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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

نگاه تحليلي دانش نفت به چشم انداز و نقشه راه توسعه پتروشيمي در كشور؛

توسعهپرشتابصنعتپتروشيميتا١٤٠٤
دانش نفت از ریل گذاری و جهشی بزرگ در صنعت پتروشیمی گزارش می دهد؛ افتتاح  ۳طرح مهم ملی و زیربنایی به ارزش حدود  1.6میلیارد دالر
با بهرهبرداری از  ۳طرح پتروشیمی محقق شد؛ افزایش  ۴میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران

واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آذر
عملیاتی شد؛

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

با امضای تفاهمنامهای بین پتروشیمی اروند و
یک شرکت دانشبنیان؛

سخنگوی دولت:

 8 ،2و9

دانش نفت از افتتاح طرحهای گازرسانی به ۷۷

روستا و خط انتقال تقویتی جنوب مشهد گزارش می دهد؛

مدیرعامل گروه انبار نفت شهران دولت با تخصیص تولید آند و کاتد صادرات بی نظیر
قیر رایگان
ایمن است؛
واحد کلر آلکالی فرآوردههای
اویک خبر داد:
نیازی به جابجایی مخالف است
نفتی در سایه
در ایران
بهرهبرداری
آن نیست
توسعه طرحهای
آغاز شد
رسمی از طرح
گازرسانی در
توسعه آذر در
کشور
آینده نزدیک
ســخنگوی دولت گفت :ما با تخصیــص قیر رایگان

مخالفیم ،زیرا هیچ منبع مالــی برای اینگونه طرحها وجود

ندارد.به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالعرســانی

مدیرعامل گروه اویک از تحقــق تولید نفت از طریق
واحد فرآورش مرکزی ( )CPFمیدان مشــترک آذر خبرداد و
گفت :طرح توسعه این میدان مشترک در آینده نزدیک بهطور
رســمی به بهرهبرداری میرسد.دکتر غالمرضا منوچهری در
نشستی با مجموعه پیمانکاران و دستاندرکاران طرح ساخت
کارخانه« ،»NGL3100با تأکید بر اینکه گروه اویک هماکنون
از فعالترین بخشهای پیمانکاری در کشور به شمار میرود،
گفت :اویک بخش گستردهای از فعالیتها در صنایع مختلف
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی کشور را مدیریت ،راهبری و
اجرا میکند...

صفحه3

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی در

دولت ،علی ربیعی که بهصورت مکتوب به برخی پرسشهای

واکنــش به اظهارات اخیر در مــورد ناایمن بودن انبار نفت

خبرنگاران پاسخ داد ،درباره طرح قیر رایگان و نظر دولت در

شهران گفت :انبار نفت شهران استانداردهای ایمنی الزم را

این باره گفت :دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است،

دارد و وجود آن برای سوخت رسانی ایمن و مطمئن درسطح

زیــرا هیچ منبع مالی برای اینگونه طرحها وجود ندارد .اگر

تهران حیاتی اســت.کرامت ویس کرمــی در گفت و گو با

مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت ،یا پاالیشگاهها قیر

ایســنا ،با بیان اینکه مثلث حیاتی سوخت رسانی در شهر

رایگان تأمین کنند ،در این صورت منابع مالی هدفمندی که

تهران وجود دارد ،اظهار کرد :این مثلث شامل سه انبار نفت

باید صرف پرداخت یارانههای نقدی ،خرید گندم تضمینی،

جنوب ،انبار نفت ری جنب پاالیشگاه و شمال غرب تهران

حمایت از خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و

کن و شمال شــرق تهران قوچک می شود.وی با اشاره به

معلوالن و تولید شود ،کاهش خواهد یافت که این موضوع به

اهمیــت وجود انبارهای نفت در تهــران ،تصریح کرد :طی

مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.وی افزود:

سالیان گذشته مکاتباتی انجام شده و جلسات کارشناسی

تجربهای گذشته نشان داد که دادن قیر رایگان سبب فساد

و مدیریتی درون و برون ســازمانی با هماهنگی و همکاری

و نبود شــفافیت شده اســت و نتیجه چندانی عاید توسعه

دستگاه های ذی ربط انجام شده که در تمامی این جلسات

کشور نکرده اســت ،به همین دلیل شورای نگهبان همواره

با مباحثی که مطرح شــده ضرورت وجود انبار نفت در آن

بر این موضوع حساسیت نشان داد و هنگام بررسی بودجه

نقطه و رعایت اســتانداردهای فنی وایمنی مورد توجه قرار

ســال  ۱۳۹۹نیز بر آن ایراد گرفــت و ناگزیر به حذف آن

صفحه 14

صفحه2

گرفته است...

شد...

تفاهمنامه همکاری شرکت پتروشــیمی اروند و یک

شرکت دانشبیان در زمینه پوششدهی و تعمیرات سلهای

واحد کلرآلکالی این مجتمع امضا شد.

به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت صنایع

پتروشــیمی خلیجفارس ،آیین امضای تفاهمنامه همکاری
شرکت پتروشیمی اروند و شــرکت آتیهپردازان شریف در

زمینه پوشــشدهی و تعمیرات ســلهای واحد کلرالکالی
پتروشــیمی اروند روز یکشــنبه ۱۲ ،مردادمــاه با حضور
مدیــران هلدینگ خلیج فــارس ،پتروشــیمی اروند و این
شــرکت دانش بنیان در شــهرک صنعتی زاگرس برگزار
شــد.محمدرضا ســلیمانزاده ،مدیر تولید شرکت صنایع
پتروشیمی خلیجفارس در این مراسم گفت :امروز روز بسیار
مبارکی برای این شرکت است ،زیرا جمعی از نخبگان کشور
توانســتند کار جدیدی را انجام دهند و بــا اتکا به دانش و
همت خود ،محصولی تولید کنند که در شرایط تحریم بسیار
گرهگشاست.

صفحه5

طرحهای گازرسانی به  ۷۷روســتا و آغاز بهکار خط

لوله انتقال تقویتی جنوب مشــهد با حضــور بیژن زنگنه به
بهرهبرداری رســید.به گزارش دانش نفــت ،آیین افتتاح
گازرســانی به  ۷۷روســتا و آغاز بهکار خط انتقال تقویتی
جنوب مشــهد روز دوشــنبه ۱۳ ،مردادماه با حضور بیژن
زنگنه ،وزیر نفت و امیرحســین قاضیزاده هاشــمی ،نائب
رئیس و نماینده مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
و حسن منتظرتربتی ،مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از
طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.جمعی از نمایندگان استان
خراسان رضوی نیز در این آیین حضور داشتند و سخنرانی
کردند...

صفحه6
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سخنگویدولت:

یادداشت اول

دولتباتخصیصقیررایگانمخالفاست

توسعه پرشتاب صنعت پتروشيمي تا ١٤٠٤

احمد مددی

کشــور از حیث درآمدهای ارزی شرایط
خاصی را سپری می کند .شاید برای اولین بار
در تاریخ اقتصادی ایران باشــد که در سال 99
فقط  ۶درصد از درآمد نفتي مورد انتظار محقق
شده است .شــوربختانه تحریم های ظالمانه
ایاالت متحــده آمریکا و بی عملــی اروپا در
مواجهه موثر با تحریم های غیر قانونی ،شرایط
را برای اقتصاد ایران سخت کرده است .عالوه
بر کاهش مشهود درآمدهای ارزی ،نقدینگی بیش از  2700هزار میلیارد
تومانــی به موج جدیدی از تورم در اقتصاد ایران دامن زده و همین امر
معیشت مردم را تحت تاثیر منفی خویش قرار داده است .در این میان
و به اعتقاد کارشناسان ،صنعتی که در برهه کنونی سدشکن تحریم ها
شــده و یک تنه بار اصلی درآمدهای ارزی کشــور را به دوش کشیده
است ،صنعت پتروشیمی است .این صنعت در تحریم سخت فروش نفت
ایران ،با اتخاذ تدابیر درست و راهبردی مدیرانش توانسته جای خود را
در بازار پتروشــیمی جهان باز کرده و تالش های آمریکا برای تحریم
صنعت پیشروی پتروشــیمی ایران تاکنون ناکام مانده است .عالوه بر
آن ،تدبیرپــردازان این صنعت با برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت و با ریل گذاری زنجیره تولید توانســته اند ترسیمی منطقی
و صحیح از جهش های صنعت پتروشــیمی تا ســال  1404را تبیین
نمایند .توسعه صنعت پتروشیمی در حالی اتفاق می افتد که کل ارزش
تولید پتروشیمی در ســال  ۷۶تنها یک میلیارد دالر بوده است که در
آغاز دولت تدبیر و امید در سال 92
این رقم به  ۱۱میلیارد دالر رســیده
نقشه راه توسعه
است .این رقم با توسعه شتابان این
به
کشور
پتروشیمی در
صنعت تا سال  1400به  ۲۵میلیارد
گردیده
تدوین
درستی
دالر خواهد رســید و با جهش سوم
تحریم
با
راه
نقشه
و این
پتروشــیمی تا ســال  1404از ۲۵
منصه
به
آن
بدون
یا
میلیــارد دالر به  ۳۷میلیــارد دالر
ظهور خواهد رسید
خواهد رسید .در همین حال ،افتتاح
و هیچ مانعی جلودار سه طرح بزرگ پتروشیمی از سوی
پیشرفت پرشتاب صنعت رئیسجمهــوری در هفته گذشــته
ارزش آفرین و ارزآور شامل پتروشیمی کاوه ،پتروشیمی
پتروشیمی نخواهد بود کیمیا پارس خاورمیانه و کاتالیست
پتروشیمی لرستان با سرمایهگذاری
یــک میلیارد و  600میلیون دالری بیــش از  ۴میلیون تن به ظرفیت
پتروشــیمی ایران خواهد افزود .بر این اســاس ،در جهش دوم صنعت
پتروشــیمی کشور  ۲۷طرح تعریف شــده که در پایان سال  ۱۴۰۰به
بهرهبرداری خواهند رســید ،از این ســبد  ۱۷طرح تا پایان امسال به
بهرهبرداری میرســد و ظرفیت صنعــت را از  ۶۶مییلون تن فعلی به
 ۹۰میلیون تن افزایش میدهد و در پایان سال  ۱۴۰۰به ظرفیت ۱۰۰
میلیون تنی و درآمد  ۲۵میلیارد دالر دست مییابیم .تمامی این آمار و
ارقام نشان می دهد که نقشه راه توسعه پتروشیمی در کشور به درستی
تدوین گردیده و این نقشــه راه بــا تحریم یا بدون آن به منصه ظهور
خواهد رسید و هیچ مانعی جلودار پیشرفت پرشتاب صنعت ارزش آفرین
و ارزآور پتروشیمی نخواهد بود.

خرب
وزیر نفت:

وضع شرکتهای نفتی و پتروشیمی در
بورس خوب است

وزیر نفت گفت :شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس فعال

هستند و خیلی خوب سهام آنها عرضه میشود ،در واقع وضع خوب
و قابل تأملی دارند.

بیژن زنگنه ،وزیر نفت در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه
وضع صنعت نفت و گاز در بورس چطور است و آیا سرمایهگذاری
در این بخش را به مردم توصیه میکند یا خیر؟ گفت :شرکتهای
نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی خوب سهام آنها
عرضه میشود ،در واقع وضع خوب و قابل تأملی دارند.

دکتر نظری در گذشت مرحوم مهندس
مصطفی حنیف را تسلیت گفت

مدیر عامل شــرکت عملیات غیر صنعتی پــازارگاد در پیامی،

درگذشت مهندس مصطفی حنیف ،مدیر عامل اسبق شرکت عملیات
غیر صنعتی ماهشهر را را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پازارگاد ،متن پیام تسلیت
دکتر حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
به این شرح است:
انّا ّلل َو انّا الَی ِه راجِعون
درگذشــت «مهندس مصطفی حنیف» مدیر عامل اســبق
شــرکت عملیات غیر صنعتی ماهشــهر موجب تألّم و تأثّر بسیار
برای فعاالن حوزه صنعت پتروشــیمی شد .بدون شک خدمات و
تالشهای ارزنده ایشان که از مدیران کاردان و الیق حوزه انرژی
کشور بودند در لوح پر افتخار تاریخ پتروشیمی کشور ثبت میماند
و باقیات الصالحاتی ارزشمند نیز برای این انسان شریف در درگاه
احدیت خواهد بود.اینجانب به ســهم خود و بــه نیابت از خانواده
بــزرگ پازارگاد این ضایعه غمبار را به خانواده بزرگ پتروشــیمی
و بازماندگان محترم آن مرحوم تســلیت عرض میکنم و از درگاه
حق تعالی برای آن بزرگوار رحمت واسعه و برای بازماندگان ایشان
صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

ســخنگوی دولــت گفــت :ما با
تخصیص قیر رایگان مخالفیم ،زیرا هیچ
منبع مالی بــرای اینگونه طرحها وجود
ندارد.

به گــزارش دانش نفــت به نقل
از پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،علی
ربیعی که بهصــورت مکتوب به برخی
پرســشهای خبرنــگاران پاســخ داد،
دربــاره طرح قیر رایــگان و نظر دولت
در ایــن باره گفت :دولــت با تخصیص
قیر رایــگان مخالف اســت ،زیرا هیچ
منبع مالی بــرای اینگونه طرحها وجود
ندارد .اگــر مجلس بخواهد با تکلیف به
وزارت نفت ،یا پاالیشگاهها قیر رایگان
تأمین کننــد ،در این صورت منابع مالی
هدفمنــدی کــه باید صــرف پرداخت
یارانههای نقدی ،خرید گندم تضمینی،
حمایت از خانوارهای زیر پوشش کمیته
امداد ،بهزیستی و معلوالن و تولید شود،
کاهش خواهد یافت که این موضوع به
مصلحت نیســت و دولت با آن مخالف

خواهد بود.وی افزود :تجربهای گذشــته
نشــان داد که دادن قیر رایگان ســبب
فساد و نبود شفافیت شده است و نتیجه

چندانی عاید توسعه کشور نکرده است،
به همین دلیل شــورای نگهبان همواره
بر این موضوع حساســیت نشان داد و

هنگام بررسی بودجه سال  ۱۳۹۹نیز بر
آن ایــراد گرفت و ناگزیــر به حذف آن
شد.ســخنگوی دولت ادامه داد :بودجه

حاوی ارقام ک ّمی و تعیین دقیق منابع و
مصارف است و نوشتن ،یا اصالح بودجه
با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین
منابع و مصارف آن در عمل قابلیت اجرا
نخواهد داشت.ربیعی تصریح کرد :دولت
با اصالح بودجه و متمم آن در شــرایط
فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین
قیر برای پروژههای عمرانی با سازوکار
کنونی بودجه امکانپذیر اســت و نیازی
به اصالح بودجه نیســت .عالوه بر این،
تجارب و مطالعات نشان میدهد بخشی
از بروز فساد ،ناشی از سیاستهایی است
که گاه از سر دلســوزی اتخاذ میشود.
به اینگونه موارد سیاســتهای فسادزا
میگویند که بخشــی از فساد ساختاری
را تشــکیل میدهند.ســخنگوی دولت
عنوان کرد :مبارزه با فساد اگر به مبارزه
با مفسد خالصه شــود ،هیچگاه مسئله
فســاد را حل نخواهد کرد .سیاســتها
و تصمیمهای رانــتزا همواره میتواند
فسادزا باشد.

پژوهشگاه نفت و دانشگاه خوارزمی تفاهمنامه امضا کردند
پژوهشــگاه صنعت نفت و دانشــگاه

همکاری پژوهشگاه نفت در تولید حاللهای
نرمال هگزان و پنتان

خوارزمی با هدف گســترش همکاریها در
حوزههای مختلــف تفاهمنامه همکاری امضا
کردند.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
پژوهشــگاه صنعــت نفت ،همــکاری در
بومیســازی و انتقــال فناوریهــای نو،
تعریــف و اجــرای پروژههای مشــترک
صنعتی و پژوهشی مورد نیاز صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی از مهمترین موضوعهای
این تفاهمنامه اســت.بهرهگیری طرفین از
امکانات آموزشــی – پژوهشی موجود در
آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،همکاری
در برگزاری کارگاههای آموزشی و اجرای
دورههای جدیــد میانرشــتهای از دیگر
مفاد این تفاهمنامه پنجســاله است.جعفر
توفیقی ،رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت،
ضمن معرفی این ســازمان ،به مأموریت و
اهداف این مجموعه اشــاره کرد و گفت:
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،مجموعهای
صنعتی اســت که همــواره پژوهشهای
کاربردی و صنعتــی را انجام میدهد .این
موضوع دســتاوردهای فناوری را به همراه
دارد و وجــه تمایز این ســازمان با دیگر
پژوهشــگاههای کشور اســت.وی افزود:
در زنجیره علم تــا بازار ،یا علم تا صنعت،
پژوهشــگاه در حلقههای انتهایی قرار دارد
و بــه عبارتی توجه این ســازمان معطوف
به بازار و صنعت اســت و برای ایفای این
نقش از یکســو با بخشهای پاییندستی
ماننــد دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی و
از ســوی دیگر با بخشهای باالدســت
ارتباط دارد.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
به نحوه چگونگی انجــام پروژهها در این
مجموعه نیز اشاره و اظهار کرد :پروژههای
پژوهشــگاه اصو ًال در سطح صنعتی انجام

میشود و تا مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت
در داخل ســازمان قابل انجام اســت و در
بخش صنعتی با برقراری ارتباط مناســب
با بخشهای خصوصی این فعالیت نهایی
میشــود.توفیقی به یکی از سیاستهای
راهبردی این مجموعه که انجام پروژههای
مشــترک با همکاری دانشــگاهها است،
اشاره کرد و افزود :افتتاح مرکز نوآوری در
پژوهشگاه صنعت نفت نقطه عطفی است
که افزون بر ظرفیت پژوهشــگاه ،میتوان
ظرفیتهای جدیدی را به داخل ســازمان
تزریق کرد.عزیزاهلل حبیبی ،رئیس دانشگاه
خوارزمی نیز در آییــن امضای تفاهمنامه
همکاری با پژوهشــگاه صنعت نفت گفت:
یکی از سیاستگذاریهای مناسب که در
حوزه آموزش عالی رقم خورده ،اســتفاده

از ظرفیتهای موجود در این حوزه اســت
که بر این اســاس صنعت نیــز باید بتواند
بهراحتی به دانشگاهها ورود کند.وی ادامه
داد :مهمترین فعالیت کنونی دانشــگاهها
با توجه به بحــث تحریم و بیماری کرونا،
اقدامهای جهادی اســت .به عبارتی جهاد
علمی ،فناوری و جهاد راهبردی بسیار حائز
اهمیت اســت ،چراکه یکی از مشــکالت
کشــور نبود نگاه راهبــردی به موضوعها
اســت که خوشــبختانه اخیــراً مدیران و
رؤســای ســه قوه به این باور رســیدهاند
که باید هســتهها و خوشــههای علمی و
فناروی را با هدف حل معضالت کشــور
تشــکیل دهند و برای دســتیابی به نتایج
مثبت و مؤثر باید از راهحلهای ارائهشــده
از ســوی بزرگان علم تمکین کنند.حبیبی

به اهمیت برگزاری این نشســت دوجانبه
نیز اشاره کرد و گفت :این نشست در باب
همکاریهای مشــترک میتواند بهعنوان
روندی جدید برای گســترش فعالیتهای
مشــترک دانشگاه با پژوهشــگاه به شمار
آید و میتوانیم در حوزه علوم انســانی نیز
فاز مشترک همکاری را با پژوهشگاه آغار
کنیم.رئیس دانشــگاه خوارزمی به موضوع
اطلس نفت نیز اشــاره کرد و گفت :تهیه
اطلس نفت کاری بســیار ارزشمند است،
چراکــه تمامی اطالعات پایــه را میتوان
تولیــد و ذخیره کــرد ،از ایــن رو اعالم
آمادگی میکنیم که در این زمینه میتوانیم
در بخشهای نرمافزاری و ســختافزاری
بــا وزارت نفــت و زیرمجموعههــای آن
همکاری داشته باشیم.

در همیــن حــال ،شــرکت پاالیش
نفت امام خمینی (ره) شــازند از همکاری
و مشاوره پژوهشــگران پژوهشگاه صنعت
نفت در مراحل انجام پروژه تغییر در دانش
فنی واحد ایزومریزاســیون این شــرکت و
تولیــد حاللهای نرمال هگــزان و پنتان
قدردانی کــرد .غالمحســین رمضانپور،
مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفــت امام
خمینی (ره) شــازند در نامهای از همکاری
پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت در این
زمینــه قدردانی کرد.وی گفت :با تولید این
محصوالت ،ضمن قطع وابستگی کشور به
این دو محصول راهبردی از خروج ساالنه
 ۴۵میلیــون دالر ارز جلوگیری میشــود.
براســاس قرارداد امضا شــده بین شرکت
پاالیش نفت امام خمینی (ره) و پژوهشگاه
صنعت نفــت ،تغییراتی در دانش فنی واحد
ایزومریزاســیون این پاالیشگاه که متعلق
به پژوهشــگاه صنعت نفت اســت ،اعمال
شــد و دانش فنی مشترکی بین پاالیشگاه
و پژوهشــگاه صنعت نفت شــکل گرفت
که نتایج حاصل از این دانش فنی ،ســبب
تولیــد حاللهای نرمال هگزان و پنتان در
پاالیشگاه امام خمینی(ره) شازند شد.محسن
صفــدری ،مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت
صمت در این باره اظهــار کرد :با توجه به
نامه ارسالی شرکت پاالیشگاه شازند مبنی
بر جلوگیری از واردات ماده نرمال هگزان،
فرآیند بررســی و جلوگیری از واردات این
ماده آغاز شــد .تا پیش از این محمولههای
هگزان بــه میزان  ۶هزار تن و به ارزش ۵
میلیون دالر وارد میشد.

آغاز بهکار  ۴پروژ ه پژوهشی نفت مرکزی با همکاری دانشگاهها
چهار پروژه پژوهشــی شــرکت نفت
مناطق مرکزی ایران با رویکرد بهینهســازی
و افزایش بهرهوری میدانهای مختلف نفت
و گاز و کمک به رفــع چالشهای تولیدی و
عملیاتی این شرکت ،با همکاری دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی کشور وارد مرحله اجرا شد.

به گــزارش دانــش نفت بــه نقل
از شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران،
ســیدعباس ضیایــی ،رئیــس پژوهش و
توســعه این شــرکت از آغاز چهار پروژه
پژوهشــی با همکاری دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی خبر داد و گفت :این پروژههای
پژوهشی با نظارت اداره پژوهش و توسعه
نفت مناطق مرکزی ایــران و کمیتههای
تخصصــی پژوهشــی زیرمجموعه آن به

واحدهای تحقیقاتی دانشگاههای امیرکبیر،
رازی کرمانشــاه و پژوهشگاه صنعت نفت
واگذار و وارد مرحله اجرایی شده است.وی
افزود :پروژه پژوهشی «گازدوست کردن»
مخازن گاز میعانی با هدف بهینهســازی و
افزایش تولید و همچنین ارائه راهکارهای
عملی و مقرونبهصرفه با استفاده از روش
تحریک شــیمیایی و تغییر «ترشوندگی»
ســنگ مخزن در برخی میدانهای گازی
این شــرکت از سوی دانشــگاه امیرکبیر
کلید خورده اســت .در ایــن پروژه پس از
غربالگری و تحقیقــات اولیه ،یک میدان
گازی مناســب انتخــاب و پــروژه در آن
اجرا میشــود .دو پروژه دیگر کاربردی و
مهم این شــرکت برای رفــع چالشهای

عملیاتی تولیدی میدانهای گازی و نفتی
نیز شــامل پروژه «بررســی و علل منشأ
ژئوشــیمیایی افزایش سولفید هیدروژن در
چاههای تولیدی دهرم و ســازند دشــتک
میدانهــای شــانول و داالن» از ســوی
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و پروژه «حذف
زیستی هیدروکربنهای نفتی به روش در
محل با اســتفاده از باکتریهای جداشده
از خاکآلــوده در منطقه واحد بهرهبرداری
نفتشــهر» با همکاری دانشــگاه رازی
کرمانشــاه آغاز شــده اســت .پژوهشگاه
صنعت نفت نیز بهعنــوان متولی و مرکز
اصلــی تحقیقات و پروژههای صنعت نفت
کشور ،پروژه «بهبود عملکرد اورینگهای
مورداســتفاده در مکانیکالسیل پمپهای

گریز از مرکز تنگ بیجار و ساخت آنها را با
استفاده از نانو مواد» را در دست انجام دارد.
بومیسازی تکنولوژی ساخت با استفاده از
دانش جدید نانــو و افزایش عمر اورینگ
و همچنیــن کاهش هزینههــا و کاهش
خطرات ناشــی از تخریــب اورینگهای

فعلی از اهداف این پروژه است.وی یادآور
شــد :مراحل واگــذاری ایــن پروژهها در
فرآیند دقیــق و مطابق داوریهای علمی
و فنی انجا م و بهترین واحدهای پژوهشی
دانشــگاهی از بین پیشنهاددهندگان برای
این پروژهها انتخابشدهاند.

تحلیل
گفتمان
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مدیرعامل گروه اویک خبر داد :بهرهبرداری رسمی از طرح توسعه آذر در آینده نزدیک
درآورد.وی در توصیه به مدیران گروه اویک با تأکید
بر اینکه انتظار اســت فعالیت و گردش کار در ستاد
و صف گروه اویک پویاتر شود ،افزود :مدیران باید
شجاعانهتر برخورد کنند و مسئولیت بپذیرند؛ نقش
مدیران تسهیل امور است ،باید با قبول مسئولیت و
امضای موارد الزم ،بــدون نگرانی از نظارتها ،به
روند اجرای کارها شــتاب بخشند؛ بدیهی است که
نهادهای مالی و نظارتی و کنترلی هم باید کار خود
را درســت انجام دهند و موجــب کندی و وقفه در
انجام کارها نشوند.

مدیرعامل گروه اویک از تحقق تولید نفت
از طریق واحد فرآورش مرکــزی ( )CPFمیدان
مشــترک آذر خبرداد و گفت :طرح توسعه این
میدان مشترک در آینده نزدیک بهطور رسمی به
بهرهبرداری میرسد.

دکتــر غالمرضا منوچهری در نشســتی
با مجموعه پیمانکاران و دســتاندرکاران طرح
ساخت کارخانه« ،»NGL3100با تأکید بر اینکه
گــروه اویک هماکنون از فعالترین بخشهای
پیمانکاری در کشــور به شــمار میرود ،گفت:
اویک بخش گستردهای از فعالیتها در صنایع
مختلف نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی کشور
را مدیریــت ،راهبری و اجرا میکند که از میان
پروژههای در دســت اجرای اویک ،میتوان از
طرح ســاخت کارخانه « ،»NGL3100مجتمع
پتروشــیمی دهلران ،طرح توســعه میدانهای
رامشــیر و منصوری ،مجتمع پتروشیمی کیان
ن آذر یاد کرد.وی از افتتاح
و طرح توســعه میدا 
رسمی بهرهبرداری از طرح توسعه میدان آذر در
آیندهای نزدیک خبــر داد و گفت :تولید از این
میدان از طریق سیستم فرآورش مرکزی ()CPF
آغاز شده است .البته بهرهبرداری از بخش گازی
مربوط به این پــروژه به علت اینکه هنوز واحد
مایعســازی گاز (الانجی) آن راهاندازی نشده،
فع ً
ال امکانپذیر نیست.منوچهری درباره آخرین
وضع طرح توســعه میدانهای نفتی رامشــیر
و منصوری در مناطق نفتخیز جنوب کشــور
در خوزستان توضیح داد :مســائل قراردادی و
اعتباری این پروژه از ســوی کارگروه مربوط در
اویک در همکاری با کارفرمای محترم در حال
بررسی است.وی با بیان اینکه طرح پتروشیمی
کیــان بهعنوان بزرگترین پروژه پتروشــیمی
کشور از سوی شرکت اویک در دست اجراست،
تصریح کرد :بخشــی از مناقصههای مربوط به
این مگاپروژه پتروشیمی از سوی شرکت اویک
برگزار شده و بناســت در ساخت و اجرای این
پروژه ،از کاال و تجهیزات ایرانی و ساخت داخل
استفاده شــود که رهبر معظم انقالب اسالمی
بر این امر هم تأکیــد کردهاند.مدیرعامل گروه
اویک از واگذاری پروژههای جدید به مجموعه
اویک خبر داد و یکی از این پروژهها را ایستگاه
تقویت فشــار گاز دهلران خواند و افزود :مبانی
قرارداد این پروژه نهایی شــده است و بهزودی
با کارفرمای آن امضا میشود .همچنین قرارداد
مربوط به پتروشیمی گچساران نیز میان اویک و
کارفرمای مربوط مبادله شده است و فعالیتهای
اجرایی بهزودی آغاز میشود.
اویک ،چنگوله را توسعه میدهد

وی از واگذاری قریبالوقوع طرح توسعه
میدان نفتی چنگوله به گروه اویک نیز خبر داد و
تصریح کرد :قرارداد توسعه این میدان نفتی در
بلوک اناران در چارچوب مدل جدید قراردادهای
نفتی ( )IPCبا شــرکت اویــک بهزودی منعقد
میشود و این شرکت با امکانات ،نیروی انسانی
و تجربهای که از پروژه آذر بهدست آورده است،
عملیات اجرایــی این پروژه را هم آغاز میکند.
وی همچنین پروژه ساخت مخازن ذخیرهسازی
ت و فرآوردههای نفتی قشــم را نیز
و انتقال نف 
از دیگــر پروژههای تحت مدیریت گروه اویک
خواند و یادآور شــد :این پروژه در گام نخست
برای ذخیرهسازی  ۶.۵میلیون بشکه نفتخام و
فرآوردههای نفتی طراحی شده است که در آغاز
امســال به مدار بهرهبرداری وارد شد و بهزودی
به شکل رســمی افتتاح میشود ،همچنین گام
دوم ایــن پــروژه نیز بــهزودی اجرایی خواهد
شــد.مدیرعامل گروه اویک با بیان اینکه گروه
اویک فعالیتهــای متعدد دیگــری را نیز در
برنامه واگذاری از طریق مناقصه به شرکتهای
پیمانکاری و سازنده ایرانی دنبال میکند ،تأکید
کرد :گروه اویک در واگــذاری پروژههای خود
روی اصل برگــزاری مناقصــه ،ایجاد فضای
رقابتی و انتخــاب پیمانکاران صاحبصالحیت
تمرکز دارد و بدیهی است که این قراردادها در
یک چارچوب مناسب ،ســالم و منطقی منعقد
خواهند شــد ،بهطوری که توانمندی پیمانکار،
قیمت پروژهها و مــدت زمان اجرای آنها قابل
حصول و عملی باشــد تا کار به شکل مطلوب
به نتیجه برسد ،چراکه اگر هر یک از این اصول
دچار ضعفی شود ،قطع ًا به مجموعه پروژه آسیب
وارد خواهد شد.

تأکید بر برنامهریزی و انضباط برای مقابله
با کرونا

برگزاری مناقصههای جدید

وی از برگــزاری مناقصههــای جدید در
پروژه پتروشــیمی دهلران خبر داد و گفت :این
پروژه در حال اجراست و امیدواریم روند عملیات
اجرایی آن بهزودی شتاب گیرد .همچنین برنامه
برگــزاری مناقصه بســتههای کاری جدید در
پروژههای پتروشــیمی کیان و ساخت مخازن
ت و فرآوردههای نفتی
ذخیرهسازی و انتقال نف 
قشم ،در دســت پیگیری است.مدیرعامل گروه
اویــک گفت :شــرکتهای تابع گــروه اویک
همچون شــرکت طراحی و مهندســی صنایع
انرژی ( ،)EIEDشرکت راهاندازی و بهرهبرداری
صنایع نفت ( ،)OICOشــرکت توسعه صنایع
نفت و انرژی قشــم ( )OEIDو شرکت عملیات
اکتشــاف نفت ( )OEOCهم بهطور مســتقل
از اویــک ،در مناقصههایــی شــرکت کرده و
برنده شــدهاند و این شــرکتها نیز بستههای
کاری مختلــف را از طریق برگزاری مناقصه به
پیمانکاران خود واگذار خواهند کرد.منوچهری با
بیان اینکه شرکت مهندسی نفت کیش ()KPE
بازوی توانمند مهندسی و مطالعات گروه اویک
در بخش باالدســتی اســت ،توضیح داد :این
شــرکت میتواند مخازن نفتی و گازی کشور
را با مطالعات پایه و تفصیلی ،به شــکل فنی و
تخصصی بشناســد و آن را در چارچوب فنی و
اقتصادی ارزیابی کند.وی بــا بیان اینکه اخیراً
به موضوع فعالیت در بخش باالدســتی صنعت
نفت و ســرمایهگذاری بخش غیردولتی در این
بخش در سطح ملی توجه شده است ،بیان کرد:
در بخش باالدستی ،روند فعالیتها در قیاس با

برای تأمین منابع مالی
مورد نیاز در توسعه

بخش باالدستی صنعت
نفت ،ضمن استفاده از
منابع صندوق توسعه

ملی ،میتوان به بازار

پول و سرمایه با آن حجم
عظیم نقدینگی
امیدوار بود

آنچه انتظار است تا حدودی کند پیش میرود،
در حالــی که هماکنون ایران بزرگترین دارنده
ذخایر هیدروکربــوری دنیا (مجموع ذخایر نفت
و گاز) به شــمار میرود .بخش چشمگیری از
منابع و ذخایر نفــت و گاز ایران در میدانهای
مرزی و مشترک واقع شــده است و بر همین
اساس همسایگان کشورمان ،عطش و اشتهای
ســیریناپذیری برای بهرهبرداری پرشتابتر از
این منابع دارند .بــا وجودی که آینده نفت دنیا

چندان روشن نیست و در افق دوردست به نظر
میرسد نفت ارزش امروز خود را از دست بدهد،
اما در شرایط حاضر ،نفت کماکان انرژی نخست
دنیاســت و ایــران از بازیگــران اصلی صحنه
انرژی جهان است؛ بر این اساس ،باید با جدیت
بیشتری توسعه بخش باالدستی صنعت نفت را
دنبال کرد.
ارزش افزوده قابل توجه فعالیتها در بخش
باالدست

وی با بیان اینکه زنجیره پاییندســتی و
ارزش افزوده حاصل از آن کام ً
ال متکی به بخش
باالدســتی اســت ،توضیح داد :زنجیره صنعت
پتروشیمی کشــور بهعنوان بخش پاییندستی
صنعت عظیم نفت ،به تولید نفت ،گاز و میعانات
گازی در بخش باالدستی وابسته است ،بنابراین
باید بخش باالدستی توسعه یابد تا بتوان زنجیره
پاییندســتی را تکمیل و از طریــق صادرات
محصــوالت با ارزش افزوده آن ،ارزآوری ایجاد
کرد.منوچهری با تأکید بر اینکه برخالف تصور،
فعالیت در بخش باالدســتی صنعت نفت بسیار
مهــم و ارزش افزوده آن به مراتب بیشــتر از
بخش پاییندســتی اســت ،گفــت :اگر «نرخ
بازگشت سرمایه» ()Return on Investment
در بخش پاییندســتی به دشواری به  ۱۰تا ۲۰
درصد برسد ،این نرخ ( )ROIدر بخش باالدستی
(توسعه میدانهای هیدروکربوری) دستکم ۲۰
تا  ۳۰درصد و بعض ًا بیش از  ۱۰۰درصد اســت
که ســرمایهگذار و پیمانکار میتوانند بخشی از
آن را جذب کنند و به صنعت و اقتصاد کشــور
رونق دهنــد.وی با یــادآوری محدودیتهای
قانونی حضور شرکتهای غیردولتی در بخش
باالدســتی گفت :شــرکت ملی نفت ایران در
گذشــته و بهطور ســنتی با حضــور درازمدت
شرکتهای غیردولتی و خصوصی و بهطور کلی
هر شرکتی به جز شــرکت ملی نفت ایران ،در
پروژههای باالدستی صنعت نفت مخالفت کرده
اســت که این موضوع یکی از علتهای کندی
روند توسعه بخش باالدستی به شمار میرود ،اما
هماکنون این دیدگاه تا حدودی دگرگون شده
اســت و با رویکرد حمایتی مقام معظم رهبری
و دولــت ،برای حضور شــرکتهای غیردولتی
در این بخش ،ســازوکار قانونی طراحی شــده
که فرآیند تدوین آن در سالهای گذشته کلید
خورده است و البته باز هم باید جامعیت پیدا کند.
مذاکره با  E&Pهای ایرانی برای توسعه در
غرب کارون

مدیرعامل گــروه اویک با بیــان اینکه
برای فعالیت شــرکتهای غیردولتی در بخش
باالدستی صنعت نفت ،توافقهایی شده است،
ادامه داد :بســترهای قانونی و قراردادی برای
حضور و فعالیت بخش خصوصی در توســعه و
بهرهبــرداری از میدانهای نفتی و گازی ایجاد
شده است و شرکت ملی نفت ایران مذاکرههایی
را با سه گروه از شــرکتهای اکتشاف و تولید
( )E&Pایرانی از جمله اویک برای توســعه در

غرب کارون دنبــال میکند.منوچهری با نوید
حضور فعال و افق کاری گســترده پیش روی
گروه اویک بهویژه در بخش باالدســتی ادامه
داد :برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در توسعه
بخش باالدستی صنعت نفت ،ضمن استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی ،میتوان به بازار پول
و ســرمایه با آن حجم عظیم نقدینگی امیدوار
بــود .این حجم نقدینگی بزرگ که اتفاق ًا ارزش
بــازار بورس را هم باال برده اســت ،چنانچه به
ســوی ســرمایهگذاری در بخش تولید بهویژه
تولید نفت ،ســوق داده نشود ،میتواند همچون
ســیلی مهیب ،اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار
دهد.وی با انتقاد از بوروکراسی پیچیده و قوانین
دســتوپاگیر پیشنهاد کرد که با برطرف کردن
پیچیدگیهــای قانونــی و همچنیــن طراحی
راهکارهایــی برای جــذب نقدینگی در بخش
باالدســتی صنعت نفت ،میتــوان امکانات و
ظرفیتهای عظیم پیمانکاری و سازندگی کشور
را با همراهی نیــروی متخصص و جوان بهکار
گرفت و یک حرکت جهادی در حوزه سازندگی،
توسعه ،اشتغالزایی و سرانجام خوداتکایی بیشتر
در کشور در بخش انرژی ایجاد کرد.مدیرعامل
گروه اویک تأکید کرد :شرکتهای بزرگ انرژی
همچون اویک بهعنوان پیمانکار عمومی (،)GC
اپراتور یا توسعهدهنده نفتی ،باید بتوانند مجموعه
ظرفیتهای بالقوه کشور را در بخش باالدستی
صنعت نفت بــهکار گیرند و موتور محرک این
مجموعه باشند.وی مدل قراردادهای جدید نفتی
را قراردادی کارآمد و گرهگشا ارزیابی و تصریح
کرد :این مدل قراردادی در بخش باالدســتی
صنعــت نفت میتواند توانمندی شــرکتهای
اکتشاف و تولید ( )E&Pایرانی را شکوفاتر و در
یک برنامه درازمدت ،موجبات رشــد تدریجی و
پیوسته بخش خصوصی کشور را فراهم کند؛ در
بستر اجرایی این قرارداد ،میتوان فعالیتهایی را
برای بهکارگیری همه ظرفیت کاری شرکتهای
پیمانکاری ،مهندسی و سازنده تجهیزات ایرانی
تعریف کرد و بهکار گرفت.وی یادآور شــد :در
شرایط حاضر ،حضور شــرکتهای اکتشاف و
تولید ( )E&Pایرانی در بخش باالدستی صنعت
نفت و در توســعه و بهرهبرداری از میدانهای
هیدروکربوری متعدد و درک بهتر آنها از مبانی
فنی و مدلهای قراردادی ،زمینه مناسبی برای
یک جهش بزرگ در آینده صنعت نفت است .در
این صورت ،چنانچه محدودیتهای بینالمللی
سبکتر شود ،فرصتسوزی نخواهد شد و این
شرکتها با انتخاب شــرکای کاری مناسب و
تأمینکنندگان منابع مالی بینالمللی ،میتوانند با
محوریت شرکتهای ایرانی در اجرای طرحهای
توسعه و بهرهبرداری میدانهای هیدروکربوری
با شــتاب دوچندانی عمــل کنند.منوچهری با
تأکیــد بر اینکه صنعت نفت ایــران برای یک
جهش بزرگ در آیندهای نزدیک آماده اســت،
افزود :فرصت همکاری شرکتهای اکتشاف و
تولید ( )E&Pایرانــی در چارچوب مدل جدید

قراردادهای نفتی ،کمــک میکند تا میان آنها
مفاهمه ایجــاد و ادبیات کاری بین آنان تقویت
شود.
تعهد به خریداران سهام

منوچهــری بــا بیــان اینکه شــرکت
ســرمایهگذاری اهداف و صندوق بازنشستگی
صنعت نفت بهعنوان سهامداران اصلی اویک،
با حمایت و پشتیبانی خود ،میتوانند کمکهای
مؤثــری کنند ،بر لزوم تقویــت گروه اویک در
حوزه تأمین منابع مالی تأکید کرد و یادآور شد:
عرضه سهام شرکت اویک در بازار بورس ،این
مجموعه را به سوی فعالیتهای اقتصادی بیشتر
سوق داده و اکنون درک بهتری از اقتصاد ،منابع
مالی ،پول و پولســازی در این مجموعه ایجاد
شده است.وی با یادآوری فراهم شدن مقدمات
عرضه ســهام چهار شــرکت تابعه گروه اویک
در بــازار بورس ،ادامه داد :بدیهی اســت خرید
و فروش ســهام این شرکتها در بورس ،منابع
مالی چشــمگیری برای فعالیت در پروژههای
گروه اویک بهویژه در بخش باالدســتی فراهم
میکند.مدیرعامل گروه اویک با تأکید بر اینکه
عرضه سهام اویک و شــرکتهای تابع آن در
بورس ،این مجموعه را به یکایک کســانی که
سهامش را خریدهاند متعهد خواهد کرد ،گفت:
با ورود اویک به بــورس ،ابعاد کاری آن تغییر
کرده و تحــت نظارت دقیقتــری قرار گرفته
اســت ،از این رو ،باید با انگیزه و مراقبت بیشتر
و با هدفگذاری مناســبتر بهســوی توسعه
و پیشــرفت گام برداشــت تا همگام با پویش
خوداتکایی و اســتقالل اقتصادی کشور ،سهم
خود را در این مســیر که البته ناچیز هم نیست،
بهخوبی ایفا کنیم.
ظرفیتهای مطلوب با وجود آسیبهای
تحریم

وی یــادآور شــد :با وجود آســیبهایی که
تحریمهــا و محدودیتهای بینالمللــی بر پیکر
صنعت نفت و نیروی انســانی آن وارد کرده است،
اما کماکان بســترها ،امکانات و ظرفیتهای بسیار
خوبی برای رشــد و تعالی در کشور وجود دارد که
شــرکتهای بزرگ و پیمانــکاران عمومی ()GC
ایرانی ،بهعنــوان اصلیترین بخــش بهکارگیری
توانمندیهــای بالقوه کشــور ،موتورهای محرک
ســازندگی ،توســعه و رشــد هســتند .همچنین
شــرکتهای مهندسی و ســاخت تجهیزات ()EP
نیز موتورهای محرک تولیــد ،ارتقا و انتقال دانش
و خوداتکایی در داخل به شمار میروند.مدیرعامل
گروه اویک بــا بیان اینکه پس از دشــواریهای
ماههای اخیر ،انشــاءاهلل بهزودی گشایشی ایجاد
خواهد شد ،یادآور شد :باید حرکت در مسیر عملیاتی
کردن ظرفیتهای داخلی با پیوســتگی ،همافزایی
و کوشش مستمر ســامان بگیرد ،چراکه این توان
داخلی ،ظرفیت اساســی و نهادی کشور است که
دشــمنان را وادار به تسلیم میکند ،از این رو ،هنر
این است که در همین شرایط سخت و ویژه بتوان
چرخ اقتصاد ،صنعت و توســعه کشور را به گردش

مدیرعامل گــروه اویک با بیــان اینکه
شــیوع ویروس منحوس کرونا همگان را آزرده
و زندگــی و کار مردم را تحــت تأثیر خود قرار
داده اســت ،گفت :با وجود ایــن ،پیمانکارانی
هستند که با پیادهسازی برنامهها و انضباطهای
مناســب ،توانستهاند هم به کار خود ادامه دهند
و هم ایــن بیماری را در دفاتــر و کارگاههای
خــود کنترل کنند .از این رو با تغییر عادتهای
فردی و ســازمانی ،برقراری انضباطهای الزم
و مراقبت فراگیــر ،میتوان با کرونا مقابله کرد
و ضمــن آن ،هم فعالیتهــا را پیش برد و هم
از آســیب به نیروی انسانی جلوگیری کرد.وی
گفت :مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشــان،
راهبردهــا و رهنمودهای مهمی را تبیین کردند
که شرکتهای نفتی همچون اویک الزم است
به آنها توجه کنند و درباره تحقق این رهنمودها
بهویــژه در موضوعهای مرتبط بــا تحریمها،
حمایت از شــرکتهای داخلی و ضرورت کار،
کوشش و توسعه در کشور ،بهطور جدی اهتمام
دکتر غالمرضا منوچهری:
گروه اویک بخش گستردهای
از فعالیتها در صنایع مختلف
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
کشور را مدیریت ،راهبری
و اجرا میکند که از میان
پروژههای در دست اجرای
اویک ،میتوان از طرح ساخت
کارخانه «،»NGL3100
مجتمع پتروشیمی دهلران،
طرح توسعه میدانهای رامشیر
و منصوری ،مجتمع پتروشیمی
ن آذر
کیان و طرح توسعه میدا 
یاد کرد

داشته باشــند .در دیدارهای رئیسجمهوری و
دستاندرکاران و فعاالن صنعت و اقتصاد کشور،
مقام معظم رهبری بارهــا بر اجرای طرحهای
جمــعآوری گازهای همراه تأکید داشــتند که
طرح ساخت کارخانه « »NGL۳۱۰۰در دهلران
از ســوی شــرکت اویک هــم از جمله همین
طرحهای مهم اســت.وی همچنین با یادآوری
بیانات رهبری دربــاره اقدامهای بزرگی ک ه در
میدان عظیم پارس جنوبی و ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس در دوران تحریم انجام شده
است ،ادامه داد :گروه اویک در اجرای طرحهای
پارس جنوبی نقش چشــمگیری داشته است و
همچنین اویکو بهعنوان یکی از شــرکتهای
تابعه گروه اویــک ،در راهاندازی و بهرهبرداری
از پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس ،سهم بسزایی
داشته است.منوچهری با بیان اینکه گروه اویک
در اجرای طرحهای مهم و حساسی در صنعت
نفت همکاری داشته است ،گفت :اکنون اویک
در شــرایطی در صنعت نفت مشغول کار است
که این صنعــت در حال تجربــه مجموعهای
از ســختترین و کمنظیرتریــن تحریمهای
بینالمللی در طول یکصد ســال گذشته است
و با وجود این شــرایط ،به فعالیــت خود ادامه
میدهد و الزم است این فعالیت به موفقیتهای
چشــمگیری هم منتج شــود.وی با بیان اینکه
تحریمها و محدودیتهای بینالمللی از یکسو
و افت شــدید بهای نفتخام و بحران شــیوع
ویروس کرونا از ســوی دیگر ،شــرایط کار در
صنعت نفت را بسیار دشوارتر کرده است ،یادآور
شــد :با وجود این ،باید تالش شود با خالقیت،
ابتــکار ،مشــارکت ،همدلی ،اعتمــاد متقابل،
فعالیتها در اجرای طرحهای توســعه صنعت
نفت شتاب بگیرد.
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یادداشت
فرماندهان صحنه ،نسل جدید مدیران حوادث
صنعت نفت

سعیدسپهریکیان

ششــم مرداد ،نشســتی مجازی و تحت پروتکلهــای فاصلهگذاری
اجتماعی بهطور همزمان بین تهران ،اهواز و عسلویه برگزار شد که وزیر نفت
بهصورت ویدئوکنفرانس مهمان آن بود و مدیران شــرکتهای ملی مناطق
نفتخیز جنوب و پارس جنوبی به نیابت از ایشــان گواهینامههای بینالمللی
صالحیت حرفــهای فرماندهان حوادث صنعت نفــت را به فارغالتحصیالن
ایــن دوره راهبردی اعطا کردند .در این بین چهار نفر از کارشناســان ایمنی
مناطق نفتخیز جنوب و پنج نفر از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر گواهینامه
صالحیت حرفهای خود را به نیابت از وزیر محترم نفت از دســت مدیرعامل
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گرفتند.
سخنان بیژن زنگنه ،وزیر نفت و احمد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب در مورد اهمیت اچاسیی (بهداشــت ،ایمنی و محیط
زیســت) و آموزش سایر نیروهای سازمان در راســتای ارتقای سطح ایمنی
سرمایههای انسانی و تأسیسات فرآیندی که در چند خبر منتشر شد ،بهخوبی
گویای فرآیند آمــوزش و اعطای این گواهینامهها و اهمیت آموزش و انتقال
تجربههای مرتبط با مدیریت شــرایط اضطراری بود .اما آنچه در این گزارش
مورد کنکاش قرار میگیرد ،تصمیم مهم و سازندهای است که موجبات تربیت
نیروهایی کارآمد تحت عنوان «فرماندهان صحنه» را برای صنعت نفت کشور
فراهم آورد.داســتان تربیت فرماندهان صحنه ،حاصل تجربهها و درسهایی
است که در  ۱۰سال گذشته از خالل حوادث صنعتی نفت بهدست آمده است.
پس از حادثه آتشسوزی پتروشــیمی بوعلی در سال  ۱۳۹۵و عملیات مهار
فوران چاه  ۱۴۷رگ ســفید ،مدیران ارشــد و کارشناسان حوزه ایمنی نفت با
بازخوانی گزارشهای تحلیلی حادثه دریافتند که سرعت عمل در تصمیمگیری،
هماهنگی در اجرا و فرمانپذیری در تمامی مراحل عمل ،اصلیترین نقش را
در کنترل سریع حادثه و جلوگیری از گسترش عوارض و بروز خسارات بعض ًا
جبرانناپذیر دارد.تصمیم اصولی وزیر نفت و صدور دستور تربیت فرماندهان
صحنه ،روزآمدسازی ســازمان ایمنی و ایجاد وحدت رویه در عملیات مقابله
و مهار آتــش را در برنامههای اچاسیی این وزارتخانه قرار داد ،به نحوی که
در هشــتادونهمین جلسه شورای معاونت صنعت نفت و  ۲هزار و پنجاهمین
جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت در سال  ۹۶مصوب و مقرر شد نیروهای
زبده ایمنی با هدف عهدهداری فرماندهی صحنه ،با حضور در دوره تخصصی
ویژه ،با مدرنترین تکنیکها ،روشها و اســتانداردهای بینالمللی مواجهه با
مدیریت حوادث آشنا شوند و آموزشها و آزمونهای الزم را بگذرانند .فرآیند
انتخاب از یک فراخوان کلی برای تمامی رؤسا و کارشناسان ایمنی آتشنشانی
وزارت نفت با شــرایط سمت سازمانی مرتبط و ســن کمتر از  ۵۰سال آغاز
شــد؛  ۳۵۰نفر کاندیدای این دورهها شــدند که از آن میان  ۲۲۸نفر امکان
حضور در آزمون ورودی طــرح را پیدا کردند .برای گزینش نیروها ،مصاحبه
و آزمونی در دو مرحله برنامهریزی شــده بود :مرحله اول ،آزمون فنی ،رایانه،
زبان انگلیســی ،روانشناسی و هوش بود که بهمدت دو روز برگزار شد و پس
از انجام غربالگری ۱۱۰ ،نفر انتخاب شــدند .در مرحله بعد ،آزمونها در سطح
باالتری شامل آزمونهای رودررو افزون بر مصاحبههایی با محورهای مختلف
اعم از ارزیابی ریسک ،فرماندهی صحنه ،موارد تخصصی ایمنی /آتشنشانی
و تستهای پیچیده روانشناسی برگزار شد .یک شرکت خصوصی آزمونگر،
آزمونهای شبیهســازی را برگزار کرد و چهــار داور نیز بر این فرآیند نظارت
میکردند .سرانجام از این مرحله نیز  ۴۵نفر بهعنوان فرماندهان آینده صحنه
انتخاب و برای گذراندن دورههای تخصصی به خارج از کشــور اعزام شدند.
آزمون و مصاحبههای باال تحت نظارت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت و
اداره کل اچاسیی وزارت نفت انجام و محل برگزاری دورهها کشــور فرانسه
بود.شرکت  GESIPفرانسه ،یک شــرکت بینالمللی فرانسوی ،آموزش ۴۵
نفر را بهعهده گرفت .این مجموعه ،ســابقه درخشان آموزش آتشنشانی به
غولهای نفتی اروپا مثل توتال را در پرونده دارد .آموزشهای فنی ،اقدام پشت
میزی ،کار گروهی ،تببین چارت فرماندهی صحنه و سایر آموزشها بهصورت
فشرده توسط مدرســان این مجموعه ارائه شد .آزمونهای بازخوردگیری نیز
برای امتیازدهی برگزار شــد .در مرحله پایانی ،آموزشهای تخصصی عملی
در دستور کار قرار گرفت .سناریوهای مختلفی از جمله نشت گاز سمی عالوه
بر آتشسوزی مخازن ،مخازن تحت فشــار ،محوطههای عملیاتی ،خطوط
و تأسیســات تحت فشار و فوران چاه اجرا میشــد و هر یک از کارشناسان
نقشهای متفاوتی اعم از فرمانده صحنه ،مدیر بحران یا آتشنشان را برعهده
میگرفتند .بخش دیگری از آموزش ،شبیهسازی بود که در آن کارشناسان با
نرم افزار شبیهساز به راهکاریابی میپرداختند.آموزشها بهصورت روزانه مورد
پایش و آزمو ن قرار میگرفت .دو گروه این وظیفه را برعهده داشتند :گروه اول،
کارشناســان  GESIPو گروه دوم ،کارکنانی از صنعت نفت بودند که فرآیند
آموزش را براساس شرایط بومی صنعت نفت ایران نظارت و ارزیابی میکردند.
به گفته شرکتکنندگان ،آموزش انجام کار تیمی و گروهی ،کار با شبیهسازها،
پیادهســازی سناریوها ،روش کنترل سناریو ،آشنایی با روشهای نوین کار در
اتاق مدیریت بحران و ارتباط با رسانهها در شرایط خاص ،مهمترین مهارتهای
ارائهشده در این دوره بوده است.یک نکته اینکه به باور برخی فارغالتحصیالن
این دورهها ،شناسایی ،آشنایی و تهیه فهرستی از همکاران باتجربه و متخصص
صنعت نفت بســیار حائز اهمیت اســت ،چراکه این افراد میتوانند در شرایط
خاص ،تجارب و توانمندیهای خود را به اشتراک بگذارند و بهعنوان اتاق فکر
و مشاوران و حتی نیروهای خط اول عمل کنند .نکت ه دیگر اینکه قرار است یک
نظام واکنش سریع در شرایط اضطراری بهصورت نرمافزاری و سختافزاری
در مجموعه وزارت نفت پیادهسازی شود که کلیت آن در قالب نمودار جدیدی
تحت عنوان مدیریت شــرایط اضطراری طراحی خواهد شد که اساس آن بر
فعالیت سه گروه استوار است -۱ :گروه مدیریت بحران -۲ ،فرماندهی صحنه،
 -۳آتش نشــان /امدادگر.این تصمیمهای کالن و آن فرآیند کامال روزآمد و
حرفهای آموزش  ۴۵نفر از کارکنان صنعت نفت ،مؤلفههایی چون هماهنگی
سریع و بهنگام کارگروهها ،توان تصمیمسازی در کوتاهترین زمان ،حفظ آرامش
در زمان بروز حادثه و اتخاذ تدابیر متوالی براســاس پروتکلهای بینالمللی و
ایمــن را در بدن ه ایمنی صنعت نفت پررنگتر میســازد و این یعنی میتوان
اطمینان حاصل کرد که در صورت بروز حوادث اجتنابناپذیر در گستره صنعت
نفت و ســایر سازمانها ،آتشسوزیها در کوتاهترین زمان و با کمترین زیان
مهار شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد:

حمایتمجلسازفرآیندتوسعهدرغربکارون
رئیس کمیســیون انرژی مجلس
شــورای اســامی ،یکی از اولویتهای
اصلی این کمیسیون را حمایت از توسعه
میدانهای مشترک نفتی بهویژه در حوزه
غرب کارون عنوان کرد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از
شرکت مهندسی و توسعه نفت ،فریدون
عباسی در بازدید از میدان نفتی یادآوران،
تأسیســات فرآورش نفتی و چاه تولیدی
 F5با بیان این مطلب گفت :کمیسیون
انــرژی مجلس شــورای اســامی از
شــرکت ملی نفت ایران حمایت میکند
و هرگونــه کمبود و نواقصی که در روند
فعالیت و توسعه میدانهای نفتی غرب
کارون وجــود دارد بــا حمایت مجلس
برطرف میشــود.وی ضمن تشــریح
اهمیــت حوزه میدانهــای نفتی غرب
کارون و موقعیت راهبردی آنها ،به حائز
اهمیت بودن آن برای مجلس شــورای
اسالمی بهویژه کمیسیون انرژی مجلس
اشــاره کرد و افزود :یکی از اولویتهای
اصلی کمیسیون انرژی مجلس حمایت
از توســعه میدانهای مشــترک نفتی
بهویــژه در حوزه غرب کارون اســت.
در ایــن بازدید مقرر شــد مشــکالتی
کــه در گلوگاههــای توســعه بهمنظور
تکمیــل فازهای میدانهای مشــترک
غرب کارون وجود دارد در اســرع وقت
اطالعرسانی شــود تا کمیسیون انرژی
مجلس با رعایــت اولویتبندی و اتخاذ
راهبردهای جدید راهکارهای مناســبی
را برای ایجــاد ظرفیت تولیــد نفت تا
ســقف هدفگذاریشــده یک میلیون
و  ۲۰۰هزار بشــکه در روز در دســتور
کار قرار دهد.تــورج دهقانی ،مدیرعامل
شرکت مهندســی و توسعه نفت نیز در
این بازدیــد ضمن قدردانــی از حضور
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی و اعضای آن ،به عزم جدی این
شرکت برای سرعت بخشیدن به توسعه
در غرب کارون و اســتفاده حداکثری از
ظرفیتهای ایرانی اشاره کرد.
نظام پیمانکاری داخلی با اعتماد صنعت
نفت توسعه یافته است

در همین حال ،رئیس کمیســیون
انرژی مجلس شــورای اســامی ،رشد
ســازندگان و توســعه نظام پیمانکاری
داخلی را دســتاورد اعتمــاد و حمایت
مســتمر صنعت نفــت از ظرفیتهای
داخلی و دانش بومی برشمرد.به گزارش
دانــش نفت بــه نقل از شــرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،فریدون عباسی
در جریان سفر اعضای کمیسیون انرژی
مجلس شــورای اســامی به اســتان
خوزســتان ،در نشســت با معاون امور
تولید شــرکت ملی نفت ایران و مدیران
ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
گفت :با نگاهی به گزارش دستاوردهای
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،رشد
دانش و تجربه در بخش خصوصی استان
خوزســتان قابل مشــاهده است و این
در نتیجه اعتماد و حمایتهای پیوســته
صنعــت نفــت از ظرفیتهــای داخلی
محقق شــده اســت.وی با بیان اینکه
صنعت نفت بهعنــوان بخش حاکمیتی
باید با تقویت و حمایت از شــرکتهای
خصوصــی داخلــی ،پیمانــکاران قوی
بهوجود بیاورد که قادر باشند پروژههای
بزرگ صنعت نفت را بهخوبی اجرا کنند،
افزود :مستندات این دستاوردها در حوزه
ســاخت کاال و تجهیــزات صنعت نفت
نیــز میتواند برای اهداف آموزشــی و
پژوهشی در اختیار مراکز دانشگاهی قرار
گیرد.عباسی با اعالم آمادگی کمیسیون
انرژی مجلس بــرای همکاری و انجام
اقدامهای مشــترک ،ادامه داد :یکی از
اولویتهای این کمیســیون ،رفع موانع
پیــش روی صنعت نفت برای کمک به
توســعه و رفع محرومیت از استانهای
نفتخیز (بهویژه خوزستان) و تسهیل در

انجام اقدامهای مرتبط با مسئولیتهای
اجتماعی صنعت نفت اســت .کمیسیون
درصدد است در راستای رفع موانع پیش
روی صنعت نفــت از مجلس مصوبات
مناســب را دریافت کند تا بــا توجه به
محدودیتهــای موجــود در صادرات
نفت ،با انجام کارشناسیهای مشترک،
اعتبــارات مورد نیــاز صنعت نفت برای
پیشــبرد اهداف تولیــد از منابع داخلی
تأمین شــود.وی این کمیسیون را رابط
میان دیگــر کمیســیونها در مجلس
معرفی کرد و یادآور شد :مسائل مرتبط
بــا مناطق نفتخیز جنــوب در مجلس
پیگیری و از کمک دیگر کمیســیونها
در راستای سرعتبخشــی فرآیندهای
قانونی و اجرایــی طرحهای کالن این
شــرکت اســتفاده خواهد شد.عباســی
بر اولویت توســعه میدانهــا و محیط
پیرامونی و ضــرورت حمایت از بخش
خصوصی و ســازندگان داخلی و بومی
استانهای نفتخیز تاکید کرد و با اشاره
بــه ظرفیت و توان صنعــت نفت برای
تحرک بخشــیدن به نظام پیمانکاری و
بخش خصوصی توانمند داخلی ،خواهان
شناسایی ،تقویت و بهکارگیری بیش از
پیش سازندگان استانهای نفتخیز در
پروژههای نفتی شد.
پیشبرد کارها با وجود تحریم و کرونا

فرخ علیخانی ،معــاون امور تولید
شــرکت ملی نفــت ایران نیــز در این
نشســت ،به طرحهای بزرگ اجرا شده
در حوزه عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب
اشــاره کرد و گفت :این شرکت با وجود
فشارهای ناشی از تحریم و شرایط حاد
ناشــی از کرونا ،برنامههــای راهبردی
شــرکت ملی نفت ایران در حوزه توسعه
میدانهــا ،افزایــش تولید ،بازســازی
و نوســازی تأسیســات و اخیــراً طرح
ملی انتقال نفت ســنتزی را با شتاب و
انگیزهای دوچندان دنبال کرده است.وی
با اشــاره به قدمت تأسیسات فرآورشی،
به انتخــاب مجتمع شــماره یک اهواز
بهعنوان پایلوت و الگوی طرح بازسازی
تاسیســات نفتی اشــاره کــرد و افزود:
برای انجام این مهم و نیز ســاماندهی
خطوط لوله ،گروههای کاری تخصصی
تشکیل شده اســت که پیگیری مستمر
این مهم را در دســتور کار دارند .معاون
امور تولید شرکت ملی نفت ایران ،توجه
به رفع مشــکالت سازندگان و پرداخت
کامل مطالبات معوقه آنان در اواخر سال
گذشته را نیز از جمله تالشهای شرکت

ملی نفــت ایران بــرای تقویت بخش
خصوصی و توســع ه نظــام پیمانکاری
داخلی برشمرد.
تحقق  ۱۰۴درصدی تولید تکلیفی
نفتخیز در سال ۹۸

احمد محمدی ،مدیرعامل شرکت
ملــی مناطــق نفتخیز جنــوب نیز در
این نشســت دســتاوردهای بزرگ این
شــرکت را نتیجه عــزم و اراده و تعهد
کارکنان ســازمان و مشارکت همهجانبه
بخشخصوصــی بهویژه ســازندگان و
پیمانکاران داخلی و بومی دانست و افزود:
سال گذشته با وجود تحریمهای ظالمانه
موفق شدهایم توان تولید نفت خام را به
میزان  ۱۰۴درصد برنامه ابالغی محقق
ســازیم.وی اجــرای طرحهــای کالن
این شــرکت از جمله ابرپروژههایی مثل
نگهداشــت و افزایش توان تولید (طرح
 ۲۸مخــزن) ،طرح جمــعآوری گازهای
مشــعل و طرح بازســازی و نوســازی
تأسیسات روسطحی را زمینهای مناسب
برای تقویت و توانمندسازی شرکتهای
ایرانی و ســازندگان داخلی برشــمرد و
اظهــار کــرد :امیدواریــم در آینده این
شرکتها بتوانند پروژههای توسعه میدان
در بیرون از مرزهای کشــور را مدیریت
کنند و به صدور خدمات فنی و مهندسی
در حوزه نفت دســت پیدا کنیم.محمدی
در بخشــی دیگــر از گزارش خــود ،به
اجرای طرح جمعآوری گازهای مشــعل
با مشارکت صنایع پتروشیمی و هلدینگ
خلیج فارس اشاره کرد و گفت :با اجرایی
شــدن این دو قرارداد ،تا سه سال آینده،
کل گازهای ارسالی به مشعل در شرق و
مرکز استان خوزستان جمعآوری میشود
و در آینده نیز شــاهد آن خواهیم بود تا
طرح جمعآوری گازهای مشــعل شمال
اســتان خوزســتان را به قرارداد ببریم.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب این طرح را یکی از آمال و اهداف
ملی صنعت نفت برشمرد که تحقق آن از
حیث ابعاد زیستمحیطی و ایجاد ارزش
افزوده برای کشــور بســیار حائز اهمیت
است.محمدی در پایان به موفقیتها در
حوزه ساخت داخل نیز اشاره و اظهار کرد:
با کمک ســازندگان و تأمیــن کنندگان
ایرانی ۸۰ ،درصــد کاال و مواد مورد نیاز
را از داخل تأمین میکنیم.
مصوبههای مجلس میتواند به ایجاد
تحوالت مثبت اجتماعی کمک کند

در همین حال ،رئیس کمیســیون
انــرژی مجلس شــورای اســامی در

بازدیــد از پروژههای صنعــت نفت در
مسجدســلیمان ،گفت :مجلس میتواند
بــرای ارتقای ســطح رفــاه عمومی و
بهمنظــور ریلگــذاری بــرای حرکت
بهتر دولت ،با طــرح و تصویب قوانین
کارشناســی شــده به تحــوالت مثبت
اجتماعی کمک کند .فریدون عباسی در
ادامه ســفر خود به استان خوزستان ،به
مسجدســلیمان رفت و پس از اطالع از
روند پیشرفت پروژههای صنعت نفت در
این شــهر ،گفت :چون تمرکز صنایع در
استان خوزستان است ،انتظار این است
که این اســتان و بهخصوص شهر اهواز
زیرســاختها و امکانات درخوری نظیر
بزرگترین بیمارســتان فوقتخصصی
کشــور را داشــته باشــند ،اما در عمل
میبینیم که این اســتان از مشــکالت
عدیده بهویژه در بخش بهداشت و درمان
رنج میبرد.وی با بیان اینکه مطالبهگری
و ایفای نقش مســئولیتهای اجتماعی
در این حوزه یک توقع بجاســت و الزم
اســت قوانین مربوطه از سوی مجلس
اصالح و دســت دولــت و وزارتخانهها
از جملــه وزارت نفــت در این خصوص
بیشتر باز شود ،ادامه داد :چنانچه ب ه هر
دلیل دولت الیحههای اثربخش مدنظر
مجلــس را ارائه نکند ،خــود نمایندگان
و مجلس میتوانند برای ارتقای ســطح
رفاه عمومی و بهمنظور ریلگذاری برای
حرکت بهتر دولت ،بــا طرح و تصویب
قوانین کارشناســی شــده به تحوالت
مثبــت اجتماعی کمک کنند.عباســی
گفت :با ایجاد ظرفیتهای پاالیشــی و
پتروشیمی ،میتوان ضمن جلوگیری از
خامفروشــی ،به ایجاد اشتغال و توسعه
صنعتــی ،ایجاد ارزش افزوده و کســب
درآمدهــای بیشــتر در مناطق جنوب و
جنوب غرب کشور اقدام کرد.
همه باید به مسجدسلیمان توجه کنند؛
نه صرفا نفت

فرخ علیخانی ،معــاون امور تولید
شــرکت ملی نفــت ایران نیــز گفت:
مسجدسلیمان نقطه رویش و مبدأ تاریخ
نفت اســت و تاریخ صنعت نفت ایران
با مسجدســلیمان اصالت مییابد.وی با
بیان اینکه در حوادث و مشــکالت یک
ســال گذشــته و در بحرانهای جدی
مانند ســیالب و زلزله ،نفــت در کنار
مردم بــوده و با گســیل و بهکارگیری
تجهیزات لجستیکی ،پرداخت هزینهها
و کمکرســانی و ارائــه خدمــات به
شــهروندان تا حد ممکن برای کاهش

آالم آنان تــاش کرده اســت ،افزود:
حق مسجدسلیمان این نیست و باید به
این منطقه توجه بیشــتری شود و الزم
است دیگر وزارتخانهها نیز در این زمینه
نقشآفرینی کنند.علیخانی با اشــاره به
اینکه طبق قانون ،بودجه شــرکت ملی
نفــت ایران محدود بــه  ۱۴.۵درصد از
درآمد حاصل از فروش نفت است ،گفت:
وزارت نفــت با وجود اینکه با مشــکل
تأمین نقدینگی و درآمد مواجه اســت،
در ارتبــاط با عمــران و آبادانی مناطق
نفتخیــز و انجام پروژههــای مرتبط با
مســئولیت اجتماعی از هیچ کوششــی
فروگذار نمیکند.
تالش نفت برای رفع مشکالت
مسجدسلیمان

احمد محمدی ،مدیرعامل شرکت
ملی مناطق نفتخیــز جنوب نیز گفت:
مشاهده یکســری از نیازهای اولیه و
بر زمین مانده برخی شهرستانها ،جای
ناراحتی دارد و هیچ مســئولی دوســت
نــدارد ببیند مردمش با این مشــکالت
دســت و پنجه نرم میکننــد؛ اما چاره
کار ،ریشــهیابی و تشــخیص علــل و
عوامــل و ارائه راهحل مناســب و قابل
اجرا برای رفع اساســی این مشــکالت
از ســوی همه دســتگاههای مرتبط با
موضوع اســت.وی افزود :با وجود همه
موانــع و محدودیتهای مالی ناشــی
از تحریمهــا ،مدیریت عمــران مناطق
نفتخیز شرکت ملی نفت و بهرهبرداری
نفت و گاز مسجدسلیمان در حد امکان
و در چارچوب مقررات ،نســبت به رفع
مشکالت مردم مسجدسلیمان و شهرها
و روستاهای این منطقه تالش کردهاند.
محمدی همچنین به دستاوردهای طرح
توسعه  ۲۸مخزن مناطق نفتخیز جنوب
که بخشــی از آن در مسجدســلیمان
پیگیری میشــود اشاره کرد و گفت :در
اجرای این طرح اهدافی همچون ایجاد
اشتغال بومی ،توانمندسازی پیمانکاران
و سازندگان ملی و محلی ،حداکثرسازی
کاالی ســاخت داخــل و ایجاد ظرفیت
افزایش و نگهداشــت تولیــد ،پیگیری
میشود و الزم اســت مسئوالن محلی
در اجرای بهنگام این طرح یاریرســان
ما باشــند .افزون بر ایــن طرح ،مناطق
نفتخیز جنــوب با طرحهای جمعآوری
گازهای مشعل در مناطق شرق و مرکز
خوزســتان ضمــن حفاظــت از محیط
زیســت به ایجاد ثروت و ارزش افزوده
برای کشور اقدام کرده است.

تحلیل
گفتمان
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با امضای تفاهمنامهای بین پتروشیمی اروند و یک شرکت دانشبنیان؛

تولید آند و کاتد واحد کلر آلکالی در ایران آغاز شد
تفاهمنامــه همــکاری شــرکت

دانشبیــان در زمینه پوشــشدهی و
تعمیرات ســلهای واحد کلرآلکالی این
مجتمع امضا شد.

حسن نشانزاده ،مدیرعامل
پتروشیمی اروند :این
پنجمین تفاهمنامه اروند
در سال جاری در راستای
داخلیسازی است و تا پایان
سال این تفاهمنامهها که
مرحله قرار میرسد به
 ۱۲مورد میرسد

یادداشت
ضرورت ها و مزيت هاي شفافيت درآمد
همه مشاغل

مهندس حسین میرافضلی

پتروشــیمی ارونــد و یــک شــرکت

بــه گــزارش دانــش نفــت به
نقــل از شــرکت صنایع پتروشــیمی
خلیجفارس ،آیین امضــای تفاهمنامه
همکاری شرکت پتروشــیمی اروند و
شرکت آتیهپردازان شــریف در زمینه
پوشــشدهی و تعمیــرات ســلهای
واحد کلرالکالی پتروشــیمی اروند روز
یکشنبه ۱۲ ،مردادماه با حضور مدیران
هلدینگ خلیج فارس ،پتروشیمی اروند
و این شــرکت دانش بنیان در شهرک
صنعتی زاگرس برگزار شــد.محمدرضا
سلیمانزاده ،مدیر تولید شرکت صنایع
پتروشــیمی خلیجفارس در این مراسم
گفت :امروز روز بسیار مبارکی برای این
شرکت اســت ،زیرا جمعی از نخبگان
کشور توانســتند کار جدیدی را انجام
دهند و با اتــکا به دانش و همت خود،
محصولــی تولید کنند که در شــرایط
تحریم بسیار گرهگشاست.وی با تأکید
بر اینکه سیاســت راهبردی هلدینگ
خلیجفــارس ،تأمیــن نیازمندیها از
داخل کشــور است ،اظهار کرد :باوجود
تحریمها و مشــکالت ناشی از آن در
دو ســال اخیر تحوالت بســیار خوبی
در راستای داخلیســازی تجهیزات و
قطعــات در هلدینگ صــورت گرفته
است.سلیمانزاده ادامه داد :اروند ،یکی
از پیشروترین پتروشــیمیها در تولید
داخل اســت و اگر از اقدامهای خوبی
که در زمینه داخلیســازی انجام داده
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غفلت میکــرد حتی تولید این مجتمع
ممکن بود متوقف شود.وی یادآور شد:
هلدینگ خلیج فارس ،حمایت از صنعت
داخلــی و شــرکتهای دانشبنیان را
اثبات کرده و هر شرکت دانشبنیان و
داخلی که بتواند مشکلی از ما حل کند
را حمایت خواهیم کرد.
ریسک ساخت داخل را پذیرفتهایم

حســن نشــانزاده ،مدیرعامــل
پتروشــیمی اروند نیز در این مراسم با
اشاره به نامگذاری سال  ۹۹به نام جهش
تولید از ســوی رهبر معظــم انقالب،
گفت :یکی از مؤلفههای قدرت ،نداشتن
وابستگی در اقتصاد و قطع زنجیرههای
وابستگی اســت و داخلیسازی هم به
قطع این زنجیــره کمک میکند و هم
در شــرایط فعلی موجــب جهش تولید
میشود.وی با بیان اینکه شرکت اروند
تولیــد یک درصــد کلر دنیــا را انجام

میدهــد و از بزرگتریــن زنجیرههای
کلــر دنیاســت ،اظهار کــرد :اروند که
تأمینکننده خوراک کلر پتروشیمیهای
بندر امــام ،غدیر ،کارون و خوزســتان
است ،امروز این افتخار را دارد که اعالم
کند با همکاری یک شرکت دانشبنیان
تولید آند و کاتد را آغاز کرد.نشــانزاده
تصریح کرد :این پنجمیــن تفاهمنامه
ارونــد در ســال جــاری در راســتای
داخلیسازی اســت و تا پایان سال این
تفاهمنامهها که مرحله قرار میرسد به
 ۱۲مورد میرسد.مدیرعامل پتروشیمی
اروند ادامه داد :در مجموعه خلیج فارس
سیاســت راهبردی ،حمایت از ســاخت
داخل اســت و تنها هلدینگی است که
در آییننامــه معامالتی خود ،ممنوعیت
خرید اجناس و قطعــات از خارج را در
صورتــی که امکان تهیــه آن در داخل
وجود دارد ،گنجانده اســت.وی با اشاره

به اینکه ساخت داخل و بومیسازی هر
فناوری ،ریسکهای ناشناختهای دارد،
امــا با توجه به دانــش و همت جوانان
متخصص این ریســک را پذیرفتهایم و
با اعتماد به شرکتهای دانش بنیان به
نتایج بسیار خوبی رسیدهایم ،گفت :این
قرارداد پنج فاز دارد و تنها در فاز نخست
از خروج یک میلیون دالر ارز از کشــور
جلوگیــری میکند و امیدواریم در آینده
نزدیک حتی این شــرکت به ارزآوری
برای کشور هم برســد.محمدی ،مدیر
پروژه و فنی طرح هم در این مراســم
بــا بیان اینکه این پــروژه از خرداد ۹۶
با همــکاری  ۱۵نفر از دانشآموختگان
بهترین دانشــگاههای ایران و همچنین
دانــش آموختگانــی از فنالند و آمریکا
آغاز بــهکار کرد ،گفت :بــرای به ثمر
رســیدن این پروژه که پنج ماه اســت
در ســرویس قرار گرفته ،بیش از ۵۷۰

محمدرضا سلیمانزاده ،مدیر
تولید شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس :سیاست راهبردی
هلدینگ خلیجفارس ،تأمین
نیازمندیها از داخل کشور است و
باوجود تحریمها و مشکالت ناشی از
آن در دو سال اخیر تحوالت بسیار
خوبی در راستای داخلیسازی
تجهیزات و قطعات در هلدینگ
صورت گرفته است

بازدید از شــرکت در ماهشهر ،بیش
از  ۸۰ســاعت بازدیــد و تماس بین دو
شرکت در تهران ،بیش از  ۱۳۱۰تست
نمونههای مختلــف و بیش از  ۶۳هزار
نفر ساعت در سه سال گذشته روی این
پروژه کار انجام شده است.

طراحی پتروپاالیشگاهها متناسب با نیاز روز بازارها
جای تبدیل نفتا به بنزین ،از شکســت حرارتی نفتا در
پاالیشگاه استفاده شده و در نتیجه به جای تولید بنزین،
محصوالت پتروشــیمیایی با ارزشــی مانند پروپیلین و
اتیلن تولید میشــود .در واحدهای مورد اشاره در سطح
دنیــا ،تولید بنزین از روشهــای جایگزین و به کمک
واحدهای شکســت حرارتی یا شکســت کاتالیســتی
نفت کوره از طریق واحدهای کک ســازی تأخیری یا
واحدهای کراکینگ کاتالیســتی بستر سیال ()RFCC
انجام میشود.

نکته ای که ســازندگان پتروپاالیشگاه باید بدانند
طراحی واحدهای مذکور متناســب بــا نیازهای روز دنیا
اســت .زیرا روند رشد تقاضای محصوالت نفتی در آینده
میتوانــد نقش مهمی در فروش محصوالت آن داشــته
باشد.

بــه گزارش خبرنــگار مهر ،یکــی از بخشهای
تحریمهای اقتصادی ،تحریم خرید نفت ایران است که
صادرات و فروش نفت کشور را با چالش رو به رو کرده
اســت ،هر چند این روند صادرات متوقف نشده ،اما به
هــر حال میتوان برای بخشــی از نفت که فروش آن
چالشی شــده برنامه ریزی داخلی کرد تا به این ترتیب
عالوه بر فاصله گرفتن از خام فروشــی و ایجاد ارزش
افزوده ،میزان کاهش تکلیفی تولید کشــور نیز کاهش
یابد.یکی از راهکارهایی که با هدف استفاده از خوراک
نفتی طراحی شــد ،احداث پتروپاالیشــگاه ها اســت.
طرحی ضدتورمی که میتواند تأثیر به سزایی در جذب
نقدینگی داشته باشد .با هدف جلوگیری از خام فروشی
که یکی از اهداف بلند مدت اقتصاد ایران و مورد تاکید
رهبر انقالب اســت ،طرح احداث پتروپاالیشــگاه ها با
اســتفاده از ســرمایه مردمی در دستور کار مجلس قرار
گرفت .طرحی که تالش دارد بخشی از نقدینگی موجود
در کشور را به ســوی بخش مولد اقتصاد هدایت کرده
و ضعف ســرمایه گذاری خارجی را تــا حدی مدیریت
کند.عالوه بر این ،بازار فــروش فرآورده برخالف نفت
خام ،در کشورهای همسایه ایران بسیار گسترده است.به
گفته متخصصین یکی از نکاتی که باید مجریان ساخت
ایــن واحدهای پتروپاالیشــگاهی به آن توجه داشــته

بازدهی  ۲برابری پتروپاالیشگاه ها

باشــند ،طراحی واحدهای مذکور متناســب با نیازهای
روز دنیا است .زیرا روند رشد تقاضای محصوالت نفتی
در آینده میتواند نقش مهمــی در فروش محصوالت
پتروپاالیشگاه داشته باشد .برای این کار ضروری است
به جای طراحــی الگوهای قدیمی پاالیشــی با درجه
پیچیدگی پایین ،به طراحی واحدهای پتروپاالیشگاهی
جدید که حاوی فرآوردههای پتروشــیمیایی نیز هستند
اقدام شود تا بتواند با کمترین مانع در آینده ،محصوالت
خود را به فروش برســاند و به وسیله آن ارزش افزوده
بیشتری کسب کند.
تبدیل سوخت جت به الفین

به گــزارش خبرنــگار مهر ،یکــی از روشهای
مطرح برای طراحی پتروپاالیشــگاه ،تبدیل کروســین

(ســوخت جت) به محصوالت الفینی است .اما با توجه
به اینکه کروسین بیشترین قیمت را در میان سوختها
و فرآوردههای پاالیشــی دارد و همچنیــن با توجه به
افزایش مصرف تقاضای سوخت هوایی به نظر میرسد
این گزینه برای آینده مناســب نباشــد .به همین دلیل
بهتر است سوخت جت تولیدی در پاالیشگاه باقی مانده
و به محصوالت پتروشــیمیایی تبدیل نشود.روش دوم
برای طراحی یک پتروپاالیشگاه ،تبدیل نفتای خروجی
از برج اتمسفریک به محصوالت الفینی به جای تبدیل
نفتا به بنزین است .در واحدهای پاالیشی ایران ،نفتای
خروجی از برج اتمسفریک عمدت ًا وارد واحد ریفورمینگ
شــده و پس از آن به بنزین تبدیل میشــود .این امر
در حالی اســت که در بسیاری از پاالیشگاههای دنیا به

مطالعات اقتصادی نشان میدهد که برای ساخت
یک پاالیشــگاه  ۲۵۰هزار بشکهای ،میزان  ( IRRنرخ
بازدهــی داخلی) طرح در حدود  ۱۲.۵درصد اســت .در
حالی که اگر از واحد شکســت بخار در این پاالیشگاه
استفاده شود ،میزان  IRRطرح به  ۳۰.۷درصد میرسد.
در نتیجه میتوان گفت نرخ بازده داخلی ســاخت یک
پتروپاالیشــگاه با واحد شکســت بخار بیش از  ۲برابر
پاالیشــگاه اســت.به گزارش خبرنگار مهر ،این طرح
توانســت عالوه بر حمایت مجلس شــورای اسالمی،
رضایــت و حمایت دولت را نیز کســب کند .آئین نامه
اجرایی آن تدوین و ابالغ شــد و طبق آخرین اطالعات
گپهای موجــود درباره نحوه تخصیص تنفس خوراک
در حال بررســی و حل و فصل است .نکتهای که درباره
این طرح باید مورد توجه ویژه قرار گیرد یک آغاز دقیق،
محکم و منسجم است تا در آینده بتواند گام بزرگی در
صنعت نفت کشور و کاهش وابستگی به خام فروشی و
همچنین کاهش نقدینگی بر دارد.

در كشورهاي مترقي درآمد اقشار و حرفه هاي
مختلف شفاف است و بر اساس اين شفافيت درآمد،
ماليات بر درآمد همه افراد طبق چارچوب و فرمول
مشخصي اعمال مي شود مثال در يك كشور اروپايي
اگر مجموع درآمد زن و شوهر كمتر از  10هزار يورو
در ماه باشد حدود  30درصد ماليات پرداخت مي
كنند اما اگر مجموع درآمد زن و شوهر باالي ده
هزار دالر باشد به نسبت مشخصي درصد ماليات
دريافتي از آنها افزايش مي يابد و حتي بعضا براي زن و شوهر صرفه ندارد
كه هر دو سر كار بروند و در كنار آن بخواهند براي بچه ها پرستار استخدام
كنند و هزينه هاي نگهداري فرزندان را پرداخت نمايند .در آن كشورها درآمد
پزشكان ،بازاريان ،طال فروشان و كاركنان و مديران دولتي و بخش خصوصي
شفاف است و بر اساس آن درآمد ها ماليات ها محاسبه مي شود و چنانچه هر
كسي درآمدهاي خود را پنهان و كتمان نمايد و اين موضوع مشخص شود بايد
جرائم سنگيني پرداخت نمايند .اين شيوه به عدالت بسيار نزديك است و هر
چه از اين شيوه فاصله داشته باشيم در واقع از عدالت فاصله گرفته ايم .البته
در آن كشورها اينگونه نيست كه شفافيت در درآمدها به مفهوم نمايش ميزان
درآمد ماهيانه افراد براي مردم باشد بلكه اين شفافيت درآمدها صرفا در سامانه
مالياتي وجود دارد كه اطالعات آن تا حدودي محرمانه است و صرفا اطالعات
آن در اختيار مسئولين امور مالياتي خواهد بود .مردم هم حق تجسس از درآمد
يكديگر را ندارند و اين عمل قبيح و زشت انگاشته مي شود .آري شفافيت
درآمدها براي ايجاد عدالت درپرداخت ماليات امري ضروري است .پيشنهاد مي
شود سامانه اي با نرم افزار و پشتوانه قوي راه اندازي گردد و همه افرادي كه
شغل و درآمدي دارند مكلف باشند هر سال درآمدهاي خود را در آن سامانه
ثبت نمايند .چنانچه مشخص گردد شخصي اطالعات در آمدي خود را بطرز
معني داري كمتر از حد واقعي ثبت نموده ،مي بايست جرايم سنگيني پرداخت
نمايد تا هزينه سوء استفاده و كتمان درآمدهاي واقعي افزايش يابد و به دنبال
آن احتمال بروز تخلف كاهش خواهد يافت .اين شفافيت به نفع همه از جمله
به نفع مديران دولتي است چرا كه سيستم از اتهام زني به آنها جلوگيري مي
كند .ممكن است مديري با تخصصي كه در خريد و فروش سهام و انواع
خريد و فروش ها در بازار بورس دارد بتواند در طول يكسال دارايي و سرمايه
خود را چندين برابر نمايد مثال صدها ميليون تومان وام دريافت نمايد و در
زمان مناسب ارز يا طال خريداري و در زمان مناسب ديگر آنها را بفروشد و
در بازار بورس داخل و خارج كشور سرمايه گذاري نمايد و به اين ترتيب در
مدت كوتاهي صاحب سرمايه قابل توجهي شود وقتي تمامي اين فعاليت ها
با جزئيات در سيستم بانكي و سامانه مالياتي كه يه سيستم بانكي متصل است
شفاف باشد هيچ كس نمي تواند به اين شخص اتهامي وارد نمايد و وي را
در معرض تهمت و اتهام قرار دهد چرا كه وي بابت همه خريد و فروش ها و
فعاليت هاي اقتصادي كه انجام داده ماليات آنها را پرداخت نموده و شفاف عمل
كرده مشخص است در چه ساعتي از روز يا شب خريد و فروش خود را ثبت
نموده و از طريق چه سامانه هايي اين فعاليت ها را انجام داده چقدر سود داشته
و چقدر زيان نموده است .اميد است اين سامانه جامع مالياتي هر چه سريعتر راه
اندازي شود و همه فعالين اقتصادي در ايران خود را مكلف به اعالم درآمدها و
هزينه هاي عمده ساالنه خود در اين سامانه نمايند.
ن و شهرسازی:
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسک 

سامانه پایش مصرف انرژی هفته دولت
افتتاح میشود

رئیــس مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی از راهاندازی
ســامانه پایش مصرف انرژی در هفته دولت خبر داد و گفت :ســازمان
نظام مهندسی ساختمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو
ضلع دیگر راهاندازی این سامانه در کنار وزارت را ه و شهرسازی هستند.
به گــزارش دانش نفت به نقــل از پایگاه خبــری وزارت راه و
شهرسازی محمد شکرچیزاده ،درخصوص روند راهاندازی سامانه پایش
ن و شهرسازی
انرژی گفت :دفتری از ســوی مرکز تحقیقات راه ،مسک 
برای ســامانه پایش انرژی راهاندازی شده که در حال آمادهسازی دفتر
ن و شهرســازی از احتمال
هســتیم.رئیس مرکز تحقیقات راه ،مســک 
راهاندازی سامانه پایش مصرف انرژی در هفته دولت با حضور وزیر راه
و شهرسازی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبرداد و افزود:
ســامانه پایش مصرف انرژی با هماهنگیهایی که با معاونت فناوری
دفتر ریاســت جمهوری انجام دادیم ،مقرر شده تا این سامانه در هفته
دولت با حضور وزیر راه و شهرســازی و معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری افتتاح شود.وی تصریح کرد :چنانچه سامانه راهاندازی شود به
شکل آنالین میتوان اطالعات مربوط به مصرف انرژی در ساختمانها
را جمعآوری کرد کــه این اطالعات میتواند پایــه برنامهریزی برای
شــرکتهای خدمات انرژی و همچنین سیاستگذاران این حوزه باشد
و اطالعات پایه را به آنها ارائه دهد .شــکرچیزاده با اشــاره به اینکه
هماکنون آمار دقیق از مصرف انرژی در نقاط مختلف کشــور ،با توجه
به نوع ساختمانها و نوع بهرهبرداران وجود ندارد ،گفت :نبود آمار دقیق
از میزان مصرف انرژی در ســاختمانهای مختلف ،برنامهریزیها را با
مشــکل مواجه کرده است .با راهاندازی ســامانه پایش مصرف انرژی،
اطالعات مصرف متوســط انرژی در ساختمانها اســتخراج میشود.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی با بیان اینکه قانونگذار
راهاندازی ســامانه پایش مصرف انرژی را برعهده مرکز تحقیقات راه،
مسکنوشهرســازی گذاشته است ،از همکاری و اعالم آمادگی سازمان
نظام مهندسی ســاختمان برای راهاندازی این سامانه خبر داد و افزود:
سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز تحقیقات را در اجرای این پروژه
همراهی میکند.وی عنوان کرد :ســازمان نطام مهندسی ساختمان در
ارتباط با برنامهریزیها برای کاهش مصرف انرژی در ســاختمانهای
در ســالهای گذشــته فعالیتهای مؤثری انجام داده است و بسیاری
از اســتانها نرمافزارهایی را برای پیادهسازی مبحث  ۱۹مقررات ملی
ساختمان و صرفهجویی در مصرف انرژی طراحی کردهاند.
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عزم شرکت ملی گاز برای استقرار سامانه
یکپارچه و مکانیزه مدیریت عملکرد

مدیر مهندسی ساختار و دبیر کمیسیون بهرهوری شرکت ملی گاز ایران از
عزم مدیریت مهندسی ساختار برای استقرار سامانه یکپارچه و مکانیزه مدیریت
عملکرد در سطح این شرکت خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران ،مجید کشاورز
اظهار کرد :در دومین نشســت کمیسیون مدیریت بهرهوری با حضور معاون
وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایران ،نتایج اولیه ارزیابی عملکرد
برش ملی که حاکی از کسب نتایج بهتر نسبت به سال  ۹۸بود تشریح شد و
نقاط قوت و فرصتهای بهبود توسط اعضای حاضر مورد بررسی قرار گرفت
و راهکارهای ارتقای این امتیازها در ارزیابی نهایی که از سوی سازمان اداری
و اســتخدامی کشور انجام خواهد شد ،ارائه شــد.وی افزود :در این نشست،
چارچوب مدل ارزیابی عملکرد شرکتهای تابع نیز تشریح شد که تبعیت از
یک الگوی یکپارچه برای ارزیابی شرکتها مورد تأکید مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران قرار گرفت.مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز هدف از طراحی
این الگو را استقرار سامانه یکپارچه و مکانیزه مدیریت عملکرد در سطح این
ی شدن این مدل ،همه ارزیابی
شــرکت عنوان کرد و گفت :امســال با اجرای 
عملکردهای درونسازمانی شامل ســرآمدی و تعالی ،راهبرد مدیریتهای
هماهنگی امور گازرسانی و هماهنگی و نظارت بر تولید ،سالمت نظام اداری،
ارزیابی عملکرد اچاسیی و ...در قالب این سیستم یکپارچه خواهد شد.کشاورز
تصریح کرد :این الگــو در  ۶محور عمومی و یک محور اختصاصی طراحی
شده و هماکنون در مرحله تبادل نظر با مدیریتها و واحدهای ستادی است
کــه پس از تدوین ،نظامنامه مربوطه با تصویب مدیرعامل و هیئت مدیره به
ذینفعان ابالغ میشود و همزمان هماهنگیهای الزم درباره استقرار سامانه
مکانیزه ارزیابی عملکرد ،با مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات انجام خواهد
شد و سرانجام این نظام امسال مبنای ارزیابی عملکرد شرکتهای تابع قرار
خواهد گرفت.
در  ۳ماه نخست امسال محقق شد؛

افزایش  ۲۰درصدی گاز تزریقی به خط سراسری
توسط پاالیشگاه ایالم

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش  ۲۰درصدی گاز تزریقی

به خط سراسری توسط این پاالیشگاه در سه ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،روحاهلل نوریان
در دیدار با ســارا فالحی نماینده ایالم ،ایوان ،ســیروان ،چرداول ،هلیالن،
مهران و ملکشــاهی در مجلس شورای اســامی با بیان اینکه در سه ماه
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ،رشد قابل توجهی در
زمینه تولیدات این شرکت محقق شده است ،گفت :میزان گاز تزریقی به خط
سراســری  ۲۰درصد ،میعانات گازی  ۶درصد ،گوگرد  ۲۱درصد و الپیجی
بیش از  ۳۶۰درصد افزایش یافته است.وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این
پاالیشــگاه در سال  ۸۲آغاز شد و در ســال  ۸۶به بهرهبرداری رسید ،اظهار
کرد :ظرفیت اســمی فاز نخست  ۶.۸میلیون مترمکعب گاز بوده که یکی از
اهداف احداث آن تأمین پایدار گاز غرب کشور بوده است.مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز ایالم افزود :محصولمحور بودن و تولید محصوالت متنوع سبب
شــده که این مجموعه صنعتی در حوزههای مختلف به اقتصاد کشور کمک
شــایانی کند.نوریان همچنین با بیان اینکه امسال برنامههای مدونی برای
افزایش تولیدات و بازاریابی محصوالت تولیدی در دست اقدام است ،تصریح
کرد :پیگیری و رفع مشــکالت دمایی واحدهــای آمین و بازیافت اتان ،رفع
مشکل ناپایداری نیروگاهها و ارتقای سیستم کنترل کمپرسورهای زیمنس و
بویلرهای فشار پایین و راهاندازی واحد شیرینسازی اتان ،از پروژههای مهم
در حال پیگیری در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصوالت و کاهش
توقفات ناخواست ه و هزینههای تولید است.وی با اشاره به اینکه پارسال هزار
و  ۹۰۰میلیــون مترمکعب گاز طبیعی تعهد شــرکت بوده که  ۸۳درصد آن
محقق شــده است ،گفت :محقق نشدن  ۱۰۰درصدی در این حوزه به دلیل
تعمیرات اساســی  ۵۸روزه و بخشی هم به دلیل نصب کلدباکس بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت :یکی از اقدامهای شاخصی که در
سال  ۹۸انجام شد ،نصب کلدباکس و مبدلهای حرارتی بود که با نصب آنها
هم پایداری تولید محقق خواهد شد و هم کیفیت محصوالت تضمین و سبب
پایین آوردن مرکاپتان گاز تزریقشده به خط سراسری می شود.نوریان تصریح
کرد :سال  ۹۸تعهدات شرکت پاالیش گاز ایالم در بخش تولید میعانات گازی
 ۹۳درصد و گوگرد  ۱۰۷درصد محقق شده و میزان تولید الپیجی به دلیل
تأخیر در راهاندازی پتروشــیمی ایالم ۱۶ ،درصد بوده است.وی در پایان ابراز
امیدواری کرد که امســال با راهاندازی کامل پتروشیمی ایالم ،امکان پمپاژ و
ارســال اتان ،گاز مایع خام و میعانات به آن مجتمع ،از سوی پاالیشگاه گاز
ایالم فراهم شود.
پاالیشگاه گاز ایالم در زمینههای مختلف قدمهای مثبتی برداشته است

ســارا فالحی ،نماینده ایالم ،ایوان ،سیروان ،چرداول ،هلیالن ،مهران و
ملکشــاهی در مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار با بیان اینکه مدیران
متخصص و متعهد در ایالم تقویت میشوند ،گفت :در بررسیهای انجامشده
در سایه تالش و کوشــش مدیرعامل این شرکت ،امنیت خاطر کارمندان و
کارگران فراهم شده است.وی افزود :مدیران باید در کنار تخصص و تعهد شأن
کارکنان را حفظ کنند .در این واحد صنعتی ،روابط عمومی قوی و دیپلماسی
مبتنی بر احترام برای مدیران ،کارکنان و کارگران ایجاد شده که در چهره تک
تک آنان بهخوبی دیده میشــود .مدیری که در کنار تجربه و تخصص ،برای
کارکنان آرامش ایجاد میکند باید تقویت شــود و اگر نقطه ضعفی دارد باید
با اســتفاده از روشهای مختلف آن را برطرف کرد.نماینده ایالم در مجلس
شورای اســامی تصریح کرد :تالش میشود که مدیران بومی و کاردان در
دستگاههای اجرایی استان ایالم تقویت شوند .کار کردن در مجموعه صنعتی
پاالیشگاه گاز ایالم برای افراد بومی از جمله متخصصان ،کارمندان و کارگران
یک فرصت طالیی بــوده و فعالیت دیگر نیروهــای تخصصی که خارج از
اســتان در این مجموعه تالش میکنند ،قابل تقدیر است.فالحی همچنین
گفت :میزان تولید پاالیشــگاه گاز ایالم نسبت به سالهای گذشته ،افزایش
چشمگیری داشته و انتظار میرود مسئوالن در سال جهش تولید ،برای تداوم
و تحقق آن تالش بیشتری کنند .پاالیشگاه گاز ایالم نیز در زمینههای مختلف
قدمهای مثبتی برداشته که قابل قدردانی است.

روســتا در کشــور از گاز طبیعی بهرهمند
خواهند بود و تعداد کل روستاهای باقیمانده
قابل گازرســانی به  ۹هزار و  ۵۲۷روســتا
میرسد و بنا بر این است که تا پایان سال
آینده گازرسانی به روستاها به پایان برسد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران یادآور
شد :مجموع ســرمایهگذاری شرکت ملی
گاز ایران از ســال  ۱۳۹۲تــا ۱۳۶ ،۱۴۰۰
هزار میلیارد تومان بوده اســت .گاز طبیعی
در سبد سوخت کشور از سهم  ۷۵درصدی
برخوردار است و  ۲۴میلیون مشترک وجود
دارد.

طرحهای گازرســانی به  ۷۷روستا
و آغاز بــهکار خط لوله انتقال تقویتی جنوب
مشهد با حضور بیژن زنگنه به بهرهبرداری
رسید.

به گزارش دانــش نفت ،آیین افتتاح
گازرسانی به  ۷۷روســتا و آغاز بهکار خط
انتقال تقویتی جنوب مشــهد روز دوشنبه،
 ۱۳مردادماه با حضور بیــژن زنگنه ،وزیر
نفت و امیرحسین قاضیزاده هاشمی ،نائب
رئیس و نماینده مشهد و کالت در مجلس
شورای اســامی و حســن منتظرتربتی،
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران از
طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.جمعی از
نمایندگان استان خراســان رضوی نیز در
این آیین حضور داشتند و سخنرانی کردند.
حســن افتخاری ،مدیرعامل شــرکت گاز
استان خراسان رضوی و جمعی از مسئوالن
استانی نیز از طریق ویدئوکنفرانس در این
آیین حضور داشتند.
مقدار صادرات فرآوردههای نفتی به
برکت توسعه گازرسانی بینظیر است
بــر این اســاس ،وزیر نفــت ،اعداد
مربوط بــه صــادرات فرآوردههای نفتی
را به دلیل توســعه طرحهای گازرســانی
در کشــور بینظیــر خوانــد و تأکید کرد:
فعالیتهــا در صنعت نفــت در بیش از دو
سالی که از تحریمها گذشته با قدرت ادامه
دارد .بیــژن زنگنه در آیین رســمی افتتاح
گازرسانی به  ۷۷روســتا و آغاز بهکار خط
لوله انتقال تقویتی جنوب مشهد از طریق
ویدئوکنفرانس در محل ساختمان مرکزی
وزارت نفت اظهار کرد :ما استوار ،محکم و
سرحال با هدف خدمت به مردم ایستادهایم،
مشــکالت زیاد اســت ،اما فعالیتها در
صنعت نفت را طی دو سالی که از تحریمها
گذشته اســت ،زنده نگه داشــتهایم.ی با
یادآورری اینکه اکنون دو ســال و سه ماه
از تحریمهای شدید علیه ایران میگذرد و
در این مدت نهتنها هیچ طرحی در صنعت
نفت نخوابیــده ،بلکه ما طرحهای جدید را
هم آغاز کردیم ،تصریح کرد :امســال هم
با قدرت به این روند ادامه میدهیم و برای
آینده هم ریلگذاری میکنیم.وزیر نفت با
تأکید بر اینکه ما باید پشــت به پشت هم
و دســت به دست هم دهیم و برای توسعه
کشــور ،عبور از ســختیها و ناامید کردن
دشــمنانمان ،تالش کنیــم ،تصریح کرد:
انشاءاهلل ملت ایران به یاری خداوند متعال
از این مشکالت سرافرازانه و سربلند عبور
کند.زنگنــه با بیان اینکه به برکت افزایش
تولید گاز و گازرسانی در کشور اعدادی که
برای صــادرات فرآوردههای داریم بینظیر
است ،گفت :به دلیل منافع ملی نمیتوانم
عددی اعــام کنم ،اما واقع ًا اعداد بینظیر
بوده و برای کشــور درآمد به همراه داشته
است.وی گفت :وظیفهمان این است تا آنجا
که توان و قدرت داریم تالش کنیم و همه
اعضای صنعت نفت با تمام قدرت پای کار
هستند.
پویش سبز

وزیر نفت بــه برنامه پویش ســبز
اشــاره کرد و با بیان اینکه استان خراسان
نخستین اســتان در این پویش که از نظر
موقعیت انتخاب درستی بوده است ،گفت:
مالک سبز بودن یک استان این است که
 ۹۵درصد جمعیت آن زیر پوشش گاز قرار
داشته باشند.وی با اشاره به اینکه جمعیت
روستایی زیر پوشش گازرسانی در سال ،۹۲
 ۱۴هزار روستا بودند که اکنون از  ۳۰هزار
روســتا عبور کرده و تا پایان سال به بیش
از  ۳۲هزار روســتا می رسد ،تصریح کرد:
اکنــون  ۸۸درصد از جمعیت روســتایی و
 ۹۵درصد مجموع جمعیت کل کشور زیر
پوشــش شبکه گاز هســتند.زنگنه با بیان
اینکه از ابتدا نیز هدفگذاری برای اتصال
 ۹۵درصد جمعیت کشور به شبکه گاز انجام
شــده بود ،اما تا پایان دولت دوازدهم این
عدد فراتر خواهد رفت ،افزود :این پوشش

زاهدان زمستان امسال به شبکه گاز
متصل میشود

گسترده گازرسانی در هیچ کجای دنیا وجود
ندارد .این یک زیر ساخت بسیار مهم برای
کشور اســت که مردم هم به خوبی آن را
حس میکنند.
افزایش گازرسانی و اشتغال

وزیــر نفت با یادآوری اینکه در میانه
سال  ۹۲مطالعه روشهای مختلف تأمین
انرژی پایدار و مطمئن برای روســتاها به
گروهی از افراد مسلط و به سرپرستی یکی
از استادان دانشگاه پلیتکنیک سپرده شد،
تصریح کرد :این مطالعات حدود یک سال
به طول انجامید و نتیجه آن شد که روش
گازرسانی از طریق خط لوله ،اقتصادیترین
روش است.وی به بند«ق» تبصره  ۲قانون
بودجه  ۹۳و ســپس قانون رفع موانع تولید
اشاره کرد و گفت :با مجوز مجلس شورای
اسالمی در تصویب تخصیص درآمد حاصل
از صادرات ســوختهای مایــع ،اعتبارات
مناسبی برای گازرسانی به روستاها حاصل
شد و بدون اتکا به بودجه ۲۶ ،هزار میلیارد
تومان منابع برای این کار به دســت آمد.
زنگنه ،دولت ،مردم و محیط زیست را برنده
این مصوبه و اجرای آن دانســت و درباره
دالیل آن توضیح داد :دولت برنده بود ،زیرا
فرآورد ه مایع برای صادرات به دست آورد.
مردم برنده شــدند ،زیــرا گاز به خانههای
آنها رسید و سطح رفاه در زندگیشان باال
رفت و محیط زیســت هم برنده بود ،زیرا
دیگر شــخصی برای تهیه سوخت هیزم و
بوته استفاده نمیکند ،بیشک آثار زیست
محیطی این طرح در چند سال آینده بیشتر
نمایان میشود.وی با بیان اینکه با گازرسانی
روستایی ،هزاران شغل ایجاد شد ،زیرا همه
تجهیزات ساخت ایران است و پیمانکاران
نیز ایرانی هستند ،افزود :با رساندن گاز به
خانهها ،مردم بخاری و تجهیزات مورد نیاز
را خریدند و به این شکل چرخه اشتغال در
این فرآیند برای مردم ایجاد شد که در این
وضع به کمک کشور آمد.
گازرسانی به برکت پارس جنوبی

وزیر نفت با اشاره به اینکه گازرسانی
به روستاها به برکت توسعه پارس جنوبی
انجام شــد ،یادآوری کرد :در ســال  ۹۲با
کمبود گاز روبهرو بودیم و مصرف سوخت
مایع باال بود ،در این ســال نیروگاهها ۲۷
میلیارد لیتر ســوخت مایع مصرف کردند،
در ســالهای اخیر مصرف ســوخت مایع
نیروگاهها به یک سوم تقلیل یافت که این
مقدار کمتر هم میشــود.وی با بیان اینکه
صادرات گاز نیز با افزایش تولید گاز پارس
جنوبی  ۹۰درصد افزایش یافته است ،افزود:
ایران هماکنون بهطور میانگین روزانه حدود
 ۷۵میلیون مترمکعــب گاز صادر میکند.
زنگنه ظرفیت تولید پارس جنوبی در سال
 ۹۲را روزانه  ۲۸۰میلیون مترمکعب عنوان
و اعالم کرد :این رقم تا پایان امســال به
روزانه  ۷۵۰میلیون مترمکعب میرســد.به
گفته وزیر نفت ،گاز تأمین شــده از میدان
گازی پارس جنوبی در سال  ۳۹ ،۹۱درصد

صادرات گاز با افزایش

تولید گاز پارس جنوبی

 ۹۰درصد افزایش یافته
است و ایران هماکنون
بهطور میانگین روزانه
حدود  ۷۵میلیون

مترمکعب گاز صادر
میکند

نیاز گازی کشــور بوده که این مقدار در
سال  ۹۹به  ۶۶درصد میرسد .دوسوم گاز
کشــور از پارس جنوبی تأمین میشود.وی
افزود :پول محرک اصلی نیست ،بلکه دلیل
اصل توســعه پارس جنوبی در ســالهای
اخیر ،مدیریت بوده است.
یک پارس جنوبی داریم

زنگنه بر ضــرورت مصرف بهینه و
بهرهوری در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت:
ما یک پارس جنوبی داریم و نمیتوانیم هر
چند ســال یکبار یک پارس جنوبی کشف
کنیم و آن را توســعه دهیم.وی به تدوین
چهار ســند مربوط به مصرف سوخت در
بخش حملونقــل ،عرضه و تقاضای گاز،
سند تولید نفت و ســند مربوط به صنعت
پتروشیمی تا افق  ۱۴۲۰اشاره کرد و گفت:
این اسناد که برای ریلگذاری صنعت نفت
در آینده تدوین شده آماده عرضه به مجلس
شورای اسالمی است.وزیر نفت بر ضرورت
تداوم اکتشــاف در خراســان تأکید کرد و
گفت :این استان اگرچه تولیدکننده گاز است
و تولید آن نیز از نظر پایداری شبکه اهمیت
دارد ،اما واردکننده بزرگ هم است ،اگر ما
بتوانیم در این استان گاز کشف کنیم باید به
هر قیمتی آن را توسعه دهیم.
مجموع سرمایهگذاری دولت در صنعت
گاز  ۱۳۶هزار میلیارد تومان است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم
مجموع سرمایهگذاری دولت تدبیر و امید از
سال  ۱۳۹۲تا ســال  ۱۴۰۰در حوزه گاز را
 ۱۳۶هزار میلیارد تومان اعالم کرد .حسن
منتظرتربتی در آیین افتتاح گازرســانی به
 ۷۷روســتا و آغاز بهکار خط انتقال تقویتی
جنوب مشــهد که با حضــور وزیر نفت و
مسئوالن استانی از طریق ویدئوکنفرانس
برگزار شــد ،گفت :خوشــبختانه با تمامی
مشــکالتی که بوده تاکنون بیش از ۹۰۰
روستا برای گازرسانی آماده شده که افتتاح
آنها آغاز میشــود و تا هفتــه دولت ادامه
مییابد و به بهرهبرداری میرسند و تا پایان
امسال هم پروژههای گازرسانی به  ۲هزار
روستای دیگر در دو نوبت آماده بهرهبرداری
میشــود.وی دامه داد :اما چه اتفاقی افتاد
که گازرسانی به اینجا رسید؟ قانون خوب
و اجرای خوب سبب این نهضت گازرسانی
شد .با تصویب قانون بند «ق» تبصره یک

در مجلس نهم به ما اجازه داده شد از منابع
حاصل از صرفهجویــی فرآوردههای نفتی
بتوانیم سرمایهگذاریها را بازپرداخت کنیم
و این مقدار تولید ســبب شد برای توسعه
گازرسانی به روستاها پشتوانه داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تصریح
کــرد :تقریب ًا  ۹هــزار و  ۸۷۷میلیون دالر
صرفهجویی حاصــل از طرحهای بند ق و
ماده  ۱۲شــرکت ملی گاز از ابتدا تاکنون
بوده و طرحهای گازرســانی به روســتاها،
واحدهای صنعتی و تولیدی ،گازرسانی به
استان سیســتان و بلوچستان و گازرسانی
به نیروگاههای کهنوج و ماهشهر از همین
منابع انجام شده است.تربتی یادآور شد :تا
سال  ۹۱و  ۹۲هر ساله به دلیل اینکه تولید
گاز کم شــده و مصرف زیاد بوده ،بخش
نیروگاهی ســوخت مایع مصرف میکرد
و تــا  ۲۷میلیارد مترمکعب ســوخت مایع
در نیروگاهها مصرف میشــد و  ۲۶میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی بود ،اما هماکنون این
مصرف به  ۲۸میلیارد مترمکعب گاز طبیعی
و  ۹میلیارد مترمکعب سوخت مایع رسیده
و این به مدد افزایش تولید در کشــور بوده
اســت.وی همچنین با اشاره به پروژههای
گازرسانی به استان خراسان رضوی اظهار
کرد :گازرسانی روستایی در استان خراسان
رضوی در سالهای اخیر روند رو به رشدی
داشته ،بهطوری که از  ۳هزار و  ۳۲۹روستای
این استان ،در ابتدای سال  ۹۴۹ ،۹۲روستا
از گاز طبیعی برخوردار بودند که  ۵۵درصد
بهرهمندی داشــته ،اما اکنون به  ۹۲درصد
رسیده و گازرســانی به  ۳۵۰روستا هم در
دست اجرا است که با اتمام کار آنها درصد
بهرهمندی روســتاهای خراسان رضوی از
گاز طبیعی به  ۹۸درصد میرســد.معاون
وزیر نفت در امور گاز با اشــاره به همراهی
مجلس و اســتانداری در زمینه گازرسانی
به روستاها ،گفت :در خراسان رضوی حدود
هزار و  ۵۰۰میلیــارد تومان برای عملیات
گازرسانی هزینه شده است که استانداریها
معنای این رقم هزینه را خوب میدانند ،زیرا
مجموع اعتبار استانی در بسیاری از استانها
کمتر از مقادیری است که شرکت ملی گاز
هزینه میکند .از سویی مزیت این پروژهها
استفاده از توان و کارگاهها و کاالی داخلی
است که همین سبب افزایش اشتغال هم
شده اســت .به این ترتیب هماکنون طرح
گازرسانی به  ۳۹روستا در خراسان رضوی
نیز آماده کلنگزنی اســت و  ۸۲روستای
دیگر باقی میماند.تربتی با اشــاره به روند
گازرسانی در کشور ،تصریح کرد :در مجموع
از هزار و  ۴۸شهر در کشور به هزار و ۲۳۹
شهر گازرســانی خواهد شد و فقط هشت
شــهر میماند که قابلیت گازرسانی ندارند.
عمده شــهرهای باقیمانده در استانهای
سیســتان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان
است که عملیات گازرسانی عظیمی هم در
آن مناطق در حال انجام است.وی افزود :تا
پایان هفته دولت امســال  ۳۲هزار و ۱۹۷

تربتی در حاشــیه این نشســت در
ســخنانی در جمــع خبرنــگاران گفت:
برنامههای افتتاح طرحهای گازرسانی برای
هفته دولت امروز آغاز شد و شرکت ملی گاز
ایران برای هفته دولت حدود  902روستا و
 11شهر را برای گازرسانی آماده کرده است
که به مناسبت اعیاد قربان تا غدیر نخستین
افتتاحمان را از خراسان رضوی و کنار بارگاه
امام رضا (ع) آغاز کردیم.وی ادامه داد :بنا
داریم برنامه گازرسانی روستایی را با همین
جدیت ادامه دهیم و خوشــبختانه شرایط
خیلی خوبی در این حوزه داریم.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح
کرد :برنامه ما این اســت که انشاءاهلل تا
پایان امسال ســه هزار روستا را گازرسانی
کنیم که با شــتاب خوبــی در حال انجام
اســت.تربتی همچنین اظهار کرد :رشــد
گازرســانی درسه اســتانهای سیستان و
بلوچســتان ،کرمان و هرمزگان در جنوب
کشور کمتر از دیگر استانهای کشور است
که برای آنها برنامههــای ویژهای داریم و
با شتاب بیشــتری کار میکنیم.وی افزود:
در استان سیســتان و بلوچستان از روش
استانهای معین استفاده کردیم و مشغول
به کار هستند و خط لوله زاهدان به زابل و
گازرسانی به شهر زاهدان و خاش در حال
اجراست ،همچنین پروژه خط لوله مهم و
اقتصای ایرانشهر به چابهار آغاز شده است
که برای مجموع ایــن پروژهها بالغ بر 20
هزار میلیارد تومان تعریف شــده اســت و
انشاءاهلل در زمستان امسال خبرهای خوبی
از بحث گازرسانی به زاهدان داشته باشیم
که به شبکه گاز متصل میشود.
ترکمنستان گاز را قطع کرد؛ گاز  ۶ماهه
به «درگز» رسید

نماینــده درگز در مجلس شــورای
اســامی هم گفت :ترکمنســتان گاز این
شهرستان را سال  ۸۶قطع کرد ،اما با همت
دولت در  ۶ماه اخیر  ۲۰۰کیلومتر از منطقه
ســرخس به درگز گازرســانی شد.حسن
رزمیان مقدم در آیین افتتاح گازرسانی به
 ۷۷روســتا و آغاز بهکار خط انتقال تقویتی
جنوب مشهد با اشــاره به اینکه گازرسانی
به درگز بسیار دیر انجام شده است ،یادآور
شد :گاز این شهرستان ابتدا از ترکمنستان
تأمین میشــد که در دوره هفتم مجلس
(سال  )۸۶ترکمنســتان گاز درگز را قطع
کــرد.وی با بیان اینکه با همت دولت در ۶
ماه اخیر  ۲۰۰کیلومتر از منطقه سرخس به
درگز گازرسانی شد که این پروژه به «پروژه
غیرت» معروف شد ،اظهار کرد :متأسفانه
حدود  ۳۶تا  ۴۰درصد روســتاها در حوزه
انتخابیه من فاقد گاز هستند.نماینده درگز
در مجلس شــورای اســامی با اشاره به
اینکه به بیش از  ۵۰درصد روستاهای درگز
گازرسانی نشده است ،گفت :این روستاها،
روستاهای محرومی هســتند که به دلیل
ســرمای زیاد حتی اکنون نیز نمیتوان به
آن روستاها رفت و آمد کرد و از نعمت گاز
محروم هستند.رزمیان با یادآوری سرمای
منفی  ۱۵درجهای درگز در اسفندماه پارسال
گفت :این مردم بهسختی سوخت موردنیاز
خود را تأمین میکنند که امیدواریم دوستان
لطف کنند و این مشکل را حل کنند.

پرتوشیمی
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کلنگ پتروشیمی ارغوان بر زمین زده شد؛

صندوقبازنشستگیصداوسیماپتروشیمیارغوانرا
درعسلویهمیسازد
آیین کلنگزنی پتروشــیمی ارغوان
با حضور ایرج خرمدل ،مدیرعامل ســازمان
منطقه ویژه پارس ،احمد شهریاری ،معاون
مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیما،
محمد مشــکینفام ،مدیرعامل شــرکت
نفت و گاز پارس و حســین علیمراد ،مدیر
سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در محل پارس  ۲منطقــه ویژه پارس روز
جمعه ۱۷ ،مردادماه برگزار شد.
اجرا و ساخت پتروشــیمی ارغوان با
سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی سازمان
صدا و ســیما در منطقه ویــژه پارس آغاز
خواهد شــد و بدین ترتیب صدا و سیما هم
صاحب مجتمع پتروشیمی در عسلویه شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از منطقه ویژه
پارس ،حسین علیمراد ،مدیر سرمایهگذاری
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این آیین،
اجرای پروژه پتروشیمی ارغوان را در راستای
طرحهای هوشمند پتروشــیمی با خوراک
ترکیبی خواند و گفــت :با برنامهریزیهای
انجامشده در جهش سوم صنعت پتروشیمی
تــا  ،۱۴۰۴طرحهای پیشــران و طرحهای
ســهگانهای که خوراک ترکیبی اســتفاده
خواهند کرد ،طراحی و اجرا خواهند شد .وی
با بیان اینکه پتروشــیمی ارغوان نخستین
طرح از طرحهای جهش سوم پتروشیمی با
خوراک ترکیبی اتان و بوتان است که ما در
شرکت صنایع پتروشیمی به آنها طرحهای
هوشــمند میگوییم ،افزود :این طرحهای
هوشمند نیازمند ســرمایهگذاران هوشمند
اســت و ما هم تمــام قد از آنهــا حمایت
میکنیم.هدف از اجرای پتروشیمی ارغوان
تولیــد  ۹۰۰هزار تن اتیلــن ۳۰۰ ،هزار تن
پلی اتیلن سنگین و  ۶۰۰هزار تن پلی اتیلن
سبک است.
وظیفه صدا و سیماست مردم را با عسلویه
آشنا کنند

احمد شــهریاری ،معاون منابع مالی
و ســرمایه انســانی ســازمان صدا و سیما
نیز در این آیین با اشــاره به اینکه صندوق
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پیام
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
پی درگذشت مهندس حسین صباغ

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی در پیامـی درگذشـت
مهنـدس حسـین صبـاغ را تسـلیت گفـت.
به گزارش نیپنا ،متن پیام بهزاد محمدی به شرح زیر است:
البقاء هلل
ون
إِنَّا ِ َّل َو إِنَّا إِلَ ْی ِه َرا ِج ُع َ
«بـا نهایـت تاسـف و تاثر درگذشـت نابهنـگام همکار عزیزمـان جناب
آقای حسـین صباغ ،مدیرعامل فقید شـرکت پتروشـیمی کرمانشـاه را به کلیه
همـکاران صنعـت پتروشـیمی بـه ویـژه خانـواده محتـرم آن مرحوم تسـلیت
عـرض مـی نماییم.هرچند تاب فراق و هجران سـخت و دشـوار اسـت ،لیکن
تقدیـر الهی را جز صبر و شـکیبایی چاره ای نیسـت.از خداونـد منان برای آن
مرحوم سـفرکرده غفران واسـعه الهـی و برای بازمانـدگان و همکاران صنعت
پتروشـیمی صبـری جمیل و اجری جزیل مسـالت مـی نماییم».

نگاه
چرایی اهمیت کاتالیست ایرانی

بازنشســتگی صدا و ســیما  ۳۰هزار عضو
دارد ،تصریح کرد :ما به دنبال سرمایهگذاری
پایدار در بازه زمانی بلندمدت هســتیم و در
بررسی کالنی که انجام دادیم مزیت نسبی
سرمایهگذاری را در بخش انرژی را دیدهایم.
وی دلیل سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
در این پروژه را صحبتهای مثبت وزیر نفت
در جلســه هیئت دولت خطــاب به رئیس
سازمان صدا و سیما و همچنین روحیه خوب
مسئوالن استان بوشهر عنوان کرد و گفت:
اولویت ما در اجرای این پروژه ،اســتفاده از
نیروی انسانی این استان است.شهریاری با
تأکید بر اینکه همه  ۸۰میلیون ایرانی باید با
عسلویه و کار عظیمی که در آن انجامشده
آشنا شوند و به آن افتخار کنند ،تصریح کرد:
این وظیفه ما در صدا و سیما است که مردم
را هر چه بیشــتر با عسلویه آشنا کنیم ،زیرا
بسیاری از مردم هنوز مطلع نیستند که اینجا

هدف از اجرای
پتروشیمی ارغوان تولید
 ۹۰۰هزار تن اتیلن،
 ۳۰۰هزار تن پلی اتیلن
سنگین و  ۶۰۰هزار تن
پلی اتیلن سبک است
چه کار بزرگی شده است.

تسهیل شرایط سرمایه گذاران در منطقه
ویژه

ایرج خرمدل ،مدیر عامل ســازمان
منطقــه وژه پارس نیز در این مراســم به
موضوع تحریم اشــاره کــرد و گفت :در
حالیکه دشــمنان به دنبال این هستند با

جلوگیری از ورود ســرمایهگذاران ،اقتصاد
ایران رونق نداشته باشند دیروز شاهد آن
بودیم سه پروژه ملی پتروشیمی افتتاح شد
و با کلنگ زنی پروژه پتروشــیمی ارغوان
شاهد آن هستیم هیچ مشکلی در اجرای
پروژهها در کشــور وجود ندارد.وی با بیان
اینکــه تاکیــد وزیر نفــت و مدیر عامل
شــرکت ملی نفت ایران بر این است که
ما در منطقه ویژه پارس تسهیلگر سرمایه
گذاران باشــیم تا در کنار جذب ســرمایه
رونق کسب و کارها را شاهد باشیم ،افزود:
همچنین دغدغه تمام مســئولین استان
بوشهر در نشســتهایی که با آنها داشتم
رفع دغدغه اشتغال مردم است .امیدواریم
در کنار سرمایهگذاران و همکاری با هم و
با استفاده از ظرفیت موجود ،این دغدغهها
را بر طــرف کنیم.مدیر عامل ســازمان
منطقه وژه پارس با اشــاره به جهش دوم

صنعت پتروشــیمی ایران در ســال  ۹۹با
افتتاح  ۱۸واحد پتروشیمی ،این ظرفیت را
گام مثبتی در جهت اشــتغال زایی صنایع
پایین دســتی و خرد بر شــمرد و گفت:
فرآیندهای سرمایهگذاری در منطقه را به
گونهای تعریف میکنیم که در اسرع وقت
و در چهارچوب قانون ،تســهیلگر فرآیند
سرمایهگذاری باشــیم.خرمدل با تاکید بر
اینکه جهت آشنایی مردم و سرمایه گذاران
با ظرفیتهای ســرمایه گذاری در منطقه
ویژه پارس ،فراخوان تور ســرمایهگذاری
در منطقه را اجــرا خواهیم کرد ،گفت :با
پایــان یافتن پروژ ه پارس جنوبی باید گام
دوم را آغاز کنیم که همانا توســعه صنایع
خرد ،تکمیل زنجیره تولید ،بهینه ســازی
سیستمهای موجود از نظر زیست محیطی،
تولیدی و قطع وابستگیهای کاالیی این
منطقه است.

مرضیه طهماسبی ،رئیس دفتر صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی تبیین کرد؛

تامین نیاز صنایع پایین دستی ،راهبرد مجتمع های پتروشیمی
مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا گریدهای
مورد نیاز صنایع تکمیلی را برای تولید محوالت مختلف
پلیمری و شیمیایی تامین کنند.

بــه گزارش خبرنــگار نیپنا ،بــازار محصوالت
پتروشیمی این روزها در شرایطی آرام به سر می برد
و خبری از برخی نوســان های شــدید معامالتی که
پیشــتر برخی فعاالن بازار با آن مواجه بودند نیست،
حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان واقعی
محصوالت پتروشــیمی به عنوان یک راهبرد همواره
مورد توجه ویژه دفترصنایع پایین دســتی قرار داردو
بدون تردیــد اعالم دقیق نیاز واقعی بازار از ســوی
تعاونی هــای تامین نیاز و انجمــن های تخصصی
مصرف کننده محصوالت پتروشــیمی می تواند بازار
را با آرامش بیشــتری همراه سازد.برای بررسی بازار
متالطم برخی محصوالت پتروشیمی در اواخر سال
گذشــته و بررســی دالیل این التهــاب گفتگویی با
مرضیه طهماســبی ،رئیس دفتر صنایع پایین دستی
صنایع پتروشیمی انجام شــد که متن این گفتگو در
ذیل می آید:
آیا در اواخر سال گذشــته پتروشیمی بندر امام،
بجای تولید  PVCگرید  S65اقدام به تولید گریدهای
 S70و  S60کرد سبب التهاب بازار این محصول شد؟
طبق مصوبات کمیته این اقــدام انجام گرفت.
زیرا در این مقطع زمانی بخاطر شــیوع ویروس کرونا
نیازمند گریدهای پزشــکی این محصــول بودیم و
تقاضای این دو گرید بســیار افزایش یافته بود .گرید
 S60از ســمت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشــت
تقاضا شد و بخشــی از گرید  S70نیز پزشکی است
کــه مبتنی بر تقاضای این ارگان ها بود .بنابراین این
اتفاق به دلیل شــرایط ویژه کرونا رخ داد که بخشی
از التهاب موجود در بازار این محصول به همین دلیل

ایجاد شــد .به طوری که بندر امــام درحالی که این
دو گرید پزشــکی را تولید میکرد از طریق معامالت
سلف گرید  S65را عرضه می کرد .از آنجایی که بازار
به این محصول نیاز داشــت برای مدتی عرضه سلف
انجام گرفت درحالی که در مرحله تولید گرید پزشکی
 PVCقرار داشت.
 برنامــه  NPCبرای پلیپروپیلن و پلیاتیلنترفتاالت و

مدیریت بازار این دو محصول چه خواهد بود؟

این دو محصــول نیز برای مقاطــع زمانی که
تقاضای فصلی وارد بازار می شــود نیازمند عرضه به
شکل سلف است که می تواند تا حدودی التهاب بازار
را تخلیه کند .همچنین راهــکار بعدی انجام واردات
است .مشخصا روی پلیاتیلنترفتاالت تقاضای فصلی
در تابستان داریم ،همچنین پلیاتیلنترفتاالت نساجی
نیز از آبــان تا فروردین ماه بــا تقاضای باال مواجه
می شــود.نکته دیگری که ســبب می شود در برخی
دیگر از محصوالت پتروشــیمی عرضه ناکافی انجام

شود ،مربوط به تشدید محدودیت ها و هزینه بر شدن
واردات است .به همین دلیل بخش زیادی از گریدها
که پیش از این بخش خصوصی با واردات بازار داخلی
را تغذیــه می کرد ،اکنــون وارداتی انجام نمی دهد .
درحالی که در برخی کاالهــا ،امکان افزایش عرضه
وجود ندارد و انجام واردات ضروری است.
مجوز واردات پتروشیمی غدیر چگونه بوده است؟

آیا هنوز هم نیازمند واردات این محصول هستیم؟ قیمت
گذاری محصول وارداتی چطور محاسبه می شود آیا نرخ
پایه در بورس کاال مالک آن است یا بر مبنای نرخ های
وارداتی تعیین میشود؟

واردات  PVCاز نیازمندیهای تغذیه بازار داخلی
اســت .زیرا اگر روند تقاضا به همین شــکل افزایشی
باشد با واردات حدود  10تا  15هزار تن می توانیم به
آنها پاســخ دهیم .در مورد قیمت گذاری محصوالت
وارداتی  NPC ،مصوبه قیمت تلفیقی از سوی کمیته
تخصصی پتروشیمی را در اختیار دارد که قیمت تمام

شده واردات با قیمت داخلی به نسبتی مشخص تلفیق
شــود که هم منافع واردکننده تامین و هم بازار داخلی
کنترل شــود .بنابراین دســتورالعمل مشخصی داریم
مبنی بر محاسباتی که ســازمان حمایت برای قیمت
گذاری محصوالت وارداتی مشــخص کرده است ،در
کمیته تخصصی هم مصوبه ای موجود است که در آن
مصوبه قیمت تلفیقی محاســبه شده که معموال باالتر
از قیمت پایه اســت.ما قطعا این قیمت با رقابت های
 30الی  40درصدی تفاوت قابل مالحظهای دارد .در
صورتی که تقاضا قابل پیش بینی باشــد که متاسفانه
اینگونه نیســت ،می توانیم بــا واردات که قیمت آن
شــاید  10الی  15درصد باالی قیمت پایه باشد اقدام
به تنظیم بــازار کنیم .زیرا معتقدیم کــه تنظیم بازار
محصوالت پتروشیمی چندان پیچیده و سخت نیست.

ارز مورد نیاز برای واردات این محصول ها از چه محلی

تامین خواهد شد؟

معمــوال از محل ارز صادرات هلدینگ ها منابع
ارزی خرید محصوالت مورد نیاز از بازار خارجی تامین
می شود .عموم شــرکت های پتروشمی در راستای
قوانینی که وجود دارد به همکاری با  NPCپرداخته و
اقدام به عرضه می کنند .بررسی بازار این محصوالت
نشــان می دهد که بخش عمده دغدغه های موجود
مربوط به ســمت تقاضا است که با تکانه های ارزی
و فاصله بهای ارز نیمایی و آزاد تحریک می شود .به
طوری که ایــن تفاوت نرخ جذابیت های صادراتی را
باال برده و از این رو ســبب تالطم در بازار می شود.
برای مثال ،در خصوص محصول پلیوینیلکلراید یا
همان  ،PVCدر بهار ســال جاری حدود  %90تولید
پتروشــیمیهای تولیدکننده این محصول در بورس
کاال به فروش رسیده است که نشانگر نبود مشکل در
بخش عرضه میباشد.

همزمان با بهره برداری رسمی از طرح تولید کاتالیست مورد نیاز برای
تولید انواع پلی اتیلن ها ،وابســتگی صنعت پتروشــیمی به کاتالیست های
خارجی کاهش می یابد.صنعت کاتالیست در ایران با تالش پژوهشگران و
کارشناسان توانمند و متخصص با شتاب در حال توسعه است و در این مسیر
یک واحد تولید کاتالیست مورد نیاز برای تولید انواع پلی اتیلن ها با سرمایه
گذاری  20میلیون دالری هلدینگ باختر در پتروشــیمی لرســتان به بهره
برداری رسید .این واحد با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با
ظرفیت تولید  100تن کاتالیست در سال بهره برداری شد و ساالنه حدود 30
میلیون دالر درآمد زایی خواهد داشت.این واحد تولیدی که نقش مهمی در
تامین نیاز صنعت پتروشیمی به کاتالیست ها دارد از سوی رئیس جمهوری به
صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.ارزش فروش کاتالیست در همه حوزهها در
دنیا هماکنون ساالنه حدود  ۳۳.۵میلیارد دالر است و از این میزان  ۵۴درصد
به حوزه پاالیش ،پتروشیمی و پلیمری به ارزش  ۱۸میلیارد دالر تعلق دارد.
سهم ایران از این رقم ساالنه  ۴۰۰میلیون دالر است که سهم  ۲.۲درصدی
این بازار را نشان میدهد.در این میان با تولید و بومیسازی کاتالیستها در
کشور میتوان از واردات جلوگیری و به درآمد کشور اضافه کرد .اکنون 18
شرکت در حوزه کاتالیست در کشور فعال هستند و از  ۴۰نوع گروه کاتالیستی
ی و بومیسازی شده است.
در صنعت پتروشیمی  ۱۶ ،گروه در کشور تجار 
مشخصات طرح

با توجه به عدم تحویل کاتالیســت های  218-Zو  230-Zاز سوی
شرکت صاحب فرایند  Spherileneو قیمت باالی کاتالیست های مشابه،
نیاز مجتمع ها به کاتالیســت های پلیمری شدن فازگازی روزافزون شده و
برخی واحدهای پتروشــیمی به ناچار از کاتالیست های Unimodalبه جای
 Bimodalاستفاده می کردند.در این میان گروه باختر با سیاست مشخص و
با ثبات تصمیم در رفع مشکل پیشگام شد و با فراخوان شرکت های صاحب
لیسانس داخلی از جمله شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،اقدام به ساخت
یک واحد تولید کاتالیست پلیمریزاسیون فازگازی با ظرفیت  100تن در سال
در شهرک صنعتی پتروشیمی لرســتان کرد .این کاتالیست در بهار 1399
به صورت موفقیت آمیز به واحد پلی اتیلن ســبک خطی پتروشیمی لرستان
تزریق شد که مزایایی بشرح ذیل به ارمغان آورده است.
مزایای کاتالیست530-BCC & 518-BCC
تولید گرید های مهندسی با توزیع وزن مولکولی دو قله ای و سه قله
ای در محدوده وسیعی از گریدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی
کاتالیســت هــای  530-BCC & 518-BCCقابلیــت تولید پلی
اتیلن ســبک خطی ،پلی اتیلن دانســیته متوســط و پلی اتیلن سنگین در
گســتره وسیعی از کاربردهای روزمره بشــر را دارا می باشد مانند :مصارف
انــواع فیلــم ( ،)Blown Film , Cast Filmبــادی (،)Blow Molding
لوله( ،)Pipeتزریقی( ،)Injectionالیاف پلــی اتیلنی(( ،Raffiaقالب گیری
دورانی(( Rotational Moldingو ......
اکتیویته و توان تولید باال تا حدود  2برابر کاتالیست های مصرفی قبل
بهبود پاسخ دهی به هیدروژن و در نتیجه امکان کنترل وزن ملکولی
و تعییــن خواص پلیمر با مصرف کمتر هیدروژن و بهبود شــرایط عملیاتی
راکتور اول
بهبود کنترل مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات و نیز بالک دانسیته پلیمر
تولیدی که منجر به رفع مشــکالت سیســتم نقل و انتقال پودر و افزایش
راندمان تولید و این مزیت باعث افزایش ظرفیت طراحی شده است.
مصرف کمتر ترکیبات کمک کاتالیستها در واکنش پلیمریزاسیون
مصــرف کمتر حالل و نیز عدم تولید نمک های زاید تیتانیم در حین
ساخت که منجر به بهبود و نیز کاهش پارامترهای زیست محیطی گردیده
است.
رقابت پذیری باال با کاتالیست های تجاری موجود در سطح بازار ایران
در تمامی زمینه های فرایندی و عملیاتی
پایین بودن هزینه تولید محصوالت نهایی توسط این کاتالیست.
بومی سازی  ۹کاتالیست مهم صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400
علی پژوهان ،مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی چندی
پیش در مورد حوزه مواد شیمیایی و دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست
ها گفت :اکثرآنچه برای دستیابی به دانش فنی تعهد کرده بودیم انجام شده
است و بیش از 90درصد از تعهدات سال  ۹۸در این حوزه در حال اجرا است.
برای کاتالیست ها در حال حاضر  ۱۳قرارداد فعال داریم وبرای برخی از آنها
مدارک مربوطه تحویل شــده اســت.وی افزود :تا پایان سال  ۱۴۰۰ساالنه
حدود  ۱۰۰میلیون دالر به لحاظ ارزشی باید کاتالیست در کشور تولید شود
که منشا دانشی آن شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است و پلنت های
آن در حال احداث اســت .پیش بینی می کنیم که  ۲پلنت تولید کاتالیست
بزودی به بهره برداری برســد و باقی آن طبق برنامه در دو سال آینده بهره
برداری خواهند شد.
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شماره 732
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دانش نفت از ریل گذاری و جهشی بزرگ

افتتاح  ۳طرح مهم ملی و زیربنایی
آیین افتتاح طرحهای پتروشیمی متانول کاوه و کیمیای
پارس خاورمیانه در بوشهر و کاتالیست پتروشیمی لرستان
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد ،افتتاح هایی که به اعتقاد
کارشناســان ،زمینه ساز جهشــی بزرگ در توسعه صنعت
پتروشیمی خواهد بود.

رئیسجمهوری در این آیین گفت :افتتاح ســه طرح مهم
ملی و زیربنایی پتروشــیمی به ارزش حدود یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون دالر ،گامی ارزنده در مسیر توسعه و آبادانی کشور است.
دکتر حسن روحانی ،روز پنجشنبه ۱۶ ،مردادماه گفت :امروز شاهد
تحول صنعت پتروشیمی هستیم و افتتاحهای امروز خوشحالی
ت خام
مضاعفی داشــت ،زیرا وقتی میخواهیــم از صادرات نف 
فاصله بگیریم و آن را به فرآوردههای باارزش تبدیل کنیم یکی از
راههای آن توسعه و تحول در صنعت پتروشیمی است.وی افزود:
همانگونه که وزیر نفت بیان کرد کل ارزش تولید پتروشیمی ما
در ســال  ۷۶یک میلیارد دالر بود که در آغاز دولت تدبیر و امید
این رقم به  ۱۱میلیارد دالر رســید و به همین صورت در حال
پیشرفت و توسعه در این صنعت هستیم ،به گونهای که تولیدات
ما در این صنعت دو برابر شــده و جهشــی بزرگ اتفاق افتاده
است.رئیسجمهوری با بیان اینکه امسال  ۱۷طرح پتروشیمی در
کشور افتتاح میشود ،تصریح کرد :این طرحها برای ریلگذاری
و رسیدن به جهش ســوم صنعت پتروشیمی است که در سال
 ۱۴۰۴اتفاق خواهد افتاد.روحانی ادامه داد :ارزش تولید پتروشیمی
مــا یک میلیارد دالر بود که اکنون به  ۱۱میلیارد دالر رســیده
اســت و دوباره از  ۱۱میلیارد دالر به  ۲۵میلیارد دالر میرسد و
از  ۲۵میلیارد دالر هم به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رســید که این
به معنای تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی کشور است.وی با
قدردانی و تشکر از مهندسان و سرمایهگذاران این طرحها ،عنوان
کرد :یک مجتمع بزرگ پتروشیمی (کیمیای پارس خاورمیانه)
با ســرمایه فرهنگیان افتتاح شــد که جای خوشــحالی است.
صندوقهایــی که امروز همانند صندوق ذخیره فرهنگیان فعال
هســتند میتوانند در بورس نیز فعال شوند و رونق بورس را نیز
به همراه داشته باشند.رئیس جمهوری گفت :بخشهای دولتی
پس از سرمایهگذاری باید مدیریت را کنار بگذارند و تنها صاحب
سهام باشــند ،این موضوع مهمتر و مفیدتر خواهد بود.روحانی
خطاب به مردم ایران عنــوان کرد :افتتاحهای امروز در صنعت
پتروشیمی رقمی بالغ بر یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ارزش
دارد که نشان میدهد ما در شرایط سخت تحریم اقتصادی نیز
پروژههای متعددی افتتــاح میکنیم.وی در ادامه با تبریک روز
خبرنگار به همه خبرنگاران کشور گفت :خبرنگاران نقش مهمی
ی دادن و هوشــیاری مردم در بحث کرونا و ایجاد نشاط
در آگاه 
در میان مردم دارند.رئیسجمهوری ایجاد امید ،اعتماد و نشاط در
جامعه و تقویت ســرمایه اجتماعی را رسالت سنگین رسانههای
همگانی برشمرد و افزود :روزهای سختی را میگذرانیم .در کنار
کرونا ،تحریم ،تحریف و تهدید ،دشمنانی داریم که در رسانههای
بیگانه میخواهند مردم را دلسرد کنند ،اما در برابر همه اینها امید،
اعتماد ،ایمان ،تالش ،وحدت و هماهنگی داریم.روحانی گفت:

رئیسجمهوری :امسال
 ۱۷طرح پتروشیمی در
کشور افتتاح میشود و این
طرحها برای ریلگذاری
و رسیدن به جهش سوم

حدود  ۱۱میلیارد دالر به قیمت ثابت ســال  ۹۵رسید ،افزود :از
سال  ۹۲و با جهش دوم صنعت پتروشیمی  ۱۸طرح پتروشیمی
تا پایان ســال  ۹۸به بهرهبرداری رســید.وی ادامــه داد :با به
مرحله تولید رســیدن  ۲۷طرح دیگر پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰
و با ســرمایهگذاری  ۱۷میلیارد دالری ،مجموع ارزش تولیدات
پتروشــیمی به  ۲۵میلیارد دالر و تا پایان سال  ۱۴۰۳و در ادامه
کار در جهش ســوم به  ۳۷میلیارد دالر میرسد.به گفته زنگنه،
تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان این دولت نسبت به ابتدای
دولت دو برابر و با ریلگذاری انجامشده و طرحهایی که پیشرفت
فیزیکی مشخص دارند و پیشرفت آنها نیز عنوان شده تا ۱۴۰۴
به بیش از سه برابر نسبت به ابتدای دولت میرسد.
نقش مهم پتروشیمیها در بورس

صنعت پتروشیمی است
که در سال  ۱۴۰۴اتفاق
خواهد افتاد
قوای کشور ،نیروهای مسلح و مردم در سایه هدایتهای
رهبر معظم انقالب اسالمی ،شاهد یک وحدت و اتحاد هستند
و در تقویت این وحدت و اتحاد ،رسانهها و خبرنگاران میتوانند
بسیار نقشآفرین باشند.
افزایش  ۲برابری تولید محصوالت پتروشیمی در دولت
تدبیر و امید

در همین حــال ،وزیر نفت از افزایــش دو برابری تولید
محصوالت پتروشــیمی در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت:
با ریلگذاری انجامشــده و طرحهایی که پیشــرفت فیزیکی
مشــخص دارند این مقدار تا پایان ســال  ۱۴۰۴به بیش از سه
برابر نسبت به ابتدای دولت میرسد .بیژن زنگنه در آیین افتتاح
سه طرح پتروشیمی که بهصورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس
جمهوری انجام شــد با تبریک عید بزرگ غدیر خم اظهار کرد:
امروز دو طرح مهم متانول و یک طرح فناورانه تولید کاتالیست
به بهرهبرداری میرســد و تا پایان ســال  ۱۳طرح دیگر نیز به
بهرهبرداری خواهد رســید که  ۲۵میلیون تن به ظرفیت تولید
پتروشــیمی کشور میافزاید.وی تصریح کرد :یکی از مهمترین
وظایف صنعت پتروشــیمی جلوگیری از خامفروشی با تکمیل
زنجیــره افزوده در صنعت نفت و گاز اســت ،همچنین تأمین
خوراک بخش پاییندستی در صنایع داخلی ،جلوگیری از خروج
بیش از  ۵میلیارد دالر ارز از کشور در سال و تأمینکننده نخست
ارز کشور در سامانه نیما از مزایای صنعت پتروشیمی است.
افتتاح  ۱۸طرح پتروشیمی از سال  ۹۲تا ۹۸

وزیر نفت با اشاره به اینکه ارزش تولید محصوالت صنعت
پتروشــیمی در ســال  ۷۶با تمام تالشهای انجام شده کمتر
از یــک میلیــارد دالر بود که با یک جهــش در دو دوره دولت
اصالحــات و فعالیتهای پس از آن این رقم در ســال  ۹۲به

وزیر نفت با بیان اینکه پتروشــیمیها نقش بسیار مهمی
در بــورس دارند و  ۲۵درصــد ارزش بازار ســرمایه متعلق به
شــرکتهای پتروشیمی اســت ،تصریح کرد :با توجه به اینکه
شــرکتهای پتروشــیمی از گروههای ارزآور و صادراتمحور
هستند مورد استقبال مردم است.وی افزود :در سالهای گذشته
تالشهای زیادی انجام شــد تا شــرکتهای پتروشیمی برای
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،گسترش مالکیت عمومی
و مردمی کردن اقتصاد در بورس عرضه شــوند .شــرکتهای
پتروشــیمی پارس ،تندگویان و نوری طی دو سال اخیر عرضه
شــدند و ان شاءاهلل چند شــرکت دیگر هم با همکاری بورس
بهزودی عرضه میشوند.
افزایش خوراک پتروشیمیها

زنگنه با بیان اینکه از دیگر کارهایی که در مسیر صنعت
پتروشــیمی انجام گرفت جمعآوری گازهای همراه نفت است،
تصریح کرد :انجــیال  ۳۲۰۰و انجیال  ،۳۱۰۰طرح پاالیش
گاز بیدبلند خلیج فارس بهعنوان بزرگترین انجیال کشــور
و طرحهــای پتروپاالیــش کنگان همه بــرای تأمین خوراک
پتروشیمیهاســت.وی با افزایش تولید اتان اشاره کرد و گفت:
تولید اتان از  ۳.۵میلیون تن ابتدای این دولت به  ۱۴میلیون تن تا
انتهای دولت میرسد ،یعنی  ۴برابر شده است.
ساخت  ۱۸کاتالیست تا ۱۴۰۰

وزیر نفت با اشــاره به اینکه ما  ۴۰گروه کاتالیست داریم
و  ۸۵نوع کاتالیست در صنعت پتروشیمی با ارزش  ۲۷۰میلیون
دالر مصرف میشــود ،گفت :در هفت سال اخیر  ۱۸کاتالیست
به ارزش  ۱۰۴میلیون دالر بومیســازی و در داخل کشور تولید
شده است.وی ادامه داد :با برنامهریزی انجامشده تا سال ،۱۴۰۰
 ۱۸کاتالیســت دیگر به ارزش تقریب ًا  ۹۰میلیون دالر در داخل
ساخته میشود.
افزایش تولید متانول کشور و یک هشدار

زنگنــه با بیــان اینکه با افتتاح دو طــرح کیمیای پارس
خاورمیانه و کاوه  ۴میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور
افزوده میشــود ،تصریح کرد :متانول کاوه بزرگترین متانول
دنیاســت که از ســوی بخش خصوصی انجام شده و کیمیای

پارس خاورمیانه که متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان اســت
و فرهنگیان عزیز ما از نعمت و درآمد آن اســتفاده خواهند کرد.
وی ،ارزش سه طرحی را که امروز افتتاح شد حدود  ۱.۶میلیارد
دالر عنوان کرد و افزود :تولید متانول کشور تا پایان پارسال ۶.۷
میلیون تن بوده که با پایان جهش دوم این مقدار به  ۱۷.۵میلیون
تن و در پایان جهش سوم به  ۲۴میلیون تن میرسد .وزیر نفت
ادامــه داد :افزایش تولید متانول اگرچه یک خبر خوب اســت،
اما یک هشــدار هم به شــمار میآید که ممکن است بازار این
محصول اشــباع شود ،بنابراین در این مسیر ،تولیدکننده متانول

باید به بخش پاییندســتی آن بســیار توجه کند.زنگنه تصریح
کرد :خوشبختانه زنجیره پاییندستی متانول به پروپلین میرسد،
پروپلین محصولی است که صنایع پاییندستی بیشترین نیاز را به
آن دارد و هماکنون در این محصول کمبود هم داریم.
وی گفت :مــا طرحهــای زنجیرهای پیشــران صنایع
پاییندستی پتروشیمی با اولویت پروپیلن را بهزودی برای تصویب
تقدیم دولــت میکنیم.وزیر نفت در پایان از ســرمایهگذاران،
کارگران ،مهندسان ،مدیران و دستاندرکاران طرحهایی که در
شرایط تحریم سبب افتخار کشور شدند ،قدردانی کرد.

با بهرهبرداری از  ۳طرح پتروشیمی محقق شد؛

افزایش  ۴میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشــاره به
افتتاح سه طرح بزرگ پتروشیمی از سوی رئیسجمهوری شامل
پتروشیمی کاوه،پتروشــیمی کیمیا پارس خاورمیانه و کاتالیست
پتروشیمی لرستان گفت :این طرحها در مجموع با سرمایهگذاری
 ۱.۵۷میلیــارد دالر بیش از  ۴میلیون تن به ظرفیت پتروشــیمی
ایران میافزاید.
مهندس بهزاد محمدی با بیان اینکه در جهش دوم صنعت
پتروشیمی کشــور  ۲۷طرح تعریف شده که در پایان سال ۱۴۰۰
به بهرهبرداری خواهند رســید ،ادامه داد :از این ســبد  ۱۷طرح تا
پایان امسال به بهرهبرداری میرســد و ظرفیت صنعت را از ۶۶
مییلــون تن فعلی به  ۹۰میلیون تــن افزایش میدهد و در پایان
ســال  ۱۴۰۰به ظرفیــت  ۱۰۰میلیون تنــی و درآمد  ۲۵میلیارد
دالر دســت مییابیم.وی با اشاره به اینکه از این  ۱۷طرح،یکی
از طرحها ماه گذشــته به بهرهبرداری رسید که طرح پتروشیمی
میاندوآب بود ،افزود :افتتاح سه طرح دیگر انجام شد .طرح نخست
پتروشــیمی متانول کاوه است که بزرگترین طرح متانول جهان
بهشــمار میرود .این پتروشیمی با ســرمایهگذاری  ۹۵۰میلیون
دالری بخش خصوصی اجرا شــده و  ۲.۳میلیون تن در سال به

ظرفیت تولید متانــول ایران اضافه خواهد کرد .خوراک این واحد
 ۶میلیــون مترمکعب گاز طبیعی در روز و شــامل طرح متانول،
یوتولیتی و اسکلههای صادراتی است.معاون وزیر نفت افزود۶۶ :
درصد از کل سرمایهگذاری پتروشیمی کاوه از مهندسی و ساخت
تا تأمین تجهیزات در داخل کشور انجام شده و پیشبینی میشود
ساالنه  ۴۰۰میلیون دالر درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.
به گفته محمدی ،بهرهبرداری از پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه
طــرح بعدی بود که روز پنجشــنبه از ســوی رئیسجمهوری با
ســرمایهگذاری  ۶۰۰میلیون دالر در عسلویه افتتاحشد .خوراک
این پتروشیمی روزانه  ۴.۵میلیون مترمکعب گاز طبیعی است .این
واحد با ظرفیت تولید  ۱.۶۵میلیون تن متانول در سال ساخته شده
که معادل  ۵هزار تن متانول در روز اســت.وی با اشاره به اینکه
اشتغالزایی مستقیم در پتروشــیمی کیمیا پارس خاورمیانه ۷۰۰
نفر خواهد بود ،ادامه داد ۵۰:درصد از کل ســرمایهگذاری نیز در
داخل کشــور هزینه شده و درآمد پیشبینیشده ساالنه برای این
پتروشیمی براساس قیمتهای ثابت سال  ،۹۵حدود  ۳۰۰میلیون
دالر برآورد میشود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید
کرد :آخرین طرح ارزشــی مربوط به تولید کاتالیست پتروشیمی

گزارش
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گ در صنعت پتروشیمی گزارش می دهد؛

ی به ارزش حدود  1.6میلیارد دالر
طبیعی و  ۲۲۰تن اکســیژن مصرف میشود.شاهدایی با اشاره
به اینکه هلدینگ پتروفرهنگ ســه واحد متانولی دیگر نیز در
دست اجرا دارد که از این میان پتروشیمی سبالن تا پایان امسال
افتتاح میشود ،تصریح کرد :این هلدینگ فقط به تولید متانول
بســنده نمیکند و طرحهایی را برای تکمیــل زنجیره ارزش
متانول و تولید ارزش افزوده بیشتر در دستور کار دارد.
وزیرآموزش و پرورش عنوان کرد:
سرمایهگذاری حداکثری صندوق ذخیره فرهنگیان در
طرحهای مالی و پتروشیمی

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ خبر داد:
تکمیل زنجیره متانول در دستور کار هلدینگ پتروفرهنگ

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ ضمن اعالم این نکته
که این هلدینگ فقط به تولید متانول بســنده نمیکند ،گفت:
پتروفرهنگ طرحهایی را برای تکمیل زنجیره ارزش متانول و
تولید ارزش افزوده بیشتر در دستور کار دارد.
مرضیه شــاهدایی در آییــن بهرهبرداری از ســه طرح
پتروشیمی که بهصورت ویدئوکنفرانس از سوی حسن روحانی،
رئیسجمهوری افتتاح شــد با اشــاره به اینکه ساخت مجتمع

لرستان بود .این طرح با سرمایهگذاری  ۲۰میلیون دالر انجام شده
است .محل اجرا در پتروشیمی لرستان است و کاتالیستهای مورد
نیاز تولید انواع پلیاتیلنها را در دستور کار دارد.وی با بیان اینکه
ظرفیت تولید کاتالیست در این طرح  ۱۰۰تن در سال خواهد بود،
افزود :با اجرای آن  ۶۰نفر اشــتغال مستقیم ایجاد شده است که
میتواند درآمدی  ۳۰میلیون دالری در سال ایجاد کند .مهندسی و
ساختمان نصب این واحد بهطور کامل ایرانی است و تنها در زمینه
تجهیزات از  ۳۰درصد از تجهیزات خارجی اســتفاده شده است.
محمدی ،ســرمایهگذاری در این سه طرح را یک میلیارد و ۵۷۰
میلیون دالر اعالم کرد و گفت :تا پایان ســال نیز  ۱۳طرح دیگر
پتروشیمی افتتاح میشود که شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج
فارس،طرح پتروشیمی ســبالن ،پتروشیمی لردگان ،پتروشیمی

کیمیای پارس خاورمیانه از ســال  ۹۵برای تولید ساالنه یک
میلیــون و  ۶۵۰هزار تن متانول آغاز شــد ،اظهار کرد :حجم
ســرمایهگذاری در این طرح حدود  ۶۰۰میلیون دالر است.وی
با بیان اینکه مجتمع کیمیای پــارس خاورمیانه با  ۱۴میلیون
نفرساعت کار بدون حادثه و طبق استانداردهای بینالمللی در
هفتم خردادماه به تولید رسید ،افزود ۷۰۰ :نفر بهصورت مستقیم
در این مجتمع اشــتغال دارند.مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ
ادامه داد :برای تولید روزانه  ۵هزار تن متانول در پتروشــیمی
کیمیای پــارس خاورمیانه حدود  ۴.۵میلیــون مترمکعب گاز

ایالم ،پتروشیمی مسجد سلیمان،پروژه پلیپروپیلن خمین و ...تا
پایان سال به بهرهبرداری میرسند.
درآمد صنعت پتروشیمی امسال  ۸۰درصد افزایش مییابد

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشاره
به افزایــش  ۶۰درصــدی ظرفیت صنعت پتروشــیمی با
بهرهبرداری از  ۱۷طرح گفت:با بهرهبرداری از این طرحها،
درآمد این صنعت در ســال  ۹۹تا  ۸۰درصد افزایش مییابد.
بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
آســتانه روز خبرنگار از خبرگزاری جمهوری اسالمی بازدید
کــرد و با تأکید بــر اینکه تازگی خبر تا چند دهه گذشــته
انحصاری بود،گفت :اکنون تعدد رســانهها سبب شده است
سرعت و دقت خبر چالشساز باشد.وی با تأکید بر اینکه یکی

وزیر آموزش و پرورش گفت :صندوق ذخیره فرهنگیان
در موارد مختلفی وارد ســرمایهگذاری شده که  ۸۰درصد این
سرمایهگذاریها مربوط به سرمایهگذاریهای مالی و پتروشیمی
است.
محسن حاجیمیرزایی ،در آیین بهرهبرداری سه طرح
پتروشیمی متانول کاوه ،کیمیای پارس خارورمیانه (متعلق
بــه صندوق ذخیره فرهنگیان) و کاتالیســت پتروشــیمی
لرســتان که بهصورت ویدئوکنفرانس از ســوی حســن
روحانی ،رئیسجمهوری انجام شــد ،گفت :ارتقای معیشت
فرهنگیان و تضمین آینده آنها برای دوره بازنشستگی جزو
دغدغههای جدی و تکالیــف قانونی و مأموریتهای مهم
آموزش و پرورش است ،از این رو باید از اهتمام مؤثر دولت
برای ارتقای معیشــت معلمان قدردانی کنم.وزیر آموزش و
پروش با اشــاره به اینکه  ۲۵ســال گذشته به حکم قانون،
صندوقی شکل گرفت که ماهانه فرهنگیان یک تا  ۵درصد
از حقــوق خود را در آن پسانــداز میکنند و دولت مکلف
است معادل آن ســرمای ه در صندوق قرار دهد ،افزود :سود
حاصــل از فعالیت ایــن صندوق در دوره بازنشســتگی به
بازنشســتگان فرهنگی تعلق میگیرد و به بهبود معیشت
آنها کمک میکند.وی با بیان اینکه با گذشــت  ۲۵ســال،
 ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه در صندوق ذخیره ایجاد شده
که حاصل ســپرده فرهنگیان ،آورده دولت و سود حاصل از
سرمایهگذاریهاست ،تصریح کرد :از این مبلغ تاکنون ۳۶۰۰
میلیارد تومان بین بازنشستگان توزیع شده است و حدود ۸۰
درصد فرهنگیان عضو این صندوق هســتند.حاجیمیرزایی
افزود :صنــدوق ذخیره فرهنگیــان فعالیتهای اقتصادی
خود را بــر پایه صرفه و صالح فرهنگیــان در چهار گروه
اقتصادی شامل سرمایهگذاری و مالی ،صنعت و پتروشیمی،
انرژی و ســاختمان و خدمات متمرکز کرده که حدود ۸۰
درصد این ســرمایهگذاری مربوط به دو گروه نخست یعنی
ســرمایهگذاریهای مالی و پتروشیمی است و در این مدت
 ۶۸۰۰میلیارد تومان سود حاصله از سرمایهگذاریها را شاهد
بودهایم.وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به افتتاح مجتمع
پتروشــیمی کیمیای پارس خاورمیانه گفــت :پروژهای که
امروز افتتاح میشود در زمینه تولید متانول فعالیت میکند.
بهعنــوان رئیس هیئت امنای صنــدوق ذخیره فرهنگیان،
تصمیمهایی گرفتیم و صندوق را موظف کردیم که ارزش

از شاخصهای یک مدیر مبتنی بر آمارهای قابل اندازهگیری
اوست ،افزود :این موضوع میتواند موضوع تحلیلی مناسبی
برای خبرنگاران باشــد.معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه
پتروشیمی صنعت نخست کشور اســت و در کنار فوالد دو
پایه ارزآوری کشور به شــمار میروند ،ادامه داد :پتروشیمی
صنعت جذاب رو به رشد و تعالی است و بهشدت کار میکند.
محمــدی تأکید کرد :تولید ســاالنه پروپیلن در کشــور در
شــرایط کنونی  ۹۵۰هزار تن اســت که از کمبود  ۲۰۰هزار
تنی حکایت دارد.وی با اشــاره به اینکه در تالشیم صنعت
پتروشیمی را کیفی و تابآور کنیم ،گفت :با افزایش ظرفیت
تولید محصوالت باکیفیت مانند پروپیلن و شناسایی نیاز بازار،
ارزآوری پتروشیمی نیز تضمین خواهد شد.

وزیر نفت :تولید محصوالت
پتروشیمی تا پایان این دولت
نسبت به ابتدای دولت دو برابر
و با ریلگذاری انجامشده و
طرحهایی که پیشرفت فیزیکی
مشخص دارند و پیشرفت آنها
نیز عنوان شده تا  ۱۴۰۴به بیش
از سه برابر نسبت به ابتدای
دولت میرسد
افزوده داراییها و ســرمایههای صندوق را که متعلق
به همه فرهنگیان اســت ارزشگذاری و در قالب موجهی
میان فرهنگیان توزیع کند ،زیرا در ســودی که حاصل شده
فرهنگیان هم سهیم هستند و ارزش داراییهای آنها افزایش
یافته است.وی بر ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی برای
عرضه هلدینگهای وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در
بورس تأکید کرد و گفت :اکنون صندوق در مرحله رسیدن به
بلوغ اقتصادی و تکامل است که میتواند آینده درخشانی به
همراه داشته باشد .ما هم تالش میکنیم اعتماد فرهنگیان را
به نهادی که متعلق به خودشان است احیا کنیم.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی باختر:
حجم سرمایهگذاری در واحد کاتالیست پتروشیمی
لرستان یکساله بازمیگردد

مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی باختر درآمدزایی واحد
کاتالیست پتروشیمی لرستان را ساالنه  ۳۰میلیون دالر عنوان
کــرد و گفت :میزان ســرمایهگذاری در این طرح یکســاله
بازمیگردد.
داوودرضا ربانی در آیین بهرهبرداری از واحد کاتالیســت
پتروشیمی لرستان که بهصورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس
جمهوری افتتاح شــد ،اظهار کرد :هلدینــگ باختر بهمنظور
بینیاز شدن از واردات کاتالیســتهای مصرفی در واحدهای
پتروشیمی و تولید گریدهای جدید محصوالت پتروشیمی تولید
کاتالیســت را در دستور کار قرار داد.وی با اشاره به اینکه واحد
کاتالیســت پتروشیمی لرستان با دانش فنی شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی اجرا شده است ،افزود :این هلدینگ با تولید
کاتالیســت مورد نیاز پتروشیمی کرمانشاه از اسفند  ۹۷تاکنون
حدود  ۶۰۰هــزار تن محصول تولید کرده اســت.مدیرعامل
هلدینگ باختر با بیان اینکه مزیت واحد کاتالیست پتروشیمی

افزایش  ۶۰درصدی ظرفیت پتروشیمی در سال ۹۹

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با بیان
اینکه امسال  ۱۷طرح پتروشیمی به بهرهبرداری میرسد
که  ۶۰درصد ظرفیت پتروشــیمی را افزایش خواهد داد،
افزود :بهرهبرداری از این طرحها درآمد صنعت پتروشیمی
را  ۸۰درصــد افزایــش خواهد داد.وی بــا تأکید بر اینکه
امســال برای صنعت پتروشیمی سال طالیی است ،ادامه
داد :طرحهایــی در ایــن صنعت وجود دارد که از ســال
 ۸۴شــروع شده و به نوعی خودکشــی در این صنعت به
شــمار میرود.محمدی تصریح کرد :استراتژی در صنعت
پتروشــیمی میانبرد بوده و بازار جهان در بلندمدت دیده
نشده است.وی افزود :در توسعه صنعت از منابع به سمت

لرستان این اســت که  ۵۰درصد تأسیسات مربوط به ساخت
پایه کاتالیست است ،ادامه داد :این یک موقعیت استثنایی است
که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده این کاتالیست هستیم.
در شــرکتهای بینالمللی نیز بسیار نادر است که شرکتی هم
تولیدکننده و هم مصرفکننده کاتالیست باشد.ربانی با اشاره به
اینکه هلدینگ باختر هشــت طرح دانشبنیان را در حال اجرا
دارد که  ۶طرح آن در لرستان اجرا میشود ،تصریح کرد :عالوه
بر این واحد کاتالیست پتروشیمی لرستان که امروز افتتاح شد،
سه طرح برای کاتالیستهای با بستر ثابت داریم که امیدواریم
تا پایان سال تکمیل شــوند.وی با اشاره به اینکه اجرای طرح
کاتالیست پتروشــیمی لرستان سبب خروج ساالنه  ۳۰میلیون
دالر ارز از کشــور میشود و میزان سرمایهگذاری در این طرح
یک ساله بر میگردد ،افزود :امکان توسعه این طرح و پوشش
کاتالیست مورد نیاز واحدهای دیگر نیز وجود دارد.
استاندار لرستان:
شهرک پتروشیمی لرستان احداث میشود

استاندار لرستان با بیان اینکه این استان میتواند در حوزه
نفت و گاز حرفهای زیادی برای گفتن داشــته باشــد ،گفت:
شهرک پتروشیمی لرستان با هدف تولید محصوالت پتروشیمی
در دست احداث است.
سیدموسی خادمی ،در آیین بهرهبرداری طرحهای صنعت
پتروشیمی و طرح کاتالیست پتروشیمی لرستان که بهصورت
ویدئوکنفرانس از ســوی رئیسجمهوری انجام شــد با بیان
اینکه طرح کاتالیست پتروشیمی لرستان دارای فناوری بسیار
باالست ،گفت :لرستان میتواند در حوزه نفت و گاز حرفهای
زیادی داشــته باشد.استاندار لرســتان افزود :امروز شهرستان
پلدختر باید بــه محلی برای ســرمایهگذاری در حوزه نفت،
گاز و پتروشــیمی بدل شود ،زیرا استان لرستان همیشه محل
عبور نفت و فرآوردههای نفتی بوده اســت ،همچنین شهرک
پتروشیمی لرستان نیز با هدف تولید محصوالت پتروشیمی در
دســت احداث است.وی در پایان از وزارت نفت درخواست کرد
تا در تأمین خوراک مجتمعهای پتروشیمی مساعدت بیشتری
داشته باشد.
استاندار بوشهر:

پنجره واحد سرمایهگذاری در کنار طرح متانول کاوه در
بوشهر ایجاد میشود
استاندار بوشهر گفت :پنجره واحد سرمایهگذاری داخلی
و خارجی در بوشهر و در مجاورت متانول کاوه ایجاد میشود.
عبدالکریــم گراوند ،در آیین افتتاح مجتمع پتروشــیمی
متانول کاوه در بوشــهر که بهصورت ویدئوکنفرانس از سوی
رئیسجمهوری انجام شد ،گفت :در جنگ ارادهها شاهد هستیم
که مجتمع پتروشــیمی متانول کاوه بــا تالش ،همت و تدبیر
وزارت نفت افتتاح شد و حداکثر امید را خلق کرد.استاندار بوشهر
افزود :در تالش هســتیم تا پنجره واحد سرمایهگذاری داخلی
و خارجی را در بوشــهر و در کنار متانــول کاوه ایجاد کنیم تا
سرمایهگذاران بهویژه بخش خصوصی از آن منتفع شوند.

توسعه رفتیم و نیاز بازار را مورد توجه قرار ندادیم ،در برخی
محصوالت تنه درخت  ۱۲۰کیلو شــده ،اما دیگر بخشها
متناسب با آن رشد نکردهاند ،با تکمیل زنجیره پروپیلن در
تالشیم تناسب را در صنعت بهوجود آوریم.معاون وزیر نفت
ادامه داد :پنج درصد سبد تولید پتروشیمی ایران مربوط به
پروپیلن اســت و این عدد در عربستان  ۱۷درصد ،آمریکا
 ۱۸درصد و در دنیا  ۱۶درصد اســت .بــا اجرای طرحها،
این ســهم در سال  ۱۴۰۴در سبد پتروشیمی ایران ،به۱۰
درصد میرسد.وی گفت :نبض پتروشیمی با توسعه نفت و
گاز میتپد ،زیرا خوراک خود را از صنایع باالدستی دریافت
میکند ،بنابراین هر چقدر تولید نفت کاهش یابد ،خوراک
پتروشیمی کاهش خواهد داشت.
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گفتمان
کاهش  30درصدی مراجعات به اورژانس
تنفسی بیمارستان بزرگ نفت اهواز

بهداشتودرماننفتبرایمقابلهباموجشدیدترکرونا
آمادهمیشود
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و
درمان صنعت نفــت از تدوین برنامهای
میانمــدت و بلندمدت بــرای مقابله با
موج شــدیدتر بیماری کرونا در ماههای
آتی خبر داد و گفت :امیدوارم مســئوالن
و دســتاندرکاران مربوطه بــه جد این
سازمان را حمایت کنند تا بتوانیم خدمات
درمانــی شایســتهای را بــه کارکنان و
بازنشستگان صنعت نفت ارائه دهیم.

رئیــس بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت اهــواز  ،از شــرایط
پایــدار در بیمارســتان بــزرگ نفــت اهــواز و کاهــش  30درصــدی
مراجعــات بــه اورژانــس تنفســی خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت
اهــواز  ،دکتــر بهــرام دهقــان رییــس ایــن مجموعــه بــا اشــاره بــه
اینکــه طــی دو هفتــه اخیــر میــزان مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی و
درمانــی اســتان خوزســتان و بویــژه در شــهر اهــواز کاهش چشــمگیری
داشــته اســت گفــت  :خوشــبختانه در بیمارســتان بــزرگ نفــت اهــواز
و مراکــز بهداشــتی و درمانــی صنعــت نفــت آمــار مراجعیــن بــه مراکــز
درمانــی حــدود یــک ســوم کاهــش یافتــه و همچنیــن تعــداد بیمــاران
مشــکوک بــه کرونــا کــه نیــاز بــه انجــام تســت  PCRداشــته انــد نیــز
 30تــا  40درصــد کاهــش یافتــه اســت.
وی افــزود  :تعــداد بیمــاران کوویــد  19کــه نیــاز بــه بســتری در
بیمارســتان بــزرگ نفــت داشــته انــد نیــز  30درصــد کاهــش داشــته
اســت  ،بــه طــوری کــه در حــال حاضــر یــک بخــش بســتری کوویــد
 19فعــال مــی باشــد.
دکتــر دهقــان ادامــه داد  :بــا وجــود کاهــش آمــار مراجعیــن ،
تعــداد بیمارانــی کــه نیــاز بــه بخــش مراقبــت هــای ویــژه دارنــد،
کاهــش نیافتــه اســت و همچنــان  75درصــد تخــت هــای ICU
بیمارســتان بــزرگ نفــت اهــواز به بیمــاران کوویــد  19اختصــاص دارد.
رئیــس بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت اهــواز در خصــوص
رونــد کار کلینیــک هــای تخصصــی بیمارســتان بــزرگ نفــت گفــت
 :بــا توجــه بــه شــیب نزولــی میــزان مراجعیــن بــا عالئــم کوویــد 19
 ،طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده  ،از هفتــه آینــده میــزان
پذیــرش بیمــاران کلینیــک هــای تخصصــی بیمارســتان بــزرگ نفــت
و مجتمــع هــای تخصصــی ســامت خانــواده شــهدای نفــت و کارون ،
 50تــا  60درصــد نســبت بــه هفتــه هــای گذشــته افزایــش مــی یابــد.
وی تصریــح کــرد  :بــا افزایــش پذیــرش بیمــاران در کلینیــک
هــای تخصصــی  ،متعاقبــا برنامــه ریــزی جهــت انجــام عمــل هــای
جراحــی الکتیــو نیمــه ضــرور نیــز کــه چنــد ماهــی ســت بــه علــت
شــیوع بیمــاری کرونــا بــه تعویــق افتــاده  ،بــه تدریــج و بــا رعایــت
همــه ی پروتــکل هــای ابالغــی وزارت بهداشــت انجــام خواهــد شــد.
دکتــر دهقــان خاطــر نشــان کــرد :شــرایط فعلــی حاکــی از آن
اســت کــه همچنــان بایــد بــا حفــظ فاصلــه ی فیزیکــی و رعایــت
همــه ی پروتــکل هــا و دســتورالعمل هــای بهداشــتی  ،شستشــوی
مکــرر دســتها و اســتفاده از ماســک تــاش کنیــم تــا از ابتــا بــه
کرونــا پیشــگیری کنیــم .از همــه ی هموطنــان و همشــهریان عزیــز ،
بویــژه جامعــه بــزرگ صنعــت نفــت مصرانــه و مجدانــه مــی خواهیــم
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی  ،کمــک کننــد تــا ایــن شــیب
نزولــی مراجعــات  ،کاهــش بیشــتری داشــته باشــد و کادر درمانــی نیــز
بتواننــد مــدت زمــان کوتاهــی اســتراحت نمــوده  ،تــا بــرای شــیوع
احتمالــی بیمــاری در پاییــز و زمســتان کــه احتمــاال بــا موارد بیشــتری
مواجــه خواهنــد بــود  ،آمادگــی الزم را داشــته باشــند.

دکتر حبیباله ســمیع در گفتوگو
با خبرنگار شــانا عنوان کرد :متأســفانه
شــیوع روزافزون بیماری کرونا در سطح
کشــور بهویژه در تهران و به دنبال آن
افزایش شــدید موارد بستری ،شرایطی
را ایجاد کرده اســت که بایــد به دنبال
افزایش ظرفیتها و تختهای بســتری
در بیمارســتانهای تهران و اهواز بود.
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
برنامــهای بلندمــدت و میانمدت برای
ماههای آتی که مطمئن ًا با موج شدیدتری
از این بیماری روبهرو خواهیم بود ،تهیه
کرده اســت که امیدوارم مســئوالن و
دســتاندرکاران مربوطــه بــه جد این
ســازمان را حمایت کنند تا ما نیز بتوانیم
خدمات درمانی شایستهای را به کارکنان
و بازنشستگان صنعت نفت ارائه کنیم.
وی افزود :هرچند در اهواز ،آبادان
و ماهشــهر تعداد بیماران کاهش یافته،
امــا در تهــران آمــار مراجعهکنندگان
کرونایــی رو به افزایش اســت .آمارها
حکایــت از افزایش  ۴۰الی  ۵۰درصدی
موارد بستری در بیمارستان نفت تهران
دارد که این مســئله مــا را وادار کرده
اســت تعداد تختهای بیشــتری را به
بیماران کرونایی اختصاص دهیم .بر این
اساس ،بخش شیمیدرمانی و همودیالیز
بیمارستان به دیگر بخشها منتقل شده
و کل دپارتمان داخلی در اختیار بیماران
کرونایی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و
درمــان صنعت نفت با اشــاره به وضع
پیچیــده کارکنــان بهداشــت و درمان
اظهار کرد :کادر درمان بیمارســتان نفت
تهران با شرایط سختی دستوپنجه نرم
میکنند .تقاضای عاجزانه دارم که مردم
عزیزمان دســتورعملها و پروتکلهای
بهداشــتی را بیشــتر رعایت کنند .الزام
به زدن ماســک ،رعایــت فاصلهگذاری
اجتماعی ،پرهیز از هرگونه تجمع و تردد
در اماکن عمومی و شــلوغ و به تعویق
انداختن مسافرتهای غیرضرور قطع به
یقین در روند کاهــش اپیدمی ویروس
کرونا بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی افزود :امکان استفاده از سیستم
تهویه مناسب در فضاهای سرپوشیده و

اماکن اداری هم از آن دســت مواردی
اســت که میتواند شــانس ابتال به این
بیماری را بهشدت کاهشدهد ،همچنین
تهیه داروهای ضدویروسی که در گذشته
از طریــق مبادی غیررســمی در اختیار
بیماران قرار داده میشــد و بعض ًا اصالت
دارو هم با شــک و شبهه همراه بود ،اما
خوشــبختانه اکنون این داروها به اندازه
کافی در بازار و در دسترس بیماران قرار
دارد و سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت نیز با تعامل و هماهنگی با معاونت
درمان دانشگاهها ،نسبت به تهیه این نوع
داروها مشکلی نداشته و متناسب با تعداد
بیماران بدحال میتواند دارو تهیه کند.
شرایط بسیار دشوار کادر درمان

مدیرعامل ســازمان بهداشــت و
درمان صنعت نفت اظهار کرد :شــرایط
بسیار ســخت و دشــواری بر کارکنان
بهداشــت و درمان حاکم است .بیش از
 ۵۰نفــر از کارکنان درمان بیمارســتان
نفت تهران در اســتعالجی کرونا هستند
و متناسب با آن در دیگر بیمارستانهای
تحت پوشــش صنعت نفت نیز وضع به
همین منوال است .بر این اساس میتوان
به چنــد مــورد از میــزان فعالیتهای
درمانی در مراکز بهداشــتی اشاره کرد.
در بیمارستان نفت تهران تنها در شیفت
عصر و شب بالغ بر  ۴۰مورد سیتیاسکن
و در  ۲۴ســاعت حدود  ۴۰الی  ۵۰تست
پیسیآر انجام میشــود ،یعنی تقریب ًا ۵
برابر آمارهای قبل از تشدید کرونا است
و همچنین در بیمارســتان اهواز روزانه
بهطور میانگین ۱۰۰ ،مورد سیتیاسکن

انجام میشود .خوب طبیعت ًا این حجم از
کار ،کادر درمان را خســته خواهد کرد.
مــن از همینجا به همه کارکنان درمان
بیمارستانهای صنعت نفت خسته نباشید
و خدا قوت میگویم و برایشــان آرزوی
ســامتی دارم و قطع به یقین بدانند که
از هیچ تالش ،کوشــش و حمایتی دریغ
نخواهم کرد تا آنــان بتوانند در خدمت
مردم و مراجعان باشند.
دکتر سمیع از نیروی انسانی فعال
در بخــش درمان بهعنــوان مهمترین
عامل در رویارویی با ویروس کرونا یاد
کرد و افزود :افزایــش ابتال به بیماری
در طوالنیمدت عواقب روحی و روانی
در کادر درمان بهویژه بخش پرســتاری
ایجاد خواهد کــرد ،بنابرایــن نیازمند
تقویت کادر درمان هســتیم که الزمه
آن این اســت که سازمان حمایت شده
و نیروهای مورد نیاز خود را جذب کند،
البته با تأمین امنیت و آینده شغلی برای
این افراد.
وی تصریح کرد :شــواهد گویای
این واقعیت اســت که اغلــب مردم ما
این بیمــاری را هنوز جــدی نگرفته و
بدون رعایــت پروتکلهای بهداشــتی
در مکانهای عمومی حاضر میشــوند
که این مســئله ناشــی از نبود آگاهی و
بیتوجهی است .به نظر میرسد که باید
عامرانه و بــدون هیچگونه مالحظهای
ورود کــرد و ماننــد برخی کشــورهای
اروپایــی جریمههای ســنگینی را برای
عدم رعایت موازین بهداشتی لحاظ کرد.
اقدام برای خرید  ۲۰دستگاه ونتیالتور

رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان خبر داد :

کاهش میزان مراجعه به اورژانس تنفسی
دکتر نصراله حســونی بحرینی گفت:تعداد
مراجعین در چند روز اخیر به اورژانس تنفســی
خوشبختانه روند کاهشی داشته به طوری که در
چند روز ابتدای ماه جــاری حدود  250مراجعه
کننده داشتیم.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی روابط
عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت آبادان،
دکتــر نصراله حســونی بحرینــی رییس این
مجموعه با اشــاره به کاهش میزان مراجعات
به اورژانس تنفسی گفت:تعداد مراجعین در چند
روز اخیر خوشــبختانه روند کاهشــی داشته به
طــوری که در چند روز ابتدای ماه جاری حدود
 250مراجعه کننده داشتیم.
وی افزود  :از ابتدای شروع بیماری کرونا
 ،اســفند ماه سال گذشته تا تیرماه امسال تعداد

 4938بیمار شرکتی و غیر شرکتی به اورژانس
تنفسی این مرکز مراجعه کرده اند،همچنین از
تیرماه تا پایان مرداد ماه ســال جاری که اوج
شــیوع و پیک بیماری در منطقه بود به تنهایی
 2045بیمار بــه اورژانس تنفســی این مرکز
مراجعه کرده که برای آنها اقدامات تشخیصی،
درمان سرپایی یا بستری انجام شده است.
دکتر بحرینی ادامه داد :در طی این مدت
 2نوزاد مشــکوک به کرونــا در بخش نوزادان
بیمارستان صنعت نفت آبادان بستری شدند که
عالیم نارسایی تنفســی داشتند اما  PCRآنها
منفی بود ،علت آن هم مــادر مبتال یا خانواده
بوده است.
وی اضافــه کــرد :در طــی این مدت
60درصد ظرفیت تخت های بیمارستان (بخش

های داخلی  1و  ،2اورژانس تنفســی و )ICU
،به بیماران کرونایی اختصاص داشــته است و
البته روند ارائه سایر خدمات در این مرکز نیز با
جدیت تمام تداوم دارد.
دکتر بحرینی اظهار داشــت  :در  3ماهه
اول امســال با رعایت فاصله گذاری اجتماعی
و جلوگیــری از تجمع بیمــاران ،حدود 5700
بیمار در پلی کلینیک تخصصی پذیرش شــده
اســت،برای اجرای پروتکل های بهداشــتی و
حفظ محرمانگی و رعایت حقوق بیماران مبتال
به کرونــا ،یک کلینیک داخلــی مختص این
بیماران در شــیفت بعدازظهر افتتاح شــده که
به این بیمــاران ،خدمات مورد نیاز ارائه و روند
درمان آنان را هدایت می شود.
رییس بهداشــت و درمــان صنعت نفت

آبادان تصریح کرد :در این مدت در بخش های
زنان و جراحی نیز خدمات مورد نیاز به بیماران
شرکتی و همشهریان ارائه شده که شامل انواع
زایمان ها  ،عمل های جراحی و انواع تشخیص
هــای داخلی بوده اســت ،در بخش زنان در 4
ماهه اول امسال  171بیمار و در بخش جراحی
 510بیمار بســتری و تحــت مراقبت و درمان
قرار گرفته اند.
وی ضمــن قدردانــی از تــاش همه
کارکنان و اعالم رضایت از عملکرد این مرکز
در مواجهه با موج شــیوع بیماری کرونا گفت :
آمادگی خود را برای مقابله با بیماری تا ریشــه
کن شدن کامل آن در کشور عزیزمان همپای
ســایر جان برکفان عرصه بهداشت و سالمت
اعالم می کنیم.

دکتــر ســمیع در ادامه بــه دیگر
اقدامهای ســازمان بهداشــت و درمان
صنعت نفت اشاره کرد و گفت :هماکنون
کمبود دســتگاه ونتیالتور از چالشهای
اصلی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت اســت که در روزهــای اخیر برای
خرید  ۲۰مورد از این دستگاه اقدام شد.
خرید دستگاه سیتیاســکن دوم برای
بیمارســتانهای تهران و اهواز ،افزایش
ظرفیــت تختهای ویژه و آیســییو،
خرید دســتگاه اکسیژنســاز و مخزن
اکســیژن مایع ،تهیه داروهای مورد نیاز
و ضروری ،تهیه کیتهای آزمایشگاهی،
تجهیز بیمارستانها به اقالم مصرفی از
جمله ماســک ،گان ،لباسهای ایزوله،
الکل و شــیلد از جمله مواردی است که
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به
جد دنبال تهیه آنها است.
وی افزود :هماکنــون برای تهیه
ماســک و لباسهای ایزولــه با کمبود
روبهرو هستیم ،بهویژه در بیمارستانهای
جنوب کشور ،چراکه در وهله نخست باید
کادر درمان را محافظت کنیم .ســامت
این عزیزان برای ما بســیار مهم است.
باید وســایل حفاظت فردی را برایشان
مهیا کنیم که اینها بتوانند قدری آسودهتر
به فعالیتهای درمانی خود بپردازند.
خرید تجهیزات از محل وصول مطالبات

مدیرعامــل ســازمان بهداشــت
و درمــان صنعــت نفت با بیــان اینکه
دسترسی به ســامانه غربالگری محدود
به کارکنان اقماری شــد ،عنوان کرد :با
توجه به اینکه سامانه غربالگری بار مالی

سنگینی را به ســازمان تحمیل میکرد،
بنابرایــن دسترســی بــه آن را محدود
کردیم و تنها کارکنان اقماری (رســمی
و پیمانکاری) میتوانند نسبت به تکمیل
فرم خوداظهــاری و ثبت اطالعات خود
اقدام کنند .مالک دسترســی تنها برای
این دســته از کارکنان بر این منوال بود
کــه این گــروه از کارکنان در شــرایط
ویژهتری هســتند و باید حتمــ ًا کنترل
شــوند ،زیرا فردی که عالئم بیماری بر
آن محرز میشــود باید سریع شناسایی
شــود تا قبل از ورود بــه داخل فنسها
و اعزام به مناطــق عملیاتی ،اقدامهای
غربالگری انجام شــود .طبــق آخرین
آمارهــا تاکنون بالغ بــر  ۲۴۰هزار مورد
در ســامانه غربالگری فرم خوداظهاری
پر کردند و مورد ســنجش و پایش قرار
گرفتهاند.
دکتر ســمیع اظهار کــرد :یکی از
مطالبات جدی سازمان بهداشت و درمان
دریافت  ۵۰میلیارد تومان ســرانه درمان
سال  ۹۹از سوی شــرکت ملی حفاری
ایران بود که خوشــبختانه بــا تعامل و
هماهنگیهــای انجامشــده این میزان
مطالبه وصــول و از محل آن تجهیزات
مورد نیاز خریداری خواهد شد.
وی یادآور شــد :در این شــرایط
ســخت ســازمان نیازمند حمایت جدی
اســت ،چراکه همکاران ما واقع ًا از هیچ
کمکــی دریغ نکردهاند و از همه توانمان
برای مدیریت کردن شرایط حال حاضر
اســتفاده کردهایم که امیــدوارم بتوانیم
سربلند از این بحران عبور کنیم.

گزارش

یکشنبه  19مرداد ماه 1399
شماره 732
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

11

مدیرعاملپتروشیمیارومیه:

 ۳۰درصد از بازار
کریستالمالمینایران
دراختیارپتروشیمیارومیهاست
 15درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با نماد «شاروم»
ن بار در فرابورس عرضهشد
برای نخستی 

مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی ارومیـه به عرضـه  ۱۵درصد هـزار تـن و اسـید سـولفوریک بـا ظرفیـت سـاالنه  ۵۰هـزار تـن
از سـهام این شـرکت در فرابورس اشـاره کرد و گفت :پتروشـیمی اسـت.مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی ارومیـه بـا بیـان اینکـه ایـن
ارومیـه بیـش از  ۳۰درصـد بـازار مالمیـن
شـرکت بیـش از  ۳۰درصـد بـازار مالمیـن
داخـل کشـور را در اختیـار دارد.
داخـل کشـور را در اختیـار دارد ،ادامـه داد:
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از محصوالت اصلی شرکت،
اوره ،آمونیـاک و گوگـرد سـه مـاده اصلـی
شـرکت گـروه پتروشـیمی سـرمایهگذاری
مصرفی شـرکت هسـتند ،همچنین شـرکت
کریستال مالمین با
ایرانیـان (پتـرول) ،کریـم دلجـوان روز
مـواد اولیـه خـود را بـا  ۱۷درصـد تخفیـف
سهشـنبه ۱۴ ،مردادمـاه در نشسـت خبـری
از پتروشـیمی خراسـان خریـداری میکنـد.
ظرفیت ساالنه  ۴هزار
عرضـه اولیـه سـهام پتروشـیمی ارومیـه بـا
بـه گفته دلجوان ،طرح سـولفات پتاسـیم با
تن ،سولفات آمونیوم با
نمـاد «شـاروم» اظهـار کـرد ۱۵ :درصـد از
ظرفیـت سـاالنه  ۴۰هـزار تـن و محصـول
سـهام شـرکت پتروشـیمی ارومیـه بـرای
فرعـی اسـید کلریدریک با ظرفیت سـاالنه
نخسـتین بـار در فرابـورس عرضـه شـد .ظرفیت ساالنه  ۴۶هزار
 ۵۰هـزار تـن از طرحهـای توسـعهای
پتروشـیمی ارومیـه اسـت.وی بـا اشـاره به
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پتـرول ،سـهامدار تن و اسید سولفوریک با
عمـده شـرکت پتروشـیمی ارومیه و سـرمایه
اینکـه ایـن شـرکت در سـال  ۱۳۹۸سـود
 ۲۵۵میلیـارد ریالـی معـادل  ۳۶۴ریـال
ثبتشـده آن  ۷۰۰درصـد اسـت ،افـزود :ظرفیت ساالنه  ۵۰هزار
محصـوالت اصلـی شـرکت ،کریسـتال
بـه ازای هـر سـهم داشـته ،تصریـح کـرد:
تن است
مالمیـن بـا ظرفیـت سـاالنه  ۴هـزار تـن،
پیشبینـی سـود سـال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بـه
سـولفات آمونیـوم بـا ظرفیـت سـاالنه ۴۶
ترتیـب  ۳۷۵ریـال و  ۱۰۸۰ریـال اسـت.

بیدبلند خلیجفارس پروژه برتر کشور شد

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیجفارس در نهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران بهعنوان پروژه برتر کشور معرفی شد
شــرکت پاالیش گاز بیدبلنــد خلیجفارس در نهمیــن دوره جایزه ملی
مدیریت پروژه ایران بهعنوان پروژه برتر کشور معرفی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج
فارس ،این شرکت در نهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران بهعنوان
پروژه برتر کشــور معرفی شــد و با توجه به شرایط شــیوع ویروس کرونا
در کشــور ،این جایزه در محل این شرکت به محمود امیننژاد ،مدیرعامل
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس اهدا شد.ابر پروژه بیدبلند خلیجفارس
به عنوان بزرگترین طرح گازی خاورمیانه و غرب آسیا در گستره سه استان
خوزســتان ،کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در مساحت بیش از  ۳۰۰هکتار
شامل سایت پاالیشگاهی و تاسیسات ذخیرهسازی و همچنین بیش از ۹۰۰
کیلومتــر خطوط لوله خوراک و انتقال با اعتبــاری بالغ بر  ۳.۴میلیارد دالر
بهعنوان بزرگترین طرح جمعآوری گازهای همراه نفت اســت.این پروژه
راهبردی ملی که با توان متخصصان ایرانی به ســرانجام رسیده ،موفق به
ثبت رکورد بیش از  ۶۳میلیون نفر ســاعت کار بدون حادثه منجر به فوت
برای نخســتین بار در تاریخ پروژههای ایران شــده است .هماکنون پروژه
جدید جمعآوری گازهای مشعل شرق کارون با اعتباری بالغ بر یک میلیارد
دالر به این شــرکت واگذار شده اســت.پروژه عظیم پاالیشگاه گازبیدبلند
خلیجفارس که در اوج تحریمها با باالترین کیفیت و با حداقل زمان تکمیل
شــده است در آینده نزدیک از ســوی رئیس جمهوری افتتاح میشود و به
بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس :بید بلند خلیجفارس نماد توسعه
ارزشآفرین ملی است

بر این اساس ،مهندس جعفر ربیعی ،مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس
به همراه هیئتی از معاونین و مدیران ارشــد ستادی این هلدینگ از نزدیک
در جریان آخرین وضعیت راهاندازی طــرح بزرگ بید بلند خلیجفارس قرار
گرفــت.در این بازدید مدیرعامل هلدینــگ خلیجفارس با حضور میدانی در

پروژه عظیم پاالیشگاه گازبیدبلند
خلیجفارس که در اوج تحریمها با باالترین
کیفیت و با حداقل زمان تکمیل شده است در
آینده نزدیک از سوی رئیس جمهوری افتتاح
میشود و به بهرهبرداری میرسد

بخشهای مختلف در جریان آخرین اقدامات جهت تأمین خوراک ،پاالیش
و تولیــد محصوالت پاالیشــگاه بید بلند خلیجفــارس و همچنین اتمام
عملیــات راهاندازی و آمادگی برای افتتاح و بهرهبرداری از بزرگترین طرح
گازی خاورمیانه و غرب آســیا قرار گرفت .جعفر ربیعی در نشســت پایانی
این بازدید با تأکید بر اینکه فارغ از نگاههای سیاســی و مقطعی میبایست

به مقوله توســعه نگاهی ملی داشــت تأکید کرد در طــول تاریخ همواره
دستاوردهای انســانهای بزرگ بهعنوان یک ارزش و میراث موردتوجه و
سنجش قرارگرفته اســت از اینرو باید تالشها به سمت خلق ارزشهای
پایدار در مســیر توســعه ملی هدایت و شــکوفا گردد.مدیرعامل هلدینگ
خلیجفــارس در ادامه گفت :پروژههای عظیمــی مانند بید بلند خلیجفارس

در واقع نمادی از توســعه ارزشآفرین توأم با نگاهی ملی اســت و انصاف ًا
تالشهــای صورت گرفتــه در این پروژه خســتگی را از بنده و همکارانم
گرفت و به سهم خود الزم میدانم از تالشهای همه ارکان این پروژه ملی
صمیمانــه قدردانی نمایم و امیدوارم با افتتــاح کامل این پروژه برگ زرین
دیگری در تاریخ صنعت پرافتخار ما ثبت شود.
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Rouhani Lauds Launching Major Petchem Projects
Iranian President Hassan Rouhani lauded the
inauguration of 3 major
petrochemical projects with
a total investment of 1.6
billion dollars as a major
step towards development
despite sanctions.
The President said:
“The inauguration of three
important national and
petrochemical infrastructure projects worth about
$1.6 billion is a valuable
step in the development of
the country.”Dr. Hassan
Rouhani, today (Thursday,
August 6) at the inauguration ceremony of Kaveh
Methanol and Kimia Pars
Middle East projects in
Bushehr and Lorestan Petrochemical Catalyst unit,
via video conference, said:
“Today we are witnessing
the transformation of the
petrochemical industry.
Today’s inaugurations were
doubly gratifying, because
when we want to distance
ourselves from crude oil
exports and turn them into
valuable products, one
of the ways is to develop
and transform the petrochemical industry.”He
added: “As the Minister of
Petroleum stated, the total
value of our petrochemical
production in 1997 was one
billion dollars, which at the
beginning of the Administration of Prudence and
Hope, this figure reached
$11 billion.”Dr. Rouhani
stated that 17 petrochemical projects would be inaugurated in the country this
calendar year, which began
on March 20, and specified: “These projects are
for setting the ground for
and materializing the third
leap of the petrochemical
industry, which will take
place in 1404 (2025).”Rouhani continued: “The
value of our petrochemical
production was $1b, which
has now reached $11b, and
again it will increase from
$11b to $25b, and from
$25b to $37b, which means
a great development in the
country’s petrochemical
industry.”
Iran to Launch 27
Petchem Projects by 2021
Iranian Minister of
Petroleum Bijan Zangeneh said the country
had planned to inaugurate
27 petrochemical projects
by March 21, 2021 with
$17 billion of investment.
Addressing a ceremony to
launch 3 major petrochemical projects on Thursday,
August 6, Zangeneh said
the country’s petrochemical
revenue would reach $25
billion by 2021 and $37b by
2024.As he said the country’s petrochemical production capacity had doubled
since 2013 that Iranian Pres-

ident Hassan Rouhani took
office.Zangeneh also underlined the important role of
petrochemical companies in
the country’s stock market,
saying the sector enjoyed
25% of the market’s share.
He said today two important methanol projects and
a technological project for
catalyst production would
be put into operation.By the
end of the year, he said, 13
other projects will also be
put into operation, which
would increase the country’s
petrochemical production
capacity by 25 million tons
per year.He added: “One of
the most important tasks of
the petrochemical industry
is to prevent the sale of raw
materials by completing
the value chain in the oil
and gas industry, as well
as supplying downstream
feedstock for the domestic
industries, while preventing
more than $5 billion in foreign currency from leaving
the country annually.”He
said in the period between
2013 and 2019, 18 petrochemical projects came on
stream in Iran.He continued,
“With the operation of 27
other petrochemical projects
by 1400 (March 21, 2021)
and with an investment of
17 billion dollars, the total
value of petrochemical
products will reach 25 billion dollars per year and by
the end of 1403 (March 21
2024) and completion of the
third leap their value will
reach 37 billion dollars.”
Production of 18
Catalysts by 2021
“We have 40 groups
of catalysts and 85 types
of catalysts are used in the
petrochemical industry
worth $270 million,” he
said. “In the last seven
years, 18 catalysts worth
$104 million have been
localized and produced
domestically.”The Iranian
Minister of Petroleum continued with the planning
done until 2021, another 18
catalysts worth about $90
million will be produced
domestically.
Increased Methanol
Output
Zangeneh stated that
with the opening of two

petrochemical projects in
Kimia Pars Middle East
and Kaveh, 4 million
tons will be added to the
country’s petrochemical
production capacity.He
estimated the value of the
three projects that were
inaugurated today at about
$1.6 billion, and added:
“The country’s methanol
production was 6.7 million
tons by the end of last
year, which will amount
to 17.5 million tons at the
end of the second leap and
at the end of the third leap
it will reach 24 million
tons.””Although methanol
production enhancement is
good news, but it is also a
warning that it may cause a
glut in the market, so in this
regard, methanol producers
should pay much attention
to its downstream sector,”
he warned.
Iran Doubles Petchem
Output under Rouhani
Iranian Minister of
Petroleum Bijan Zangeneh
said Iran’s petrochemical
production capacity had
doubled in the period since
President Rouhani took
office in 2013.Addressing
a ceremony to officially
inaugurate 3 major petrochemical projects via video
conference on Thursday
morning, Zangeneh said
plans were under way to
triple the sector’s production capacity by 2025 from
2013 levels.Bijan Zangeneh
said today two important
methanol projects and a
technological project for
catalyst production would
be put into operation.By the
end of the year, he said, 13
other projects will also be
put into operation, which
would increase the country’s petrochemical production capacity by 25 million
tons per year.He added:
“One of the most important
tasks of the petrochemical
industry is to prevent the
sale of raw materials by
completing the value chain
in the oil and gas industry, as well as supplying
downstream feedstock for
the domestic industries,
while preventing more
than $5 billion in foreign
currency from leaving the

country annually.”He said
in the period between 2013
and 2019, 18 petrochemical
projects came on stream in
Iran.He continued, “With
the operation of 27 other
petrochemical projects by
1400 (March 21, 2021)
and with an investment
of 17 billion dollars, the
total value of petrochemical products will reach 25
billion dollars per year and
by the end of 1403 (March
21 2024) and completion
of the third leap their value
will reach 37 billion dollars.”
Kimia Pars Middle
Ear Petrochemical
Project
Kimia Pars Middle East
Petrochemical Plant has
been launched with a production capacity of 1.650
million tons of methanol
annually.Kimia Pars Middle
East Petrochemical Project,
whose construction began
4 years ago and went as
scheduled, was officially
inaugurated today (Thursday, August 6) with a direct
order by Iranian President
Hassan Rouhani.It receives
4.5 million cubic meters
of natural gas per day,
and is planned to generate
$300 million annually by
exporting its output.50% of
the total investment made
in Kimia Pars Middle East
plant, from engineering,
consulting to construction
and installation of equipment, has produced domestically, and this company
has created employment
for 700 people at the time
of operation.This complex, which is one of the
subsidiaries of Petrofarhang
Holding Company, has been
implemented in the second
phase of Assaluyeh Special
Petrochemical Economic
Zone with an investment
of about $600 million on a
land area of about 8 hectares. Denmark’s’ Haldor
Topsoe has licensed the
project.
Lorestan Petrochemical Catalyst Unit
Lorestan Petrochemical Catalyst Production
Unit with Iranian technical knowledge and an
annual capacity of 100

tons of catalysts was put
into operation by the order
of the President, too.The
plant is built for producing the catalyst needed to
produce polyethylene with
the technical knowledge of
the Petrochemical Research
and Technology Company
(PRTC).Lorestan Petrochemical Catalyst Unit
was built with an investment of $20 million by
Bakhtar Holding Company
at Lorestan Petrochemical Plant. It will generate
about $30 million annually
for the country.100% of
engineering, construction
and installation and 70% of
equipment supply of Lorestan Petrochemical Catalyst
Unit is Iranian and this unit
has caused direct employment of 60 people.
Kaveh Petrochemical
Plant: Largest Methanol
Production Complex in
the World
Kaveh Petrochemical Plant, as the largest
methanol producer complex
in the world, with a daily
production of 7,000 tons,
was officially put into operation by the direct order
of the President.Kaveh
Petrochemical Complex
has been implemented with
a private sector investment
of $950 million and with
a daily intake of 6 million
cubic meters of natural gas.
It has a daily production
capacity of 7,000 tons and
2.3 million tons of AA
grade methanol per year.
Utility and a dedicated
export jetty are among the
benefits of Kaveh methanol
plant, and the complex is
expected to generate $400
million annually for the
country.Kaveh Methanol
Petrochemical Complex
has been constructed on
a 220-hectare land on the
west coast of Dayer county
of Bushehr province,
located in North Pars, and
66% of the total investment
of this project has been
used from engineering and
construction to providing
equipment from domestic
manufacturers.
Iran Eyes 80% Enhanced Petchem Revenue
by March 2021
The CEO of the National
Petrochemical Company said
Iran’s petrochemical production capacity would increase
by 60% this year, adding by
launching 17 projects, Iran’s
petrochemical revenue would
increase by 80 percent by
the end of the current Iranian
calendar year which began
on March 20.According to
IRNA, Behzad Mohammadi
said Iran would launch 17
projects this year which
would bolster the sector’s
output dramatically while
increasing revenues.
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Petrofarhang Holding Firm
Keen on Value-Chain
Completion

The CEO of Petrofarhang Holding Company said: “Petrofarhang has plans to complete the methanol value chain and produce
more value added items.”
Marzieh Shahdaei speaking on Thursday,
August 6, told a ceremony to launch Kimia
Pars Middle East Petrochemical Project that
construction of the Kimia Pars Middle East
project began in 2016 with $600 million of
investment.The plant is developed for an annual production capacity of 1.65 million tons
of methanol, she said, adding the project has
created 700 direct jobs.She further added that
the holding company had 3 other methanol
production projects under way.

Iran Eyes $400m Revenue
Generation by Kaveh Petchem
Plant

The CEO of Kaveh Petrochemical Plant
stated that the facility was built with $950 million of investment, adding the project would
generate $400 million annually.
Speaking in a ceremony to launch the
facility on Thursday (August 6), Ebrahim
Asgarian noted that the facility is the world’s
largest methanol producer with a daily production capacity of 7,000 tons of the item.It is
developed for production of 2.3 million tons
of methanol, he said, adding the plant is built
in 200 hectares of land which can be developed for 5 projects.He added: About 1350
people are working in Kaveh Petrochemical
Complex, 60% of which are local employees.
The CEO of Kaveh Petrochemical Plant
considered a private jetty and utility as important features of this project, and said the
design and construction of the plant’s jetty
took seven years, which has the capacity to
berth ships with a capacity of 100,000 tons
and its capacity can be increased to 8 million tons per year. In addition to the ability to
load methanol by SPM method, this jetty has
the ability to load other materials.Asgarian
continued: “Kaveh Petrochemical Plant has 9
storage tanks with a capacity of 420,000 tons
of methanol, which is unique.”

Iran Daily Gas Exports at 79
mcm in Tir

The head of dispatching management
of the National Iranian Gas Company said:
“Iran’s gas exports registered a new record
in the month of Tir (June 21-July 22) and
reached 79 million cubic meters per day.”
In an interview with Shana, Mohammad Reza Julaei said: “Iran’s gas exports to
other countries had never reached 70 million
cubic meters per day, but in Tir this year, a
new record was set and reached 79 million
cubic meters per day.”He continued: “The
announcement of gas export figure by the
Minister of Petroleum was the average gas
export in the current situation and was not
specific to the previous day, so the average
daily gas export of Iran to Turkey and Iraq is
currently 75 million cubic meters.”The head
of the dispatching management of the National
Gas Company stated: “Of course, Turkey
requested four days ago to stop gas flow from
Iran for repairs, which reduced Iran’s gas
exports for some days, however, gas exports
to Turkey will resume on Tuesday evening
(August 4).”According to Julai, this is in a
situation where Iran is at the peak of refinery
overhauls and electricity consumption and the
power plants are operation at full tilt, but at the
same time their gas is being fully supplied and
liquid fuel is not used for power generation.He
said Iran is currently exporting gas to Iraq and
Turkey and provides all the amount requested
by them.
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مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد تاکید کرد:

تالش برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با استفاده از
تکنولوژی های نوین و فناوری های روز

دکتر حجت نظری :با این تعهد کار را شروع شروع کرده ایم که بتوانیم با باال بردن سطح کیفیت خدمات ،رضایتمندی بیشتری را فراهم کنیم
مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد گفت :وظیفه این شرکت
انجام ســرویس و خدمات برای سایر شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه،
چه آنهایی که در هلدینگ خلیج فارس هســتند و چه آنهایی که بیرون از گروه
هستند ،می باشد.

دکتر حجت نظری در ادامه اظهار داشت :با این قول و تعهد به شرکت
پــازارگاد آمده ام که بتوانم باعث افزایش رضایتمنــدی همکارانم در کلیه
جوانب ،ســطوح شرکت و خارج از شرکت باشم .چه مشتری های داخلی ما
که داخل شــرکت هستند و چه مشــتریان بیرونی که مشتریان قراردادی ما
هستند .واقعا با این تعهد کار را شروع شروع کرده ایم که بتوانیم با باال بردن
سطح کیفیت خدمات ،رضایتمندی بیشتری را فراهم کنیم.
مدیر عامل شــرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد با اشاره به استفاده از
خدمات و تکنولوژی های نوین در جهت ایجاد رفاه و آسایش بیشتر کارکنان
تاکید کرد :عمده ترین هدفی که در شــرکت پازارگاد باید انجام بدهیم این
است که سیستمی دقیق بر اســاس تکنولوژی های نوین ایجاد نماییم و با
اســتفاده از زیرساختی که ایجاد می شــود بتوانیم رضایتمندی مشتریانمان
را باال ببریم .وی با تاکید بر اســتفاده از فناوری آی.تی در خدمات شــرکت
عملیــات غیر صنعتی پازارگاد تصریح کرد :تالش می کنیم ســرویس های
خود را بر روی بستر آی.تی بیاوریم و بتوانیم به طور متنوع تری این خدمات
را انجام بدهیم .ما در شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد سیزده کسب و کار
مختلف داریم که امیدوارم زیرساخت های آن را بر اساس فناوری های روز
فراهم کنیم تا با استفاده از روش های نوین بتوانیم سرویس های بهتری را
در اسرع وقت با کیفیت بهتر ارائه دهیم.
وی با اشاره به چشــم انداز شرکت اظهار کرد :چشم انداز این شرکت
پیشرو بودن در ارائه خدمات غیرصنعتی با سودآوری پایدار است و صیانت از
محیط زیســت ،صیانت از کرامت انسانی ،مشتری مداری ،رشد و یادگیری،
صداقت ،آراســتگی و مسئولیت پذیری در زمره ارزشهای حرفه ای شرکت
عملیات غیر صنعتی پازارگاد به شمار می رود.

یک تیر و  3نشان با تامین مالی پروژههای نفتی از بازار سرمایه
تامین مالی پروژههای صنعت نفت در شرایط تحریم،
همــواره یکــی از چالشهای جدی دولــت و وزارت نفت
بوده اســت .در این بین با افت شدید صادرات نفت ایران،
درآمدهای ارزی دولت کاهش چشمگیری داشته ،به طوری
که به گفته کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در حال
حاضر نیمی از بودجه دولت کسری است ،در نتیجه امکان
تامین مالی پروژههای کالن نفتی توسط دولت وجود ندارد.
بــا توجه به اهمیت و جایگاه صنعــت نفت در ایجاد رونق
تولید ،اشتغال پایدار و رشــد اقتصادی به نظر میرسد که
حل مشکل تامین مالی پروژههای صنعت نفت باید از مسیر
دیگری غیر از جذب فاینانس خارجی یا اتکا به درآمدهای
ارزی ناشی از فروش نفت پیگیری شود.
در حــال حاضر میزان نقدینگی موجود در کشــور از
رقــم  2500هزار میلیارد تومان عبور کرده اســت و ورود
این ســرمایه عظیم به بازارهای غیرمولــد باعث تخریب
بازارهایی مانند مســکن ،ســکه ،خودرو و امثال آنها شده
اســت .در صورت گره زدن این نقدینگی افسارگســیخته
به بخش مولد و واقعی اقتصاد کشــور عالوه بر جلوگیری
از تخریــب بازارهای غیرمولد میتوان به رشــد اقتصادی
کشــور نیز کمک کرد .در این بین بازار ســرمایه و بورس
یکــی از ابزارهای هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد
است.در ماههای گذشــته میزان استقبال مردم برای ورود
سرمایهشــان به بازار بورس افزایش چشــمگیری داشته و
در  3ماه اخیر حدود  50هزار میلیارد تومان ســرمایه جدید
وارد این بازار شده است .در این راستا حسن قالیباف رئیس
ســازمان بورس و اوراق بهادار دربــاره آمار ورود نقدینگی
به بازار ســرمایه میگوید« :ســال  ۹۸به میزان  ۳۰هزار
میلیارد تومان وارد این بازار شد که در  ۳ماه ابتدایی امسال
این رقم به  ۵۰هزار میلیارد تومان رســیده اســت .ارزش
معامالت کل سال  ، ۹۸رقم  ۸۳۰هزار میلیارد تومان بوده
است که در حال حاضر به  ۸۷۰هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .تعداد کدهای صادره در کل سال گذشته ۸۲۰هزار
کد بوده که در سه ماه نخست امسال به یک میلیون و ۶۰۰
هزار کد رسیده اســت».همچنین بررسی میزان معامالت
انجام شــده در بازار بورس نشــان میدهد که شیب ورود
ســرمایه در این بازار نیز در حال افزایش است ،به طوری
که میزان ورود ســرمایه در هفتههای گذشــته به روزی
هزار و  500میلیارد تومان رســیده است .اگر این حجم از
سرمایه از طریق ســازوکارهایی وارد بخش مولد شود ،نه
تنها حبابی در بورس شــکل نمیگیرد بلکه شاخص بورس
نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشــت.با توجه به اوضاع
نابسامان اقتصادی و شکننده بودن آستانه تحمل مردم در
حوزه معیشــتی ،شکلگیری و افزایش حجم حباب در این

بــازار و به تبع آن ترکیدن آن تبعات ســنگین اجتماعی و
اقتصادی را برای کشــور به همراه خواه داشت .در نتیجه
یکی از راهکارها برای شکوفایی بازار بورس و رشد واقعی
اقتصاد کشــور ،هدایت این نقدینگی به بخشهای مولد از
جمله پروژههای صنعت نفت میباشد.
به طور کلی تامین مالــی پروژههای صنعت نفت از
بازار بورس چند مزیت عمده دارد:
-1جلوگیری از ایجاد حباب در بورس :در حال حاضر
شــاخص بورس در یک روند معیوب در حال رشــد است،
بدین صورت که ارزش ســهام برخی شــرکتها از طریق
تجدید ارزیابی ناشــی از تورم و نه رشد اقتصادی افزایش
مییابد .ارزش ســهام برخی دیگر از شرکتها نیز به دلیل
ایجاد شــوک در بخش تقاضا به صورت حبابی رشد کرده
اســت .برای مثال در حال حاضر ســهام تعدادی از طرح
پتروشیمی در بورس عرضه شدهاند که این طرحها با توجه
به فقدان توجیه اقتصادی هنوز ساخته نشدهاند و هرگز نیز
احداث نخواهند شــد ،اما مشاهده میشود که به دلیل جو
روانی ایجاد شــده در بازار بورس و افزایش فشار در بخش
تقاضا ســهام این طرحها همچنان در حال افزایش است.
در نتیجه در شرایط فعلی روند صعودی شاخص بورس جز
رشــد حبابی این بازار در آینده معنایی نخواهد داشت و در
صــورت تداوم این روند در آینده امکان ترکیدن این حباب

وجود داشــته و قطعا بازنده اصلی ایــن اتفاق مردم عادی
با سرمایههای خرد هســتند .کارشناسان معتقدند که تنها
راهکار جلوگیری از ایجاد حباب در بورس گره زدن سرمایه
این بازار با بخش مولد و واقعی اقتصاد از جمله صنعت نفت
و گاز کشور است .در غیر این صورت در آیندهای نه چندان
دور شــاهد ترکیدن حباب این بازار خواهیم بود که تبعات
اجتماعی و امنیتی برای کشور در پی دارد.
 -2رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار :به طور کلی
ورود سیل نقدینگی فعلی به بازارهای غیرمولد چه از بستر
بانک و چه از بســتر بازار بورس تفاوتــی در نتایج حاصله
ندارد .یعنی بانک و بورس دو مسیر برای هدایت نقدینگی
هســتند و در صورتی که بر عملکرد آنها نظارت و کنترل
نشــود میتوانند نقدینگی فعلی را بــه بازارهای غیرمولد
هدایت کنند .در این صورت ایجاد حباب در بازار ســکه و
یا ایجاد حباب در سهام شرکتهای عرضه شده در بورس
تفاوتی در ماهیت تخریبی آنها بر اقتصاد کشــور و معیشت
مردم ایجاد نمیکند.شایان ذکر است که در صورت نظارت
بر نقدینگی موجود در بــازار بورس نه تنها از آثار تخریبی
آن بر اقتصاد جلوگیری میشود ،بلکه در صورت ورود این
نقدینگی به بازارهای مولد همچون پروژههای صنعت نفت
میتوان باعث ایجاد رونق تولید ،اشــتغالزایی ،ایجاد ارزش
افزوده و رشد اقتصادی در کشور شد.

 -3تامین مالــی پروژههای صنعت نفت :در صنعت
نفت حجم سرمایهگذاری برای احداث واحدهای پاالیشی
و پتروشیمی بسیار باال بوده و از بازه  300میلیون دالر تا
 5میلیارد دالر را شــامل میشود .قبل از اعمال تحریمها
تامین مالی این واحدها از طریق جذب فاینانس خارجی یا
استفاده از درآمدهای ارزی ناشی از خامفروشی نفت انجام
میشد .با اعمال تحریمهای نفتی تامین مالی پروژههای
صنعت نفت از مسیرهای قبلی امکانپذیر نیست و در حال
حاضر بســیاری از این پروژهها به دلیل کمبود منابع مالی
متوقف شدهاند .در این راستا بازار بورس میتواند یک بستر
مناســب برای تامین مالی پروژههای صنعت نفت کشور
باشــد .در حال حاضر طرح احداث پتروپاالیشگاهها برای
رهایی از خامفروشی نفت و طرح احداث پتروشیمیها در
جهش دوم این صنعت توسط وزارت نفت در حال پیگیری
است .در این راستا هوشنگ فالحتیان ،معاون برنامهریزی
وزیر نفت از ثبت اطالعات فنی و اقتصادی  ۴۲شــرکت
متقاضی احداث طرحهای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی
در سواحل کشور با اســتفاده از سرمایه مردمی خبر داده
اســت .همچنین بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی
پتروشــیمی نیز از احــداث  16واحد پتروشــیمی تا اخر
امســال رونمایی کرده است.محمدی در این باره توضیح
داده اســت« :جهش دوم با بهرهبــرداری از  27طرح در

انتهای ســال  1400انجام میشود و میزان تولید ما را از
 66میلیون تن به  100میلیون تن خواهد رساند .همچنین
در ســال  99طبق برنامه ریزیهای انجام شــده در نظر
داریم  16طرح پتروشــیمی را احــداث کنیم .اما به دلیل
مشــکالت ناشی از شــیوع کرونا از این تعداد  12طرح تا
پایان امســال به بهرهبرداری خواهد رسید و  4طرح دیگر
در اوایل ســال  1400به بهرهبرداری میرســد» .در این
بین تامیــن مالی این طرحها قطعا یکــی از چالشهای
جدی در مسیر احداث این واحدها است.شایان ذکر است
با توجه به قانون مصوب مجلس در سال  ،98تامین مالی
طرح احداث پتروپاالیشگاهها از طریق جذب سرمایههای
مردمی از طریق بورس برنامهریزی شــده است .اما برای
تامین مالی طرحهای پتروشــیمی هنوز ســازوکارهایی
چــون بازار بورس یا ایجاد صندوق پروژه مورد اســتفاده
قرار نگرفته اســت .در هر دو صورت نکته کلیدی درباره
اســتفاده از ظرفیت بازار بورس در تامین مالی پروژههای
صنعــت نفت این اســت که این بازار تا چــه مدت روند
صعــودی خود را حفظ خواهد کرد .آیا در صورت تعلل در
جذب ســرمایه برای تامین مالی این پروژهها ،در ماههای
آینده همچنان حجم ورود سرمایه به بازار بورس افزایشی
خواهد بود؟در این بین به اعتقاد کارشناســان آینده بازار
بــورس با یک عدم اطمینان جــدی مواجه بوده و معلوم
نیست آینده بازار سرمایه به چه شکل رقم خواهد خورد و
شاخص بورس ایران چه زمانی ریزش میکند و اطمینان
فعلی ایجاد شده در بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
در نتیجه ضرورت دارد وزارت نفت روند جذب ســرمایه از
بازار بورس برای تامین مالی پروژههای نفتی را تســریع
کند و هر چه زودتر با گره زدن نقدینگی موجود در بورس
با بخش مولد این صنعت از ظرفیت طالیی ایجاد شــده
اســتفاده کند .در صورت تعلل قطعا این فرصت طالیی از
دســت خواهد رفت و فرصت ایجاد شده برای ایجاد رشد
اقتصادی در کشــور و کاهش ریســک در بازار بورس به
ضد خود تبدیل خواهد شــد.در مجموع به نظر میرسد در
صورت ورود ســرمایه از طریق بورس به پروژههای نفتی
هم از تخریب بازارهایی چون مســکن ،سکه ،خودرو و ...
جلوگیری میشــود ،هم امکان ایجــاد حباب در بورس و
ترکیدن آن و در نتیجه ورشکستگی مردم کاهش مییابد
و هم با انجام پروژههای صنعت نفت ،رشــد اقتصادی و
اشــتغال پایدار رقم خواهد خــورد .در این بین با توجه به
غیرقابل پیشبینی بودن آینده بورس ،بهتر اســت وزارت
نفت تا اوضاع بورس مناســب است هر چه سریعتر برای
تامین مالی پروژههای پاالیشی و پتروشیمی موجود از این
بازار اقدام کند.
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پخش

یکشنبه  19مرداد ماه 1399
شماره 732
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

گزیده

انبارنفتشهرانایمناست؛
نیازیبهجابجاییآننیست

پیشنهاد رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:

برنامه جهش تولید با تکیه بر ظرفیتهای
پژوهشگاه نفت تدوین شود

رئیس گروه اقتصــادی دفتر مقــام معظم رهبری ،خواســتار

بهرهمنــدی از ظرفیتهای موجود در پژوهشــگاه صنعت نفت برای
تدوین برنامه جهش تولید شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت ،علی
آقامحمدی با حضور در پژوهشگاه صنعت نفت ،به خدمات ارائهشده
از سوی این مجموعه اشاره کرد و گفت :امیدواریم پژوهشگاه صنعت
نفــت برنامهای را برای بهرهمندی از فناوریهای پیشــرفته (high
 )techکه در حوزه صنعت نفت اســت تدوین کند و با حمایتهایی
که صورت میگیــرد ،این مجموعه در انجــام فعالیتهای خود به
استقالل بیشــتری دســت یابد.وی به درآمدزایی این مجموعه نیز
اشــاره کرد و گفت :پژوهشــگاه قادر است در مدت کوتاهی به یک
پژوهشگاه مســتقل با کمکهای دولتی تبدیل شود که اکثر درآمد
خود را از حق امتیاز کارهای انجام داده بهدست میآورد.رئیس گروه
مشــاوران اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ،سرمایه نیروی انسانی
این مجموعه را بسیار با ارزش دانست و گفت :داشتن اعضای هیئت
علمی که بیشتر آنها فعالیتهای عملیاتی و میدانی میکنند از نکات
حائز اهمیت این مجموعه اســت که میتوانند فعالیتهای سازمان
را بهســرعت عملی کنند و امیدواریم یکی از مصادیق سال جهش
تولید ،فعالیتهای پژوهشگاه صنعت نفت باشد و در آینده نزدیک با
اســتفاده از ظرفیتهای موجود و برگزاری اینگونه نشستها برنامه
جهش تولید تدوین شود.

دستورعمل بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری
شرکتهای تابع وزارت نفت ابالغ شد

معــاون وزیر نفت در توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی،

دســتورعمل بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری شــاغل در پیمانهای
مستمر (غیرپروژهای) شرکتهای تابع وزارت نفت را ابالغ کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انســانی وزارت نفت ،بهمنظور اجرای مفاد بند (ب) بخشنامه شماره
 ۲/۲۰-۸۱۷مورخ  ۱۴اســفندماه پارسال وزیر نفت درخصوص ارائه
خدمــات بیمه تکمیلی درمــان به نیروهای پیمانکاری شــاغل در
فعالیتهای مستمر غیرپروژهای ،سطح ارائه خدمات بیمهای به این
همکاران و افراد تحت تکفل از سوی معاون وزیر در توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی به چهار شرکت اصلی ابالغ شد.سطح ارائه خدمات
بیمهای مورد تأیید معاونت پس از بررســی در جلسات کارشناسی با
هدف افزایش کیفیت خدمات مورد نظر و ارائه بســته حمایتی مؤثر
درمانی به مشــموالن ،از ســوی معاون وزیر در توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی تأیید و برای اجرا از سوی منابع انسانی شرکتهای
اصلی به چهار شرکت ابالغ شد .بر این اساس ،مدیران توسعه منابع
انسانی موظفاند در اســرع وقت پس از طی روال قانونی بهصورت
هماهنگ در ارتباط با موضوع مذکور اقدام کنند.

پیشرفت فیزیکی طرح احداث خط لوله
گوره-جاسک از  ۵۰درصد گذشت

مجری طرح احــداث خط لوله انتقال نفت از گوره به جاســک،

پیشــرفت فیزیکی این طرح را  ۵۱درصد عنــوان کرد و گفت :به این
منظور ،حدود  ۱۰هزار نفر در کارگاههای مختلف مشغول کار هستند.

به گزارش دانش نفت به نقل از ایرنا ،محمد سقایی در نشست
بررسی اجرای طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک
که با حضور اســتاندار هرمزگان برگزار شــد ،افزود :همکاری مؤثر
استانداری هرمزگان در پیشرفت مناسب این طرح سهم قابل توجهی
داشته است.وی با بیان اینکه شرکت آب منطقهای استان هرمزگان
در خصوص تأمین آب مورد نیاز پروژه ،همکاری خوبی برای تسهیل
امور در کمترین زمان ممکن داشــته است و در حوزه محیط زیست
نیز همکاریهای خوبی به عمل آمده ،ادامه داد :در این طرح ،حدود
 ۹۰درصد از تجهیزات مورد نیاز داخلی یا بومیســازی شده است.به
گفته سقایی ،این خط لوله تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و با
اجرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک ،استان هرمزگان دارای
بزرگترین بندر صادراتی نفت در کشــور خواهد شــد.طرح انتقال
نفت خام گوره  -جاســک مشــتمل بر بخشهای مختلفی از جمله
ســاخت حدود هزار کیلومتر خط لوله  ۴۲اینچ ،احداث پنج ایستگاه
پمپاژ ،ساخت مخازن ذخیرهســازی و ساخت اسکله صادراتی است
و با اجرای آن ،امکان انتقال روزانه یک میلیون بشــکه نفت خام از
پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای
عمان فراهم میشــود و جاســک بهعنوان دومیــن پایانه صادراتی
نفت خام کشــور ،اهمیتی راهبردی مییابد .ضرورت پیشبرد موازی
و یکپارچــه هر یک از پروژهها ،افزون بــر تنوع بخشهای اجرای
کار ،بر حساسیتها ،پیچیدگیها و سختیهای اجرای این طرح ملی
افزوده است.

استقرار سامانه مدیریت مکانیزه نگهداری و
تعمیرات در فرودگاه خلیج فارس

ســامانه مدیریت مکانیزه نگهــداری و تعمیرات ( )IPCMMSدر

فرودگاه بینالمللی خلیج فارس استقرار یافت.

به گزارش دانش نفت به نقل از سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،علی احمدزاده ،مدیر استانداردهای این سازمان ،هدف
از راهاندازی این ســامانه را یکپارچهســازی مدیریــت منابع مالی،
انسانی ،زمانی و شــبکهای برشمرد و نقش اجرای این سامانه را در
افزایش سالمت اداری ،شفافسازی و کاهش هزینههای تعمیراتی و
حفاظت از داراییهای فیزیکی ســازمان مهم عنوان کرد.این سامانه
بومیسازیشــده از سوی کارشناسان خبره دانشــگاه و صنعت ،به
همت دانشگاه جامع امام حسین (ع) و وزارت نفت به انجام رسیده و
در شرکتهای وابسته در حال استقرار است.

مدیرعامل شــرکت ملــی پخش
فــراورده هــای نفتــی در واکنــش به
اظهارات اخیر در مورد ناایمن بودن انبار
نفت شــهران گفت :انبار نفت شــهران
استانداردهای ایمنی الزم را دارد و وجود
آن برای ســوخت رسانی ایمن و مطمئن
درسطح تهران حیاتی است.

کرامــت ویس کرمــی در گفت و
گو با ایســنا ،با بیان اینکه مثلث حیاتی
سوخت رســانی در شــهر تهران وجود
دارد ،اظهار کرد :این مثلث شــامل سه
انبــار نفت جنوب ،انبــار نفت ری جنب
پاالیشگاه و شــمال غرب تهران کن و
شــمال شــرق تهران قوچک می شود.
وی با اشــاره به اهمیت وجود انبارهای
نفت در تهران ،تصریح کرد :طی سالیان
گذشــته مکاتباتی انجام شده و جلسات
کارشناســی و مدیریتــی درون و برون
سازمانی با هماهنگی و همکاری دستگاه
های ذی ربط انجام شــده که در تمامی
این جلســات با مباحثی که مطرح شده
ضــرورت وجود انبار نفــت در آن نقطه
و رعایــت اســتانداردهای فنی وایمنی

مــورد توجه قرار گرفته اســت.به گفته
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده
های نفتی ،در نهایــت تمام تصمیمات
منجر به این شــده که انبار نفت شهران

با توجــه به اینکه یکی از انبارهای نفت
حیاتی جهت ســوخت رسانی در کالن
شهر تهران بوده و استانداردهای الزم را
دارد ،وجود آن نیز برای ســوخت رسانی

پایــدار و ایمن و با کمترین تردد ناوگان
نفتکش در سطح شــهر بسیار ضروری
اســت.به گزارش ایســنا ،رئیس کمیته
بودجه شــورای شهر تهران اعالم کرده

بود که به واســطه وجــود انبار نفت در
داخل بافت مسکونی شهران ،فاجعه ای
دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران
است.

مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبرداد:

طرح تبدیل یارانهای خودروهای مسافربر شخصی آغاز میشود
مدیر طرح ســیانجی شرکت ملی
پخــش فرآوردههای نفتی ایــران گفت:
فــاز دوم طرح تبدیل یارانــهای خودروها
به گازســوز ،خودروهای مسافربر شخصی
را زیر پوشــش قرار میدهد که این طرح
بهزودی آغاز میشود.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی
ایران ،محمدحســین باقری با اشــاره به
آخرین وضع تبدیــل خودروهای عمومی
گفت :طبــق مصوبــه شــورای اقتصاد،
تبدیل یارانهای خودروها به گازســوز برای
خودروهای عمومی رایگان است که شامل
تاکسیها و انواع وانتها با هر نوع پالک
شخصی و غیرشخصی میشود.وی با بیان
اینکه هماکنون در فاز نخست اجرای این
طرح هســتیم و با پیشــرفت کار فاز دوم
را نیــز آغاز خواهیم کــرد ،تأکید کرد :فاز
دوم خودروهای مســافربر شخصی هستند
که شامل اســنپ ،تپســی و آژانسهای
تحت کنتــرل و نظارت وزارت کشــور و
یا شــهرداریها میشــود .در واقع دو فاز
برای ایــن طرح در نظر گرفته شــده که
شامل خودروهای عمومی و مسافربرهای

شــخصی اســت .مدیر طرح ســیانجی
شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی
ایران با اشــاره به پیشرفتها در مسیر فاز
نخست اجرای طرح اظهار کرد :هماکنون
با توجه به شــرایط کشور و شیوع ویروس
کرونا با تعطیلــی کارگاهها روبهرو بودیم،
اما با توجه به رعایت پروتکلها از اواســط

خردادمــاه پیمانــکاران ،کار تبدیل را آغاز
کردند و ثبتنــام نیز در WWW.GCR.
 NIOPDC.IRدر حال انجام است.باقری
تأکید کرد :تاکنون حدود  ۹۵هزار ثبتنام
انجام شــده که از این تعــداد  ۲۶هزار و
 ۴۰۰خــودرو شــامل این طرح شــدهاند،
 ۷۵۰۰خــودرو تبدیل شــده و  ۱۴هزار و

در سال جهش تولید محقق شد؛

 ۵۰۰خودرو در صف تبدیل هستند و نوبت
خود را دریافــت کردهاند.وی با بیان اینکه
 ۴هزار و  ۶۰۰خــودرو دیگر هنوز کارگاه
خود را انتخاب نکردهانــد و در فرآیند کار
انتخاب کارگاه و زمان مناسب برای تبدیل
هســتند ،تصریح کرد :با توجه به استقبال
خودروهای عمومی باید شرایط را بررسی

 ۳۴قرارداد فعال در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مدیرعامل شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
ایران از  ۳۴قرارداد فعال این شــرکت در ســال جهش
تولید خبرداد.

به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی
مهندسی و ســاختمان نفت ایران ،سعید ستارینائینی
گفت :با امضای  ۱۵قرارداد جدید در یک ســال گذشته
تعداد قراردادهای فعال این شــرکت در ســال جهش
تولید به  ۳۴مورد رســیده است.وی با بیان اینکه میزان
عملکرد پروژهها در چهار ماه نخست امسال در مقایسه
با مدت مشابه پارسال  ۱۰برابر رشد داشته است ،تصریح
کرد :این موضوع افزون بر افزایش ســرعت پیشــرفت
اجــرای پروژههای جاری ،ســبب تضمین ســودآوری
شرکت نیز خواهد شد.ستاری با اشاره به مدیریت شرایط
تحریم از یک ســو و تنگناهای ناشی از شیوع ویروس
کووید ۱۹-از ســوی دیگر ،یادآوری کرد :در یک سال
گذشــته بهرغم تنگناهای موجود ،چهار پروژه تحویل
موقت شده و هشت طرح و پروژه دیگر نیز به بهرهبردار
تحویل قطعی شده است.

کنیم و پــس از اینکه وضــع خودروهای
عمومی مشخص شد ســراغ خودروهای
مســافربر شــخصی میرویم.مدیر طرح
سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران افزود :در مجموع یک میلیون
و  ۴۶۴هزار خودرو در طرح تبدیل رایگان
قــرار دارند که از این تعــداد آنچه خودرو
عمومی وجود داشــته باشــد و در سامانه
ثبتنــام کنند تبدیل خواهیــم کرد و بعد
از اینکــه این فاز انجام شــد مرحله بعدی
تبدیل یارانهای مســافربرهای شــخصی
انجام میشــود.باقری با تأکیــد بر اینکه
طرح کلی مجمــوع خودروهای عمومی و
مسافربر شخصی یک میلیون و  ۴۶۶هزار
خودرو را پوشــش میدهد کــه امیدواریم
فرآینــد بهگونهای پیش بــرود که بتوانیم
ایــن طرح را بهطور کامــل اجرایی کنیم،
گفــت :زمان اجرای فاز دوم به شــرایط و
استقبال خودروهای عمومی بستگی دارد،
اما با توجه به صحبتهایی که با مسئوالن
ذیربط شده است ،احتمال دارد در ماههای
آینده بحث خودروهای شخصی را مورد برر
سی قرار دهیم و کار تبدیل آنها را نیز آغاز
کنیم.

بینامللل

یکشنبه  19مرداد ماه 1399
شماره 732
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

آنچه در ژوئیه گذشت؛

ازسقوطنفتونزوئالتاترافیکدرپایانههاینفتیچین
قیمــت نفت در مــاه ژوئیه با وجود
ســقوط نفت ونزوئال ،ادعــای لیبی مبنی
بر نقش امــارات در جنــگ داخلی این
کشــور ،همکاری واشــنگتن  -دهلی نو،
افت سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز
جهان ،کاهش واردات نفت هند و ترافیک
در پایانههای نفتی چین در محدوده  ۴۰تا
 ۴۵دالر قرار گرفت.

ســقوط نفــت ونزوئــا :تولیــد
و صــادرات نفــت ونزوئــا بهعنــوان
بزرگترین دارنده ذخایر نفتی جهان این
ماه به پایینترین سطح در  ۷۷سال اخیر
رسید .آرگوس مدیا این رقم را  ۳۰۰هزار
بشکه اعالم کرد و مدعی شد این کشور
تولید نفت خام در ماه ژوئیه را بدون هیچ
دکل حفاری نفتی فعال آغاز کرده است.
شــرکت نفت دولتی ونزوئال (پدوســا)
هــم این خبــر را تأییــد و دلیل اصلی
کاهش تولید این کشــور را نبود ظرفیت
ذخیرهســازی عنوان کرد .صادرات نفت
ونزوئال در ماه ژوئــن هم به پایینترین
سطح خود از سال  ۱۹۴۳میالدی رسید.
امارات و محاصــره نفت لیبی :در
پی ادامه ناآرامیها در نفت لیبی ،شرکت
ملی نفت این کشور ادعا کرد که امارات
متحده عربی در جنگ داخلی این کشور
نیروهای نظامی مستقر در شرق لیبی را
پس از عزیمت نخســتین نفتکش طی
 ۶ماه گذشــته به سمت محاصره دوباره
صادرات نفت ســوق داده اســت .ارتش
ملی لیبــی و امارات متحــده عربی در
این باره اظهــار نظری نکردهاند .امارات
متحده عربی ،به همراه روســیه و مصر،
از ارتش ملی لیبی مســتقر در شرق این

کشــور که وفادار به خلیفه حفتر هستند
پشتیبانی میکنند.
کاهش تولیــد نفت اوپک :گزارش
تولید ماه ژوئــن  ۱۳عضو اوپک در این
ماه منتشــر شد .براســاس این گزارش،
اعضای اوپک در مــاه ژوئن  ۲۲میلیون
و  ۲۷۱هزار بشــکه نفت تولید کردند که
کمترین میزان در  ۲۸سال گذشته است.
اوپــک همچنین در بولتن ســاالنه خود
درآمد نفتی اعضای این ســازمان را در
سال  ۲۰۱۹اعالم کرد که عربستان بیش
از  ۲۰۲میلیــارد دالر ،عراق بیش از ۸۰
میلیــارد دالر ،امارات بیش از  ۴۹میلیارد
دالر ،کویت بیــش از  ۵۲میلیارد دالر و
ایران بیش از  ۱۹میلیارد دالر درآمد نفتی

داشته است.همکاری واشنگتن  -دهلی
نو :وزیــران انرژی ایاالت متحده آمریکا
و هند توافق اولیهای را درباره همکاری
در زمینه ذخیرهســازی اضطراری نفت
خــام از جمله امکان ذخیرهســازی هند
در تأسیســات ذخیرهســازی اضطراری
ایاالت متحده امضا کردند .دن برولیت،
وزیر انرژی ایاالت متحده به خبرنگاران
گفت :در کنفرانســی تلفنــی با دارمندرا
پرادهان ،وزیر نفت هند گفتو گو کرد ه
اســت و مقامهای دو کشور در ماههای
آینده درباره جزئیات این ذخیرهســازی
اضطراری صحبت خواهند کرد.
افــت ســرمایهگذاری در انرژی:
مؤسسه ریســتاد انرژی اعالم کرد بیش

از  ۷۵درصــد پروژههــای جدید بخش
نفت و گاز جهان بــه ارزش  ۴۷میلیارد
دالر در ســال  ۲۰۲۰مــورد تأیید واقع
نشدهاند ،زیرا شرکتهای انرژی به دلیل
همهگیــری ویروس کرونــا هزینههای
سرمایهگذاری در بخشهای اکتشاف و
تولید را کاهش دادهانــد .انتظار میرود
از مجموع سرمایهگذاریهای انجامشده
در ســال  ۲۷ ،۲۰۲۰میلیــارد دالر بــه
پروژههــای دریایــی و  ۲۰میلیارد دالر
دیگر به پروژههای نفت و گاز در خشکی
اختصاص یابد.
کاهش واردات نفت هند :دادههای
منابع صنعتی نشان داد واردات نفت هند
در ماه ژوئن ســقوط کرده و به کمترین

ســطح از اکتبر  ۲۰۱۱رســیده اســت.
پاالیشگاهها به دلیل انجام فرآیند تعمیر
و نگهــداری و تقاضای ســوخت کمتر،
خریدها را کاهش دادند .هند ،ســومین
مصرفکننده نفت جهــان ،در ماه ژوئن
روزانه  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفت
وارد کرده که این رقم نســبت به ســال
گذشــته حدود  ۲۸.۵درصد کاهش یافته
اســت .هند همچنین ماه گذشته و برای
نخستین بار از ژوئن  ،۲۰۰۹هیچ نفتی از
ونزوئال وارد نکرده است.
ترافیــک نفتی چیــن :ترافیک و
ازدحام در پایانههای نفتی چین به دلیل
واردات بیسابقه نفت این کشور همچنان
ادامه خواهد داشــت .دادههای مؤسسه
رفینیتیو ایکــون و گفتههای تحلیلگران
نشــان داد با افزایــش تاریخی دریافت
مقدار محمولهها برای یــک ماه دیگر،
ترافیــک و ازدحــام در پایانههای نفتی
ســاحل شرقی چین که ســبب افزایش
هزینههای واردکنندگان و شــرکتهای
حملونقل میشــود ،به احتمال زیاد در
ماه اوت نیز ادامه خواهد داشــت .چین
در ماه آوریل هنگامــی که قیمتها به
پایینترین ســطح در چند دهه ســقوط
کرد ،وارد بازارهای نفت شد.
قیمت نفت :قیمت هر بشکه نفت
برنت ،وســت تگزاس اینترمدیت و سبد
نفتــی اوپک در این ماه از  ۴۳دالر و ۱۴
ســنت ۴۰ ،دالر و  ۶۵سنت و  ۴۲دالر و
 ۸۹ســنت آغاز این ماه به ترتیب به ۴۳
دالر و  ۵۲ســنت ۴۰ ،دالر و  ۲۷سنت
و  ۴۳دالر و  ۴۰ســنت برای هر بشکه
در پایان معامالت این ماه رسیده است.

توافق شرکت نفتی آمریکا با کردهای سوریه
وزارت امور خارجه سوریه اعالم کرد که یک شرکت
نفتی آمریکایی قراردادی را با کردهای سوریه امضا کرده
است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بیروت ،وزارت امور
خارجه سوریه اعالم کرد که یک شرکت نفتی آمریکایی
توافقنامهای را با کردهای سوریه که میدانهای نفتی
شمال شــرقی این کشور را کنترل میکنند ،امضا کرده
است .این وزارتخانه این قرارداد را که هدف آن سرقت
نفت خام ســوریه اســت ،غیرقانونی نامید.در بیانیه این
وزارتخانه که در رســانههای دولتی منتشــر شده ،نام
شرکت آمریکایی طرف قرارداد با نیروهای دموکراتیک
ســوریه ( ،)SDFاتحادی که با کمــک ایاالت متحده
امتداد شــمال و شرق ســوریه را از دولت اسالمی این
کشور مصادره کرده ،ذکر نشده است.مقامهای نیروهای
کرد ســوریه از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.
مقامهای ایاالت متحده آمریکا نیز روز یکشــنبه هیچ
اظهارنظری در این باره نکردند.یک سناتور آمریکایی و
مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه دادرسی

کمیته روابط خارجی ســنا به توافقی بین یک شرکت
آمریکایی و نیروهای کرد سوریه درباره میدانهای نفتی
اشاره کرده بودند.لیندسی گراهام ،سناتور جمهوریخواه
در این جلسه اعالم کرد که مظلوم عبدی ،فرمانده کل

نیروهای دموکراتیک ســوریه به وی اطالع داده است
که قراردادی بین یک شــرکت آمریکایی و این نیروها
برای مدرنسازی میدانهای نفتی شمال شرقی سوریه
امضا شده است و از پمپئو پرسید آیا دولت از آن حمایت

میکند یا خیر.پمپئو در این نشست که بهطور مستقیم از
شبکه پیبیاس پخش میشد ،در پاسخ به این پرسش
گفت :بله حمایت میکنیم ،این توافقنامه کمی بیشــتر
از آنچه انتظار داشــتیم طول کشــید و اکنون در حال
اجرای آن هســتیم.در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده
است :دمشــق توافقنامه شبه نظامیان القسد ( )SDFبا
یک شرکت نفتی آمریکایی را برای سرقت نفت سوریه
تحت حمایت و پشــتیبانی دولت آمریکا به شدیدترین
شکل ممکن محکوم میکند .این توافقنامه باطل است
و هیچ مبنای قانونی ندارد.ســوریه پیش از آغاز جنگ
داخلی این کشور در سال  ،۲۰۱۱روزانه حدود  ۳۸۰هزار
بشکه نفت تولید میکرد.دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا گفته اســت که با وجود عقبنشــینی نظامی از
شمال شرقی سوریه ،تعداد اندکی از نیروهای آمریکایی
در بخش نفتی این منطقه باقــی خواهند ماند.پنتاگون
اواخر سال گذشــته میالدی اعالم کرد که درآمد نفتی
این منطقه متعلق به نیروهای دموکراتیک سوریه است.

افت ظرفیت پاالیشی آمریکا برای نخستین بار در یک دهه اخیر
ظرفیت پاالیشی ایاالت متحده آمریکا
ممکن اســت برای نخستین بار در طول یک
دهه گذشــته با کاهش قابل توجهای روبهرو
شود.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویترز از
نیویــورک و هیوســتون ،ظرفیت پاالیش
نفت ایاالت متحده آمریکا امسال میتواند
بیشــترین مقدار افت را در حدود یک دهه
اخیر داشــته باشــد ،زیــرا محدودیتهای
مســافرتی اعمالشــده برای مهار بیماری
همهگیر کرونا و آتشسوزیای که در پی آن
چند پاالیشگاه بسته شد ،به معکوس شدن
دستاوردهای کوچک چند سال اخیر خواهد
انجامید.بســیاری از پاالیشگاههای جهان
در پی همهگیــری ویروس کرونا و کاهش
 ۳۰درصدی تقاضای سوخت ،فعالیتهای
خود را متوقــف کردهاند .در ایاالت متحده
آمریکا ،شرکت ماراتن پترولیوم پاالیشگاهها
خود در کالیفرنیا و نیومکزیکو را در پاسخ به

رکــود تقاضا ،تعطیل خواهد کرد.شــرکت
فیالدلفیا انرژی سولوشنز پس از آنکه یک
آتشســوزی و مجموعهای از انفجارها به
این مجموعه پاالیشی آسیب زدند ،تابستان

گذشته پاالیشــگاه خود را به یک شرکت
معامالت ملکی فروخت.بر اساس محاسبات
رویترز ،این سه پاالیشگاه  ۵۲۳هزار بشکه
در روز نفــت ،یا تقریب ًا ســه درصد از کل

ظرفیت پاالیشــی ایاالت متحده آمریکا را
فرآوری میکردند و با تعطیلی آنها ظرفیت
پاالیشی آمریکا به  ۱۸میلیون و  ۵۰۰هزار
بشکه در روز رسیده است.آخرین افت شدید

ظرفیت پاالیشی در سال  ۲۰۱۲بود که یک
پاالیشگاه در جزایر ویرجین ایاالت متحده
آمریکا با ظرفیت پاالیش  ۴۸۰هزار بشکه
در روز تعطیل شد .گروهی از سرمایهگذاران
قصد دارند امســال این پاالیشگاه را دوباره
راهاندازی کنند که  ۲۰۰هزار بشکه در روز
به ظرفیت پاالیشــی آمریکا خواهد افزود
و میتواند بخشــی از افت شــدید ظرفیت
پاالیشی امسال را جبران کند.این در حالی
اســت که بیماری همهگیــر کرونا افزایش
ظرفیتهــای برنامهریزیشــده را تضعیف
کرده اســت و بعضی از تحلیلگران معتقدند
این بیماری ســبب تعطیلی پاالیشگاههای
بیشــتری خواهد شــد.دیوید هاکت ،مدیر
عامل مؤسســه مشاوره ســوخت استیلواتر
اسوشیتز در این باره گفت :رکودهای گذشته
بهطور موقت رشــد را کاهش میدادند ،اما
احتما ًال افت شــدید تقاضای امســال رشد
تقاضا را مدتها متوقف خواهد کرد.
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اخبار
افت  ۸درصدی تقاضای جهانی نفت
در سال ۲۰۲۰

صندوق بینالمللی پول اعالم کرد که تقاضای جهانی نفت در سال ،۲۰۲۰
 ۸درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری اویلپرایس ،صندوق بینالمللی پول ( )IMFدر
گزارشی جدید اعالم کرد که بحران ویروس کرونا سبب کاهش  ۸درصدی
تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی در مقایسه با سال گذشته خواهد
شــد.صندوق بینالمللی پول در گزارش خود با عنوان «عدم توازن جهانی و
بحران کرونا» تصریح کرد :امســال ،قیمت نفت  ۴۱درصد پایینتر از سال
 ۲۰۱۹خواهد بود.براساس این گزارش ،تأثیر مستقیم قیمتهای پایین نفت
بر توازن تجارت نفت در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود و این مسئله
نشاندهنده سطح وابستگی آنها به صادرات و واردات نفت است.برآوردهای
این صندوق درباره کاهش تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی همسو
با ســایر پیشبینیکنندگان مانند آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAو سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.ماه گذشته ،آژانس بینالمللی انرژی
در گزارش بــازار نفت خود اعالم کرد که قرار اســت تقاضای جهانی نفت
امســال  ۷میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه در روز کاهش یابد ،اما این برآورد کمی
خوشبینانهتر از برآورد ماه پیش از آن ،مبنی بر افت روزانه  ۸میلیون و ۱۰۰
هزار بشکهای تقاضا بود.این در حالی است که این آژانس تأکید کرد افزایش
دوباره شــیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای بیشــتر برای مهار آن
سبب میشود برآوردهای تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۲۰قطعی نباشند.
اوپک ،به نوبه خود ،انتظار دارد سطح تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۲۰به
 ۸میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه در روز برسد و در سال  ۷ ،۲۰۲۱میلیون بشکه
در روز به این ســطح از تقاضا اضافه شود ،این در حالی است که مقدار تقاضا
همچنان از سال  ۲۰۱۹کمتر خواهد بود.صندوق بینالمللی پول در تازهترین
برآورد خود اعالم کرد :ســقوط قیمت نفت و کاهش تولید در پی همهگیری
ویروس کرونا ،برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا ()MENA
مشکلزا خواهد بود و انتظار میرود درآمد نفت مجموع این کشورها در سال
جاری میالدی در مقایسه با سال  ۲۷۰ ،۲۰۱۹میلیارد دالر کاهش یابد.

 ۲پاالیشگاه نفتی آمریکا برای همیشه
تعطیل میشود

شــرکت ماراتون پترولیوم دو پاالیشــگاه نفت ایاالت متحده آمریکا را
بهطور دائمی تعطیل میکند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از هیوستون ،ماراتون پترولیوم ()MPC.N
قصد دارد در پی کاهش تقاضای سوخت ،دو پاالیشگاه نفت کوچک ایاالت
متحده را در مارتینز کالیفرنیا و گالوپ نیومکزیکو بهطور دائم تعطیل کند که
ســبب از بین رفتن  ۸۰۰شغل میشود.بزرگترین پاالیشگاه ایاالت متحده
از نظــر حجم ،به دلیل ضعف تقاضا در پی شــیوع ویروس کرونا در ایاالت
متحده ،پیش از این تولید دو پاالیشــگاه خود را متوقف کرده بود ،با کاهش
مســافرتهای هوایی و زمینی ،پاالیشگاههای ایاالت متحده آمریکا بهطور
میانگیــن حدود  ۲۰درصد از کل ظرفیت پاالیشــی خود را متوقف کردهاند.
ماراتون اعالم کرد قصد دارد از تأسیسات مارتینز بهعنوان محل ذخیرهسازی
نفت اســتفاده کند و در آینده از آن برای تولید گازوئیل تجدیدپذیر ،سوختی
که از ضایعات صنعتی و روغن خوراکی مصرفشــده تولید میشود ،استفاده
کند .مارتینز چهارمین پاالیشــگاه بزرگ کالیفرنیاست.حدود  ۸۶۰کارمند در
پاالیشگاههای مارتینز و گالوپ که ظرفیت تولیدشان به ترتیب  ۱۶۱هزار و
 ۲۷هزار بشکه در روز است ،کار میکنند.این شرکت اعالم کرد :دیگر نیازی
به بیشتر کارکنان این پاالیشگاهها نخواهد بود و کاهش تدریجی کارکنان را
از ماه اکتبر آغاز میکنیم.به نظر نمیآید که تعطیلی این پاالیشــگاهها سبب
اختالل در عرضه شود .این شــرکت در بیانیهای در وبسایتش اعالم کرد:
به استفاده از سیســتم یکپارچه خود برای تحقق تعهداتمان به مشتریانمان
ادامه خواهیم داد.

کاهش روزانه  ۲میلیون بشکهای تولید نفت
آمریکا در مه ۲۰۲۰

تولید نفت خام ایاالت متحده آمریکا در ماه مه امســال روزانه  ۲میلیون

بشکه در روز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک ،اداره اطالعات انرژی ایاالت
متحده در گزارش ماهانه خــود در روز جمعه (دهم مردادماه) اعالم کرد که
تولید نفت خام ایاالت متحده آمریکا در ماه مه کاهش یافته و با افت بیسابقه
روزانه  ۲میلیون بشکهای به مجموع  ۱۰میلیون بشکه در روز رسیده است.این
افت که شدیدترین کاهش ماهانه ثبتشده با توجه به دادههای سال ۲۰۰۵
اســت ،پس از سقوط قیمت در بهار امســال به دلیل افزایش مازاد عرضه و
کاهش تقاضا به دلیل شیوع ویروس نوظهور کرونا ،اتفاق افتاد.تگزاس ،ایالت
تولیدکننده عمده نفت خام آمریکا در این ماه تولید خود را  ۷۶۴هزار بشکه در
روز کاهش داد .این در حالی است که تولید داکوتای شمالی نیز در ماه مه ۳۵۳
هزار بشکه در روز کاهش یافت .براساس این گزارش ،حفاریهای دریایی در
خلیج مکزیک ایاالت متحده نیز  ۳۰۰هزار بشکه در روز کاهش یافت.در این
ماه تقاضای بنزین نسبت به پارسال  ۲۳.۲درصد کاهش یافته و به  ۷میلیون
و  ۲۰۰هزار بشکه در روز رسیده است .تقاضای گازوئیل و دیگر فرآوردههای
میانتقطیر نیز با  ۱۲.۶درصد کاهش نســبت به پارسال ،به  ۳میلیون و ۵۰۰
هزار بشــکه در روز رسیده است.براساس گزارش  ۹۱۴اداره اطالعات انرژی
آمریــکا ( ،)EIAتولید مجموع ماهانه گاز طبیعی ایاالت متحده آمریکا در ۴۸
ایالت جنوبی این کشــور در ماه مه  ۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون فوتمکعب در
روز ( )BCFDکاهــش یافته و به  ۹۷میلیارد فوتمکعب در روز رســیده که
پایینترین میانگین ماهانه از اکتبر ســال  ۲۰۱۸اســت.این افت ،همچنین
بیشترین کاهش ماهانه از ماه سپتامبر  ۲۰۰۸بود .تولید گاز ایاالت متحده در
ماه نوامبر سال  ۲۰۱۹به باالترین سطح یعنی  ۱۰۷میلیارد بشکه در روز رسید،
اما تقریب ًا پس از آن ،هر ماه کاهش یافته است.در تگزاس ،بزرگترین ایاالت
تولیدکننده گاز ،ســطح تولید ماهانه در ماه مه با رقم بیسابقه  ۲و  ۳۰۰هزار
میلیون فوتمکعب یا  ۸.۱درصد کاهش یافت و به  ۲۶میلیارد و  ۴۰۰میلیون
فوت مکعب در روز رسید.در پنسیلوانیا ،دومین ایالت تولیدکننده گاز آمریکا نیز
تولیــد گاز در ماه مه  ۷۰۰میلیــون فوتمکعب در روز کاهش یافت و به ۱۹
میلیارد و  ۳۰۰میلیون فوتمکعب در روز رسید.
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امضای قراردادهای جدید در روزهای آینده؛

تکلیف  ۱۳بسته کاری دیگر از طرح توسعه
 ۲۸مخزن مشخص شد

تکلیـف  ۱۳بسـته دیگـر از طرح نگهداشـت و افزایـش تولید

شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب بـا نهایـی شـدن فرآینـد
مناقصـات و انتخـاب پیمانـکاران مشـخص شـده اسـت و از ایـن

صنعتی از حمایت های ویژه این سازمان
در راســتای استقرار کســب و کارهای
دانش بنیان مولد جهش تولید در سازمان
مدیریت صنعتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان
مدیریــت صنعتی؛ وی افــزود :تغییرات
ســریع تکنولــوژی و محیطــی موجب
تغییرات گســترده در مدل های کسب و
کار بنــگاه های اقتصادی گردیده و موج
فزایندهای از نوآوری ،پویایی و همگامی
با تحوالت دیجیتال را ایجاد نموده است
و ثمره آن رشد سریع ظهور شرکت های
دانش بنیان و اســتارت آپ ها در کشور
می باشد .یکی از دغدغه های همیشگی
این کسب و کارهای نوپا ،کمبود سرمایه
اولیه برای استقرار شرکت در محیطی با
زیرساخت های مناسب بوده است .امروزه
صاحبان کســب و کارهای اقتصادی در
جســتجوی فضای کاری اســتاندارد و
انعطاف پذیر بــا حداقل هزینه و حداکثر
امکانات و تجهیزات می باشند.وی افزود:
با توجه به سیاست های حمایتی دولت از
جهش تولید در کشور خصوصا در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان مدیریت
صنعتی در راســتای رسالت های توسعه
مدیریــت ،تقویت و حمایت از کارآفرینی
و رونق تولید ،نســبت بــه در اختیار قرار

دادن فضاهای کاری به بنگاه های کسب
و کاردانش بنیان مولــد جهش تولید در
ســاختمان شماره  2خود اقدام می نماید.
مدیر همایش ها و بهره برداری از فضای
سازمان مدیریت صنعتی عنوان کرد :کلیه
استارت آپ ها ،شرکت های دانش بنیان،
مراکز علمی و پژوهشــی ،شرکت های
فعال در زمینه فناوری اطالعات ،شرکت

با انجام عملیات مسدودسازی و اسیدکاری؛

چاه شماره  ۴۰خانگیران احیا شد

های فعــال در زمینه مولفه های انقالب
صنعتی چهارم و تحول دیجیتال ،شرکت
های فعال در پیاده سازی  IOTدر صنایع،
انجمن ها و تشــکلهای حرفه ای و سایر
شــرکت ها می توانند عالوه بر استقرار
دفتر کسب و کار خود در فضاهای کاری
ساختمان شماره  2با امکانات و تجهیزات
اداری کامل ،از مزایای حضور در سازمان

مدیریت صنعتی با بیش از نیم قرن سابقه
درخشــان در صنعت در زمینه توســعه
مدیریت و قرارگیــری در محیط فعالیت
سایرکسب و کارها ی دانش بنیان بهره
مند شــده و محیطی هوشمندانه ،پویا و
همگام با آخرین دســتاوردهای مدیریتی
را برای موفقیت در کســب و کار خود را
انتخاب نمایند.وی ادامه داد :الزم اســت

کلیه شــرکت های دانش بنیان متقاضی
برخــورداری از این حمایت ،درخواســت
خودرا تــا تاریــخ 25/05/99بــه نمابر
دبیرخانه به شــماره 88604343ارسال
نموده و جهت هرگونه اطالعات بیشــتر
وبازدیــد از فضاهــای کاری با شــماره
تلفــن  88054952تماس ویا از ســایت
 http://www.imicc.irبازدید فرمایند.

برگزاري جشنواره فرهنگي هنري قربان تا غدير در شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد
جشنواره فرهنگی هنری قربان تا غدیر ویژ کارکنان شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در  5بخش برگزار می گردد.

اقتصـادی انرژی پارس تشـکیل شـد.

وبینار آنالین بهینهسازی انرژی برگزار شد

 چاپ :نشر چاپ اميد ايرانيان

بهره برداری از فضای ســازمان مدیریت

کارگـروه رفـع موانـع سـرمایهگذاری در سـازمان منطقه ویژه

نخسـتین وبینـار آموزشـی با موضـوع بهینهسـازی انرژی در
سـاختمان از سـوی شـرکت بهینهسـازی مصـرف سـوخت و بـا
همـکاری سـازمان آمـوزش فنـی و حرفهای کشـور برگزار شـد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت بهینهسـازی
مصرف سـوخت ،احمـد فضلی ،رئیس اندازهگیـری و صحهگذاری
طرحهـای انـرژی شـرکت بهینهسـازی مصرف سـوخت بهعنوان
مـدرس نخسـتین دوره وبینـار آنالیـن بـه ارائـه مطالـب مرتبـط
بـا بهینهسـازی انـرژی در سـاختمانها بـرای مربیـان سـازمان
آمـوزش فنی و حرفـهای پرداخـت.در این وبینار کـه  ۱۲مردادماه
برگـزار شـد ،مربیـان سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای در همه
رشـتهها و گرایشهـا حضـور داشـتند و مباحثی ماننـد مدیریت و
بهینهسـازی انرژی در سـاختمان ،نحوه محاسـبه برچسـب انرژی
در سـاختمان ،آشـنایی بـا معاینـه فنـی موتورخانـه و راهکارهـای
بهینهسـازی انـرژی در سـاختمان مـورد بحـث و تبـادل نظـر
قـرار گرفت.هـدف ایـن وبینـار آشـنایی مربیان فنـی و حرفهای با
موضوع بهینهسـازی انرژی در سـاختمان و توسـعه همکاریهای
آموزشـی بیـن شـرکت بهینهسـازی مصـرف سـوخت و سـازمان
فنـی و حرفـهای کشـور در سـال جاری اسـت.

تلفن 88965531-88982228:فاكس88965408 :

رضــا کریمی ،مدیــر همایش ها و

تشکیل کارگروه رفع موانع سرمایهگذاری
در منطقه ویژه پارس

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از سـازمان منطقـه ویژه
اقتصـادی انـرژی پـارس ،خسـرو افروزه ،مدیـر توسـعه اقتصادی
و جـذب سـرمایه ایـن سـازمان گفـت :کارگـروه رفـع موانـع
سـرمایهگذاری متشـکل از مدیریتهـای جذب سـرمایه ،خدمات
شـهری ،امـور حقوقـی و برنامهریـزی بـا دسـتور مدیرعامـل
سـازمان منطقـه ویـژه پارس تشـکیل شـده اسـت.وی افـزود :تا
پیـش از ایـن سـرمایهگذارانی کـه پـروژه آنهـا در منطقـه ویـژه
پـارس در مهلـت زمانـی اجـرا نشـده بـود ،قراردادشـان فسـخ
میشـد ،امـا از ایـن پـس ایـن مـوارد قـراردادی در ایـن کارگروه
مطـرح و از سـرمایهگذار خواسـته میشـود بـا حضـور در ایـن
کارگـروه دالیـل مسـکوت مانـدن پـروژه را شـرح دهد تا بـا نگاه
حمایـت حداکثـری و دریافـت مجوزهـای هیئـت مدیـره ،مهلـت
زمانـی بیشـتری بـه ایـن سـرمایهگذاران داده شـود.افروزه ادامـه
داد :اعتقـاد بـر ایـن اسـت که هیچکـس ماننـد خود سـرمایهگذار
کـه پـروژه را تـا حـدی اجـرا کرده اسـت بـه دنبـال پایـان پروژه
و قـراردادش نیسـت و اگـر پـروژهای بـه مشـکل برخورده اسـت
بهطـور حتـم سـرمایهگذار دالیـل متقنـی بـرای سـاکن بـودن
پـروژه دارد و مـا در ایـن کارگـروه همـه تلاش خـود را خواهیم
کـرد تـا ایـن پروژههـا بـه روال عـادی برگردند.مدیـر توسـعه
اقتصـادی و جذب سـرمایه سـازمان منطقه ویـژه اقتصادی انرژی
پـارس گفـت :تاکنـون بیـش از  ۵۴قـرارداد در ایـن کارگـروه در
انتظـار بررسـی هسـتند و مشـکل  ۱۴قـرارداد سـرمایهگذاری نیز
برطرف شـده اسـت.

www.daneshenaft.ir

حمایتسازمانمدیریتصنعتیازاستقرار
کسبوکارهایدانشبنیانمولدجهشتولید

اخبار

میـان ،قـرارداد  ۱۱بسـته طـی روزهـای آینـده امضـا میشـود.

صندوق پستي15875-3398 :

مدير هنري:هادي قهرماني

احمد مددي طائمه

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی مناطـق
نفتخیـز جنـوب ،احمـد محمـدی ،مدیرعامـل ایـن شـرکت بـا
اعلام خبـر بـاال گفـت :به ایـن ترتیـب ،تعـداد بسـتههای تعیین
تکلیفشـده طـرح  ۲۸مخـزن بـه عـدد  ۱۹خواهـد رسـید.وی
توضیـح داد :ایـن  ۱۱بسـته قـراردادی شـامل اهـواز  ،۱۴مـارون
 ۱۴ ،۶ ،۳و  ،۲۵رامیـن ،منصورآبـاد ،سـیاهمکان ،زیالیی ،چلینگر،
گرنـگان و بـاالرود اسـت کـه شـروع بـه کار آنها پـس از امضای
قراردادهـا ابلاغ خواهـد شـد .بـرای دو بسـته دیگر شـامل اهواز
 ۲۳۵و پازنـان نیـز یـک ش jzjرکـت و یک کنسرسـیوم آمادگی
خـود را بـرای اجـرا و تأمیـن منابـع مالـی مـورد نیاز طـرح اعالم
کردهانـد کـه بـر اسـاس مقـررات و پـس از صـدور مجـوز از
مراجـع ذیصلاح ،واگـذاری بسـتههای قـراردادی انجـام خواهد
شـد.محمدی بـا یـادآوری اینکـه پیـش از ایـن پیمانـکاران ۶
بسـته قـراردادی شـامل منصوری آسـماری ،رامشـیر ،گچسـاران
خامـی ،اللـی آسـماری ،کبـود و نرگسـی مشـخص شـده بـود
کـه عملیـات اجرایـی ایـن قراردادهـا از ابتـدای سـال  ۱۳۹۸در
جریـان اسـت ،ادامـه داد :از باقـی بسـتههای قـراردادی طـرح
توسـعه  ۲۸مخـزن ۶ ،بسـته شـامل سـوالبدر ،بینـک ،گلخـاری،
بیبیحکیمـه ،گچسـاران  ۳۴و اللی بنگسـتان در حـال برگزاری
فرآینـد مناقصه اسـت .مناقصه بسـته گچسـاران  ۱۲نیـز بهزودی
آغـاز میشـود و فرآینـد گرفتن مصوبه شـورای اقتصـاد مربوط به
بسـته «قلعـه نار» هم در حال طی شـدن اسـت.طرح توسـعه ۲۸
مخـزن شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنوب شـامل  ۲۷بسـته
قـراردادی اسـت کـه بـا اتـکا بـه توانمنـدی شـرکتهای داخلی
و بـا هـدف افزایش و نگهداشـت حـدود  ۶۰۰هزار بشـکه در روز
نفـت خـام ،ایجـاد اشـتغال بهویـژه در مناطقـی که ایـن پروژهها
اجـرا میشـوند ،توانمندسـازی پیمانـکاران داخلی ،تقویت سـاخت
داخـل و انجـام مسـئولیتهای اجتماعـی در گسـتره اسـتانهای
خوزسـتان ،بوشـهر ،کهگیلویـه و بویراحمـد ،فـارس و ایلام در
دسـت اجراست.
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نشانی اینترنتی:

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به مناسبت فرا رسیدن دهه امامت و والیت ،جشنواره فرهنگی هنری قربان تا غدیر
ویژه کارکنان شرکت پازارگاد در پنج بخش برگزار می گردد.

عملیات مسدودسـازی و اسـیدکاری چاه شـماره  ۴۰منطقـه عملیاتی
خانگیـران بـا هـدف بهبـود و افزایـش تولید بـا موفقیـت پایـان یافت که
ایـن اقـدام ،افزایـش  ۴۰درصـدی تولیـد گاز در ایـن چـاه را بـه دنبـال
د ا شت .

بـه گـزارش دانـش نفت بـه نقل از شـرکت نفـت مناطـق مرکزی
ایـران ،علـی خیرآبـادی ،رئیـس مهندسـی نفـت شـرکت بهرهبـرداری
نفـت و گاز شـرق بـا اشـاره بـه مشـکل آبدهـی چـاه شـماره  ۴۰منطقه
عملیاتـی خانگیـران گفـت :بـا هـدف کنتـرل و جلوگیـری از تولید آب و
امـکان بهرهبـرداری مسـتمر ،تاکنون اقدامهـای مختلفـی از قبیل نصب
تفکیکگـر سـرچاهی ،دسـتگاه حافظهسـنج الکترونیکـی ()MQTX
و مسدودسـازی فواصـل آبـده روی ایـن چـاه انجـام شـده اسـت.وی
افـزود :بـرای نخسـتین بـار در چـاه شـماره  ۴۰خانگیـران ،نمـودار دمـا
و فشـار بـا اسـتفاده از دسـتگاه حافظهسـنج الکترونیکـی ( )MQTXدر
اعمـاق مختلـف از سـتون چـاه و امکانات واحـد خدمات فنی و با تفسـیر
دادههـای بهدسـت آمـده از سـوی کارشناسـان مهندسـی بهرهبـرداری
ضمـن صرفهجویـی ارزی بـه میـزان حداقـل  ۴۰هـزار دالر ،عملیـات
مسدودسـازی بـا بهرهگیـری از دسـتگاه لولهمغـزی سـیار  ۱۳۳شـرکت
ملـی حفـاری ایران بـا موفقیت بـه پایان رسـید.وی اظهار کـرد :افزایش
بیـش از  ۴۰درصـدی تولیـد گاز از چـاه شـماره  ۴۰منطقـه خانگیـران از
جمله دسـتاوردهای مهمی اسـت که پس از پایان عملیات مسدودسـازی
و رفـع مشـکل آبدهـی ایـن چـاه حاصـل شـد.خیرآبادی اسـیدکاری را
ت کاهـش آسـیبهای اطـراف چـاه دانسـت و افـزود:
مهمتریـن عملیـا 
بـا انجـام آزمایشهـای شـاخص بهرهدهی و تحلیـل نتایـج حاصله ،این
مهـم نیـز بـا موفقیت انجام شـد و چاه دوبـاره در مدار تولید قـرار گرفت.
وی همچنیـن عملیـات اسـیدکاری را در بهبـود هرچه بهتـر عملکرد چاه
 ۴۰خانگیـران بسـیار مؤثـر و مکمـل عملیـات مسدودسـازی دانسـت و
عنـوان کـرد :بـا اقدامهـای انجامشـده امـکان افزایـش و بهرهبـرداری
از ایـن چـاه قریـب بـه  ۴۰درصد امکانپذیر شـده اسـت.چاه شـماره ۴۰
منطقـه خانگیـران یکـی از چاههای گاز ترش شـرکت بهرهبـرداری نفت
و گاز شـرق است.

