sanctions, despite all
the problems and misfortunes
that befell the country, are also
opportunities in some areas,
prompting us to achieve and
finalize such great projects with
the help of our workers, technologists and researchers.»
Historic day of Iran›s
energy sector
Explaining why the GorehJask pipeline is strategic, the
President said: «Many countries

in the region have been able to
find an alternative to exporting crude oil rather than the
Strait of Hormuz, so that they
can export their oil in other
ways in times of danger to the
Strait.»Rouhani said that the
only country that had remained
without an alternative for its
oil exports was the Islamic
Republic of Iran.He continued:
«This project is the most important project not only in terms
of economy but also in terms
of national security, economy
and energy. Our customers can
rest absolutely sure. The one
who buys oil from us wants
to ensure that they can buy
oil in any situation; today is
the day of confidence for our
buyers.”Emphasizing that today
is a very important day in the
history of our country›s energy

history, the President stated:
«Today, the Islamic Republic of
Iran is able to build a thousand
kilometers of pipeline in this
project from Bushehr province
and Goreh region to Hormuzgan and Jask is a very important
achievement, which shows
the capabilities of the Iranian
nation, researchers and industrialists in the oil and energy
sector.”
Iran petrochemical revenues to hit $25b
The Iranian President further underlined the inauguration
of 17 new petrochemical projects by the end of the current
Iranian calendar year to March
2021, saying once the projects
become operational, Iran’s
petrochemical export revenues
would exceed 25 billion dollars
from currently $12b.

Iran-Made Catalysts Used in Miandoab Petchem Plant
Iran has just launched a major petrochemical plant which is
fed by locally-developed catalysts: Miabdoab Petrochemical
Plant.
Davood Reza Rabbani,
the CEO of Bakhtar Holding
Company, told a ceremony to
launch Miandoab Petrochemical Plant on Thursday that all of
the holding’s assets were spent
on developing the petrochemical industry.He said Miandoab
Petrochemical Plant was built
by tapping the company›s local
resources.According to him,
currently, there were 8,000 people employed in the companies
governed by the holding, which
would increase to 16,500 people
by launching new projects.
Miandoab Petrochemical Plant’s
construction began in 2016 with
140,000 tons of annual produc-

tion capacity and came online
last week.Bakhtar Holding
Company accounts for 10% of
the country’s petrochemical export revenues which is expected
to reach 15% next calendar year,
Mr. Rabbani added.He further
said that the plant would operate
with locally-made catalysts for
the first time in the country.
Goreh-Jusk Oil Pipeline:
Most Strategic Project under
Rouhani
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said in
the ceremony that Goreh-Just
Oil Pipeline Project was the
most strategic project in the
Rouhani administration which
would turn Makran region as the
second oil export hub in Iran.
He said a total of $300 million
had so far been invested in the
project while another $800 to

850 million was needed for its
full operation.“We hope that
exports from Jusk will begin as
the government›s most strategic
project by the end of this [calendar] year,” Mr. Zangeneh went
on to add.
Normal Hexane Self-sufficiency
Another project that Iranian President Hassan Rouhani
launched on Thursday was the
normal hexane unit of Miandoab Petrochemical Plant which
would render Iran self-sufficient
in production of the item.The
project saves the country $45
million annually, said Gholamhossein Ramezanpour, the CEO
of Imam Khomeini (Shazand)
Refinery, addressing the ceremony.He said the project had
been implemented with the
initiative and innovation of do-

mestic experts and only by tapping potentialities and changing
operational processes without
any initial investment.The project is now fully operational and
has reached a full daily production of 190,000 liters of normal
hexane.The unit will supply
50,000 tons of the item annually
of which 30,000 tons would be
consumed domestically in food
and petrochemical industries.
Annual production of 50,000
tons of normal hexane, daily
production of 500,000 liters
of clean petrol and increasing
the quality of petrol produced
at Imam Khomeini (Shazand)
Refinery while reducing energy
consumption in the facility,
and annual savings of up to 45
million dollars per year were
envisaged in construction of the
plant.
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Iran Petchem Output to hit
3-digit Realm

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said the country’s petrochemical output
would reach 100 million tons per year by
March 2022.Bijan Zangeneh, today (Thursday, July 25) addressed a ceremony which was
held to officially launch Miandoab Petrochemical Plant, and normal hexane production
unit of Shazand refinery in Arak, inauguration
construction of Goreh to Jask crude oil pipeline and an export terminal in Makran region
in the presence of Iranian President Hassan
Rouhani in a live video conference.“Miandoab
Petrochemical Complex is the first of 17 projects in the second leap of the petrochemical
industry that will be inaugurated this year,»
Zangeneh said.Noting that the value of Iran’s
petrochemical production would increase from
$12 billion in 2013 to more than double to $25
billion by the end of next calendar year, he
added: «As the Supreme Leader in a meeting
with producers on May 6 stressed completion
of the projects and acceleration of the completion of the value chain, the value of these
products will reach $37 billion by the end of
1404 (March 2026).”The Minister of Petroleum stated that West Ethylene Pipeline was
approved in 2002 to be laid from Assaluyeh,
southern Iran, to Tabriz, northwestern Iran, as
the longest ethylene line in the world with a
length of 1,660 km.He stressed: «This year,
about 2 million tons of ethylene will be transferred through the West Ethylene pipeline, and
Miandoab Petrochemical Project is one of the
projects en route the pipeline.»The official further announced Iran’s ethylene output would
reach 7 million tons per year by March 2021
of which 2 million tons would be injected into
the West Ethylene pipeline.

Iran Eyes Unprecedented
Boost in Petchem Output

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said the country was expecting the most
unprecedented growth in petrochemical output
by 25 million tons per year in the current
Iranian calendar year which began on March
20.Following a ceremony to officially launch
a number of major energy and petrochemical
projects on Thursday, Mr. Zangeneh told IRIB
that Miandoab Petrochemical Plant is the first
of the second leap projects in the petrochemical industry that was inaugurated.He said 17
petrochemical projects were to be launched in
the current calendar year which would add 25
million tons to the country’s annual production capacity.

Iran Self-sufficient in Hexane
Production

Iran has launched the normal hexane unit
of Imam Khomeini (Shazand) Refinery which
renders the country needless of importing
the item.Iranian President Hassan Rouhani
officially launched the unit on Thursday via
webinar.»The project to produce normal
hexane, which is to be officially inaugurated
by the President in the coming days via a
video conference, will seriously prevent the
outflow of currency and import of this item,
said Gholamhossein Ramezanpour, the CEO
of the refinery.The official said construction of
the project started in late November 2018 and
its first section which included piping, etc.,
was put into operation in February of 2019.
He stated that the main purpose of the project
was to produce normal hexane, which is used
as petrochemical feedstock, and added: «By
implementing this project, a large amount of
foreign exchange has been prevented from
being spent for exporting this item.»
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میزان صادرات نفت در سال  ۹۸چقدر بود؟

 ۷۰درصددرآمدنفتیپارسالمحققنشد

براساس آمارهای اعالم شده توسط
مقامات ارشد دولتی ،میزان صادرات نفت
ایران در ســال  98حدود یک سوم رقم
پیش بینی شده توســط دولت در قانون
بودجه پارسال بوده اســت و پیش بینی
می شود اتفاق مشــابهی در سال جاری
هم رخ دهد.

یکــی از مهمترین ســواالتی که
دربــاره عملکرد قانون بودجه  ۹۸مطرح
بوده و تاکنون صراحتا توسط مسئوالن
دولتی پاسخ داده نشده ،میزان صادرات
نفت ایران در ســال گذشته بوده است.
پاسخ این سوال می تواند کمک زیادی
بــه تخمین رقم کســری بودجه  99از
محل درآمدهای نفتی بکند.با این وجود،
اخیرا برخی از مســئوالن ارشــد دولتی
صراحتا میزان درآمدهای نفتی کشــور
را اعــام کرده اند و بــا توجه به همین
موضوع ،می توان رقم مذکور را محاسبه
کرد .در ایــن گزارش به بررســی این
موضوع می پردازیم:
درآمد نفتی دولت در سال  98چقدر
بوده است؟

اولین بار ،عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی در حین ارائه گزارش
درباره وضعیت اقتصادی کشور در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی در تاریخ
 13خردادماه با تاکیــد بر اینکه تحریم
ها تاثیر بســیاری بر شاخص های رشد
اقتصادی داشت ،گفت :به طور مثال ،ما
در ســال  ،90بالغ بر  107میلیارد دالر
درآمد حاصل از نفت داشتیم که درسال
 98به کمتر از  20درصد این رقم دست
پیــدا کردیم.دقایقی بعد از ســخنرانی
همتی در صحن علنــی مجلس ،نوبت
به ســخنرانی محمدباقر نوبخت رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشور در خانه
ملت رســید و نوبخت دربــاره وضعیت
صــادرات نفت و میعانــات گازی گفت:
این موضوع همواره با نشیب و فرازهایی
مواجه بوده است چنانچه از  119میلیارد
دالر میزان صادرات در سال  ،90به 8.9
میلیارد دالر در سال گذشته رسیده ایم.
چند روز بعد یعنی در تاریخ  24خردادماه،
نوبت به اظهارات اســحاق جهانگیری
معــاون اول رئیس جمهــور درباره این
موضوع رســید .جهانگیری در مراســم
تودیــع و معارفه رئیس بنیاد شــهید و
امور ایثارگران به برخی محدودیت های
دولت نظیــر کاهــش درآمدهای نفتی
اشــاره کرد و گفت :ما کشــوری بودیم

که در یک سال  100میلیارد دالر درآمد
نفتی داشــتیم اما کل درآمد نفتی کشور
در ســال  98حدود  8میلیارد دالر بوده
کــه این کاهش درآمــد ،بر همه بخش
ها از جمله بودجه دولت تاثیر میگذارد.
با توجه بــه اظهارات فوق ،میزان درآمد
نفتی کشــور (و نه صرفا دولت) در سال
 ،98بالغ بر  8.9میلیارد دالر بوده است.
در نتیجــه ،کل درآمد دولــت از محل
صادرات نفت خــام و میعانات گازی در
سال گذشــته با کسر سهم  20درصدی
صندوق توسعه ملی (بدون درنظر گرفتن
مجوز داده شــده در بند «ه» تبصره 4
قانون بودجه  )98و همچنین سهم 14.5
درصدی شرکت ملی نفت ایران ،بالغ بر
 5.8میلیارد دالر بوده است.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران
چقدر بوده است؟

بــرای محاســبه کــردن میزان
صــادرات نفــت (نفت خــام و میعانات
گازی) ،نیــاز داریم متوســط قیمت هر
بشــکه نفت صادراتی ایران در سال 98
را بدانیم.همانطور که مســئوالن ارشد
ســازمان برنامه و بودجــه بارها اعالم
کردند ،دولت در محاســبه درآمد نفتی
الیحه بودجــه  ،98قیمت هر بشــکه
نفت صادراتی را  54دالر در نظر گرفته
بودند .با این وجود ،محمدباقر نوبخت در
نشســت خبری با موضوع الیحه بودجه
 99در تاریــخ  18آذرماه پارســال و در
پاسخ به انتقادات کارشناسان و رسانه ها
درباره بیش بــرآورد درآمدهای نفتی در
این الیحه با توجه بــه میزان صادرات
نفت و میعانات گازی کشور ،مدعی شد

قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در
هشــت ماهه ابتدایی  98حدود  62دالر
بوده اســت ،ادعایی که نگرانیها درباره
احتمال عدم تحقق بخشــی از صادرات
نفت پیش بینی شــده در الیحه بودجه
 99را کاهــش می داد (درآمدهای نفتی
کشــور در این الیحه بــا فرض قیمت
هر بشــکه نفت صادراتی برابر  50دالر
محاسبه شده بود).براساس این گزارش،
نوبخــت در حالی این ادعا را مطرح کرد
کــه در صفحه  125جلــد اول گزارش
برنامه عملیاتی دوساالنه دولت -1400
( »1399یکی از اســناد پشتیبان الیحه
بودجــه  )99کــه توســط معاونت امور
اقتصادی و هماهنگــی برنامه و بودجه
ســازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود
و همزمان با تقدیــم الیحه بودجه 99
به مجلس رســانه ای شــد ،درباره این
موضوع آمده بود« :در هشت ماهه اول
سال جاری ،میانگین قیمت صادراتی هر
بشــکه نفت ایران حدود  50دالر بوده
است.با توجه به ارقام فوق و با عنایت به
کاهش واردات نفت چین (مشتری اصلی
نفت ایران در دوره تحریم) در ماه های
پایانی پارسال بخاطر شیوع کرونا ،قیمت
هر بشــکه نفت صادراتی ایران در سال
 ،98بالغ بر  50دالر بوده است.
میزان صادرات نفت ایران در سال 98
به حدود  0.5میلیون بشکه رسید

حال به سراغ پاسخ دادن به سوال
اصلی یعنی میــزان صادرات نفت (نفت
خــام و میعانات گازی) ایران در ســال
 98میرویم.با توجه به اینکه کل درآمد
نفتی کشور در سال گذشته ،بالغ بر 8.9

میلیــارد دالر و قیمت هر بشــکه نفت
صادراتی ایران در ســال  ،98حدود 50
دالر بوده اســت؛ میــزان صادرات نفت
ایران در سال گذشته ،بالغ بر  490هزار
بشکه در روز بوده است.
تبعات سنگین بیش برآورد عمدی
درآمدهای نفتی در قوانین بودجه

با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی
دولت در سال  98بر مبنای صادرات 1.5
میلیون بشکه ای نفت بر مبنای قیمت
هر بشکه نفت  54دالر تنظیم شده بود،
باید گفت صرفا حــدود  30درصد رقم
درنظر گرفته شــده ،محقق شده است.
به عبــارت دیگر ،دولت در محاســبه
درآمد نفتی ســال  ،98دچار حدود 70
درصد بیش برآورد شــده است ،اتفاقی
که تحقق آن کامال قابل پیش بینی بود
ولی دولت و مجلس با تکیه بر استدالل
هــای غیرمنطقی و غیرکارشناســی،
حاضر به پذیرش این موضوع نشــدند
و کشــور را دچار کسری بودجه باالیی
در سال گذشته کردند .استدالل دولت
در این زمینه که متاسفانه مورد پذیرش
نمایندگان مجلس هم قرار گرفت ،این
بود که که اگر در بودجه ،میزان صادرات
نفت را به جای  1.5میلیون بشکه500 ،
هزار بشکه بگذاریم ،یعنی ما در مقابل
آمریکا تسلیم شده ایم! به عبارت دیگر،
همانطور که یکی از مسئوالن سازمان
برنامــه و بودجه کشــور در یک برنامه
رادیویی صراحتا اعالم کرد ،کارکرد رقم
باالی صادرات نفــت در الیحه بودجه
برای امیدآفرینی بود!به گزارش فارس،
کارشناسان ،مراکز پژوهشی و رسانه ها

تاکنون بارها درباره تبعات سنگین بیش
برآورد عمدی و غیرمنطقی درآمدهای
نفتی در قوانین بودجه ســاالنه هشدار
داده انــد .به عنوان مثــال ،در یکی از
گــزارش هــای مرکز پژوهــش های
مجلس با موضوع الیحــه بودجه ،99
درباره ایــن موضوع آمده بــود :بیش
برآوردهای غیرمعمــول منابع عمومی
باعــث میشــود از یک طــرف دولت
تالش کافی برای ایجاد منابع درآمدی
پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی از خود
نشــان ندهد و از طرف دیگر قدمهای
جدی برای مدیریت هزینهها در سمت
مصارف بودجه برداشته نشود .همچنین
به رغم تصویب قانــون بودجه ،میزان
منابع قابل تخصیص برای دستگاههای
اجرایــی مشــخص نبــوده و امکان
برنامهریزی ساالنه از آنها سلب خواهد
شــد .نتیجه این اتفاقات ســردرگمی
دســتگاههای اجرایــی و عمدت ًا تأمین
کســری بودجه دولت از ســادهترین و
در عین حال زیانبارترین روش تأمین
کســری بودجه خواهد بــود که همان
اســتقراض از بانک مرکزی و برداشت
از صندوق توســعه ملی است .متاسفانه
علی رغم هشــدارهای مکــرر مراکز
پژوهشی و کارشناسان ،درآمدهای نفتی
در قانون بودجه  99هم بر مبنای همین
اســتدالل های غیرمنطقی و با فرض
صــادرات  1میلیــون بشــکه ای نفت
تنظیم شده است .در نتیجه ،پیش بینی
میشــود حدود  50درصــد درآمدهای
نفتی امســال هم محقق نشود و دولت
مجددا دچار کسری بودجه چشمگیری
شــود .به عبارت دیگر ،حــدود 5.95
میلیــارد دالر از درآمدهای نفتی دولت
در سال جاری (معادل  25هزار میلیارد
تومان با احتســاب ارز  4200تومانی)
محقق نخواهد شــد و دولت مشــابه
پارســال در تامین ارز دولتی کاالهای
اساسی دچار مشــکل خواهد شد.حال
باید دیــد نمایندگان مجلــس یازدهم
حاضر می شــوند این رویه غلط بودجه
نویســی را اصالح کنند و وارد اصالح
ســاختاری بودجه شوند یا آنها هم مثل
نمایندگان مجلس دهم به دنبال اجرای
راحت ترین راهــکار موجود یعنی تایید
دیدگاه غیرکارشناسی دولت می روند و
با فدا کردن منافــع ملی به پای منافع
شخصی ،کشــور را دچار خسارت های
سنگین میکنند؟

با هدف تحقق جهش تولید رخ میدهد؛

رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت پاالیش

ثبت اختراع دانش تولید ضدیخ سوخت جت

نفــت تهران گفــت :دانش تولید و ســاخت ضدیخ
سوخت جت ( )۴-JPطی یک پروژه پژوهشی در این
شرکت به نتیجه رسیده و در مرحله ثبت اختراع قرار
گرفته است.

به گــزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت
پاالیش نفت تهران ،محمود نیکبخت ،با اشــاره به
فعالیت این شــرکت در راستای تحقق جهش تولید
اظهار کرد :اداره پژوهش و فناوری شرکت پاالیش
نفت تهران برای تحقق شــعار سال در نظر دارد با
همکاری دانشــگاهها و موسســههای عالی ضمن
تحقق چشــمانداز شرکت ،بزرگترین مجموعه نقتی
پایتخت را در مسیر سرآمدی قرار دهد.وی از انتقال
دانش فنی و طراحی فرآیند جداســازی مواد نفتی از
آب زیرزمینی برمبنای فناوری توسعه یافته خبر داد
و گفت :این طرح با هدف جداسازی مواد نفتی از آب
و رســاندن کیفیت آب چاه نفتی به استاندارد زیست
محیطی برای مصرف فضای ســبز انجام میشود؛
همچنین تجاریســازی پروژه ساخت pH meter
آنالین برای پاالیشــگاههای دیگر با هدف معرفی
و فروش فناوری آن ،ســاخت نــازل EJECTOR
واحد آب و بخار در راستای تأمین اجکتورهای مورد
نیــاز واحدهای آب و برق و بخــار و احداث پایلوت

تحقیقاتــی  ۱۰بشــکه در روز واحــد  HSFCCبه
منظور تولید محصوالت ســبک با ارزش از ته مانده
ســنگین برجهای تقطیــر از مهمترین فعالیتهای
اجرایی اداره پژوهش و فناوری است.نیکبخت یادآور
شد Revamp :پایلوت ساخت ضدیخ سوخت جت
با هدف قطع وابســتگی از خرید خارجی ،بوزدایی و
تصفیه  Spent causticتولیدی واحدهای عملیاتی

نیــز از دیگر برنامههای اجــرای این حوزه بود؛ این
پژوهش پس از مطالعــه روشهای مختلف تصفیه
پساب کاســتیک و ارزیابی و مقایسه روشها برای
تصفیه پساب کاستیک پاالیشــگاه تهران انتخاب
شده است که شــامل اکسایش پساب هوا در دما و
فشارهای باال بهمنظور کاهش  CODپساب است.
همچنین عیبیابی تجهیــزات دوار به روش آنالیز

جریــان الکتریکی ،نامیزانی جرمــی روتور یکی از
محتملترین دالیــل زوال در موتورهای الکتریکی
در محیط صنعتی (پمپاژ جریان سیال ،نورد و غیره)،
بهویژه در ســرعتها و توانهای باالســت که این
تحقیق آزمایشــی برای تشخیص نبود توازن جرمی
و تاثیر تغییرهای شدت آن است که برای دو مقدار
مختلف نامیزانی جرمی انجام میشــود.رئیس اداره
پژوهش و فناوری شــرکت پاالیــش نفت تهران،
بررسی و مطالعات برای استفاده از محصول گوگرد
جامد برای تولید کود شــیمیایی و امکانســنجی
ساخت ماده شیمیایی تتراکلرواتیلن کاتالیست گرید
مربوط به واحــد ایزومریزاســیون را از پروژههای
اجرایی ســالجاری عنوان کرد.گفتنی است ،چندی
پیش اداره پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش نفت
تهران نشســت توجیهی آشــنایی با دســتگاه pH
 meterآنالین را برای  ۷شــرکت پاالیشی کشور
برگزار کرد که نمایندگانی از شــرکتهای پاالیش
نفت شیراز ،اصفهان ،آبادان ،شــازند اراک ،الوان،
کرمانشــاه و ســتاره خلیج فارس ضمــن بازدید از
دســتگاه  pH meterآنالین در این نشســت نیز
شــرکت کردند .دســتگاه  pH meterآنالین برای
نخستین بار در کشور در شرکت پاالیش نفت تهران
به بهرهبرداری رسید.
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نگاه
تبدیل تهدید به فرصت؛

کرونا زمینه ساز توسعه صادرات
محصوالت پلیمری

 10کشور همسایه که پیش از این نیاز خود را از سایر کشورهای
دنیا تامین میکردند ،همزمان با شیوع بیماری کرونا ،اکنون استراتژی
وارداتی خود را تغییر داده و نگاهشــان بروی کاالهای تولید شــده در
ایران متمرکز شده است.
محدودیتهــای حمل و نقل که به دنبــال همهگیری ویروس
کرونــا اتفاق افتاد ،افقهــای جدید صادراتی را پیــش روی تولیدات
پلیمری ما نمایان ســاخت .به گونهای که  10کشور همسایه که پیش
از این نیاز خود را از ســایر کشــورهای دنیا تامیــن میکردند ،اکنون
اســتراتژی وارداتی خود را تغییر داده و نگاهشان بروی کاالهای تولید
شــده در ایران متمرکز شده اســت .براین اساس انتظار میرود که در
سال جدید با افزایش چشــمگیر تقاضا در محصوالت پلیمری روبهرو
شــویم.برآیند رخدادهای اخیر  ،بر صنایع پلیمری بســیار معنیدار و
مهم ارزیابی میشــود .به طوری که ســبب پیدایش بیم و امیدها در
پیشبینیهای آینده این صنایع شــده است .این دوگانگی در کاهش
حجم معامالت پلیمریها نسبت به سالهای گذشته در بورس کاال در
کنار برجســته شدن تولید و مصرف فزاینده برخی محصوالت پلیمری
به وضوح قابل مشاهده است .مهمترین محصوالتی که میتوان از آن
یاد کرد پالســتیکها هستند که در عصر شــیوع کرونا موارد مصرف
بسیار زیادی پیدا کردهاند و در برخی تعاریف به عنوان محافظان جان
و ســامت انسانها از آن یاد میشــود.پیدایش این دوگانگی در بازار
پلیمری نگرانی جدیــدی در معامالت این محصوالت در بورس کاال
به شــمار میرود که تجزیه و تحلیلهای فنی و بررســی راهکارهای
مناسب را می طلبد .تا با استفاده از فرصتهای پیش آمده در دل این
حوادت بیسابقه تاریخی ،پتانسیلهای توسعه و پیشرفت صنعت پلیمر
کشــف و در جهت رونق این صنایع به کار برده شود.ســعید ترکمان،

رئیس هیئتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفتگو با خبرنگار
نیپنا عنوان کرد؛ پیچیدگیهای کرونایی که بر تمام جنبههای زندگی
انسانی تاثیر به ســزایی داشــته ،تولیدات محصوالت پلیمری را هم
دســتخوش تغییر قرار داده است .این تغییرات در بخشهای گوناگون
صنعت پلیمر ردپای متفاوتی از خود برجای گذاشــته است .به عبارت
دقیقتــر بــه دلیل محدودیتهــای حمل و نقل از یک ســو صنایع
صادرات محور با آســیب جدی مواجه شدند و از سوی دیگر بسیاری
از کشورهای همســایه که تا پیش از آن محصوالت نهایی تولیدی از
پلیمرها را از کشــورهای دیگر وارد میکردند ،استراتژی خود را تغییر
داده و نگاه آنها به ســمت و ســوی تولیدات ایرانی جلب شد.ترکمان
افزود :تجربهای که ســبب شد ،حدود  10کشــور همسایه ما ترجیح
دهند که کاالهای مورد نیاز خود را از تولیدات ایرانی با کیفیت مشــابه
خریداری کنند .به این ترتیــب بازارهای صادراتی جدیدی پیشروی
صنایع پلیمری گشــوده شــد .اکنون برای اســتفاده حداکثری از این
موهبت و گسترش سهم بازار صادراتی و ارزآوری بیشتر از این کانال،
برنامهریزیهای متمایز و دقیقتری باید طراحی شــود .زیرا به وضوح
مشخص اســت که برآیند همه این موارد ،در کنار از سرگیری مجدد
فعالیتهای تولیدی سابق ،حجم تقاضای سال جاری به شدت افزایش
خواهد یافت .بنابراین این صنایع باید قادر باشــند تا بتوانند با نیازهای
روبه رشــد و متغیر بازار این گروه از محصوالت همسو شوند.وی ادامه
داد؛ شاید تمرکز بیشتر بر برندسازی در این دوران و اقدام جدی برای
پر رنگتر شــدن نقش آن در صنایع پلیمری ،کمک شــایانی باشد تا
از این مســیر نه تنها ارزشگذاری برندها ســبب افزایش قیمت سهام
شرکتها شــود بلکه بر قیمت فروش محصوالت نهایی هم تاثیرگذار
باشد .به طوری که ارزش برند هر شرکت در محاسبه قیمت تمام شده
لحاظ و محصول نهایی با افزایش قیمت همراه شــود .در حال حاضر
محصــوالت پلیمری ما چه در حوزه مصارف داخلی و چه برای فروش
در سایر کشــورها ،با قیمتهای بســیار پایینی داد و ستد می شوند.
درحالی که اگر ارزش برند در محاسبه قیمت نهایی محصول محاسبه
شود ،ملموسترین دست آورد آن افزایش درآمد شرکتهای این حوزه
خواهد بود که میتواند تداعیکننده افق رونق برای فعاالن بازار باشد.
رئیس هیئتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نقش تشــکل ها در
مسیر برندسازی شرکتهای پلیمری را موثر خواند و تاکید کرد :زمانی
که متخصصان یک حوزه در کنار هم به بررســی جوانب یک صنعت
میپردازند ،با شــناختی که از جزئیات آن پیدا میکنند به راحتی قادر
به یافتن نقاط ضعف و قوت صنعت شــده و با انجام تحلیل های خود
زمینههای رونق را فراهم ســازند.وی تصریح کرد :همانطور که سابقه
تشکلداری به ویژه در صنعت پلیمر نشان میدهد ،به مرور زمان و با
بلوغ تشــکلها ،نقشهای آنها از سطوح ابتدایی گذشته که در سطح
تامین مــواد اولیه برای تولیدکنندگان بود ،فاصله گرفته و به ســطح
مشورتی در ســطوح باالتر ارتقا یافته است .بنابراین به تدریج با تغییر
کارکرد به ســمت مســیری حرکت میکنند که منافع ملی و تشکلی
را در کنار هم محقق ســازند .ثمره این دگردیســی فعالیت تشکلها،
شفافسازی و ایجاد بسترهای قدرتمند در این صنعت است که در کنار
شناسایی توانمندیهای صنعتی از جانب آنها ،امکان برنامهریزیهای
دقیق و بلندمدت برای تولیدکنندگان واقعی فراهم خواهد شد.
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پاالیش و
پخش

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
مزیتهای صادراتی  LPGنسبت به بنزین

حمید قاسمی ده چشمه

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

قیمت صادرات  LPGدر حدود قیمت صادراتی
بنزین اســت و از طرفی این سوخت نسبت به بنزین
متقاضیان بیشتری دارد .در نتیجه جایگزینی  LPGبه
جای بنزیــن در خودروها صرفه اقتصادی ملی ندارد.
برای انتخاب سوختهای جایگزین بنزین در خودروها
باید به یکسری مولفه ها توجه کرد .یکی از این مولفه
ها ،گستردگی در استفاده از آن سوخت است .یعنی چه
میزان از آن ســوخت در کشور موجود بوده و میتوان از آن به عنوان سوخت
خودروها استفاده کرد .میادین پارس جنوبی و سایر میادین گازی ظرفیت تولید
روزانه  1میلیارد متر مکعب گاز را دارد و در حال حاضر مصرف  CNGدر کشور
در حدود  20میلیون متر مکعب است که این رقم با توجه به منابع سرشار گازی
میتواند دو برابر هم شود .در نتیجه ما در استفاده از  CNGو توسعه این سوخت
در کشــور با هیچ محدودیتی مواجه نیســتیم در حالی که برای  LPGاینگونه
نیست .کشور ما منابع محدودی  LPGدارد و در نتیجه نمیتوان از این سوخت
به صورت گسترده در خودروها استفاده کرد .لذا سرمایهگذاری در این حوزه به
دلیل مقیاس کوچک صرف اقتصادی ندارد .در حال حاضر میزان  LPGتولید
پاالیشگاهها تحویلی به شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی  ،روزانه حدود 6
هزار تن است که  ٤تا  ٥هزار تن آن در بخش خانگی مصرف میشود و حدود
یک هزار تن آن مازاد است در نتیجه با توجه به منابع گسترده  CNGو منابع
محدود  LPGبه صرفه اســت که  CNGرا به عنوان سوخت جایگزین بنزین
انتخاب کنیم .البته در اولویت نبودن  LPGبرای اســتفاده در سوخت خودروها
فقط مربوط به کم بودن منابع  LPGنمیشود؛ زیرا اگر فقط این دلیل بود LPG
میتوانست سهم متناسب با ظرفیتش را در کنار  CNGداشته باشد ،بلکه دالیل
دیگری هم وجود دارد که وزارت نفت را به این جمعبندی میرساند که سوخت
 LPGفعال از سبد سوخت خودروها حذف شود.
مزیتهای صادراتی  LPGنسبت به بنزین در قیمت باالتر و سهولت در
صادرات

ما در حال حاضر برای هدایت مردم به استفاده از  CNGزیرساختهای
خوبی را ایجاد کرد ه و جایگاههای متعددی را در سطح شهرهای مختلف احداث
کردهایم .در نتیجه گزین ه معقولی که باقی میماند این اســت که  CNGرا به
عنوان سوخت خودرو استفاده کنیم و در عوض  LPGرا که امکان صادرات آن
وجود دارد را صادر کنیم .اگر  LPGرا به عنوان ســوخت خودرو مصرف کنیم
منطقا میتوانیم بنزین معادل آزاد شده را صادر کنیم که در اینجا دو نکته موجود
اســت .نکته اول اینکه در حال حاضر قیمت صادراتــی  LPGدر بازار جهانی
حدود و گاهی بیشــتر از قیمت بنزین است یعنی اگر ما به جای  LPGبنزین
را صادر کنیم ســودی نکردهایم .البته قیمت بنزین و  LPGدر ماههای گذشته
نوساناتی را داشتهاند .مثال قیمت  LPGدر فصول سرد با توجه به اینکه تقاضا
برای آن افزایش مییابد بیشــتر میشود و در فصول گرم کاهش مییابد .ولی
در مجموع میانگین قیمت صادراتی  LPGتقریبا همسنگ بنزین است .نکته
دوم درباره مقایسه  LPGو بنزین ناظر به صادرات این محصول است .به طور
کلی صادرات  LPGراحتتر از بنزین اســت .در حال حاضر تقاضای بیشتری
برای  LPGوجود دارد زیرا  LPGمیتواند جایگزین گاز قرار بگیرد و در نتیجه
کشورهای زیادی متقاضی آن هستند.
کشورهایی که منابع گازی ندارند از  LPGبه عنوان جایگزین گازوییل در
خودروها استفاده میکنند

یکی دیگر از چالشهای اســتفاده از  LPGبه عنوان سوخت خودرو این
اســت که ما در حال حاضر هیچ زیرســاختی برای این کار نداریم .یعنی اگر
قرار باشــد  LPGدر خودروها استفاده شود باید جایگاههای آن تاسیس شود و
کار هزینهبری است.یکی از مزیتهایی که برای  LPGنسبت به  CNGگفته
میشود ناظر به پیمایش بیشــتر  LPGاست .این نکته درست است و ما این
چالش را با ایجاد جایگاههای متعدد  CNGدر ســطح شهر جبران کردهایم .از
طرفی این پیمایش کم با بهبود تکنولوژی مخازن  CNGنیز حل میشود که
در حال پیگیری هســتیم .به طور کلی هم  LPGو هم  CNGمزیت زیســت
محیطی نسبت به بنزین دارند و سوختهای پاکتری هستند .البته کشورهای
زیادی از  LPGبه عنوان جایگزین بنزین ویا گازوییل استفاده میکنند اما نکته
مهم این اســت که کشورهایی از  LPGاستفاده میکنند که منابع گاز طبیعی
ندارند .یعنی ما هم اگر منابع گاز طبیعی نداشــتیم استفاده از  LPGنسبت به
 CNGصرفه اقتصادی بیشــتری داشت .ولی وقتی منابع سرشار گازی داریم
اســتفاده از  CNGدر اولویت باالتــری قرار میگیرد و هماکنون نیز به عنوان
سوخت پاک ملی در خودروها در نظر گرفته شده است.

گازرسانی به همه مناطق مازندران تا پایان سال
۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از برنامه دولت برای گازرسانی

به همه مناطق این استان تا پایان سال  ۱۴۰۰خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،غالمرضا شریعتی،
نماینده مردم نکا ،بهشــهر و گلوگاه در مجلس شــورای اســامی در نشست
بررســی پروژه گازرســانی به منطقه هزارجریب ،با قدردانی از حرکت جهادی
در روند گازرســانی به ایــن منطقه گفت :از مدیرعامل گاز اســتان مازندران
میخواهم برای توسعه گازرسانی به روستاهای باقیمانده هر چه سریعتر اقدام
کند تا به فصل زمستان برخورد نکند.وی با بیان اینکه گاز ،تثبیتکننده جمعیت
و توســعه زیرساختها در منطقه میشود ،از مســئوالن خواست نگاه ویژهای
به این منطقه برای توســعه در همه زمینهها بهویژه گازرســانی داشته باشند.
جعفر احمدپور ،مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران نیز در این نشست اظهار
کرد :روند گازرســانی به روستاهای مازندران شــتاب ویژهای داشته و تصمیم
دولت گازرســانی به همه روســتاهای باالی  ۲۰خانوار است.وی تصریح کرد:
گازرسانی یکی از خدمات مهم دولت است ،در شرق مازندران نیز بیش از ۱۵۱
روســتای کوهستانی در دستور کار گازرسانی قرار دارد که تاکنون به  ۵۸روستا
گازرسانی شده اســت.مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران اظهار کرد :گرچه
هزینه گازرســانی در این مناطق بسیار سنگین است ،اما دولت مصمم است تا
پایان سال  ،۱۴۰۰گازرسانی در همه مناطق استان پایان یابد.

تنفس مصنوعی ترامپ برای زنده ماندن موقتی نفت شیل؛

پایانزودهنگامآرزوینفتیآمریکا
همهگیری جهانــی ویروس کرونا
تقاضای جهانــی نفت را با کاهش جدی
مواجه کــرد .در نتیجه این کاهش تقاضا
قیمت نفت افت بیســابقهای را تجربه
کــرده و قیمت هر بشــکه نفت از ارقام
 70-60دالری به زیر  10دالر رسید.

در پــی ایــن اتفاق بســیاری از
شرکتهای فعال در صنعت نفت شیل
آمریکا به خاطر افزایش شدید هزینهها
و پاییــن آمــدن قیمت نفــت در بازار
جهانــی در معرض ورشکســتگی قرار
دارند و بعید به نظر میرســد که دوباره
شــاهد رشــد قابل توجه صنعت تولید
نفت شیل در آمریکا باشیم.در این بین
تعداد دکلهای نفت و گاز آمریکا ،برای
هفتمین ماه متوالی ،در هفته منتهی به
 19ژوئن ،رکورد کمترین تعداد در تاریخ
این صنعت را ثبت کرد و با کاهش 13
عــددی به  266دکل رســید.همچنین
بســیاری از شــرکتهای میان دستی
در صنعــت نفت آمریــکا به خصوص
اپراتورهــای خطوط انتقــال نفت این
کشور شــاهد کاهش شدید درآمد خود
بوده و بســیاری از آنها دیگر نمیتوانند
در برابر فشــارها تــاب بیاورند .در این
راســتا برای بررســی دقیقتر وضعیت
صنعت نفت آمریکا با خبرگزاری فارس
با فریدون برکشلی رئیس دفتر مطالعات
انرژی وین به گفتگو پرداخته است.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر
است:
برخی کارشناســان معتقدند که با افت

شــدید قیمت جهانی نفت ،صنعت شــیل
آمریکا نیز به مرحله ورشکســتکی رسیده
است .شــما وضعیت فعلی این صنعت را
چگونه برآورد میکنید؟

برکشــلی :شــرایط صنعت نفت
آمریکا مانند بقیه کشورهای تولیدکننده
نفت جهان دچار بحران شــده اســت.
وقتی قیمت (WTIنفت خام شــاخص
امریکا) برای اولین بار در تاریخ صنعت
نفــت آمریکا و جهان منفی شــد و در
نهایــت در روز  ۲۰آوریــل به -37.5
دالر در بشــکه رسید ،اقتصاد جهانی و
بازار جهانــی نفت ،متوجه عمق بحران
شــد .مــا در صنعت بــرق و بازارهای
منطقهای الکتریســته به ندرت ،قیمت
صفر یا منفی را دیده بودیم ولی تجربه
قیمت منفی نفت ،آنهــم در ابعادی به
این شدت مشــاهده نشده بود.از طرف
تقاضا شــروع کنیم ،بر اساس گزارش
ماه دســامبر  ۲۰۱۹دبیرخانه اوپک در
وین ،مصرف جهانــی نفت برای اولین
بار اندکی از روزانه  ۱۰۰میلیون بشکه
در روز فراتر رفت .این ســطح از تقاضا
کــه پیــش از آن آژانس بیــن المللی
انرژی هم کم و بیــش ،نزدیک به آن
را اعالم کرده بود ،توســط بازار جهانی
نفــت و تولید کنندگان مورد اســتقبال
قرار گرفت.اما رشــد تقاضای جهانی و
طیف متوســط قیمت بین  ۶۰الی ۷۰
دالر در هر بشــکه ،برای آمریکا ،مانند
رویایــی بود که به مدت  ۶۰ســال در
انتظار آن بــود .آمریــکا در نیمه دوم
 ۲۰۱۹بــا تولید روزانــه  13.7میلیون
بشکه در روز به بزرگترین تولیدکننده
نفت جهان تبدیل شــده بود .روسیه و
عربستان جایگاههای بعدی را در اختیار
داشــتند .آمریکا بعد از  ۶دهه مجددا به
یک صادرکننده خالص تبدیل شده بود،
اگرچه میزان خالــص صادراتش کمتر
از امارات متحده عربــی بود .البته این
افزایش و در واقع جهش تولید نفت در
آمریکا ،مدیون صنعت نفت شیل است.
این ســطح از قیمت هــا ،دقیقا ارقامی
بــود که مورد نظر دولــت وقت آمریکا
و دونالد ترامپ بــود .یعنی قیمتها نه
آنقدر باال باشــد که مصــرف کنندگان
آمریکایــی در پمــپ بنزینهــا بهای

بیــش از  2.5دالر در گالــن بپردازند و
نه سطح قیمتها آنقدر پایین باشد که
تولیدکننــدگان نفت خــام غیرمتعارف
(نفت شیل) از حرکت پرشتاب افزایش
تولید ،بازمانند.از اواسط ژانویه  ۲۰۲۰و
با همهگیری شیوع کرونا ورق به ضرر
صنعت نفت آمریکا برگشــت .ویروس
کرونا ،تقاضای جهانی را به شــدت از
نفس انداخت .طرف تقاضا تخریب شد.
آنالیســتها و تحلیلگران بازار نفت از
تخمین کاهش تقاضای نفت ،مستاصل
شدند .بیشتر ارقام کاهش حول و حوش
 ۲۵الی  ۳۰میلیون بشــکه در روز بود.
بنابراین تولیدکنندگان هم که از طرف
تقاضا مایوس شــدند بــه ناچار عرضه
نفــت را اضافه کردند تــا دامنه درآمد
و ســود خود را از طریق فروش بیشتر
تامیــن کنند .در واقع از یکســو ،تقاضا
در حد تخریب ،آســیب دید و در طرف
عرضه هم تولیــد کنندگان کماکان به
تولید ادامه دادند و در این شرایط قیمت
نفت آمریکا به  -37.5دالر به ازای هر
بشکه رسید.واقعه  ۲۰آوریل  ۲۰۲۰که
شاید در تاریخ صنعت نفت جهان برای
همیشــه ثبت شــود ،پایان زود هنگام
آمــال و آرزوی نفتی آمریکا را آشــکار
کرد .عمر چیرگی نفتی آمریکا بســیار
کوتــاه بود .فقط طی ماههــای فوریه،
مــارس ،آوریل و مه ،تعــداد دکلهای
حفاری در مجموع صنعت نفت آمریکا
از  ۷۹۲بــه  ۳۰۱دکل رســید .گزارش
پترولیــوم ارگــوس در  ۱۷ژوئن ،بازار
نفت را بــرای پذیرش ارقــام کمتر از
 ۲۶۵آماده میکند ،که هنوز به صورت
رسمی اعالم نشده است.در حال حاضر
فعالیت  ۳۰۰دکل در روز معادل تعدادی
است که در سال  ۲۰۰۲در صنعت نفت
امریکا ،مشــغول عملیات استخراج بود.
البته در بقیه کشورها هم شرایط چندان
بهتر نیست ،اما آمریکا دوره جدید نفت
ســاالری خود را با عملیات فراکینگ و
نفت شیل به دست آورده که در مناطق
مختلف در قیمتهای متفاوت ازحدود
 ۴۰دالر در بشکه تا  ۶۵دالر در بشکه
قابل تولید است.
سیاستهای ترامپ برای جلوگیری
از ورشکستگی صنعت شیل به بن
بست رسید

با توجــه به نزدیک بــودن انتخابات

ریاست جمهوری آمریکا و تاثیرگذار بودن

وضعیت نفت شــیل در نتایــج انتخابات

ریاســت جمهــوری ،میخواســتم بدانم
سیاســت دونالد ترامپ برای جلوگیری از
ورشکستگی صنعت نفت آمریکا چه بوده و

این سیاســت تا چه حد موفقیتآمیز بوده

است؟

برکشــلی :صنعت نفت شــیل از

اوایــل دهه  ۲۰۰۰شــروع به کار کرد.
در ســال  ،۲۰۰۵تولیــد آن بــه 2.3
میلیون بشــکه در روز رسید .در ۲۰۱۸
تولید نفت شیل برابر با تولید نفت خام
متعارف آمریکا یعنی  5.3میلیون بشکه
در روز رسید .در سال  ۲۰۱۹تولید شیل
از میزان نفت خام متعارف آمریکا پیشی
گرفــت .اما جهش تولید نفت شــیل و
تحمــل هزینههای ســنگین در پرتو
قیمتهای جهانی سه رقمی ،میسر شد.
قیمت نفت در سالهای بعد هم با کمی
افت و خیز همواره باالتر از  ۵۰دالر بود.
تولید کنندگان نفت شــیل عموما
شــرکتهای کوچک و متوسط هستند
که منابع مالی خود را از بانکها تامین
رئیس دفتر مطالعات انرژی
وین گفت :امروز نفت شیل
ورشکست شده است ،زیر

چادر اکسیژن زنده مانده و

نمیتواند تنفس کند .ترامپ
میخواهد با مدد عربستان،
اوپک و اوپک پالس حیات

شیل را تا نوامبر  2020و موعد
انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا حفظ کند

میکنند .تعداد آنها زیاد اســت و منابع
مالی مســتقل یا بورسهــای نفتی در
بیــن آنها فعال نیســتند اما بانکها در
قیمتهای باال با اطمینان از بازگشــت
ســرمایه و در حاشیه امن سود ،از شیل
حمایت میکردند .از اواخر سال ۲۰۱۹
هم برخی از بانکها در گزارشات مالی
خود ،ضرورت احتیاط در اعطای وام به
تولیدکنندگان شیل را در نظر داشتند .اما
در اوایل سال  ،۲۰۲۰احتیاط به هراس
جدی تبدیل شد .احتماال طی هفتههای
آتی ،یا قبل از پایان سه ماهه سوم سال
جاری ،باز پرداخت وام تعدادی از تولید
شرکتهای شیل ،سررسید میشود که
این رقم حدود  ۳۷۰میلیارد دالر است.
در این بین ترامپ که به خودکفایی
نفتی آمریکا و بازگشت به بازار جهانی
نفــت و عصــر نوینی در تفــوق نفتی
آمریکا در جهان دل بسته بود ،با شرایط
بسیار دشواری مواجه شده است .ترامپ
ابتدا صحبت از اعمال تعرفه بر واردات
نفــت از خارج کرد تا با درآمد حاصل از
آن به تولیدکنندگان شــیل کمک کند.
اما برای اعمال این تعرفه فرایند قانون
گذاری طوالنی و شاید بینتیجهای باید
طی شــود .ترامپ برای بررسی اعطای
یارانه به نفت تولیدی متوصل شــد که
آن هم دشواریهای بیشماری دارد.در

نهایت ترامپ ،ترجیح داد تا عربستان را
تحت فشــار قرار دهد تا با اعمال نفوذ
عربســتان ،اوپک پالس تولید خود را
کم کنــد .برای عربســتان هر خدمتی
برای کمک به ترامپ جایز اســت ،اما
واقعیت این اســت که هیچ تولیدکننده
ای مایل نیســت که سهم بازار خود را
به تولیدکنندگان دیگر واگذار کند .آنچه
کــه اوپک پالس در اجــاس وزارتی
روز چهارشــنبه  ۱۷ژوئن مصوب کرد،
دســتیابی به قیمتی از نفت اســت که
نه شــیل به تمامی ،به بازار بازگردد ،و
نه قیمتی که آن چنان پایین باشــد که
بودجه کشورها تحت فشار فزاینده بازار
جهانی به زانو درآید.البته توجه داشــته
باشید که  55درصد بودجه عربستان از
درآمدهای نفتی حاصل میشــود .این
رقم برای روســیه  ۳۰درصــد بوده اما
برای آمریــکا این رقم فقط  4.5درصد
اســت .لذا تابآوری آمریکا از بیشــتر
تولید کنندگان بیشــتر اســت .در واقع
هدف ترامپ این اســت که در آستانه
انتخابات در اوایل نوامبر ،قیمت بنزین
در آمریکا برای مصرفکنندگان مقبول
باشد و در عین حال شیل هم بتواند به
رشــد خود ادامه دهد .اما در هرصورت
نمیتــوان تردیــد کرد که بخشــی از
صنعت نفت شــیل امکان ادامه حیات
نخواهند داشت.
علیرغم فشــار ناشی از کاهش قیمت

نفت ،نفت شــیل همواره تحت تاثیر رقبای

داخلی و خارجی خود نیز قرار گرفته است.
از نظر شما در شرایط فعلی برای نفت شیل

چه رقبایــی در داخل و خارج آمریکا وجود

دارد؟

برکشــلی :در اینجا خوب اســت
اشــاره ای به اقتصاد سیاســی نفت در
آمریکا داشته باشیم .کمپانیهای بزرگ
نفتی آمریکا ،در نفت شیل حضور ندارند.
شــرکتهای بینالمللی عمدتا در نفت
و گاز متعــارف فعال هســتند .در واقع
بــرای از صحنه خارج کردن شــیل از
بازار جهانی نفــت ،کمپانیهای بزرگ
مانند اکسان موبیل ،شــورون ،آرامکو،
ادنــاک و دیگر شــرکتهای نفتی اعم
از شــرکتهای ملی یا بینالمللی اتفاق
نظر دارند .یعنی این شــرکتها تمایل
به ورشکســته کردن و از صحنه راندن
شــرکتهای کوچک و متوســط شیل
را دارنــد .لذا در آینــده قطعا تعدادی از
شــرکتهای فعال در بخش تولید نفت
و گاز شیل ورشکســته شده و مالکیت
آنها عوض میشــود و از شــرکتهای
کوچک یا متوسط به کمپانیهای بزرگ
منتقل میشــوند.البته بنا به دالیل فنی
بخشی از تولید نفت شیل برای همیشه
از چرخــه عرضه اقتصــادی بازار خارج

میشود .حاال هم قریب به  1.5میلیون
بشکه از نفت شیل دیگر در بازار نیست
و آمریکا هم مجددا به واردکننده خالص
تغییر وضعیت داده اســت .لیکن در یک
فرآینــد زمانی مناســب و با قیمتهای
باالی  ۶۰-۵۰دالر ،شرکتهای بزرگ
میتوانند با امکانات بیشتر و قویتر وارد
بازار شــود .چنانچه در آن فرایند زمانی،
تقاضا بازســازی و ترمیم نشــود ،بازار
کمــاکان با عرضه مــازاد مواجه خواهد
بود.در عیــن حال نقــش فناوریهای
جدید را هم نمیتوان از نظر دور داشت.
شــرکتهای صاحب تکنولــوژی مانند
هالیبرتون در شــرایط بدی هستند ،اما
از منابع مالی انباشته خود و سهامداران
استفاده میکنند .به بانکها وابسته کمی
دارند .شرکتهای تولیدکننده انرژیهای
نو هم بــرای کمپانیهای بزرگ رقیب
ناراحتکننده ای هســتند .شرکتهای
بــزرگ بــا تولیدکننــدگان انرژیهای
نــو و طرفداران محیطزیســت تا حدی
مصالحــه و تعامل میکنند که به منافع
آنان لطمه وارد نشود.صنعت نفت آمریکا
همیشه با مشــکالتی مواجه بوده است.
در یک نظرسنجی دانشــگاه استانفورد
در  ۲۰۱۵دربــاره  ۱۰گــروه اقتصادی
نظرســنجی شــد .هدف از نظرسنجی،
میــزان محبوبیت یا فقدان محبوبیت در
رشــتههای مختلف اقتصادی و صنعتی
بود .منفورترین شرکتها ،تولیدکنندگان
دخانیات و ســیگار بودنــد .رتبه بعدی
متعلــق بــه کمپانیهــای تولیدکننده
محصــوالت شــیمیایی بــود و صنعت
نفت آمریکا ســومین فعالیت مورد تنفر
جامعه آمریکایی است.شرکت های نفتی
آمریکایی بــرای بهبود روابط عمومی و
افزایــش محبوبیت چهره خــود هزینه
باالیی را اختصــاص دادهاند اما صنایع
انرژیهــای نــو عمدتــا در اختیار وال
استریت اســت .بورس نیویورک حامی
انرژیهای نو اســت .خانم گرتا تونبرگ
که به عنــوان قهرمان حمایت از محیط
زیســت و جانبــداری از انرژیهای نو
فعالیت میکرد هــم تماما با هزینه وال
اســتریت فعالیت میکند.منظور از طرح
این مطلب آن است که با وجود مخالفت
کمپانیهــای بزرگ نفتی با حضور نفت
شــیل در بــازار و همچنیــن مقبولیت
مردمی انرژیهای نــو ،ظاهرا در آینده
نفت شیل توسط کمپانیها بلعیدهخواهد
شــد و به حیات خود با مالکیت متفاوت
ادامــه خواهد داد .البته بیشــتر میادین
نفتــی متعــارف آمریکا هــم نیمه دوم
عمر خــود را میگذرانند و احتماال آینده
تولید نفت آمریکا در شیل خواهد بود.در
اینجا این نکته مهم است که نفت شیل
چگونه و تحت چه شرایطی در مدیریت
و ثبات بازار جهانــی نفت ،ایفای نقش
خواهد کــرد .جمهوریخواهان به طور
ســنتی حامی کمپانیهای نفتی هستند.
مشخص نیســت که در صورت پیروزی
نامزد حــزب دمکــرات در انتخابات ۲
نوامبر ،عملکرد وی نســبت به صنعت
نفت شــیل چگونه خواهــد بود.آنچه با
یقین میتوان گفت این اســت که بازار
جهانی نفت ،نیازمند باز تعریف اســت.
قواعدی که طــی نیم قرن اخیر بر بازار
حاکم بوده اســت ،الزاما کارکرد الزم را
نخواهند داشت .ســازمان اوپک و حاال
اوپــک پالس هــم نیازمنــد ،تغییرات
ســاختاری دارد .اما واقعیت آن است که
امروز نفت شیل ،زیر چادر اکسیژن زنده
مانده اســت .نمیتواند تنفس کند ،ولی
بقــای آن هم در داخل آمریکا نیســت.
ترامپ میخواهد که با مدد عربســتان،
اوپک و اوپک پالس ،حیات شــیل را تا
نوامبر احیا کند.
مصاحبه از سید احسان حسینی

بینامللل

شنبه  7تیر ماه 1399
شماره 726
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ضرر  ۳۰۰میلیارد دالری صنعت نفت شیل آمریکا از کرونا؛

تداوم روند کاهش سهم نفت در سبد انرژی جهان به روایت بی پی
تهيه و تنظيم :پريسا بطني

روند کاهش ســهم نفت در ســبد
انرژی جهان تداوم خواهد داشــت .این
را بی پی گفته است .بیپی در تازهترین
گــزارش بررســی آماری ســاالنه خود
اعالم کرد که ســهم نفت خام از ســبد
انرژی جهان در ســال  ۲۰۱۹با افزایش
انرژیهای تجدیدپذیــر باز هم کاهش
یافته است.
به گــزارش خبرگــزاری پلتس از
لنــدن ،براســاس برآوردهای شــرکت
بریتیــش پترولیوم (بیپی) ،ســهم نفت
از ســبد انرژی جهان در ســال گذشته
همچنان روندی کاهشــی داشــته ،این
در حالی اســت کــه با وجــود افزایش
تاریخی نقــش گاز طبیعی و انرژیهای
تجدیدپذیر در این ســبد ،نفت هنوز هم
بهعنوان بزرگترین عامل تأمین انرژی
اولیه باقی ماند.بررســی ســاالنه انرژی
جهان توسط بیپی نشان داد تسلط نفت
بر مصرف انرژی جهان در ســال ۲۰۱۹
میالدی  ۰.۲درصــد کاهش یافت و به
 ۳۳.۱درصد رســید ،این در حالی است
که مصــرف گاز طبیعــی و انرژیهای
تجدیدپذیــر به ترتیــب  ۲۴.۲درصد و
پنج درصد افزایش یافت.براســاس این
دادهها ،افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر،
بیش از  ۴۰درصد از رشــد انرژی جهان
را در سال گذشته به خود اختصاص داد.
در نتیجه ،انــرژی تجدیدپذیر ،از انرژی
هســتهای که  ۴.۳درصد از سبد انرژی
را تشکیل میدهد ،پیشی گرفت.مصرف
گاز طبیعــی نیز  ۷۸میلیــارد مترمکعب
یا  ۲درصد افزایــش یافت که علت آن
صادرات گاز طبیعی مایعشده (الانجی)
از ایــاالت متحده آمریکا بود.براســاس
دادههای بیپی ،سهم نفت از سبد انرژی
جهان ،پس از رســیدن به اوج در سال
 ۱۹۷۳میــادی که  ۵۰درصد از ســبد
نفتی انرژی را به خود اختصاص داد ،طی
چهار دهه گذشــته همواره کاهشی بوده
اســت.اما تغییر روند مصرف زغالسنگ
و حرکت بــه ســمت گاز و انرژیهای
تجدیدپذیر ســبب شد سهم زغالسنگ
از انرژی اولیه پارســال بــه پایینترین
ســطح خود در  ۱۶سال گذشته و به ۲۷
درصد برسد.با وجود روند نزولی مصرف
زغالسنگ در سال  ،2019بیپی اعالم
کرد که زغالســنگ هنــوز بزرگترین
منبع تولید برق است و بیش از  ۳۶درصد
برق جهان از زغال سنگ تولید میشود،
این در حالی اســت که سهم انرژیهای
تجدیدپذیر در تولید برق  ۱۰درصد بود.
بهطور کلی ،این گزارش نشــان میدهد
مصــرف انــرژی اولیه جهان در ســال

بررسی ساالنه انرژی جهان

توسط بیپی نشان داد تسلط
نفت بر مصرف انرژی جهان
در سال  ۲۰۱۹میالدی ۰.۲

درصد کاهش یافت و به ۳۳.۱
درصد رسید ،این در حالی
است که مصرف گاز طبیعی

و انرژیهای تجدیدپذیر به
ترتیب  ۲۴.۲درصد و پنج
درصد افزایش یافت

 ۱.۳ ،۲۰۱۹درصد افزایش یافته اســت
که کمتر از نیمی از مقدار افزایش ســال
گذشته بود.چین همچنان محرک اصلی
رشــد تقاضای انرژی جهان بود و بیش
از سه چهارم کل مصرف خالص جهانی
را به خود اختصــاص داد ،این در حالی
است که ایاالت متحده و آلمان بیشترین
کاهش تقاضای انرژی را داشتند.

بیکرهیوز اعالم کرد که
شمار دکلهای حفاری
نفت و گاز آمریکا و

واردات نفت هند به کمترین سطح از
سال  ۲۰۰۵رسید

اما شــاهد کم رنگ شــدن سهم
نفت در اقتصاد جهان از هند رســید! بر
این اساس ،واردات نفت خام هند در ماه
مه ســال جاری میالدی شاهد بیشترین
کاهش از سال  ۲۰۰۵تاکنون بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو،
واردات نفت خام هند در ماه مه نســبت
به پارســال  ۲۲.۶درصد افت داشــت و
بیشترین کاهش از سال  ۲۰۰۵تا کنون
را تجربــه کــرد ،زیــرا محدودیتهای
اعمالشــده برای مهار شــیوع ویروس
کرونا در این کشور سبب کاهش تقاضای
ســوخت و تولید پاالیشگاهی این کشور
شــد.دادههای مربوط به برنامهریزی و
تجزیــه و تحلیل نفت در روز جمعه (۳۱
خردادماه) نشان داد واردات نفت خام هند
 ۱۴میلیون و  ۶۱۰هزار تن کاهش یافته
که این کمترین میزان واردات از ســال
 ۲۰۱۵است.واردات ساالنه فرآوردههای
نفتی هند نیز در مقایســه با ســال قبل
 ۰.۸درصــد کاهش یافت و به  ۳میلیون
و  ۵۷۰هزار تن رسید ،این در حالی است
که صادرات  ۵.۹درصــد افزایش یافت
و بــه  ۵میلیون و  ۷۵۰هزار تن رســید.
بــا افزایش صادرات در مــاه مه ،نهمین
افزایش ماهانــه صادرات رقــم خورد،
زیرا کاهش تقاضای داخلی ســبب شد
شــرکتها بتوانند فرآوردههای بیشتری

کشورهای تولیدکننده نفت که برای متوازن کردن بودجه خود
به قیمت باالتر نفت نیاز داشتند و همچنین شرکتهای بازرگانی نفت
از سقوط قیمتها در بهار امسال غافلگیر شدند.

عالوه بر فشــارهای مالی که اکنون بسیاری در صنعت نفت
احساس می کنند ،بازرگانان نفت ،شرکتهای ملی نفت ،شرکتهای
کشتیرانی ،غولهای نفتی ،شــرکتهای اداره کننده خطوط لوله یا
شرکتهای نفتی کوچک در صنعت شیل متحمل مشکالت مختلفی
از جمله تغییر چشــم انــداز قدرت ژئوپلیتیکی ،رقابتهای شــدید و
پرهزینه سر سهم بازار و غیرممکن شدن برنامهریزی آینده شده اند.
درباره وضعیت دشــواری که برخی از غولهای نفتی مانند آرامکوی
سعودی اکنون با آن روبرو هســتند ،صحبتهای زیادی شده است.
اویل پرایس در گزارشــی به بررسی سایر بازیگران بازار نفت پرداخته
که در پی سقوط قیمتهای نفت در وضعیت خطیری قرار گرفتهاند.
این بازیگران عبارتند از:
عمان

شرکت خدمات حفاری

تحلیلگران ممکن اســت در ارزیابی نقــش عمان به عنوان
میانجی در یک منطقه پررویداد اغراق کرده باشند اما در این که این
کشــور از نظر مالی به دردسر افتاده است ،هیچ تردیدی وجود ندارد.
مشکالت عمان با توجه به حساسیت این کشور به شوکهای قیمت
نفت ،دور از انتظار نیســت .در واقع عمان یکی از آســیب پذیرترین
تولیدکننــدگان نفت در این زمینه اســت .طبق گزارش موسســه
اعتبارسنجی فیچ ،عمان به قیمت  ۸۲دالر هر بشکه نفت برنت نیاز
دارد و این حداقل قیمتی اســت که این کشــور برای متوازن کردن
بودجهاش به آن نیاز دارد در حالی که قیمت نفت برنت اکنون نصف
این سطح هم نیســت.طبق گزارش موسسه  ،PwCبا فرض قیمت
 ۵۸دالر هر بشکه نفت برنت ،درآمدهای نفتی قرار بود حدود دو سوم

کانادا بهطور بیسابقهای
کاهش یافته است
صادر کنند.این کشور محدودیتهای
ناشــی از ویروس کرونــا را در مناطق
کمریســک کاهش داده است که انتظار
میرود ســبب بهبود تقاضای نفت خام
و افزایــش فرآوری آن شــود.تازهترین
دادههــای مربوط به ماه مه نشــان داد
تقاضای سوخت  ۵۰درصد افزایش یافته
اســت که نشــانگر احیای کند فعالیت
اقتصادی هند اســت.صادرات گازوئیل
که همچنان سهم عمده صادرات هند را
به خود اختصاص داده ،تقریب ًا  ۳۳درصد
افزایش یافته و به  ۲میلیون و  ۷۹۰هزار
تن رسیده اســت.دادهها نشان میدهد
هند رقم واردات نفت خام ساالنه در ماه
آوریــل را به  ۱۶میلیون و  ۵۵۰هزار تن
تغییر داده که نسبت به رقم گزارششده
پیشــین  ۱۷میلیــون و  ۲۸۰هزار تنی،
کاهش  ۱۶درصدی داشته است.
سقوط تاریخی شمار دکلهای حفاری
آمریکا و کانادا

اما بخوانید از ســقوط تاریخی شمار
دکلهای حفاری آمریکا و کانادا .شــرکت
خدمــات حفــاری بیکرهیوز اعــام کرد
که شــمار دکلهــای حفاری نفــت و گاز

آمریکا و کانادا بهطور بیســابقهای کاهش
یافته اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز،
شــرکتهای انرژی ایاالت متحده و کانادا
تعــداد دکلهای نفتی و گاز طبیعی فعال را
بهطور بیســابقهای کاهــش دادند ،این در
حالی است که با افزایش قیمت نفت ،برخی
تولیدکنندگان حفاری را دوباره آغاز کردهاند.
بیکرهیوز در گزارش خود آورده اســت که
با کاهش  ۱۳دســتگاه ،مجموع دکلهای
حفاری آمریکا در هفته منتهی به  ۱۹ژوئن
(جمعه۳۰ ،خردادماه) به  ۲۶۶دستگاه ،یعنی
کمترین تعداد ثبتشــده در میان دادههای
این شــرکت (مربوط به سال  )۱۹۴۰رسید.
تعداد کل دکلهای نفتی فعال در این هفته،
نسبت به هفته مشــابه آن در سال گذشته
میالدی که  ۷۰۱دســتگاه بود ۷۲ ،درصد
کاهش یافت.شمار کل دکلهای نفتی فعال
در این هفته ،با کاهش  ۱۰دستگاه به ۱۸۹
دستگاه ،کمترین تعداد از ژوئن  ۲۰۰۹رسید،
این در حالی است که شمار دکلهای گازی
با افزایش سه دستگاه به  ۷۵دستگاه ،یعنی
کمترین تعداد ثبتشــده در میان دادههای
این شــرکت (مربوط به سال  )۱۹۸۷رسید.
ایــن هفتمیــن هفته پیاپی بــرای کاهش
بیسابقه تعداد دکلهای ایاالت متحده بود.
براساس دادههای بیکرهیوز ،با کاهش چهار
دستگاه ،شمار دکلهای حفاری کانادا نیز به
تعداد بیســابقه  ۱۷دستگاه رسید.تعداد کل
دکلهای نفتی فعال در این هفته ،نســبت
به هفته مشابه آن در سال گذشته میالدی
که  ۱۰۲دســتگاه بــود ۸۶ ،درصد کاهش
یافت.شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا
بهعنوان شاخصی برای پیشبینی تولید نفت
این کشور در آینده مورد توجه فعاالن بازار
نفت است.
ضرر  ۳۰۰میلیارد دالری صنعت نفت
شیل آمریکا از کرونا

شرکت حســابداری دلوییت اعالم

کرد کــه پاندمی کووید ۱۹شــرایط
پرچالشــی را بــرای بازارهــای انرژی
جهانی ایجاد کرده اســت و صنعت نفت
شــیل آمریکا با رکود بزرگی روبرو شده
اســت.به گزارش دانش نفت به نقل از
راشاتودی ،شرکت حســابداری دلوییت
اعالم کرد که پاندمی کووید  ۱۹شرایط
پرچالشی را برای بازارهای انرژی جهانی
ایجاد کرده اســت و صنعت نفت شــیل
آمریکا با رکود بزرگی روبرو شــده است
که میتواند در نیمه اول امسال به ضرر
هنگفتــی بیانجامد.دلوییــت در گزارش
جدید خود اعالم کرد :هرچند تولید نفت
شیل در  ۵ســال اخیر رشد چشمگیری
داشته اســت ،اما در کل نتوانسته است
پول زیادی بــرای این صنعت به ارمغان
بیاورد.در این گزارش آمده است :در طول
دهه اخیر ،این صنعت که زمانی در حال
شــکوفایی بود با حدود  ۲۰۰درخواست
حمایت از ورشکســتگی روبرو شد۳۰۰ ،
میلیــارد دالر بدهی به بــار آورد و بیش
از  ۴۵۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری را از
بین برد.تحلیلگران این مؤسسه هشدار
دادند :با وجود شــرایط بیسابقه کنونی،
اوضاع این صنعت از این هم بدتر خواهد
شــد .امسال کاهش شــدید قیمتهای
نفت ،کاهــش تقاضــا ،محدودیتهای
ســرمایهگذاری ،انباشــت بدهی و تأثیر
پاندمــی کرونا بر ســامت نیروی کار،
بازارهای نفت را تحت فشــار قرار داده
اســت.از آنجایی که همه این عوامل به
صورت همزمان اتفــاق افتادهاند ،تعداد
شــرکتهایی که از لحــاظ فنی قادر به
نیستند بدهیهای خود را پس بدهند به
شدت افزایش یافته است.در این گزارش
نتیجهگیری شــد :بازارهــای پرچالش
نفت در شــرایط فعلــی میتوانند منجر
به ســقوط  ۳۰۰میلیــارد دالری ارزش
شــرکتهای فعال در صنعت نفت شیل
شده و نرخ ورشکســتگی را در بین آنها
افزایش دهند.

اخبار نفت جهان
بزرگترین قرارداد انرژی  ۲۰۲۰با غول نفتی
ابوظبی منعقد شد

کنسرسیومی از  ۶ســرمایهگذار بزرگ جهان به توافقی  ۲۰.۷میلیارد

دالری با غول نفتی دولتی ابوظبی ،ادنوک ،دست یافتند.

به گزارش دانش نفت به نقل از سیانبیســی ،کنسرســیومی از ۶
سرمایهگذار بزرگ جهان به توافقی  ۲۰.۷میلیارد دالری با غول نفتی دولتی
ابوظبی ،ادنوک ،دســت یافتند.این توافق بزرگترین توافق ســرمایهگذاری
زیرســاختی انرژی در منطقه و بزرگترین توافق انرژی جهان در سال ۲۰۲۰
است .طی این توافق  ۱۰.۱میلیارد دالر با سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
امارات متحده عربی تزریق خواهد شــد ۶.شرکتی که در این توافق حضور
دارند شامل گلوبال اینفرااستراکچر پارتنرز ،شرکت مدیریت سرمایه بروکفیلد،
صندوق سرمایهگذاری ملی سنگاپور (جیک) ،صندوق سرمایهگذاری معلمان
اونتاریو ،شرکت اوراق و سرمایه اناچ و شرکت اسنم ،میباشند.در این توافق
آمده است کنسرسیوم  ۴۹درصد از سهام شرکت زیرمجموعه جدید ادنوک،
بــا نام «داراییهای خطلوله گاز ادنوک» ،را در اختیار خواهد داشــت و حق
لیزینگ  ۲۸خط لوله را به دســت خواهــد آورد .ادنوک  ۵۱درصد (اکثریت)
سهام را در اختیار خواهد داشــت و مالکیت خطلولهها را حفظ خواهد کرد.
ســلطان الجابر ،مدیر ارشد گروه ادنوک و وزیر کشور امارات متحده عربی،
میگوید :ما از تکمیل این توافق هیجانزده هســتیم و یکبار دیگر با برخی
از برترین ســرمایهگذاران در زیرساختها و مؤسسات جهان همکار شدیم.
این نشــان میدهد کــه دولت ابوظبی جایگاه خود بــه عنوان یک مقصد
ســرمایهگذاری مطمئن و معتبر حفظ کرده اســت که با توجه به شــرایط
اقتصادی کنونی دستاورد بزرگی است.

سقوط  ۵۰درصدی صادرات  LNGآمریکا

ســقوط تاریخی قیمتهای گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان از آسیا تا
اروپا و تقاضای کمتر در دوران پاندمی ویروس کرونا باعث شد صادرات LNG
آمریکا در ژوییه بیش از  ۵۰درصد کاهش پیدا کند.

اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد صادرات  LNGآمریکا از ۸.۱
میلیــارد فوت مکعب در روز در ژانویه به تنهــا  ۳.۲میلیارد فوت مکعب در
روز در ژوییه کاهش پیدا کرده اســت.طبق گزارش این آژانس ،آب و هوای
زمستانی مالیمتر دردوران پاندمی ویروس کرونا ،ذخایر باال به خصوص در
اروپا باعث شده است قیمتهای گاز طبیعی در بازارهای آسیا و اروپا در ماههای
اخیر به رکورد پایینی سقوط کند و صادرات  LNGآمریکا غیراقتصادی شود.
گاز که برای تولید برق در نیروگاهها و گرمایش و خوراک برای مواد شیمیایی
و کودها مورد استفاده قرار میگیرد ،پس از این که دمای هوای مالیمتر در
زمستان سال گذشته باعث تقاضای کمتر شد ،در آستانه شروع وحشتناکی در
سال  ۲۰۲۰بود .اما با گسترش شیوع پاندمی ویروس کرونا که باعث سقوط
تقاضا شــد ،اوضاع از بدتر به وخیمتر تغییر یافت و خریداران بزرگ مجبور
شدند از تحویل محمولهها امتناع کنند .در این بین فروشندگان بزرگ جهان
تولیدشان را به حد کافی کاهش ندادهاند در حالی که مخازن گازی نزدیک به
تکمیل ظرفیتشان هستند.آمریکا سال میالدی گذشته پس از قطر و استرالیا،
سومین صادرکننده بزرگ  LNGجهان بر مبنای ساالنه شد و این دستاورد
نتیجه راه اندازی فعالیت چندین تاسیسات صادرات  LNGدر آمریکا در سال
 ۲۰۱۹بود.اما امسال که تقاضا کاهش پیدا کرده و ذخایر رشد کرده اند ،تقاضا
برای  LNGآمریکا به دلیل غیراقتصادی شدن حمل آن به بازارهای اروپا و
آسیا کمتر شده و خریداران محمولههای  LNGآمریکا را لغو میکنند.طبق
گزارش شرکت تحقیقاتی آی اچ اس مارکیت ،مجموع ظرفیت استفاده LNG
آمریکا به  ۶۵درصد کاهش پیدا کرده و در تابســتان کاهش بیشتر به پایین
 ۵۰درصد در راه است.بر اساس گزارش اویل پرایس ،بر مبنای محمولههای
 LNGکه برای ماههای آینده لغو شدهاند ،اداره اطالعات انرژی آمریکا انتظار
دارد کــه کمتر از  ۵۰درصد ظرفیت صادرات  LNGآمریکا در ژوئن و ژوییه
استفاده شــود.در حالی که قیمت نفت پس از توافق تاریخی تولیدکنندگان
بزرگ برای کاهش تولید ،بهبود ســریعی پیدا کرد ،بازار جهانی  ۶۰۰میلیارد
دالری گاز با اشــباع عرضه فوق العاده باالیی دســت و پنجه نرم میکند.
معاملهگران و تحلیلگران میگویند ممکن است هنوز بدترین وضعیت ممکن
در این بازار به وقوع نپیوسته باشد .افت تقاضا و اشباع ظرفیت مخازن ،زمینه
را برای منفی شدن قیمتها در برخی از نقاط جهان فراهم کرده است.

اویل پرایس گزارش داد:

کدام کشورهای نفتی از سقوط قیمت نفت بدترین ضربه را خوردند؟

از کل درآمد بودجه ســال  ۲۰۲۰عمان را تشکیل دهند .عمان حدود
یک میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرده و تقریبا همه آن را صادر
میکند .عمان برای سر پا ماندن در این شرایط دشوار ،در حال بررسی
دریافت کمک از سایر کشورهای منطقه خلیج فارس است و ممکن
اســت این کمک را از قطر یا امارات متحده عربی یا حتی عربستان
سعودی دریافت کند.
آنگوال

آنگــوال که دومیــن تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا اســت ،به
درآمدهای نفتی خود متکی است که درحدود  ۹۰درصد از کل درآمد
صادراتی این کشور سهیم اســت.ارزش صادرات نفت آنگوال در ماه
مه نســبت به آوریل نیمی کاهش پیدا کرد و برای آنگوال حدود ۳۸۰
میلیون دالر درآمد از فروش نفت در این ماه به همراه آورد .طبق آمار
اوپک ،تولید این کشــور از  ۱.۴۰۲میلیون بشکه در روز در مارس به
 ۱.۳۱۳میلیون بشکه در روز در آوریل و سپس به  ۱.۲۸۰میلیون بشکه
در روز در ماه مه کاهش پیدا کرد
نیجریه

نیجریه که بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا اســت ،با بحران
تولیدکنندگان نفت مســتقل مواجه اســت که شرکت نفتی مستقل
شــورالین گروپ آن را فاجعه تمام عیار خوانده اســت .در نیجریه،
تولیدکنندگان نفت مستقل در حدود یک پنجم یا  ۴۰۰هزار بشکه در
روز تولید نفت نیجریه سهم دارند .تولیدکنندگان مستقل نیجریه که
زیر بار بدهی قرار دارند در شرایط نامساعدی قرار دارند به دلیل این که

اکثر این شرکتها داراییهایشان را شش سال قبل که قیمت نفت حدود
 ۱۰۰دالر در هر بشــکه بودند خریدند.برای شــرکت دولتی NNPC
اوضاع بهتر نیست و این شرکت از شرکا و تامین کنندگانش درخواست
کرده است هزینههایشان را  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهش دهند .این شرکت
قصد دارد تا پایان سال  ۲۰۲۱حدود  ۱۰دالر در هر بشکه از هزینههای
تولیــد خود بکاهد .با توجه به این که نیجریه به قیمت  ۱۴۴دالر هر
بشکه نفت برای سودآوری نیاز دارد ،این رقم کافی به نظر نمیرسد.
ونزوئال

با در نظر گرفتن بحران اقتصادی عمیقی که ونزوئال در آن فرو
رفته است ،گفتن این که سقوط قیمت نفت تا چه حد به مشکالت این
کشور اضافه کرده ،دشوار است .این کشور بزرگترین ذخایر نفت جهان
را در اختیار دارد و با این حال شــمار دکلهای حفاری نفت فعال این
کشور به یک حلقه کاهش پیدا کرده و میلیاردها بشکه نفت استخراج
نشــده مانده در حالی که این کشور دچار مشکالت مالی و اقتصادی
اســت.عالوه بر تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئال ،تولید
نفت این کشور به  ۵۷۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
بحرین

افزودن بحرین به فهرست کشورهایی که به دلیل سقوط قیمت
نفت دچار مخاطره شــدهاند ،قابل بحث اســت .این کشور به عنوان
دست نشانده سعودیها ممکن است در صورت وجود مشکل واقعی از
حمایت سعودیها برخوردار شود اما قیمت نفت مورد نیاز بحرین ۹۶
دالر در هر بشکه است که دومین قیمت باال برای سودآوری در جهان

پس از نیجریه محسوب میشود.
عربســتان ســعودی هم که به دلیل ســقوط قیمت نفت با
مشــکالت مالی مواجه شده است ممکن است در کمک به بحرین با
محدودیتهایی روبرو شود .نفت  ۸۵درصد از بودجه بحرین را تشکیل
میدهد .با وجود هزینههای باالی تولید نفت در شرایط تنگنای مالی،
به نظر میرسد بحرین به دنبال انجام اکتشافات نفتی بیشتر است.
شرکت BP

شــرکت  BPاوایل ماه میالدی جاری با اعالم تعدیل  ۱۰هزار
شــغل معادل  ۱۵درصد از کارکنانش ،بازار را شوکه کرد .در حالی که
برخی از شرکتهای نفتی کوچکتر در چند ماه گذشته اخراج گسترده
کارمندانشــان را اعالم کرده بودند ،شرکت  BPدر اوج بحران دست
نگه داشــت و از تعدیل نیرو خودداری کــرده بود .اما اوضاع بد برای
این غول نفتی به تعدیل کارکنان محدود نشــده و شرکت  BPچند
روز پیش اعــام کرد ارزش داراییهای نفت و گاز این شــرکت به
میزان  ۱۷.۵میلیارد دالر کاهش پیدا کرده اســت و اکنون مشخص
نیســت آیا این غول نفتی میتواند سود سهام نقدی به سهامدارانش
را حفظ کند یا خیر.
عراق
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عراق هم مانند ونزوئال حتی پیش از ســقوط قیمتهای نفت
با مشــکالتی روبرو بود .ناآرامی سیاســی ،عدم بودجه سال ،۲۰۲۰
شیوع ویروس کرونا و کسری مالی  ۲۰میلیارد دالری تنها بخشی از
مشکالت این کشور است .عراق قادر نیست حقوق کارمندان دولتی را

در ماههای ژوئن و ژوییه پرداخت کند و از ســوی اوپک برای کاهش
تولید مطابق با توافق کاهش تولید اوپک پالس تحت فشار قرار دارد.
تولید نفت عراق که به قیمت نفت  ۶۰دالر نیاز دارد ،از  ۴.۵۷میلیون
بشــکه در روز در مارس به  ۴.۱۶۵میلیون بشــکه در روز در ماه مه
کاهش پیدا کرد.
ویتول

برای ویتول که بزرگترین شــرکت بازرگانی نفت جهان است،
اوضاع اصال خوب نیست .ســود خالص سه ماهه نخست ویتول ۷۰
درصد ســقوط کرد و به  ۱۸۰میلیون دالر رســید .بخشی از مشکل
ویتول این اســت که میزان باالیی نفت را در ســال  ۲۰۲۰با امید به
بهبود تقاضای جهانی برای نفت نگه داشته است اما اکنون معلوم شده
که چنین فرضی درست نیست.
رویاهای گازی قطر به خطر افتاد

قطر ممکن اســت یک قدرت نفتی نباشــد امــا مطمئنا یک
تولیدکننده بزرگ  LNGاســت و در حالی که قیمتهای نفت سقوط
کرده ،قیمتهای  LNGهم به شــدت افت کرده است و طبق اعالم
اداره اطالعات انرژی آمریکا ،بازار  LNGامســال با بزرگترین شوک
تقاضا روبرو خواهد شد.تجارت  LNGقطر  ۶۲درصد از کل درآمدهای
صادراتی این کشــور را تشکیل میدهد و بودجه  ۲۰۲۰این کشور بر
مبنای قیمت  ۵۵دالر هر بشــکه نفت بوده است .قطر سرگرم برنامه
ریزی راه اندازی بزرگترین پروژه  LNGجهان در سال  ۲۰۲۴است اما
این پروژه به تاخیر افتاده است .با این حال قطر اصرار دارد که نوسانات
قیمت روی پروژههای  LNGتاثیری نگذاشته است.در حالی که برخی
به شدت متزلزل شدند ،برخی دیگر شامل گلدمن ساکس و ترافیگورا
موفق شــدند از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند و سود سرشاری
نصیب خود کنند.
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اخبار کوتاه
موزه پمپبنزین دروازه دولت و شهرداری
منطقه  ۱۲تفاهمنامه همکاری امضا کردند

آیین امضــای تفاهمنامه همکاری بین موزه پمــپ بنزین دروازه

دولت و شــهرداری منطقه  ۱۲تهران با حضــور اکبر نعمت الهی ،مدیر
مرکز موزهها و اســناد وزارت نفت و علیمحمد سعادتی ،شهردار منطقه
 ۱۲برگزار شد.

امضای این تفاهمنامه همکاری با سالروز یکسالگی افتتاح موزه
پمپ بنزین دروازه دولت تهــران بهعنوان چهارمین موزه از مجموعه
موزههای صنعت نفت همراه شد و شهردار منطقه  ۱۲به همراه معاونان
خود از نمایشــگاه عکسی که به همین مناســبت در محل موزه برپا
شــده بود بازدید کردند .شــرکتکنندگان در این مراسم از مجموعه
عکسهای هنرآموزان هنرســتان دخترانه ســوره که با موضوع پمپ
بنزیــن دروازه دولت بــه تصویر درآمده بودند نیز دیــدن کردند.آیین
امضای تفاهمنامه همکاری بین موزه پمپ بنزین و شــهرداری منطقه
۱۲دروازه دولت عصر چهارشــنبه (چهارم تیرمــاه) در محل این موزه
برگزار شد.

برگزاری چهلمین روز درگذشت زندهیاد
حسین کاظمپور اردبیلی؛ هشتم تیرماه

چهلمین روز درگذشــت مرحوم مغفور حســین کاظمپور اردبیلی

یکشنبه هشتم تیرماه در مجموعه کوشک وزارت نفت برگزار میشود.

همزمان با فرا رســیدن چهلمین روز درگذشــت مرحوم مغفور
حسین کاظمپور اردبیلی ،مراسم یادبودی روز یکشنبه  ۸تیرماه ۱۳۹۹
از ســاعت  ۱۱:۰۰تا  ۱۲:۳۰در مجموعه کوشــک وزارت نفت برگزار
میشود.قراراســت در این مراسم دوستان و همکاران مرحوم کاظمپور
در قالب یک نشســت با محور محمدحســین عادلی ســخرانی کنند.
همکاران صنعت نفت در صورت تمایل میتوانند در این یادبود شرکت
فرمایند .این مراســم همچنین بهطور زنده از طریق نشانی live.mop.
 irپخش خواهد شد.

سرگردانی میلیونها بشکه نفت ونزوئال در دریا

نفتکشهای حامل نفت ونزوئال به ارزش دو ماه تولید این کشــور

در پی تشــدید تحریمهای آمریکا و فراری شــدن خریداران ،در دریا
سرگردان مانده است .طبق آمار رفینیتیو آیکان ،حداقل  ۱۶نفتکش حامل
 ۱۸.۱میلیون بشکه نفت ونزوئال در آبهای سراسر جهان سرگردان مانده
اســت زیرا خریداران از ترس نقض تحریمهای آمریکا ،حاضر به خرید
آنها نیســتند .این میزان نفت معادل دو مــاه تولید ونزوئال در نرخ فعلی
است.

به گفته یک منبع کشــتیرانی ،هر نفتکشی برای هر روز تاخیر در
تخلیه محموله ،متحمل هزینه سنگینی میشود .هزینه یک کشتی حامل
نفت ونزوئال حداقل  ۳۰هزار دالر در روز است.

ترکیب جدید کمیسیون انرژی مجلس یازدهم

با پایان یافتن ریاســت فریدون حســنوند در کمیسیون انرژی در
دوره دهم ،فریدون عباســی رئیس سابق ســازمان انرژی اتمی ،رئیس
کمیســیون انرژی در دوره یازدهم شد .موســی احمدی به عنوان نائب
اول و احمــد مرادی نیز به عنوان نائب دوم کمیســیون انرژی مجلس
انتخاب شــدند .مالک شــریعتی نیز به عنوان ســخنگوی کمیسیون
معرفی شد.

علی غیاثیان مدیر جدید روابط عمومی
شرکت کشتیرانی

علی غیاثیــان به عنوان مدیــر جدید روابط عمومی کشــتیرانی

جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
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نشانی اینترنتی:

با صدور حکمی از ســوی محمدرضا مدرس خیابانی ،نائب رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،علی غیاثیان
به عنوان مدیر روابط عمومی این شــرکت منصوب شد.تعامل مستمر و
مطلوب با رســانه ها ،ایجاد تصویری واقع بینانه و در خور شرکت ،توجه
بــه برنامه های فرهنگی و بهره گیــری از فن آوریهای نوین ،از جمله
مواردی است که در حکم صادره به آنها اشاره شده است.غیاثیان پیش از
این به مدت پنج سال مدیر روابط عمومی ،تبلیغات و بازاریابی شرکت نفت
ایرانول را عهده دار بوده است.

دومینناوگاننفتکشجهانمتوقفمیشود؟

است ،اما صفر نشده است .چرا که عموم ًا
بــرای کاالیی مانند نفت همــواره در هر
شرایطی تقاضا وجود دارد هر چند ممکن
اســت دامنه این تقاضا افزایش یا کاهش
داشــته باشــد.وی افزود :اخیــراً تحریم
نفتکشهای ایــران و نفتکشهایی که با
ایران کار میکننــد یا نفت ایران را حمل
میکنند به عنوان گزینه بعدی تحریمهای
نفتی ایران روی میــز وزارت خزانه داری
آمریــکا قرار گرفته اســت .درباره تحریم
نفتکشها نیز باید گفت که همانند تحریم
خرید نفت ایــران نمیتوان آن را به طور
کامل حذف کرد.

تالش آمریــکا برای صفــر کردن
صادرات نفت ایران که اینک با توســل به
تحریم نفتکشهای ایرانی وارد فاز تازهای
شــده ،صرفا هزینه مبــادالت را افزایش
میدهد اما نمیتواند منجر به توقف جریان
صادرات شود.

پس از ســفر نفتکشهــای ایران
بــه ونزوئال ،آمریکا با شــدت بیشــتری
بــه دنبال محدود کردن تجــارت دریایی
کشورهای غیرهمســو با خود است؛ کاخ
ســفید که نتوانســت با اخالل بزرگ در
عرصه سوخترسانی به ونزوئال حکومت
فعلی این کشــور را دستخوش تغییر کند،
حاال جنگ علیــه نفتکشها را به پا کرده
است.بررسیها نشــان میدهد آمریکا از
سال گذشته رویکرد تهاجمیتری را علیه
نفتکشها به راه انداخته و هر نفتکشــی
که نفت ایــران و ونزوئال را حمل میکند
مورد شــدیدترین تحریمها قرار میدهد؛
نفتکشها هم چه برای چین باشــند چه
برای یونان یا ایران مشــمول تحریمهایی
میشوند که ریسک تجارت دریایی را باال
میبرد .مؤسســه انرژی پالتس چند روز
پیش به این موضوع اشاره کرد و نوشت که
دولت آمریکا میخواهد همه نفتکشهایی
که نفت ونزوئال را بارگیری کردهاند تحریم
کند که تعــداد آنها بیــش از  ۵۰فروند
خواهد بود؛ این برنامه شامل نفتکشهایی
که نفت این کشــور را از طریق کشتی به
کشتی ( )STSحمل کردهاند ،میشود.البته
تحریمهای واشنگتن در حوزه نفتکشها
به افزایش هزینه اجاره کشتیها در برخی
خطوط انجامیده است اما با این وجود ،قصد
آمریکا برای اعمال محدودیت بیشتر حمل
و نقل دریایی نفت برای کشــورهایی که
همسو نیستند ،بیشتر شده است .چند روز
پیش هم که آمریکا چهار نفتکش یونانی
را تحریم کرد ،رئیس اتحادیه کشتیداران
یونانی به دیدار سفیر آمریکا در این کشور
رفت و اعالم کــرد از تحریمهای آمریکا
پیروی میکند.

مختلفی مطرح شــد.رویترز در تشریح آن
خبر نوشته بود طبق قوانین بینالمللی هر
کشــتی تجاری باید در یک کشور به ثبت
برسد و کشوری که کشتی حامل پرچم آن
است ،مسئول بازرسیهای ایمنی و کنترل
شــرایط کاری خدمه است .زمانی که یک
کشتی پرچم خود را از دست میدهد ،اگر
فوراً پرچم دیگــری پیدا نکند بیمه و رتبه
بندی خود را از دست میدهد.با این وجود،
جمهوری اسالمی ایران از پرچم خود برای
نفتکشهــای ایران اســتفاده کرد و هم
اکنون بــا همین نفتکشها در حال تأمین
منافع خود اســت .گفتنی است حدود ۷۰
درصد از ناوگان کشتیرانی جهان با پرچمی
غیر از کشــور مالک آن ثبت شــده و در
حال فعالیت هستند؛ بیشترین کشتیهای
ثبت شــده در جهان متعلق به پاناما است
بــا رکورد بیــش از  ۸هزار کشــتی.ثبت
نفتکشها در کشورهایی مثل پاناما یا لیبریا
یک امر رایج در جهان اســت که به دلیل
کمتر بودن هزینههای اداری ثبت کشتی
و همچنین سختگیرانه نبودن قوانین اداره
کشتی ،از نظر ملیت خدمه ،قوانین کاری و
بازرگانی است.

گرچه در تحریمهای دور گذشــته
نیز تحریمهایی بر شرکتهای کشتیرانی
در حوزه نفت وارد شــد اما از نظر کمیت
و کیفیــت ،در مقابــل تحریمهای فعلی
چندان مهم نبود .چنــد روز پیش بود که
آمریکا ۱۲۵ ،کشــتی و نفتکش مرتبط با
جمهوری اســامی ایران را در فهرســت
تحریمهای منع اشــاعه هم قرار داد.دفتر
کنتــرل داراییهای خارجــی خزانه داری
آمریکا روز دوشــنبه با اعالم لیســت این
کشتیها و نفتکشها اعالم کرد اصالحیه
انجام شده برای آن است که این کشتیها
در موضوع منع اشــاعه تسلیحات اتمی و
همچنین تحریم جامع آمریکا علیه ایران
نیز طبقهبندی شوند.

نگاهی به رونــد تحریمهای آمریکا
نشــان میدهد آمریکاییها در ابتدا برای
کاســتن از قدرت دریایی نفت ایران ،پاناما
را مجبور کردنــد از ارائــه پرچم خود به
ایــران خودداری کند کــه در همان زمان
(اســفند ســال  )۹۷این دروغ القا شد که
کار نفتکشهای ایران تمام اســت.ایران
دارای دومین ناوگان نفتکش جهان است
و این نــاوگان ،یک ابزار مؤثر در دور زدن
تحریمها به شمار میرود؛ به همین دلیل
تیم تحریمســاز ترامپ ،آن را زیر ذره بین
قرار داده اســت .وقتی پاناما پرچم خود را
از  ۶۰کشــتی ایرانی گرفت ،تحلیلهای

به گــزارش خبرنگار مهر ۶۰ ،درصد
نفت مصرفی در جهان از طریق نفتکشها
و خط لوله میان کشــورها جابجا میشود؛
با توجه بــه اهمیت نفتکشهــا در بازار
نفــت ،هرگونــه تغییرات قیمــت نفت و
تغییرات اجاره نفتکشها ،بیمهها ،سوخت
و … رابطه مســتقیمی با یکدیگر دارند.
اهمیــت نفتکشهــا از آن جهــت قابل
تأمل اســت که هرگونــه خلل در خطوط
کشــتیرانی پاالیشــگاههای جهان را با
چالشهای بزرگــی مواجه میکند هرچند
که شــرکتهای پاالیشی ،میتوانند روی
ذخایر نفت خود حســاب بــاز کنند.با این

بیش از  ۳۰۰نفتکش جهان با توجه
بــه تحریمهای آمریکا ســعی میکنند از
نزدیــک ایران و ونزوئال نیــز عبور نکنند
که به نوشته رویترز ،موجب شده  ۳درصد
ناوگان جهانی حمل و نقل دریایی از بازار
خارج شــود .آرگوس نیز چندی پیش در
گزارشی نوشت تحریم نفتکشها یکی از
اســتراتژیهای اصلی آمریکاست و ماهها
برای چگونگی اجــرای آن بحث فراوان
شده اســت و عالوه بر جریمه نفتکشها،
روی بنــادر ،ترمینالهــا و بیمههــا نیز
متمرکز شده است.سید محسن قمصری،

پایان پرچم مصلحتی

فشار تحریم ایران بر همه کشورها

دلیل تحریم چیست؟

وجود ،اخــال در کشــتیرانی و آبهای
آزاد و بینالمللــی به عنوان یک خط قرمز
بزرگ بــرای اقتصادهای بــزرگ جهان
مطرح بــوده و آمریکاییها با علم بر این
موضوع ،تحریمها را جدیتر کردهاند تا با
متوقف کردن شریان صادرات نفت ،اقتصاد
کشــورهایی مثل ایران ،چین ،ونزوئال را
تحت فشار قرار دهند.
تحریم  ۱۲۵نفتکش ایرانی

تأثیر تحریم ایران بر حمل و نقل
بینالمللی

مدیر ســابق امور بینالملل شــرکت ملی
نفت ایران در گفتگو بــا خبرنگار مهر اما
درباره دلیل رویکــرد جدید آمریکا گفت:
آمریکا در حال پایش اطالعات تانکرهای
ایــران و نفتکشهایی اســت که نفت و
فرآوردههــای نفتی کشــورمان را جابجا
میکنــد .تحریمهای جدید قطع ًا منجر به
افزایش هزینههای عملیاتی میشود ولی
به آن معنا نیست که تجارت دریایی نفت
ایران را قفل کنــد.وی افزود :راهکارهایی
وجود دارد که میتوان این تحریمها را کنار
زد اما در مجموع هزینههای عملیاتی را با
رشد مواجه خواهد کرد.
چالش دور زدن تحریمها

به گفته قمصری شرکتهایی هستند
که همچنان با ایــران همکاری میکنند
ولی برای مصون مانــدن از تحریمهای
آمریــکا از نفتکشهــای با عمــر باال و
شرکتهای کاغذی استفاده میکنند .البته
راهکارهای دیگــری نیز وجود دارد که با
توجه به شرایط کشور ،مطرح کردن آنها
منطقی نیســت .این روند باعث میشود
کشــتی در مارکت اجاره شرایط سختی را
تجربه کنند و تعداد زیادی از مشتریها از
ترس واکنش آمریکا ممکن اســت ارتباط
خود با این شــرکتها را قطع کنند .این
شــرایط منجر به کاهش درآمد شرکتها
شده و از طرفی ،مشکالتی را برای تأمین
قطعات یدکی ،تعمیرات دورهای و… به
وجود خواهد آورد.
تبدیل تهدید تحریم به فرصت

محمــد دیالمی ،کارشــناس حوزه
بینالملل نفــت در گفتگو با خبرنگار مهر
با اشــاره به اینکه صفر کــردن صادرات
نفت ایران یکی از اهداف رئیس جمهوری
آمریکا بود که مانــور زیادی نیز روی آن
انجام شــد ،گفت :در عمل ثابت شد که
صادرات نفت ایران هرچند کاهش داشته

به گفتــه ایــن کارشــناس حوزه
بینالملل نفت ایران دارنده دومین ناوگان
حمــل و نقل نفتی دنیا اســت .در دوران
تحریمهای قبلی حمل و نقل نفت و بیمه
آن یکــی از نقاط ضعف در صادرات نفتی
کشور بود که با همت شکل گرفته و تهیه
و ســفارش ســاخت ناوگان نیاز ایران به
ناوگان حمل و نقل نفتی قطع شــد و در
نتیجه هــم هزینههای صادرات و تحریم
آن کاهش یافت و هــم بهانه تحریم آن
از بین رفت.دیالمی تحریمهای اقتصادی
را موجــب افزایش هزینههــای صادرات
دانست و اظهار داشت :درست است که با
تحریم نفتکشهای ایران یا نفتکش هایی
که با ایران کار میکننــد و نفت ایران را
حمل میکنند هزینههای صادرات افزایش
مییابــد ،اما باید بدانیم کــه این افزایش
هزینه محدود به ایران نیست و قطع ًا دامنه
ســایر ناوگانهای حمل و نقل دریایی را
نیــز در بر میگیرد که این خود به تنهایی
موجب ایجاد فشــار روی ســایر کشورها
خواهد شد.
 ۱۰هزار کشتی در حال گردش آبی

یکــی از آخرین آمارهایــی که در
خصوص تعداد کشتیها منتشر شده نشان
میدهد نزدیک به  ۱۰هزار کشــتی تانکر
با تناژ ها و ســایزهای مختلف در ناوگان
دریایی دنیا مشغول به کار هستند .ظرفیت
این تعداد چیزی حــدود  ۱۶۸میلیون تن
اســت .شرکت ملی نفتکش ایران یکی از
برندهای مهم در بازار نفتکشهاست که
چندســال پیاپی برنده جایزه seatrade
 awardشــده و باالترین حجم تجارت
و رضایت مشــتریان را در اختیــار دارد؛
تحریمهــا بــرای رقیبان ایــران فرصت
مناســبی را ایجــاد میکند تا بــه بازار
نفتکشهای ایران دسترسی پیدا کنند .این
موضوع نشان میدهد تحریم نفتکشهای
ایــران عالوه بــر اینکه جنبه سیاســی
دارد از رویکردهــای اقتصــادی نیــز ب
رخوردار است.

در آستانه تحقق دومین جهش پتروشیمی؛

با آغاز شمارش معکوس بهرهبرداری از طرح «الفین»
پتروشــیمی ایالم یکی از طرحهای دومین جهش توســعه
صنعت پتروشــیمی ،تراز تولید و مصرف «اتیلن» در صنعت
پتروشــیمی کشور مثبت شده تا دوره کمبود خوراک اتیلن به
خط پایان رسیده باشد.

به گزارش خبرنگار نیپنا ،پــس از بهرهبرداری از فاز
دوم توسعه پتروشــیمی تختجمشید ماهشــهر ،در سال
جهش تولید هــم طرحهای جدید پتروشــیمی یکی پس
از دیگــری آماده بهرهبرداری میشــوند تــا زمینه تحقق
دومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی کشور فراهم شود.
به عبارت دیگر هرچند امســال یک گام بلند برای تحقق
دومین جهش توســعه صنعت پتروشــیمی با بهره برداری
دســت کم دوازده طرح جدید برداشــته میشود اما یکی
از مهمترین پیش شــرطهای تحقق ایــن برنامه کلیدی
را باید در تکمیل هوشــمندانه و برنامه ریزی شده توسعه
بخش باالدســتی صنعت گاز جستجو کرد که با تکمیل آن
شــرایط جهش در صنعت پتروشــیمی فراهم شده است.با
بهــره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ،ظرفیت تولید
انواع خوراکهای گازی مورد نیــاز مجتمعها و طرحهای

تراز تولید و مصرف «اتیلن» ایران مثبت شد

پتروشیمی تامین شــد به طوریکه با تامین کامل خوراک
اتان مجتمعهای زنجیره الفین ،مسیر افزایش ظرفیت تولید
اتیلن در صنعت پتروشیمی هموار شده و نگاهی به آمارهای
مستند و موثق تولید پتروشیمیها به ویژه در مسیر خط لوله
اتیلن غرب نشــان می دهد که بــا افزایش تولید اتان و به
دنبال آن اتیلن ،تولید گریدهای مختلف محصوالت خانواده
پلیاتیلنها در عســلویه ،ماهشهر و خط اتیلن غرب هم با
افزایش همراه شده است.
بر اســاس آمارهای مدیریت نظارت بر تولید شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی ،ســال گذشــته پتروشیمی پلیمر
آریاساســول ،مهر ،مروارید ،لرســتان ،مهاباد ،پارس و جم
موفق به ثبــت رکوردهای جدید تولید شــدند که همگی
این طرحها به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم برای ثبت
رکوردهای تولید نیــاز به تامین خوراک «اتان» از فازهای
پارس جنوبــی دارند و حتی نگاهی بــه وضعیت تولید در
برخی از مجتمعهای پتروشــیمی ماهشهر همچون اروند
هم نشــان میدهد که افزایش تولید «اتان» پارس جنوبی
و ســپس تبدیل آن بــه اتیلن و انتقال آن از مســیر خط
لوله اتیلن غرب در افزایش تولید ســایر پتروشــیمیها هم

تاثیرگذار بوده است.
تراز تولید و مصرف «اتیلن» ایران مثبت شد
افزایش تولید اتان پارس جنوبی در گام نخست منجر
به افزایش تولیــد اتیلن در پتروشــیمی کاویان به عنوان
مهمترین منبع تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی مسیر
خط اتیلن غرب شده و به همین نسبت افزایش تولید اتیلن
در پلیمر آریا ساسول و مروارید هم که توانایی تامین بخشی
از خوراک خط اتیلن غرب را دارند هم اتفاق افتاده اســت.
در شــرایط فعلی ظرفیت تولید محصــول اتیلن در صنعت
پتروشیمی ایران (با احتساب طرحهای خوراک اتان و نفتا)
بــه حدود هفــت میلیون و  300هزار تن در ســال (بدون
احتســاب پتروشیمی آلیانس) رسیده است که در گذشته به
دلیل عدم توسعه پارس جنوبی و ناکافی بودن عرضه اتان
به تبع آن بخشــی از ظرفیت تولید اتیلن در مجتمع های
پتروشــیمی خالی مانده بود که با فراوانی اتان ،تولید اتیلن
هم با افزایشــی قابل قبول همراه شده است.از سوی دیگر
همزمــان با افزایش تولید اتان پارس جنوبی ،چهار مجتمع
الفینی مستقر در عسلویه با اســتفاده از ظرفیت مازاد اتان
منطقه اقدام به تغییر آرایش کوره ها ،اجرای طرحهای رفع

موانع و گلوگاه های تولید کردهاند به عنوان مثال در «پلیمر
آریا ساســول» با اجرای یک طرح حدود دوساله رفع موانع
تولید ،ظرفیت تولید اتیلن این مجتمع حدود  100هزار تن
در ســال افزایش یافته و طرح های مشابه دیگری در سه
مجتمع دیگر شــامل جم ،کاویان و مروارید در دست اجرا
است.در این راستا ،پیش بینی می شود با اجرای طرحهای
رفع گلوگاه های تولید در چهار مجتمع الفینی عســلویه در
مجموع ظرفیت تولید اتیلن کشــور از مرز هفت میلیون و
 500هزار تن در ســال عبور کند که یک رکورد جدید در
تاریخ پتروشیمی به شمار می رود و از طرف دیگر آمارهای
افزایــش تولید در مجتمع های مصــرف کننده خوراک از
مثبت شــدن تراز تولید نســبت به مصرف اتیلن در کشور
حکایت دارد.
«اتیلن» ایالم آماده تولید می شود

همزمــان با جهــش تولید اتــان و اتیلــن صنعت
پتروشــیمی ،هم اکنون پیشــرفت ســاخت طــرح الفین
پتروشیمی ایالم هم به بیش از  98درصد رسیده به طوری
که پیش بینی می شود تا چندهفته آینده این طرح با هدف
افزایش  458هزار تنی ظرفیــت تولید اتیلن در مدار بهره

برداری قرار بگیرد.از سوی دیگر با توجه به مصرف ساالنه
 300تــا  310هزار تنی اتیلن در واحد پلی اتیلن ســنگین
ایالم ،برآوردها نشــان می دهد در صورتی که الفین ایالم
با حداکثر ظرفیت در مدار تولید باشــد ساالنه حدود  100تا
 150هزار تن اتیلن مــازاد به خط اتیلن غرب عرضه کند.
در کنار طرح الفین ایالم ،می توان انتظار داشــت که دست
کم دو مجتمع بزرگ تولید اتیلن دیگر هم در قالب سومین
جهش توسعه صنعت پتروشیمی در مدار بهره برداری قرار
بگیرد به طوری که باید از پتروشیمی گچساران و فاز دوم
پتروشــیمی بوشــهر هر یک با ظرفیت تولید ساالنه یک
میلیون تن به عنوان دو اتیلنســاز جدید صنعت پتروشیمی
یــاد کرد.بنابراین با بهره برداری از ســه طرح جدید الفین
ایالم ،گچساران و فاز دوم بوشهر می توان انتظار داشت که
با تحقق دومین و سومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی
ظرفیت تولید اتیلن به عنــوان یک خوراک کلیدی و مادر
از مــرز  10میلیون تن در ســال عبور کند که این ظرفیت
فرصتی طالیــی برای تکمیل زنجیره های ارزش و متنوع
ســازی ســبد تولید محصوالت پلیمری در کشور با هدف
افزایش تاب آوری صنعت پتروشیمی است.

