شماره

736

مهندس محمدی در جریان بازدید از واحد اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر داد:

ظرفیت تولید  150میلیون تن با
 134مجتمع در چشم انداز 1405

یادداشت تحلیلی مرتبط ؛خاویار صنعت پتروشیمی و چشم انداز
روشن طرح جامع تولید پروپیلن
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 10000تومان
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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

رکوردهای تازه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ردهبندی شرکتهای برتر صنایع شیمیایی جهان؛

هلدینگ خلیج فارس در میان
 40شرکتبرترصنایعشیمیاییجهان
هلدینگ خلیج فارس برایسومین سال متوالی در میان  40شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان قرار گرفت

عملکرد شرکت صنایعپتروشیمی خلیج فارس به عنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در این فهرست از رقیب منطقهای (شرکت سابیک) به مراتب بهتر بوده است
9

گزارش دانش نفت از بازدید رییس مجلس شورای اسالمی از شرکت لوله سازی اهواز؛

مهندس عباس کریمی خبر داد :افزایش  61درصدی فروش پتروشیمی غدیر در سال 99
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته؛

دستاوردهای بی بدیل پتروشیمی غدیر
در سودآوری و فروش محصول

 8و9

موتورخانهها در
دستور کار دولت

حوزه انرژیهای

توسعه دهنده
ایرانی

آمونیاک در

ایران و جهان

5
احمدعسگری

فعاالن صنعت
نفت حمایت ویژه
میشوند

4
محمدعلیکریمیان

آینده طرح های اوره و

3
محمدساتکین

تجدیدپذیر آماده

حضور شرکتهای

حسنمنتظرتربتی

طرح بهینهسازی

6

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در دومین کنفرانس بینالمللی

ِ
جنگ تحمیلی
لولهسازی اهواز از
ِ
جنگ اقتصادی کشور نقش مهمی دارد
تا
مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز تحلیل کرد؛

11

شروط مشتری گاز ایران برای تمدید قرارداد؛

امکانسنجی
ترکیه :قیمت رقابتیتر
نو آوری و کارآفرینی
ها
ه
پتروپاالیشگا
احداث
و منعطف تری
نیازمند زیرساختهای
درکشور
پیشنهاد کنید!
میتوان برآورد کرد که هزینه ساخت مجتمعهای
فرهنگی است
پتروپاالیشگاه در ایران به ازای هر بشکه حدود ۳۰
نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد:

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،در دومین کنفرانس بینالمللی نوآوری در

مدیریت کسب و کار و اقتصاد درخصوص نوآوری خدمت افزا در تعالی کسب و کار
گفت :نوآوریهای مختلفی وجود دارد از جمله ،نوآوری ســاختاری یا معماری گونه،
نوآوری تدریجی که در اثر تجمیع انبارههای دانش و به صورت کم کم ایجاد میشود
و نوآوری رادیکال یا انفجاری یا انقالبی که یکباره اتفاق میافتد و اثرات بسیار بزرگی
را به جای می گذارد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت صنعتی؛ دکتر ابوالفضل کیانی
بختیاری با بیان اینکه نوآوری رادیکال به صورت الهام بخشی بوده و به صورت
انقالبی ظهور میکند و قبل از آن تحقیق و پژوهشــی انجام نشده است ،افزود:
نو آوری دیگری به نام نو آوری تحول آفرین نیز وجود دارد که بنیان شــکن یا
بنیان برافکن است ،زیرا با اتفاق افتادن این نو آوری در ساختار کسب و کار تغییر
و تحول زیادی ایجاد میشــود و ممکن است برخی از کسب و کارها را از چرخه
خارج کنند و کســب و کار جدیدی به وجود آورند.مدیرعامل ســازمان مدیریت
صنعتی یادآور شــد :نوآوری ساختاری نیز بازار پسند است و با یک تغییر ظاهری
کوچک میتواند بازار جدیدی را برای خود خلق کند .همچنین نوآوری تدریجی
بازار کمتری را بدست میآورد و در زمینه تکنولوژی نیز به صورت مقطعی پیش
صفحه16
می رود .

هزار دالر است؛ یعنی برای ساخت و ایجاد ظرفیت
 ۲میلیون بشکه پتروپاالیشگاه به  ۶۰میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز خواهد بود ،اما چنین رویکردی از
بعد تأمین خوراک ،فناوری و بازار به چه الزامهای
دیگری نیاز دارد؟

میتوان برآورد کرد که هزینه ساخت مجتمعهای پتروپاالیشگاه در ایران
به ازای هر بشکه حدود  ۳۰هزار دالر است؛ یعنی برای ساخت و ایجاد ظرفیت
 ۲میلیون بشــکه پتروپاالیشــگاه به  ۶۰میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز خواهد
بود ،اما چنین رویکردی از بعد تأمیــن خوراک ،فناوری و بازار به چه الزامهای
دیگری نیاز دارد؟به گزارش خبرنگار شــانا ،وبســایت مرکز مطالعات زنجیره
ارزش در صنعت نفت و گاز در مقالهای با عنوان «پاالیشــگاه یا پتروپاالیشگاه:
ضرورت واقعبینی در مســیر توسعه» ،به بررسی الزامات و پیشنیازهای توسعه
پتروپاالیشــگاهها در کشــور پرداخته و چهــار عامل مؤثر در توســعه صنایع
پاییندستی نفت و گاز شــامل خوراک ،فناوری ،سرمایه و بازار را بررسی کرده
است.
صفحه3

یک مقام بلندپایه وزارت انرژی ترکیه اعالم کرد که کشــورش انتظار
دارد اگــر صادرکنندگان گاز می خواهند قراردادهای بلندمدت را تمدید کنند،
قیمت رقابتی تر و منعطف تری به این کشور پیشنهاد کنند.بیش از  ۲۵درصد
از قراردادهای گازی بلندمدت ترکیه در سال آینده منقضی می شود که شامل
واردات خط لوله ای از گازپروم روســیه و شرکت ســوکار آذربایجان و یک
صفحه16
قرارداد گاز طبیعی مایع با نیجریه است.

جناب آقای مهندس محبی فرد

معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس
مصیبت وارده را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم .از درگاه
خداوند متعال مغفرت برای آن مرحومــه پرهيزگار و صبر برای
جنابعالی و بستگان ارجمند مسالت داریم.
احمد مددي
مدير مسئول دانش نفت
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يادداشت اول
خاویار صنعت پتروشیمی و چشم انداز روشن
طرح جامع تولید پروپیلن

احمد مددی

با مطالعه دقیق برنامه های صنعت پتروشیمی  55پروژه تا پایان  1404در این
صنعت برنامه ریزی و تبیین شده است .از این تعداد 27 ،پروژه تا پایان  1400تحت
عنوان جهش دوم و  28پروژه نیز تا پایان ( 1404جهش ســوم) برنامه ریزی و در
نوبت بهره برداری قرار خواهد گرفت .این آمار و ارقام بن مایه و ستون خیمه صنعت
پتروشیمی را تا افق  1404ترسیم کرده است .در ادامه این تحلیل ،به ظرفیت تولید
تا افق  1404هم بایســتی اشاره کنیم .تولید محصوالت پتروشیمی هم اکنون 66
میلیون تن در سال است .این ظرفیت تا سال  1400به  100میلیون تن خواهد رسید
و ســرانجام در افق  1404ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی به عدد خیره کننده  133میلیون تن در سال
خواهد رسید .اینها یعنی اینکه چشم انداز صنعت پتروشیمی برخالف بسیاری دیگر از بازارها که رو به افول
بوده است ،جهشی و چشم نواز خواهد بود.
از نگاه منابع انسانی و اقتصادی ،جهش و توسعه صنعت پتروشیمی ،تحولی بزرگ در اشتغال و اقتصاد به
وجود خواهد آورد و بر این اساس ،اشتغالزایی و ارزآوری از جمله دستاوردهای مهم جهش صنعت پتروشیمی
است .اکنون مجتمع های مختلف پتروشیمی با تولید محصوالت متنوع و راهبردی در کشور فعال هستند که
درصورت تحقق جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی ،تولید محصوالت مختلف پلیمری و شیمیایی در این
صنعت به طور محسوســی افزایش خواهد یافت .عالوه بر آن خودکفایی در تولید برخی از کاالها ،بینیازی
از واردات ،جلوگیری از خامفروشــی و افزایش تعداد محصوالت تولیدی ازجمله دســتاوردهای جهش دوم و
سوم صنعت پتروشیمی است که با تالش های صورت گرفته در طی سال های آتی سبد تولید تولید صنعت
پتروشیمی ایران را متنوع تر خواهد کرد.
در این میان ،مدیریت درســت مبتنی بر اســتراتژی و برنامه محوری مدیران صنعت پتروشیمی ،ابراز
رضایت باالترین مقام اجرایی کشــور را نیز همواره با خود داشــته است .بر این مبنا ،رئیس جمهوری  ۲برابر
شدن مقدار تولید محصوالت پتروشیمی در هفت سال گذشته را نتیجه اقدام ارزشمند و هنر بزرگ تولیدگران،
متخصصان ،کارشناســان و کارگران کشور برشمرده است .اما در تنوع تولید محصوالت پتروشیمی ،نگاهی
راهبردی و عمیق به نوع تولیدات نیز در راس برنامه های عملیاتی تدبیرپردازان صنعت پتروشیمی قرار دارد
به گونه ای که در جهش های دوم و سوم پتروشیمی توجه به زنجیره تولید به نحو شایسته ای مورد مداقه و
دقت نظر قرار گرفته است .بر این اساس ،طرحهای تبدیل پروپان به پروپیلن ( )PDHو پلیپروپیلن ( )PPاز آن
جهت که به تولید محصوالت بسیار کاربردی و متنوع می انجامد ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی همواره از این طرح ها حمایت عینی و عملی داشته و بر بهره برداری به
موقع از این طرح ها تاکید داشته است .بر اساس آمارها ،با اجرا و بهرهبرداری از هفت طرح پروپیلنی در صنعت
پتروشیمی ۳ ،میلیون تن به ظرفیت تولید این محصول در کشور افزوده میشود .از هفت طرح پروپیلنی ،سه
طرح سلمان فارسی ،هیرسا پلیمر و کوروش در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) متمرکز است که
از پیشرفت مناسبی در بخش تامین دانش فنی برخوردارند و چهار طرح توسعه انتخاب ،مهرپترو کیمیا ،سازه
صنعتی آذران و نفت و گاز رضوی در منطقه کنگان و عســلویه فعال میشوند .نکته قابل توجه در این گونه
طرح ها مشــوق های خاصی است که ســرمایهگذاران طرح جامع تولید پروپیلن دریافت میکنند .مهندس
محمدی ،معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر توسعه کیفی صنعت پتروشیمی می گوید :مشوقهای
مناســبی در بخشهای مختلف برای سرمایهگذاران طرح جامع تولید پروپیلن در نظر گرفته شده است .وی
تعبیر بسیار درستی از پروپیلن ،ارائه می دهد و آن را «خاویار صنعت پتروشیمی» ارزیابی می کند .مهندس
محمدی طرح جامع تولید پروپیلن را با هدف ارتقای ظرفیت تولید به ساالنه  ۳میلیون تن ارزیابی کرده که
قرار است در سه منطقه جنوب ،غرب و شمال کشور اجرایی گردد .منطقه نخست عسلویه است که با توجه
به مازاد متانول میتوان اقدام به تولید پروپیلن کرد ،منطقه دوم در غرب کشور است که در این منطقه طرح
 GTPPاسالمآباد غرب بر پایه دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ساخته خواهد شد و عملیات
اجرایی آن نیز آغاز شده است .منطقه سوم هم استانهای شمالی کشور است که با توجه به دسترسی به منابع
آب ،خطوط ریلی و جادهای و نیز وجود خوراک گاز طبیعی که با خط لوله سراسری دریافت خواهد شد؛ منطقه
امیرآباد با رعایت همه اصول زیســتمحیطی میتواند گزینه خوبی برای اجرای این طرحها باشد .بر اساس
برآوردهای به عمل آمده ،ســرمایهگذاری مورد نیاز برای این طرح ها حدود  ۳۸۰میلیون دالر برآورد شده و
مشوقهای مناسبی هم در بخشهای مختلف برای جذابیت اقتصادی در نظر گرفته شده است .نکته دیگر این
طرح ها بحث خوراک آن است که خوراک مورد نیاز از خط سراسری و دانشفنی از دانش بومیسازی شده
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تأمین خواهد شد .اهمیت طرح های تبدیل پروپان به پروپیلن ()PDH
و پلیپروپیلن ( )PPآنچنان است که فرد نخست صنعت پتروشیمی تمامی ظرفیت پشتیبانی  NPCرا برای
به ســرانجام رســاندن این طرح ها بر طبق برنامه اعالم شده به کار بسته است .در تازه ترین رویداد ،معاون
وزیر نفت در امور پتروشیمی از عملیاتی شدن واحد نیمهصنعتی تولید پروپیلن از متانول در مرکز پژوهش و
ش فنی تولید تمامی کاتالیستهای
ش فنی  ،MTPدان 
فناوری ماهشهر خبر داده و گفته :همزمان با توسعه دان 
مورد نیاز این واحد کســب شده است و واحدهای نیمهصنعتی برخی از این کاتالیستها در حال بهرهبرداری
هستند .آنچه مدیران متخصص پتروشیمی بدان دست یافته و آنرا در برنامه های خویش تبیین کرده اند این
است که آینده صنعت  50ساله پتروشیمی در ایران از مسیر تولید پروپیلن بهعنوان یکی از زنجیرههای مهم
توســعه می گذرد ،همان مولفه ای که از آن به عنوان توسعه هوشمند براساس توسعه طرحهای پیشران یاد
می شود .از نگاه مدیران پتروشیمی ،در توسعه طرحهای تولید پروپیلن ،هم در بخش دانشفنی فرآیند و هم
در بخش کاتالیســتهای مورد نیاز ،هیچ محدودیتی برای توسعه وجود ندارد و بهزودی با اجرای طرحهای
 GTPP ,MTPدر پارک عســلویه ،امیرآباد و اسالمآباد غرب ظرفیت این محصول مهم به  ۴میلیون تن در
سال افزایش خواهد یافت.
در همین حال ،کارشناسان معتقدند؛ اگر پروپان به محصوالت میانی و نهایی تبدیل شود ارزش صادرات
محصوالت  10میلیون تن پروپان حدود  10میلیارد دالر خواهد شد و برای ده ها هزار نفر اشتغال مستقیم و
غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و این همان حلقه مفقوده اقتصاد ایران است که باید به آن توجه ویژه ای مبذول
داشت .پليپروپيلن در انواع زمينهها مث ً
ال در صنعت اتومبيل در ساخت پانل دربها ،تزئينات داخلي ،پروانهها،
كفپوش اتومبيل ،جعبه باطري و  ...مصرف مي شــود .اغلب نيهاي نوشيدني از  PPساخته مي شود .بيشتر
قطعات ســاك و اسباب بازيها نيز از اين پليمر تهيه مي شوند .تقريب ًا  %10توليد  PPدر ساخت فيلم مصرف
مي شود كه در بسته بندي مواد غذايي كاربرد دارند .حدود  %30ديگر  PPتوليدي در ساخت تك رشته ها و
الياف مصرف مي شود .الياف  PPدر ساخت موکت ،فرش ،طناب ،گوني و  ...استفاده مي شوند .انواع قطعات
تزریقی نظیر لوازم آشپزخانه ،اتومبیل ،ورزشی ،گونی بافی ،حصیربافی ،روکش سیم و کابل ،وسایل بسته بندی،
ساخت بدنه باطری ها ،اسباب بازی ،وسایل آزمایشگاهی و نظایر آن از دیگر مصارف پلی پروپیلن میباشد.
پلی پروپيلن به صورت عمده در شش دسته قالب تزريقی ،الياف ،فيلم و ورق ،قالب بادی ،لوله و روکش محافظ
توليد می شــود .بنابراین مالحظه می شود که سبد محصوالت ناشی از پليپروپيلن آنچنان وسیع و گسترده
است که به هیچ وجه نمی توان این محصول را نادیده انگاشت.
و اما کالم پایانی؛ بی تردید توجه بیش از پیش به صنعت پتروشــیمی و زنجیره تولید میتواند ایران را
به قطب منطقهای و حتی فرامنطقهای در پتروشیمی تبدیل کند .همچنین با بهرهبرداری از طرحهای جهش
دوم و سوم صنعت پتروشیمی ،تحولی عظیم در افزایش ظرفیت تولید در این صنعت رخ خواهد داد و افزون
بر تامین کامل نیازهای داخلی ،رشد چشمگیر صادرات نیز رقم خواهد خورد و در این مسیر ،بخش خصوصی
باید در این صنعت پیشرو بیش از گذشته فعال شود ،زیرا توسعه این صنعت به سرمایههای بخش خصوصی
نیازمند جدی اســت .صنعت پتروشیمی ایران در مسیر رشد و توســعه خود نیازمند راهبردهایی جدید برای
افزایش تاب آوری بیشتر در عرصه های داخلی و بین المللی است و همسو با آن کاهش خام فروشی و تکمیل
زنجیره ارزش از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت .تکمیل زنجیره ارزش یعنی همان طرحهای تبدیل پروپان
به پروپیلن ( )PDHو پلیپروپیلن ( )PPو این ،یعنی مسیری که صنعت پتروشیمی می رود ،مسیر درست و با
چشم اندازی بسیار روشن است.

توئیتوزیرنفت
باموضوعدستاوردهای
توسعهپارسجنوبی

وزیــر نفــت در توئیتــی ،با اشــاره به
افزایش ضریب نفوذ گاز در کشور ،صیانت از
محیط زیســت و افزایش ظرفیت و بهسازی
پاالیشــگاهها در نتیجه توسعه پارس جنوبی
طی ســالهای اخیر ،نوشت :پاالیشگاهسازی
اولویت وزارت نفت است؛ اما مصرف سوخت
مایع و آسیب به محیط زیست ،خیر.
بیژن زنگنه ،شــامگاه چهارشــنبه (۱۹
شهریورماه) در تازهترین مطلب خود در توئیتر

نوشت:
«به مدد توســعه میدان مشترک پارس
جنوبی ،ضریب نفوذ گاز در کشــور به نزدیک
 ۹۵درصد رســید ،محیط زیست صیانت و با
افزایش ظرفیت و بهســازی پاالیشــگاهها،
صادرات  ۴برابری فرآورده محقق شد .بدون
رسیدن به این میزان افزایش تولید در پارس
جنوبی ،برای تأمین نیاز کشــور به ســوخت،
باید ظرفیت پاالیشــی معــادل  ۲.۶میلیون

بشــکه (معادل  ۱۰پاالیشــگاه) میساختیم.
پاالیشگاهســازی اولویت وزارت نفت است؛

اما مصرف ســوخت مایع و آســیب به محیط
زیست ،خیر».

ایران؛ بهشت انرژیهای تجدید پذیر
مدتی پیش در یکی از کالسهای دانشــگاه ،استادی قضیه
جالبی را مطرح کرد .این اســتاد معتقد بود که کشــور ایران از هر
ذخیره ممکن طبیعی ،بهترینش را دارد .به آمار مرتبط با نفت و گاز
اشاره میکرد و میگفت ایران در این زمینه جزء  5کشور اول جهان
اســت .منابع طبیعی معدنی را معرفی میکرد و رتبه اعجاب انگیز
ایران در هر بخش را یاد آور میشد .این استاد دانشگاه پس از ارائه
آمار مســرت بخش در زمینه ذخایر طبیعی خدادادی به نکتۀ تلخی
اشاره کرد .او مدعی بود ،یکی از دالیل سرعت کم رشد تکنولوژی
در کشور مربوط به وجود همین ذخایر است .در حقیقت این ذخایر
طبیعی صنعت ما را در مرحله خام فروشی معطل نگه داشته است.
صحبتهای آن روز اســتاد در کالس درس ،مرا به فکر فرو
بــرد و این ســوال را در ذهن من به وجود آورد کــه آیا منبعی در
کشــور وجود دارد تا شرایط را برای رشد و توسعه تکنولوژی فراهم
کند؟ واقعیت آن است که ظرفیت خدادادی در کشور ما وجود دارد
که اســتفاده از آن نیازمند تکنولوژی است و میتواند تداعی کننده
شــاخص امیدبخشی به منظور پیشرفت علم و صنعت در کشور به
حســاب بیاید.این ظرفیت خدادادی چیزی جز انرژیهای تجدید
پذیر نیســتند .انرژیهایی که همگان آن را با تصویر ســلولهای
خورشــیدی یا توربینهای عظیم بادی به یــاد میآورند اما حوزۀ
بســیار وسیعتری را شامل میشــوند.در ادامه این گزارش ابتدا به
ظرفیت کشــور در زمینــه منابع انرژی تجدیدپذیــر میپردازیم تا
مشخص شود ،آینده تا چه میزان به انرژی تجدیدپذیر وابسته است.

آن ها تدوین شده اســت .درحال حاضر ویرایش نهایی اطلس باد
 ۱۱ســاله ( )۲۰۰۵-۲۰۱۶کشور توسط سایت سازمان انرژی های
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در دســترس عموم قرار دارد.
الزم به تاکید اســت توســعه این نیروگاهها در دریا نیز در شرایط
کنون مد نظر قرار گرفته و الزم است ،این اطلس در ارتباط با منابع
دریایی کشور نیز تکمیل شود.

ظرفیت تولید برق تجدید پذیر به وسیله استفاده از نیروی باد

اگر از جــاده منجیل رودبار عبور کرده باشــید پس از دیدن
دریاچه زیبای منجیل ،حتما چشمتان به توربینهای سر به آسمان
ساییده انرژی بادی افتاده است .این توربینها وظیفه تبدیل انرژی
باد به انرژی برق را دارند .اما کشور ما تا چه میزان ،ظرفیت توسعه
تولید برق از انرژی بادی را داراســت؟ پاســخ به این سوال نیازمند
یک بررسی همه جانبه اســت.در واقع قبال این بررسی و پتانسیل
سنجی در این حوزه انجام شده و نتایج آن در قالب اطلس باد میان
مقیاس ،منتشــر شده است .هدف از توســعه این اطلس ،در اختیار
داشــتن ابزاری برای برآورد پتانسیل انرژی بادی کشور و شناسایی
مناطق بادخیز به منظور استفاده در تدوین برنامه ریزی های کالن
و تأمین اطالعات مورد نیاز ســرمایه گذاران و محققان بوده است.
در این راســتا با اســتفاده از داده های بازتحلیل  Era-Interimو
مدل عددی پویای وضع هوای  WRFاطلس باد با تفکیک پذیری
جغرافیایی  ۵کیلومتر تهیه گردیده اســت کــه در ارتفاع های ،۲۵
 ۱۲۰ ،۱۰۰ ،۸۰ ،۵۰و  ۲۰۰متری در دســترس قرار دارد.عالوه بر
این پایگاه داده ای متشکل از داده های ایستگاه های هواشناسی،
بادسنجی و خروجی های مدل عددی مذکور توسعه داده شده و نرم
افزاری نام  WIDAجهت دسترســی به داده ها و بررسی و تحلیل

ظرفیت تولید برق تجدید پذیر به وسیله استفاده از انرژی زمین
گرمایی

یکی دیگر از انرژیهای تجدید پذیر ،انرژی حاصل از گرمای
زمین است که در دهههای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است.
استفاده از این انرژی به سبب استحصال بدون وقفه در شبانه روز و
همچنین هزینه پایین عملیاتی تولید برق ،میتواند در کانون جدی
توجه قرار گیرد.با توجه به پتانسیل سنجی انجام شده در این حوزه،
شمال غرب کشور میتواند به پایتخت انرژی زمین گرمایی تبدیل
شده و عالوه بر تامین برق منطقه نسبت به صادرات برق نیز اقدام
شود.در شرایط کنون ساخت یک نیروگاه در محدوده مشکین شهر،
مد نظــر وزارت نیرو قرار دارد اما با توجه به ظرفیت موجود برنامه
ریزیها به منظور افزایش تعداد نیروگاه زمین گرمایی میبایســت
در دستور کار متولیان قرار گیرد.

ظرفیت تولید برق تجدید پذیر به وسیله استفاده از نور خورشید

یکی از متــداول ترین المانهای تولید انــرژی تجدید پذیر
سلولهای خورشیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی
مردم و مســئوالن قرار گرفته اســت .موقعیت اســتثنایی ایران و
دریافت نور خورشــید در زمان زیادی از سال یکی از موهبتهای
جدی اســت که میتواند بخشــی از تولید برق کشور را بر عهده
بگیرد.پتانســیل ســنجی این انرژی نیز در قالب اطلسی از سوی
سازمان ســاتبا معرفی شده که نشــاندهنده پتانسیل وسیع پهنه
کشــور در این حوزه اســت .توجه به این اطلس مســتلزم اهتمام
جدی مســئولین به منظور اســتحصال برق از نور خورشید است.
گفتنی است بســیاری از ادوات تولید انرژی از این منبع نیز توسط
شرکتهای دانش بنیان داخل تولید میگردد.

توجه به اطلسهای مذکور در بخشهای قبلی گزارش موید
این نکته اســت که کشــور ما عالوه بر معدن و نفت و گاز و سایر
منابع طبیعی ،در حــوزه انرژیهای تجدیدپذیــر نیز مورد عنایت
خداوند واقع شــده و در صورت استفاده و ارتقای تکنولوژی زمینه
تبدیل شدن به یکی از بزرگان جهان در این حوزه وجود دارد.

حفر  ۲۳حلقه چاه آزادگان جنوبی در مراحل پایانی است
مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی

حفاری ایران گفت :اجرای پروژه حفاری  ۲۰+۳حلقه چاه توســعهای
در این میدان با  ۹۸درصد پیشرفت در مراحل پایانی کار قرار دارد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران،
محمد خاورینژاد از پیشــرفت  ۹۸درصــدی حفاری  ۲۳حلقه چاه
توسعهای میدان آزادگان جنوبی خبر داد و عنوان کرد :از این تعداد
چاه ،تاکنون حفاری و تکمیل  ۲۱حلقه پایان یافته است.
وی افــزود :در پروژه حفاری  ۲۰+۳حلقــه چاه میدان نفتی
آزادگان جنوبــی ،تاکنون  ۸۱هزار و  ۱۰۳متر حفاری انجام شــده
اســت ،در ضمن با توجه به اینکه آغاز ایــن پروژه با مراحل پایان
عملیات حفاری  ۴۰حلقه چاه در این موقعیت از سوی ملی حفاری
همزمان شــد ،در ابتدا عملیــات اجرایی با یک دســتگاه حفاری
کلید خورد و در ادامه به  ۹دکل حفاری رســید.مدیر پروژه حفاری
میدان نفتی آزادگان جنوبی در شــرکت ملی حفاری ایران گفت :با

پیشــرفت کار پروژه حفاری میــدان آزادگان جنوبی ،تعداد دکلها
به چهار دســتگاه تقلیل یافت و هماکنون با نزدیک شدن به زمان
پایان پروژه ،تنها دســتگاه حفاری  ۲۸فتح در منطقه استقرار دارد.
خاورینــژاد افزود :چاههای تکمیلشــده طبق روال به شــرکت
مهندســی و توســعه نفت (متن) به عنوان مجری طرح توســعه
میدانهای غرب کارون تحویل میشود.وی با اشاره به همافزایی و
همکاری مؤثر و مستمر میان مدیران اجرایی و متخصصان شرکت
ملی حفاری و متن ،اظهار کرد :شرکت ملی حفاری ایران در میدان
نفتی آزادگان افزون بر پروژه  ۲۰+۳حلقه چاه ،پروژه موسوم به ۱۰
حلقه چاه دیگر را نیز در حال اجراست که در این ارتباط ،دکلهای
ســنگین  ۳۷و  ۹۲و دکل فوق ســنگین  ۶۰فتح در حال حفاری
چاههای توسعهای هستند.مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان
جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که متراژ حفاری
در پروژه  ۱۰حلقه چاه میدان آزادگان جنوبی به حدود  ۱۲هزار متر

بالغ شــده است ،گفت :پیشبینی میشــود پروژه حفاری  ۱۰حلقه
چاه دیگر تا اوایل سال  ۱۴۰۰به پایان برسد و به کارفرمای پروژه،
شرکت مهندسی و توســعه نفت تحویل شود.شرکت ملی حفاری
ایران تاکنــون  ۶۴حلقه چاه در قالب قراردادهای کلید در دســت
( )EPDSدر بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان حفاری کرده و ۱۰
حلقــه در مراحل اجرا دارد و در بخــش ارائه خدمات یکپارچه فنی
مهندسی نیز با شرکت مهندسی و توسعه نفت همکاری میکند.

تحلیل
گفتمان

شنبه  22شهریورماه 1399
شماره 736
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تأکیدرؤسایجمهوریایرانوترکیه
بر ادامه همکاری در بخش انرژی
رؤســای جمهوری ایــران و ترکیه
بر ادامــه همکاریهای تهــران و آنکارا
در بخش انرژی و مقابلــه با فعالیتهای
تروریســتی بهویژه در مرزهای مشترک
تأکید کردند.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری،
ششمین نشست شورای عالی همکاری
جمهوری اســامی ایــران و جمهوری
ترکیه به ریاست مشترک حسن روحانی،
رئیسجمهوری اســامی ایران و رجب
طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه
و با حضور جمعی از وزیران دو کشــور
امروز (سهشنبه ۱۸ ،شهریورماه) از طریق
ویدئوکنفرانــس ،برگزار شــد.در پایان
این نشســت دو کشــور بیانیه مشترکی
در  ۱۹بند منتشــر کردنــد که در آن ،بر
تداوم و گسترش همکاریهای دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی تهــران و آنکارا
همســو با تأمین منافع مشــترک تأکید
شد.در بخشــی از این بیانیه آمده است:
«دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت بخش
انرژی ،ادامه همــکاری در این زمینه را
براساس منافع دوجانبه ،مورد تأکید قرار
دادند؛ بــا عنایت به اینکــه پ.ک.ک،
پژاک و تمامی ســازمانهای تروریستی
و باندهــای تبهکاری در منطقه به منزله
تهدیدات مشــترک علیــه امنیت ایران

و ترکیه به شــمار میروند ،دو طرف بر
ضرورت اســتفاده کامل هر دو کشور از
ســازوکارهای همکاری موجــود ،علیه
فعالیتهای عناصر پ.ک.ک یا پژاک و
سایر سازمانهای تروریستی و باندهای
تبهــکار در امتداد مرزهای مشــترک و
همچنیــن انجام اقدامهــای هماهنگ
برای یک همکاری نتیجهمحور ،شــامل
عملیات مشــترک در مقابله با تروریسم
و جرایم ســازمانیافته ،تأکید کردند».به
گزارش دانــش نفــت  ۱۲فروردینماه

امسال واردات گاز ترکیه از ایران بهدلیل
بمبگــذاری خط لولــه در خاک ترکیه
توســط عوامل خرابکار متوقف شد .این
حادثــه در مرز بازرگان و در خاک ترکیه
رخ داد و طبق توضیحات شــرکت ملی
گاز ایــران موضوع انفجــار در خط لوله
صادراتی گاز ایران به ترکیه مســبوق به
ســابقه بوده است ،بهطوری که این خط
لوله از ســال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۲۰میالدی در
مجموع  ۳۶بار هدف عملیات خرابکارانه
و مــورد تهاجم تروریســتی قرار گرفته

است.این اتفاق ســبب شد صادرات گاز
ایران به ترکیه تا  ۱۱تیرماه و حدود سه
ماه متوقف باشــد ،هرچنــد طبق قانون
 take or payترکیــه حتــی اگر مقدار
معینشده را دریافت نکند باید هزینه آن
را بپردازد.به هر حــال منتقدان دولت با
طوالنی شدن ازســرگیری صادرات گاز
ایران به ترکیه و تعلل این کشور در انجام
تعمیرات ،اما و اگرهایی را درباره احتمال
تمدید نشــدن قرارداد جدیــد صادرات
گاز با ترکیــه مطرح کردند که در همان

یادداشت
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر آماده حضور
شرکتهای توسعه دهنده ایرانی

محمد ساتکین
معاون وزیر نیرو

زمان مهدی جمشیدیدانا ،مدیر پیشین
دیسپچینگ شرکت ملی گاز درباره این
ابراز نگرانیها تأکید کرده بود :ترکیه در
همه این سالها بســیار حرفهای عمل
کــرده و همواره بر مفاد قــرارداد پایبند
بوده است .از سویی آنها رابطه دوستانه و
حسن همجواری با ایران را در نظر دارند
و به این راحتــی از این منبع انرژی که
در اختیارشان قرار گرفته ،نمیگذرند.وی
در عین حال گفته بود« :مذاکرات برای
امضای قرارداد جدید بعد از سال ۲۰۲۵
به دلیل شــیوع ویروس کرونا به کندی
انجام میشــود ،اما طبق بررسیهای ما،
واردات گاز از ایران برای آنها مزیتهایی
دارد ،امــا اینکه قرارداد جدید به چه نحو
خواهد بود هنوز مشــخص نیســت ،اما
ترکیه بیشک به واردات گاز از ایران نیاز
دارد و تمدید قــرارداد بهطور حتم برد-
برد خواهد بود».حال رؤســای جمهوری
دو کشــور ایــران و ترکیه در نشســتی
رســمی بر ادامــه همکاریها در بخش
انرژی طبــق منافع دوجانبه و اقدامهای
هماهنــگ برای مقابله بــا فعالیتهای
تروریســتی بهویژه در مرزهای مشترک
تاکید کردند که به نظر میرســد بخشی
از مذاکرات انجامشده به حواشی ماههای
اخیر پیرامون صادرات گاز ایران به ترکیه
معطوف است.

امکانسنجی احداث پتروپاالیشگاهها در کشور

است بنابراین تأمین منابع مالی بهمنظور
اجرایی کردن پروژههای پتروپاالیشگاهی
در کشوری که درگیر اقتصاد تورمی است
و صــد البته تحریمهای ظالمانه بســیار
مشکل خواهد بود».

میتوان برآورد کرد که هزینه ســاخت
مجتمعهای پتروپاالیشگاه در ایران به ازای
هر بشــکه حدود  ۳۰هزار دالر است؛ یعنی
برای ســاخت و ایجاد ظرفیــت  ۲میلیون
بشــکه پتروپاالیشــگاه به  ۶۰میلیارد دالر
ســرمایهگذاری نیاز خواهد بــود ،اما چنین

گستردگی بیشتر بازار فرآوردههای
هیدروکربوری

رویکردی از بعد تأمین خــوراک ،فناوری و
بازار به چه الزامهای دیگری نیاز دارد؟

به گزارش خبرنگار شــانا ،وبسایت
مرکــز مطالعات زنجیــره ارزش در صنعت
نفت و گاز در مقالهای با عنوان «پاالیشگاه
یــا پتروپاالیشــگاه :ضــرورت واقعبینی
در مســیر توسعه» ،به بررســی الزامات و
پیشنیازهــای توســعه پتروپاالیشــگاهها
در کشــور پرداخته و چهــار عامل مؤثر در
توسعه صنایع پاییندستی نفت و گاز شامل
خوراک ،فناوری ،ســرمایه و بازار را بررسی
کرده است.
عدم قطعیتها در تأمین پایدار خوراک

در ایــن مقاله ،ضمن تصریح بر اینکه
ایجاد ظرفیت پتروپاالیشــی در واقع یک
رویکــرد کام ً
ال اقتصــادی در بهرهبرداری
منابع نفت و گاز است و مجتمعهای پاالیش
سودمحور نســبت به سوختمحور وضعیت
مناســبتری دارند ،در زمینــه «خوراک»
بهعنــوان یکــی از متغیرهــای کلیدی در
احداث پتروپاالیشــگاهها ،بــه محدودیت
مهمی اشاره شــده است« :از حیث کیفیت
میتوان به نفت خام ایران امتیاز متوسطی
داد؛ هرچند ایران با دسترســی به میعانات
گازی فرصت بینظیــری جهت طراحی و
احداث پتروپاالیشگاهها داشته است ،چراکه
این خوراک (میعانات گازی) از حیث کیفیت
بهعنوان یک نفت فوق ســبک شــناخته
میشــود و از حیث ترکیبات آالینده نیز در
قیــاس با نفت خام ایــران وضعیت بهتری
دارد .منتهــا مهمترین نکتــه در این بین،
وضعیت میدان گازی پارس جنوبی و وجود
عدم قطعیتها در نرخ تولید در ســالهای
آتــی با توجه به تغییــر رفتار مخزن و افت
فشار است».
نیاز به الیسنسهای خارجی

در ادامه و برای بررسی پتانسیلهای
موجود از حیث «فناوری» ،با یادآوری این
نکته کــه «مجتمعهــای پتروپاالیش در

کنار محصوالت هیدروکربوری (ســوخت)،
محصوالت شــیمیایی و پلیمری هم تولید
میکننــد و ایــن تنوع محصول مســتلزم
بهکارگیری فناوریهــای پیچیدهتر و صد
البته متنوعتری اســت» ،این سؤال مطرح
شــده که آیا الیســنسهای (لیســانس و
طراحــی پایه) مــورد نیاز در یــک واحد
پتروپاالیشگاهی در کشور موجود است؟
در مطلب یادشده به این سؤال پاسخ
منفی داده شــده و در بخشــی از آن آمده
اســت« :مطمئن ًا اگر بخواهیــم واقعبینانه
به این موضوع توجه داشــته باشیم ،پاسخ
منفی اســت .یعنی باید در کنار بهرهگیری
از لیســانسهای موجود و محدود در داخل
کشــور اقدام به خریداری لیســانسهای
مورد نیــاز کرد .این نکته نیــز قابل توجه
اســت که طراحی مفهومی و طراحی پایه
یک پتروپاالیشــگاه بهعنــوان اولین قدم،
نیازمند دانش تخصصی اســت ،لذا طراحی
و احداث یک پتروپاالیشگاه چیزی فراتر از
تأمین تجهیزات اســت که گاه در بعضی از
تحلیلها به آن تأکید میشود .نقش فناوری
در بهرهبرداری بنگاههای پتروپاالیش بسیار
پررنگ است که متأســفانه عدم دسترسی

کشور به این موارد سبب شده زنجیره ارزش
نفت و گاز توازن کافی نداشته باشد ،چراکه
بســیاری از صاحبان فناوری دارای ملیت
اروپایی ،آمریکایی و ژاپنی هستند و از ارائه
فناوریهای فرآیندی به شرکتهای ایرانی
خودداری میکنند».
ساخت پتروپاالیشگاه؛ بشکهای  ۳۰هزار
دالر

امــا بحــث تأمیــن «ســرمایه»
پتروپاالیشــگاهها نیز که در این مقاله به
آن پرداخته شده ،خواندنی است« :حجم
سرمایهگذاری واحدهای پتروپاالیشگاهی
نسبت به واحدهای پاالیشگاهی در یک
ظرفیت یکســان باالتر است ،لذا یکی از
عوامل محدودکننده جهت اجرایی شدن
مجتمعهای پتروپاالیشــگاهی در کشور
دسترســی به منابع مالی مورد نیاز برای
اجرای چنین پروژههایی اســت .بررسی
مشــخصات پنج مجتمع پتروپاالیش در
حال ســاخت در چین و عربستان نشان
میدهــد مجمــوع ظرفیت اســمی این
مجتمعهای پتروپاالیش  ۲میلیون و ۶۰۰
هزار بشکه در روز و سرمایهگذاری مورد
نیاز برای اجرایی شــدن این طرحها ۶۹

میلیارد و  ۸۵۰میلیون دالر اســت .یعنی
بهطــور متوســط حجم ســرمایهگذاری
برای یک بشــکه نفت معــادل  ۲۷هزار
دالر برآورد شده اســت .این نکته را نیز
بایــد مورد توجه قــرار داد که با توجه به
وابستگی کشور به اخذ لیسانس و واردات
تجهیزات خاص از خارج از کشور ،هزینه
طراحی و ســاخت مجتمعهای صنعتی از
جمله پاالیشــگاهها در ایران حداقل ۱۰
تا  ۲۰درصد باالتر از ســایر مناطق دنیا
اســت ،بنابراین میتوان برآورد کرد که
هزینه ساخت مجتمعهای پتروپاالیشگاه
در ایران به ازای هر بشکه حدود  ۳۰هزار
دالر اســت .یعنی برای ساخت  ۲میلیون
بشــکه پتروپاالیشگاه به  ۶۰میلیارد دالر
ســرمایهگذاری نیاز خواهد بود».در این
مطلب برای درک بهتر ســرمایهگذاری
مورد نیاز ،عنوان شــده است« :شاید ذکر
این نکتــه به درک این حجــم از منابع
مالــی کمک کند که از ســال  ۱۳۴۳که
اولین مجتمع پتروشیمی کشور در شیراز
به بهرهبرداری رســید تا انتهای ســال
 ،۹۷حجم ســرمایهگذاری فرود آمده در
صنعت پتروشــیمی  ۵۳میلیارد دالر بوده
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این مقاله در بررسی عامل «بازار» نیز
یادآور شده است« :حجم بازار فرآوردههای
هیدروکربوری به مراتب بســیار بزرگتر از
بازار محصوالت پتروشــیمیایی و پلیمری
اســت و این به آن معناست که کماکان در
ســالهای آتی بخش عمدهای از نفت خام
تولیدی و فراورش شــده در دنیا برای تولید
سوخت مورد استفاده قرار میگیرد .مطابق
برآوردهای مؤسســه  IEAبین ســالهای
 ۲۰۱۷تــا  ۲۰۳۰میــزان افزایش ظرفیت
مصــرف نفت خام  ۹میلیــون و  ۶۰۰هزار
بشــکه خواهد بود که  ۳.۲میلیون بشکه از
آن بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمیایی
در نظر گرفته خواهد شد».
چه باید کرد؟

مرکــز مطالعات زنجیــره ارزش در
این مطلب ،با یــادآوری اینکه «نگاهی به
سوابق کشور در ســالهای گذشته حاکی
از آن است که فرصتهای سرمایهگذاری
تعریفشــده در راستای توســعه صنعت
پاالیش نفت با اســتقبال ســرمایهگذاران
روبهرو نشــده اســت و هر جایی که این
صنعت تحرک و توســعهای داشته ،ورود
مســتقیم دولت و حاکمیت در آن پررنگ
بوده است» ،پیشــنهادهایی را در راستای
تحقــق عملی پتروپاالیشــگاهها داده که
تجدیدنظــر حاکمیــت در روابــط خود با
صنعت پاالیش نفت و نظام ســهامداری
این صنعت ،ایجاد یک مغزافزار مشــترک
و یکپارچه در راســتای برنامهریزی کالن
و سیاســتگذاری دو بخــش پاالیش و
پتروشــیمی ،متناسبســازی فرصتهای
ســرمایهگذاری طراحی و واگذارشــده به
فعــاالن صنعت نفــت و گاز ،بهکارگیری
رویکــرد راهبــردی در تخصیص خوراک
مورد نیــاز صنعــت و افزایــش جذابیت
فرصتهای سرمایهگذاری پتروپاالیشی از
جمله این پیشنهادهاست.

رویکردهــا و اقدامات جدید در ســاتبا،
نیازمنــد تامین مالی اســت که شــامل منابع
مالی دولت و خصوصی میشــود .شرکتهای
توســعه دهنده موجود در سطح کشور در جهت
توسعۀ زیرســاختهای الزم به منظور استفاده
از انرژیهــای تجدید پذیــر میتوانند کمک
بزرگی باشــند.مهیا کردن شــرایط به منظور
حضور شرکتهای توسعه دهنده و سرمایهگذار
در دســتور کار ســازمان ســاتبا قرار دارد.به طور قطع ساتبا از حضور
شرکتهای خصوصی و غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای الزم
در زمینه انرژیهای تجدید پذیر استقبال خواهد کرد و تمام توان خود
را در جهت توســعه تولید انرژی از منابع تجدیــد پذیر به کار خواهد
گرفــت .عالوه بر عوارض برق ،منابع مالی دیگری نظیر درآمد مالیات
بر ارزش افزوده به درآمدهای ســازمان ساتبا اضافه شده که در جهت
رویکردهای جدید این سازمان و افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.

اخبار نفت
با حضور مدیران منابع انسانی صنعت نفت؛

مهمترین مشکالت بازنشستگان صنعت نفت
بررسی شد

مهمترین مشــکالت بازنشستگان در نشســت مدیران توسعه

مدیریت و سرمایه انسانی چهار شــرکت اصلی وزارت نفت ،مدیران
اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت،
مجتبی فرمهینی فراهانی ،معاون سازمان حراست صنعت نفت و رئیس
حراست شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و تعدادی از
بازنشستگان بررسی شد.

تعدادی از بازنشســتگان صنعت نفت در نشست روز دوشنبه،
 ۱۷شهریورماه مشکالت خود را در محورهای بهبود کمک معیشتی،
بهداشــت و درمان ،فرهنگی و مراسم ،سهامدار کردن بازنشستگان،
اضافه شایســتگی و ...مطــرح کردند.فرزین مینو ،معاون توســعه
مدیریت و ســرمایه انسانی وزیر نفت در این نشست پس از استماع
مشکالت بازنشستگان پیشــنهاد برگزاری نشستی را در هفته آینده
با حضــور محمد مهدی رحمتی ،رئیس صندوق بازنشســتگی نفت
و ﺍﻓﺨﻢ ﺯﺭﻭﺍﻧﯽ ،ﺭﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و پسانــداز و رفاه
کارکنان صنعت نفت برای حل مشکالت ارائه داد.
قدردانی بازنشستگان از توجه وزارت نفت به منابع انسانی
عبدالصاحب غالبی ،رئیس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان
نفت ماهشهر در نامهای خطاب به بیژن زنگنه ،وزیر نفت از زحمات
فرزین مینو ،معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی و عضو هیئت
رئیسه صندوقهای بازنشســتگی صنعت نفت قدردانی کرد.در این
نامه آمده است:
«با ســام و احتــرام .به اســتحضار میرســاند خانوادههای
بازنشســتگان و بازماندگان محترم تجمعکننده در جلوی ساختمان
مرکزی وزارت نفت در روز  ۱۷شهریورماه  ۱۳۹۹مراتب قدردانی خود
را در رفتار خردمندانه و عاطفی جناب آقای دکتر مینو در رســیدگی
و حل مشکالت معیشتی خانوادههای بازنشستگان حضورتان اعالم
میدارنــد .با عنایت به مدیریت و تخصص اثربخش ایشــان تحت
عنوان معاونت در توسعه سرمایه انســانی وزارت نفت سپاسگزاری
میشود .بیتردید جوانگرایی در معاونتهای وزارت نفت از اقدامات
بسیار ارزشمند جنابعالی اســت .دقتنظر ،هوشیاری ،تحملپذیری،
پیگیری مســتمر برای حل مشکالت همراه دانش مدیریت نوین از
ویژگیهای ممتاز جناب آقای دکتر مینو است».

تولید میعانات گازی پاالیشگاه هشتم پارس
جنوبی چقدر است؟

مدیر پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی از تولید روزانه
حدود  ۷۰هزار بشکه میعانات گازی در فازهای  ۲۰و  ۲۱خبر داد.
کامبیز صفتی در جلســه راهبردی امــروز که با حضور معاون
وزیر کشــور ،مدیر عامل منطقه ویژه اقتصــادی پارس ،مدیرعامل
پتروشیمی پارس و رئیس شورای راهبردی پتروشیمی ها ،مدیران و
مسئوالن استان بوشهر و عسلویه و مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی
در فازهــای  ۲۰و  ۲۱مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شــد به ارائه
گزارش پرداخت.وی با بیان اینکه پاالیشــگاه هشتم یک پاالیشگاه
کامال ایرانی اســت ،گفت :دو ســکو در فاصلــه  ۱۰۵کیلومتری از
ســاحل با  ۲۲حلقه چاه بــه طور کامال عملیاتی در ســرویس قرار
دارند.مدیر پاالیشــگاه هشــتم مجتمع گاز پارس جنوبی افزود :هم
اکنون از این ســکوها روزانه  ۲۰۰۰فوت مکعــب گاز دریافت می
شــود که از طریق  ۲خط لوله  ۳۲اینچ تحویل پاالیشگاه می شود.
بنــا بر اعالم وزارت نفت ،صفتی در ادامه میزان تولید گاز شــیرین
پاالیشگاه هشتم را  ۵۲میلیون متر مکعب گاز در روز عنوان و اظهار
کرد :تولید میعانات گاز این پاالیشــگاه روزانه حدود  ۷۰هزار بشکه
اســت.وی میزان تولید محصول استراتژیک اتان را  ۲۴۰۰تن بیان
کــرد و گفت :در فازهای  ۲۰و  ۲۱یک هــزار و  ۸۰۰تن پروپان و
 ۱۶۰۰تن بوتان نیز تولید می شود.مدیر پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز
پارس جنوبی با بیان اینکه پاالیشگاه هشتم به عنوان یک پاالیشگاه
گازی کامــل کار می کنــد ،گفت :میزان تولیــد گوگرد مجتمع نیز
 ۳۰۰تن است.
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شماره 736
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
آینده طرح های اوره و آمونیاک
در ایران و جهان

محمد علی کریمیان

مدیرعامل شرکت شیمیایی الوان

ایـران بـه دلیل قیمـت مناسـب گاز و همچنین بهـره مندی
از موقعیـت اسـتراتژیک خود یکـی از مهمترین قطـب های تولید
اوره و آمونیـاک در منطقـه خاورمیانـه به شـمار می رود.
در رویکـرد اقتصـادی جـاری بـر فضـای بیـن المللـی
و بسـط واحدهـای تولیـدی بـه عنـوان تامیـن کننـده بخـش
کالنـی از بودجـه هـای ملـی ،پتروشـیمی هـا بـه عنـوان
پیشـگامان اقتصـادی در بسـیاری از کشـورها تبدیـل شـده اند
کـه افـزون بـر منابـع اقتصـادی ،منافـع اسـترتژیک کشـورها
را تامیـن مـی کننـد .امـا ایـن واحدهـا بـه فراخـور جایـگاه و
تاثیرشـان در اقتصـاد جهانـی همـواره در برخـی از کشـورها
محـل منازعـات سیاسـی-اقتصادی بـوده اسـت.در کشـوری
همچـون ایـران ایـن چالـش هـا ،تاثیـر مسـتقیمی بـر تولید و
توسـعه واحدهای پتروشـیمی گذاشـته و در حقیقت برخی زمان
هـا ایـن حـوزه هـا سـایه نشـین ایـن دو سـتون شـده انـد اما
بـه هـر سـو در ایـن بیـن ،واحدهایـی هسـتند کـه همـواره به
دلیـل نـوع محصـول تولیدی ،کیفیـت و قیمت مناسـب همواره
بـازار فـروش مطلوبـی را بـرای خود رقـم زده اند .از سـه مورد
پیـش گفتـه ،قیمـت مناسـب ،مهمتریـن فاکتـور تعییـن آینـده
بـازار تولیدگـران اسـت.ایران بـا بهره گیـری از منابـع گاز و
برنامـه ریـزی راهبـردی هم اکنـون دومین تولیـد کننده اوره
و امونیـاک پـس از عربسـتان بـه لحـاظ قیمـت جـذاب اسـت.
طبـق آمـار موجـود ،تولیـد هـر تـن اوره در ایـران معـادل 95
دالر هزینـه بـر مـی دارد کـه ایـن قیمـت در عربسـتان به 90
دالر مـی رسـد امـا در کشـورهایی ماننـد هنـد بـا  170و چین
بـا بیـش از  170دالر هزینـه تولید ،شـرایطی بسـیار مسـاعدی
حـادث شـده که فاصلـه رقبا از ایران و عربسـتان را بسـیار زیاد
مـی کنـد از همیـن رو این دو کشـور را می توان رهبـران تولید
ایـن محصـول از نـگاه قیمتـی در جهـان دانسـت .گرچه حتی
در ایـن میـان ،ایـران دارای یـک مزیـت نسـبی دیگـر نسـب
بـه رقیـب خـود یعنـی عربسـتان اسـت کـه آن خـوراک اصلی
واحدهـای تولیـدی ،یعنـی منابـع گازی اسـت.به همیـن جهت
مـی تـوان بـه صـورت پیـش فـرض در نظـر داشـت که بـازار
ایـن محصول برای ایران بسـیار پرسـود و در عین حال روشـن
اسـت و حتـی مـی توانـد هزینـه هـای مـازاد تحمیل شـده به
علـت تحریـم هـا از جملـه حمـل و نقـل و جابجایـی بانکی را
بـه دلیـل تولیـد ارزانتـر جبـران کنـد.در حـال حاضـر بیـش از
 6.5میلیـون تـن از ایـن محصـول در ایـران تولیـد مـی شـود
کـه بیـش از 2میلیـون تـن آن مصرفـی داخـل وحـدود 4.5
میلیـون تـن صادر می شـود.از سـوی دیگر باید در نظر داشـت
کـه رابطـه تولیـد اوره بـا افزایـش تولید محصوالت کشـاورزی
یـک رابطـه مسـتقیم و پایاپـای اسـت .بـا توجـه بـه افزایـش
جمعیـت جهـان و مصرف کـود های شـیمیایی در حجمی قابل
توجـه ،سـاالنه تقاضـای ایـن کاال افزایش پیدا مـی کند.فاکتور
مهـم دیگـری کـه بـر بـازار و آینـده ایـن محصـول تاثیرگـذار
اسـت رویکـرد دولـت چیـن اسـت زیـرا بخشـی از پتروشـیمی
هـای ایـن کشـور کـه بـا گاز ذغـال سـنگ ،اوره را تولیـد می
کننـد بـه دلیـل آلودگـی فـراوان و اثرات سـو درمحیط زیسـت
و همچنیـن قیمـت بـاالی تولید با دسـتور تعطیلی روبرو شـده
انـد از ایـن رو بایـد منتظر بود تـا به زودی قیمت هـای جهانی
آرام آرام رو بـه افزایـش گذارد.همچنیـن درشـرایط خـاص بـه
وجـود آمـده و سـلطنت کرونـا بـر معـادالت جهانی ،شـاهد آن
هسـتیم کـه قیمـت اوره نسـبت بـه کلیـه تولیدات پتروشـیمی
هـا کاهـش چندانی نشـان نـداده و ایـن بـازار را با ثبـات تر از
کلیـه بـازار ها اسـتوار کرده اسـت .از نکات دیگر که میبایسـت
در تحلیـل ایـن محصـول مـورد ارزیابی قـرار گیرد ،رفتـار بازار
جهانـی در مواجهـه بـا اوره اسـت بـه طـوری کـه قیمـت کف
بـازار اوره در دو سـال اخیـر گاهـی دو برابـر شـده و پیش بینی
هـا آن اسـت کـه قیمـت نهایـی در سـطح بازارهـای جهانـی
ظـرف دوسـال آینـده حـدود 5برابـر افزایـش یابد.ایـن آمار ها
پس از بررسـی داده های شـرکت «اسـتامی کربـن» از بهترین
مشـاورین بـه نـام این صنعت احصا شـده اسـت.از نـکات مورد
توجـه بـازار هـای جدیـد ایـن محصـول مـی تـوان علاوه بر
کشـور چیـن و هنـد بـه عنـوان مصـرف کننـده هـای کالن،
نـگاه هـا را معطـوف برزیل کرد کـه در آینده ای نزدیک سـهم
مصـرف ایـن محصـول را تا نزدیـک به  16درصـد افزایش می
دهـد .علـت این تقاضا طرح توسـعه کشـاورزی در دشـت های
آمـازون اسـت.از دیگـر جاذبه هـای تولیـد این محصـول ،نگاه
جدیـد تولیـد «سـوخت از اوره» اسـت کـه مـی تـوان آن را از
جدیدتریـن رویکرهـای علمی و جهانی بـه آن توصیف کرد .در
حـوزه پاییـن دسـت عالوه بـر تولید سـوخت بـه تولیداتی چون
اوره فورمالدئیـد نیـز می توان اشـاره کـرد که بازار هـدف را در
پاییـن دسـت هـا نشـانه گرفتـه اسـت.به طـور کلی با شـرایط
حاصلـه ( تولیـد ارزان ،دسترسـی بـه دریـا و )...حتـی بـا تولیـد
 25میلیـون تـن اوره در ایـران بـه قیمـت روز حـدود  200دالر
اف او بـی بـه راحتـی ،بازارهـای مناسـبی در دنیا وجـود خواهد
داشـت کـه حـدود  20میلیـون تـن آن قابلیت صـادرات دارد و
قیمـت پاییـن تولیـد در ایران هزینه بازگشـت سـرمایه طرح ها
در شـرایط فعلـی را بـه نزدیـک  25درصـد کاهش مـی دهد و
مـی توانـد بخـش عمـده ای از ارز مـورد نیـاز کشـور را تامین
کـرده و در ضمـن آینـده ی کشـاورزی در ایـران را تضمیـن
کند.

مهندس جواد گلی تاکید کرد:

فعالیتهایفرهنگی،اجتماعی،آموزشی،هنریومسئولیتاجتماعی
درماهشهروعسلویهمتوقفنخواهدشد
مهنــدس جواد گلــی ،مدیر روابط
عمومــی و امور بیــن الملــل هلدینگ
پتروشیمی خلیج فارس گفت :جشنواره ی
آنالین در بین شرکتهای تابع هلدینگ در
ماهشهر و عسلویه در حال برگزاری است
و این فعالیتها متوقف نخواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات
غیر صنعتــی پازارگاد تصریــح کرد :در
شــرایطی که با بیماری کووید  19ناشی
از ویروس کرونا مواجه هستیم و بسیاری
از اقدامات ما در حــوزه های فرهنگی،
اجتماعی ،آموزشــی ،هنری و مسئولیت
اجتماعی تحت تأثیــر این ویروس قرار
گرفته اســت اما فعالیتهای فرهنگی در
شرکتهای تابع هلدینگ پتروشیمی خلیج
فارس هیچگاه تعطیل نشــده اســت در
حالی که ســاده ترین کاری که می شد
انجــام داد این بود کــه بگوییم همه ی
اقدامات را تعطیل می کنیم تا مسئله ی
ویروس کرونا حل شود و بعد دوباره کار
را آغاز مــی کنیم .ولی ما و همکارانمان
در مناطق صنعتی عسلویه و ماهشهر که
محل اصلی شرکتهای ماست ،خالقانه و
با ایده های جدید و با یک تغییر فعاالنه
به ســمت اقدامــات و جشــنواره های
آنالین و غیره حضوری و بسترهای غیر
حضوری حرکت کرده ایم و خوشــحالم
که امــروز همه ی جشــنواره ها ،همه
ی فعالیتهــای فرهنگی؛ همه فعالیتهای
اجتماعــی و همه ی فعالیــت هایی که
در حــوزه ی مســئولیت اجتماعی برای
پرکــردن و غنی ســازی اوقات فراغت
برای بهبود شــرایط کار در منطقه ،برای
ســرگرمی ،برای خانواده هــا انجام می
دادیم در حال اجراست.
مهندس جــواد گلی با اشــاره به
برگزاری جشنواره ای که در عسلویه در
حال اجراســت ،تاکید کرد :این جشنواره
بزرگ ویــژه کارکنان اســت و در این
جشــنواره فرزندان کارکنان و همسران
کارکنان می توانند شــرکت کرده و آثار

خود را ارسال نمایند.
وی افــزود :داوران ما داوران ملی
بــوده و برگزیده های داوران کشــور
هســتند که آثار را ارزیابــی می کنند و
جوایز متعــددی به آثار برتر خواهیم داد.
عالوه بر این ســعی می کنیم بســیاری
از فعالیتها و نشســت هایمان به ویژه در
حوزه های مشــاوره که مورد نیاز منطقه
اســت ،به ویژه در حوزه های آموزشی،
آموزش های عمومــی و بهبود آموزش
مدارس در بســتر یک ارتباط آنالین هم
تداوم و هم توسعه پیدا کند.
وی در ادامه تصریــح کرد :تقریبا
هیچکدام از فرهنگســراها ،جشنواره ها،
مراســم ها و حتی توزیــع محصوالت
فرهنگی در منطقه تعطیل نشــده است
و شــرکتهای عملیات غیر صنعتی ما در
ماهشهر و در عسلویه (شرکت پازارگاد)

هر دو با حجم گذشــته در حال فعالیت
هســتند و با خانــواده هــا در ارتباطند.
همچنیــن این شــرت هــا در حوزه ی
مسئولیت اجتماعی ،فعالیتهای خودشان
را دارنــد انجام می دهنــد و تالش می
کنیم کــه منطقــه به لحــاظ اقدامات
فرهنگی و آموزشی و غنی سازی اوقات
فراغت دچار مشکل و خالء نشود.
رئیــس هیئــت مدیره شــرکت
عملیات غیــر صنعتی پازارگاد در ادامه
افزود :ما در روزهای گذشته عالوه بر
جشنواره هایی که برنامه ریزی کردیم،
یک مســابقه ی بــزرگ تحت عنوان
فرصت با هم بــودن را برگزار کردیم
کــه در آن بیش از دوهــزار و پانصد
نفــر از خانواده های کارکنان هلدینگ
خلیج فارس در این مســابقه شــرکت
کردند و این مســابقه یک فرصتی بود

برای اینکه بهبود ارتباط میان زوجین،
خانواده ،بهبود شرایط و تحکیم شرایط
خانواده را در منطقه را انشــاءا ..شاهد
باشیم.
مهندس گلی ،رئیس هیئت مدیره
شــرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در
ادامه به فعالیتهای این شــرکت پرداخت
و گفت :شــرکت عملیــات غیر صنعتی
پــازارگاد به دلیــل اینکــه بزرگترین و
مهمترین شــرکت عملیات غیر صنعتی
منطقــه بــوده و دارای رتبه اول فروش
خدمات نیز هســت باید خدمات خود را
در بســترهای مناسب با ذائقه و سلیقه و
نیاز مخاطب عرضــه کند و چنانچه این
خدمات را متناســب با ذائقه مشــتریان
انجــام ندهیــم ،محکوم به شکســت
هستیم .خوشــبختانه پازارگاد قدمهای
خیلــی جدی در این خصوص برداشــته

است .یعنی امروز ما در پازارگاد سازمان
فروش خدمات پروازیمان اصال کاغذی
نیست .سازمان فروش خدمات فرهنگی،
اجتماعــی و هنری مان اصال کاغذی یا
الزاما حضوری نیســت .در حال حاضر با
حاکمیت یک سیستم  CRMو مشتری
مداری در ارتباط با مشــتری در دستور
کارمان اســت و با دقت کار را به پیش
مــی بریم .سیســتم  CRMبــه معنای
مشتری مداری اســت که بتواند درواقع
صدای مشــتری باشد و عالوه بر این ما
نباید رقیب استارت آپ ها باشیم .ما باید
درواقع خدمات گیرنده و به نوعی همکار
خوبی برای اســتارت آپها باشیم .یعنی
اســتارت آپ های گردشگری با قابلیت
های منطقه آشنا بشوند با ما وارد تفاهم
بشــوند تا ما بتوانیم تورهای صنعتی را
برگزار کنیم.

پارس جنوبی ناجی ایران در شرایط تحریم

نمیشود از افزایش تولید بنزین ،پاالیشگاه ستاره
خلیــج فارس ،صــادرات بنزیــن و فرآوردههای نفتی،
افزایش صادرات گاز ،گازرســانی روســتایی ،گازرسانی
شهری ،بهبود محیط زیســت ،کاهش مصرف سوخت
مایع در نیروگاهها ســخن گفت امــا از پارس جنوبی و
کارهایی که برای توســعه آن انجام شد ،سخن نگفت.
پارس جنوبی اکنون ناجی ایران در شرایط تحریم است.
ظرفیت برداشــت گاز از این میدان مشــترک در هفت
ســال اخیر از  ۲۸۰میلیون مترمکعــب به  ۷۰۰میلیون
مترمکعب در روز رسیده است.
ی که
*توسعه میدان مشــترکگازی پارس جنوب 
سال  ۶۷کشف شد ،سال  ۷۶با امضای قرارداد فاز  ۲و ۳
پارس جنوبی با شرکتهای توتال ،گازپروم و پتروناس
مالزی بهطور رســمی وارد فاز اجرایی شد؛ قطر شریک
ایران در این میدان مشترک ،کارش را اما از سال ۱۹۹۰
( )۱۳۶۹آغاز کرده بود .انتظار برای نخســتین برداشت
ایران از این میدان پنج ســال به درازا کشــید و بهمن
ماه  ۱۳۸۱ایران برداشت  ۵۶.۶میلیون مترمکعب گاز از
این میدان را جشن گرفت .توسعه پارس جنوبی اما پس
از این تاریخ روی غلتک افتاد .عسلویه شهریورماه سال
 ۷۶زمین بکر و موات بود.
*بهمن  ۱۳۷۶پای نخســتین شــرکت ایرانی به
توســعه میدان گازی پارس جنوبی باز شد؛ پتروپارس.
شــرکت ملی نفت ایران بهمن مــاه  ۱۳۷۶و در قالب
قرارداد بیع متقابل با شــرکت پتروپارس برای توســعه
فاز یک این میدان مشــترک گازی قرارداد امضا کرد.
پتروپارس توانســت آبانماه سال  ۱۳۸۳کار خود را در
این فاز به پایان برساند .هفت سال مدت زمانی است که
نخستین شرکت ایرانی برای توسعه فاز یک این میدان
صرف کرد و برداشــت از این میــدان را  ۲۸.۳میلیون
مترمکعب در روز افزایش داد .ایران تا پایان ســال ۸۴
توانایی برداشــت روزانه  ۱۴۰میلیون مترمکعب گاز از

پارس جنوبی را داشت.
*پارس جنوبی در تاریخ توســعه خود رکوردهای
بینظیری از توســعه تــا نصب ســکو ،از راهاندازی تا
بهرهبــرداری ثبت کرد؛ اما امضــای  ۶قرارداد فازهای
 ۱۹ ،۱۴ ،۱۳و  ۲۲تــا  ۲۴پارس جنوبی موســوم به ۳۵
ماهــه در  ۲۵خردادماه  ۱۳۸۹و افتتــاح همزمان پنج
فــاز ۱۷و  ۱۹ ،۱۸و  ۲۰و  ۲۱در  ۲۷فروردینمــاه ۹۶
فراموششــدنی نیستند .از سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲پنج فاز
دیگر پارس جنوبی عمیاتی شــد و در مجموع  ۱۰فاز از
 ۲۵فاز تعریفشــده پارس جنوبی تا پایان سال  ۹۲به
بهرهبرداری رسید بود .رؤیای ایرانیان در برداشت برابر
گاز با قطر اما در سال  ۹۲هنوز دستنیافتی بود.

*توســعه فازهای پارس جنوبی با روی کار آمدن
دولت یازدهم با شتاب بیشتری ادامه یافت .اولویتبندی
فازها سبب شد تا یک ســال پس از آغاز به کار دولت
یازدهم ،فاز  ۱۲پارس جنوبی تکمیل شود و در اسفندماه
 ۱۳۹۳به بهرهبرداری برسد .پس از آن با شتاب در روند
توسعه پارس جنوبی ،فازهای  ۱۵و  ۱۶در دیماه ۱۳۹۴
به بهرهبرداری رســید .فازهای ۱۷و  ۱۹ ،۱۸و  ۲۰و ۲۱
به صورت همزمــان در  ۲۷فروردین ماه  ۱۳۹۶بهطور
رســمی افتتاح و رؤیای ایرانیان در برداشت برابر گاز با
قطر محقق شد ،همچنین  ۲۶اسفندماه  ۱۳۹۷پاالیشگاه
فازهای  ۱۳و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی عملیاتی شــد .در
سال  ۹۸نیز  ۶سکوی پارس جنوبی نصب و چهار سکو

از این تعــداد در مدار تولید قرار گرفــت که مربوط به
فازهای  ۱۴و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی بوده است.
* توســعه پــارس جنوبی اما در ســال  ۹۹ادامه
یافت ،در این ســال طلسم توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی
بهعنوان آخرین فاز این میدان مشــترک در یازدهمین
روز اردیبهشــت مــاه با آغاز عملیــات بارگیری جکت
ســرچاهی سکوی  ۱۱Bشکسته شــد .حسن روحانی،
رئیسجمهــوری نیز نخســتین روز خردادمــاه فرمان
عملیات نصب جکت نخســتین سکوی این فاز را صادر
کرد تا بــه این ترتیب عملیات توســعه این فاز بهطور
رســمی در ســال  ۹۹آغاز شــود .انتظار میرود تولید
اولیه از این ســکو تا ابتدای ســال آینده محقق شود.
از دیگــر اقدامهــا در پارس جنوبی در این ســال وارد
مدار شدن سومین ســکوی تولید فاز  ۱۳پارس جنوبی
در  ۳۱خردادمــاه بود ،حاال تنها یک ســکو از این فاز
برای راهاندازی باقی مانده اســت کــه انتظار میرود تا
پایان امســال در مدار قرار گیرد .توسعه پاالیشگاه فاز
 ۱۴نیز بهعنوان آخرین پاالیشــگاه این میدان مشترک
روند توســعه خود را میگذراند و طبق برنامه قرار است
نخستین ردیف آن تا اوایل سال  ۱۴۰۰عملیاتی شود.
*پرونده توســعه بخش نخست پارس جنوبی کم
کم در حال بســته شدن اســت و هماکنون باید برای
بخش دوم آن که همانا حفظ و نگهداشــت تولید است
تالش کرد و برنامههای تدوینشــده را به مرحله اجرا
رساند .آنگونه که محمد مشکینفام ،مدیرعامل شرکت
نفــت و گاز پارس عنوان کرد بخش دوم توســعه این
میدان به مراتب مهمتر از بخش نخســت است .پارس
جنوبی بدون تردید بخش مهمی از تاریخ صنعت ایران
در آینده خواهد بود که تنه به تنه بزرگترین رویدادهای
تاریخ صنعت نفت ایران در  ۱۰۰سال گذشته خواهد زد.
پیمانکاران و ســازندگان زیادی در کالس درس پارس
جنوبی ،بینالمللی شدند.

تحلیل
گفتمان
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مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در مراسم تجلیل از کادر درمانی بیمارستان صنایع پتروشیمی:

شورایراهبردیشرکتهایپتروشیمیدرکنار
مردموکادردرمانیشهرستانبندرماهشهرخواهدایستاد
بیمارســتان صنایع پتروشــیمی شهرک بعثت
اصلی ترین مرکز درمانی شهرســتان بندرماهشــهر
جهت بســتری بیماران کرونایی از ابتدای شیوع این
ویروس بود کــه همین موضوع حمایــت های ویژه
شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی را در جهت
تجهیز و تقدیر از کادر درمانی این بیمارســتان را می
طلبید.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت عملیات
غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشــیمی ،محسن
آتش زمزم ،مدیرعامل شــرکت عملیات غیرصنعتی
بــه نمایندگی از شــورای راهبردی شــرکت های
پتروشــیمی منطقه با حضور در بیمارســتان صنایع
پتروشــیمی ،از کادر درمانی این بیمارســتان تقدیر
کرد.آتش زمزم در این دیدار به بخشــی از اقدامات
صورت گرفته از ســوی شــورای راهبردی شرکت
های پتروشــیمی در جهت افزایش و بروزرســانی
امکانات درمانی شهرســتان بندرماهشهر اشاره کرد
و گفت :در روزهای ابتدایی ورود ویروس به کشور،
اولین جلســه کمیته اضطراری بــا حضورمدیران
محترم عامل شــرکت های پتروشیمی برگزار شد
و بــا علم به این موضوع که منطقه ما نیز به زودی
درگیر این بیماری خواهد شــد ،تــاش کردیم با
انجام برخی اقدامات پیشگیرانه از شیوع ناگهانی آن
جلوگیری کنیم.وی افزود :شهرســتان بندرماهشهر
به جهت ماهیت صنعتی که دارد روزانه محل تردد
افراد مختلف از ســایر نقاط استان و کشور است که
همین موضوع کنترل ورود و خروج را در مقایسه با
سایر شهرستان ها سخت تر می کرد و نگران بودیم

کــه این رفت و آمدها فراگیری ویروس را بیشــتر
کنــد .آتش زمزم همکاری مدیران عامل شــرکت
های پتروشیمی در تخصیص اعتبارات الزم جهت
کمک به اقدامات پیشگیرانه و تجهیز اماکن درمانی
را بسیار چشمگیر دانست و از همکاری کامل آن ها
در این زمینه خبر داد .مدیرعامل شــرکت عملیات

غیرصنعتی همچنین با تقدیــر از اقدامات جهادی
کادر درمانی در سراسر شهرستان بویژه بیمارستان
صنایع پتروشــیمی شــهرک بعثت گفت :در آغاز
شیوع بیماری در بندرماهشــهر ،بیمارستان صنایع
پتروشیمی به عنوان مرکز اصلی نگهداری بیماران
کرونایــی معرفی شــد و کادر درمانی آن بصورت

شبانه روزی پای کار آمدند و حتی سالمت خودشان
را نیــز به خطر انداختند کــه این فداکاری ها جای
قدردانی دارد.در ادامه این نشســت ،ناصر امیر پور،
رئیس بیمارســتان صنایع پتروشیمی نیز به بخشی
از فــداکاری های همکارانــش در راه مبارزه با این
بیماری اشــاره کرد و گفــت :در این چند ماهی که
بیماری کووید 19در منطقه ما شایع شده است ،یکی
از همکاران ما متاسفانه جان خودش را از دست داد
و بســیاری از همکارانمان به بیماری مبتال شــدند
به نحوی که مجبور می شــدیم بصورت همزمان
چندین نفر از پرستاران و کادر پزشکی و درمانی را
جهت طی کردن دوران قرنطینه ترخیص کنیم که
این موضوع فشار را بر ســایر همکاران بیشتر می
کرد اما همکاران ما با تمام وجود پای کار ایستادند
و به فعالیتشــان ادامه دادند .وی همچنین با تقدیر
از توجه مدیران عامل شــرکت های پتروشیمی به
تجهیز کردن بیمارســتان صنایع پتروشــیمی ،ابراز
امیدواری کرد که این حمایت ها ادامه داشــته باشد
و شــهروندان نیز با رعایت بیشــتر پروتکل های
بهداشــتی به ریشه کن شــدن این بیماری کمک
کنند .در پایان این نشســت از تعدادی از پرستاران
و کادر درمانی بیمارســتان صنایع پتروشــیمی به
نمایندگی از 450نفر از کادر درمانی این بیمارستان
با اهدا کارت های هدیه جمعا به ارزش  5میلیارد و
 500میلیون ریال تقدیر شد .گفتنی است که پیش
از این نیز با اهدا  530کارت هدیه جمعا به مبلغ 5
میلیارد ریال به شبکه بهداشت بندرماهشهر از کادر
درمانی شهرستان تقدیر به عمل آمده بود.

افزایش  ۲.۵برابری تولید گاز در پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش
 ۲.۵برابری تولید گاز در این مجتمع گازی از ابتدای ســال ۹۲
تاکنون خبر داد و گفت :صادرات گاز و دیگر فرآوردههای نفتی
همگام با افزایش تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است.

هادی هاشمزاده فرهنگ در گفتوگو با خبرنگار شانا با
اشاره به فعالیتهای مجتمع گاز پارس جنوبی در دولتهای
یازدهم و دوازدهم اظهار کرد :صنعت گاز در این سالها رشد
خیرهکنندهای داشته و میتوان ادعا کرد که این شرکت اکنون
از بزرگترین شــرکتهای گاز دنیاست؛ این رشد هم بدون
شــک به برکت افزایش تولید در پــارس جنوبی اتفاق افتاده
است.وی با بیان اینکه در هر مسیری برای رسیدن به اهداف
بزرگ باید ابزار مناسب در اختیار داشت ،افزود :بیتردید مجتمع
گاز پارس جنوبی ،بهترین پشــتیبان برای تحقق چشمانداز
توسعه کشور و رسیدن به قله انرژی برای سال صدم صنعت
گاز است.
تالش برای تحقق تولید روزانه بیش از یک میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی

مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح
کرد :میــدان گازی پارس جنوبی با فاصله  ۱۰۵کیلومتری از
آبهای جنوبی ایران ،بزرگترین میدان گازی مستقل جهان
است که بهصورت مشترک بین کشور ایران و قطر قرار دارد.
چشــمانداز مجتمع گاز پارس جنوبی بهعنوان متولی تولید از
میــدان گازی پارس جنوبی ،تولید روزانه بیش از یک میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی و یک میلیون بشکه میعانات گازی (در
مجموع معادل  ۷.۵میلیون بشکه نفت خام ) است.هاشمزاده
فرهنگ ادامه داد :به اعتقاد کارشناســان اقتصادی تولید هر
فاز پارس جنوبی یک درصد به تولید ناخالص داخلی ()GDP
کشور اضافه میکند ،پس به این باور میرسیم که چرا توسعه
پارس جنوبی اولویت نخســت فعالیتهای صنعت نفت بوده
است ،افزون بر این موارد و طبق محاسبات انجامشده ،پارس
جنوبی گنجی معادل  ١٥٥هزار و  ٩٩٢تن طال را در خود جای
داده اســت.وی افزود :افزایش تولید گاز از میدان گازی پارس
جنوبی یکی از اهداف مهم این مجتمع گاز برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در سالهای گذشته بوده و ارزیابی دستاوردهای این
شرکت در این زمینه نشان میدهد با وجود موانع و چالشهایی
از جمله تحریم و کمبود منابع ،این هدف مهم محقق شــده
است.مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد:
از زمان بهرهبرداری فازهای جدید پارس جنوبی حدود دوسوم
گاز کشور از پارس جنوبی تأمین میشود ،که امسال شاهد این
افزایش تولید هستیم و در ادامه نیز با توجه به مدیریت مناسب
و تعمیرات برنامهریزیشده در مجتمع گاز پارس جنوبی تداوم
خواهد داشت که برکات این افزایش و تداوم تولید در جنوب
کشور بسیار زیاد است.
همه پاالیشگاههای پارس جنوبی به جز فاز  ۱۴عملیاتی
است

هاشمزاده فرهنگ همچنین گفت :تا سال  ۹۲حداکثر

تولید گاز در پارس جنوبی حدود  ۲۸۰میلیون مترمکعب و ۱۷
فاز نیمه تمام بود ،اما امروز تولید کشور در این مجتمع به حدود
 ۷۰۰میلیون متر مکعب رسیده که  ۲.۵برابر شده و همه این
 ۱۷فاز ( ۱۲پاالیشــگاه) به جز یک پاالیشگاه فاز  ۱۴در مدار
تولید قرار گرفتند.وی تأکید کرد :به گفته مسئوالن وزارت نفت
به این مقدار امسال نیز  ۵۰میلیون مترمکعب اضافه میشود و
مراحل توسعه میدان عظیم پارس جنوبی امسال پایان مییابد،
اما دولتهای یازدهم و دوازدهم در حالی روند توسعه و افزایش
تولید این میدان مشترک را شتاب دادند که در چند سال اخیر
با مشــکالت زیادی از جمله تحریمها و گرفتاریهای مالی
روبهرو بودیم.مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
یادآور شــد :در ســال  ۹۴مقدار تولید یک ساله گاز از پارس
جنوبی  ۱۳۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون مترمکعب بود که این رقم
با افزایش  ۲۳میلیارد و  ۷۰۰میلیون مترمکعبی ،در سال  ۹۵به
 ۱۵۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون مترمکعب رسید و سبب شد تولید
تجمعی گاز ایران از این میدان مشترک گازی به  ۵۱۶میلیارد
مترمکعب در چهار ســال اخیر و یک میلیارد و  ۱۱۲میلیون
مترمکعب در طول عمر این میدان در طرف ایرانی برســد.به
گفته هاشــمزاده فرهنگ ،این روند در سالهای بعد نیز ادامه
داشت و با راهاندازی فازهای  ۱۵ ،۱۲و  ۱۶و بخشی از فازهای
 ۱۷و  ۱۸تا ســال  ۹۵به  ۴۳۰میلیون مترمکعب در روز رسید
و در سال  ۹۶با آغاز تولید فازهای  ۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۹و  ۲۱که
به عنوان فازهای توسعهای اولویت دوم مشخص شده بودند،
ایران پس از  ۱۲سال در تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی
با قطر برابر شــد.وی افزود :در ادامه این روند و طبق گزارش
شرکت ملی گاز ایران ،در مجموع  ۱۷۸میلیارد و  ۹۷۷میلیون
مترمکعب گاز سبک از فازهای مختلف پارس جنوبی در سال
 ۹۷تولید شد که در مقایســه با سال  ۹۶که تولید گاز از این
میدان گازی حدود  ۱۵۲میلیارد و  ۱۰۳میلیون متر مکعب بود،
رشدی حدود  ۱۷.۶درصدی داشته است.
افزایش تولید  ۱۵۵درصدی گاز شیرین در پارس جنوبی

مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره
به رشد چشــمگیر تولید گاز در این مجتمع ،تصریح کرد :با
راهاندازی پاالیشگاههای جدید ،تعداد پاالیشگاههای در حال
بهرهبــرداری در پارس جنوبی هماکنون به  ۱۲پاالیشــگاه
رســیده ،در حالی که در ســال  ،۹۲پنج پاالیشــگاه در مدار
تولید قرار داشت که به مدد این مهم سهم تولید گاز مجتمع
هماکنون در مقایسه با کل کشور ،بیش از  ۷۴درصد است.به
گفته هاشمزاده فرهنگ ،گاز شیرین تصفیهشده مجتمع گاز
پارس جنوبی در سال  ۹۸نسبت به سال  ۹۲حدود  ۱۵۵درصد
رشد داشته است که این مقدار امسال نیز افزایش خواهد داشت
و طبق گفتههای مســئوالن وزارت نفت و شرکت ملی گاز
ایران ظرفیت برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از
 ۲۸۰میلیون مترمکعب در سال  ،۹۲به  ۷۵۰میلیون مترمکعب
تا پایان امسال میرسد.
افزایش  ۱۴۳درصدی تولید اتان پاالیشگاهها

مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه
اظهار کرد :توسعه میدانهای گازی کشور بهویژه پارس جنوبی
از ســالهای  ۹۲تاکنون نقش غیرقابل انــکاری در افزایش
ظرفیــت خوراک مهم و راهبردی اتان دارد و از زمان روی کار
آمدن دولت یازدهم و همسو با برنامهریزیهای دقیق توسعهای
در این حوزه ،روند تولید محصوالت راهبردی و مهم در پارس
جنوبی و دیگر میدانها افزایش یافت.هاشمزاده فرهنگ در این
باره گفت :وزارت نفت شــهریورماه سال  ۹۶با انتشار گزارش
عملکردی درباره جهش تولید و عرضه اتان ،اعالم کرد که مقدار
اتان مصرفی صنایع پتروشیمی به دنبال راهاندازی فازهای جدید
پارسجنوبی روندی افزایشی داشته ،بهطوری که از  ۲میلیون و
 ۷۰۰هزار تن در سال  ۹۲به  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار تن تا پایان
سال  ۹۶رسیده است که رشدی حدودی  ۷۷درصدی را نشان
میدهد؛ در آن زمان ظرفیت تولید اتان در پاالیشگاههای پارس
جنوبی به حدود  ۶میلیون تن در سال رسیده بود.وی افزود :این
دســتاوردهای دولتهای یازدهم و و دوازدهم در کنار افزایش
 ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی از پارس جنوبی نشان میدهد
که برنامههای محوری و کالن دولت در حوزههای مختلف در
مدار منطق و تدبیر اقتصادی چگونه توانســته است چشمانداز
کالن اقتصادی کشور را روشن کند و ریلگذاری درستی در این
عرصه انجام دهد.مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
همچنین با بیان اینکه توسعه پاالیشگاههای پارس جنوبی از
سا ل  ۹۲تاکنون سبب رشد همه محصوالت مجتمع و توسعه
صنایع وابسته نیز شده اســت ،تصریح کرد :گاز استخراجشده
از مخازن پارس جنوبی محصوالت متنوعی دارد که میتواند
خوراک صنایع مختلف را تأمین کند.هاشــمزاده فرهنگ ادامه
داد :این توسعه و افزایش تولید در کنار بهرهبرداری و نگهداری
مناسب در پاالیشگاهها سبب افزایش تولید  ۱۴۳درصدی اتان
در مجتمع شــده که با این حساب مقدار تولید اتان از سال ۹۶
تاکنون نیز افزایش خیرهکنندهای داشته است و با توجه به اینکه
اتان یکی از منابع اصلی خوراک برای مجتمعهای پتروشیمی
است ،جداسازی و تولید اتان برای تامین خوراک پتروشیمیها
همواره از اولویتهای مجتمع گاز پارس جنوبی بوده است.
افزایش  ۳۳۷درصدی پروپان تولیدی

وی همچنین از افزایــش  ۳۳۷درصدی تولید پروپان
حدفاصل ســالهای  ۹۲تاکنون خبر داد و اظهار کرد :مقدار
تولید بوتان نیز در این بازه بیش از  ۲۱۰درصد افزایش داشته
اســت که در ادامه با تکمیل فازهای دیگر این تولیدات روند
افزایشی خود را طی میکنند.به گفته مدیرعامل مجتمع گاز
پارس جنوبــی ،پروپان و بوتان تولیدات باارزشــی در زمینه
افزایش صادارت و ارزآوری برای کشور هستند.
افزایش  ۸۷درصدی تولید میعانات گازی پارس جنوبی

هاشــمزاده فرهنگ در ادامه به افزایش تولید میعانات
گازی در این مجتمع گازی اشــاره کرد و گفت :در دولتهای
یازدهــم و دوازدهم میزان تولید میعانــات گازی  ۸۷درصد
افزایش یافته که خوشــبختانه با راهاندازی پاالیشگاه ستاره

خلیج فارس این افزایش تولید دســتاورد مهمی برای کشور
بوده است.وی همچنین از افزایش  ۹۹درصدی تولید گوگرد
خبر داد و افزود :این افزایش نیز در مصارف مختلف و صادرات
اهمیــت فراوانی دارد.مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در
ادامه تصریح کرد :شــاید زیباترین اتفاق اما ایجاد رفاه برای
مردم ساده و زحمتکش روستایی کشور است .بهواقع باید قدر
این مخزن عظیم را دانســت ،چراکه بدون شــک گازرسانی
به روســتاها به برکت توسعه پارس جنوبی انجام شده است،
پوشش گســترده گازرسانی در شهرها و روســتاها امروز در
زندگی روزمره مردم بهطور کامل احســاس میشود ،اما نباید
فراموش کنیــم که باید در حفظ این برکت عظیم با مصرف
بهینه تالش کرد.هاشمزاده فرهنگ یادآور شد :از طرف دیگر
ارزش افزوده ایجادشده بهدلیل جایگزینی مصرف گاز به جای
سوخت مایع دستاورد ارزشــمند دیگری به واسطه تولید گاز
در پارس جنوبی است .تا چند سال پیش به دلیل کمبود گاز،
مصرف سوخت مایع باال بود و به گفته وزیر نفت در سال ۹۲
نیروگاهها  ۲۷میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف کردند ،اما این
عدد در سالهای اخیر ،به یکسوم تقلیل یافت و به  ۹میلیارد
لیتر رسید که این مقدار باز هم کمتر میشود.
افزایش صادرات گاز و فرآوردههای نفتی همگام با افزایش
تولید در پارس جنوبی

طبق توضیحات وی ،پارس جنوبی مخزنی راهبردی
اســت و منافع آن چه در داخل و چه در خارج کشور مشهود
اســت و صادرات گاز نیز با افزایش تولید گاز پارس جنوبی
افزایش یافتــه ،صادرات محصوالت بهویــژه انرژی افزون
بر ایجاد منابع مالی دســتاوردهای فراوانــی از جمله ایجاد
مشترکات سیاسی و اقتصادی در پی دارد که گاز پارس جنوبی
این مهم را محقق کرده اســت .چه بســا اگر کارشکنیها و
تحریمهای ظالمانه نبود ،ایران امروز گاز خود را به چند کشور
همسایه یا غیرهمســایه دیگر نیز ارسال میکرد.مدیرعامل
مجتمع گاز پارس جنوبی گفت :این مجتمع گازی در توسعه
صادرات گاز نقش دیگری هم بهصورت غیرمستقیم دارد و آن
افزایش صادرات فرآوردههای نفتی به دلیل توسعه طرحهای
گازرسانی در کشور است .امروز اعداد صادرات فرآوردهها رشد
چشــمگیری دارد و برای کشور درآمد به همراه داشته است.
هاشمزاده فرهنگ با بیان اینکه تولید گاز در پارس جنوبی یک
برنده دیگر نیز دارد که آن حفظ محیط زیســت است ،اظهار
کرد :دیگر کمتر کسی از هیزم و چوب برای گرم کردن خانه
خود و پخت و پز اســتفاده میکند ،از طرفی گاز یک انرژی
پاک است که بیشک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی
در چند ســال آینده بیشتر خود را نشان میدهد.وی در پایان
تأکید کرد :اما پیروز دیگــر این میدان گازی ،تولیدکنندگان
و پیمانکاران داخلی هســتند ،امروز سازندگان داخلی با توجه
به مشــارکت در پروژهها و اعتماد صنعت نفت بسیار توانمند
شــدهاند و این موضوع اشتغال فراوانی را هم در کشور ایجاد
کرده است.
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یادداشت
فعاالن صنعت نفت حمایت ویژه میشوند

احمد عسگری
مدیرکل سرمایهگذاری و بومیسازی پارک فناوری
پردیس معاونت علمی

شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در صنعت نفت ،مورد حمایت
ویژه قرار میگیرند .این حمایت با مشــورت شرکتهای «مهندسین
مشاور صنعت نفت» و کارگزاران فناوری و نوآوری اختصاص مییابد و
شامل بسته حمایت مالی ،سرمایه گذاری در قراردادها و تامین تضامین
میشــود.در راستای همرسانی عرضه و تقاضا در صنعت نفت و یافتن
راهحلهای نوآورانه بــرای چالشهای مطرح در حوزه نفت ،فراخوانی
برای حمایت از شــرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در صنعت نفت
منتشر شد .فرایند شناســایی در دو حوزه انجام میشود ،از یک سو با
رصد کارشناسی صنعت نفت در کشور ،نیازهای این صنعت اعم از نیاز
به بومیســازی قطعات و تجهیزات و نیاز به خدمات فناورانه شناسایی
میشود .از سوی دیگر ،شرکتهای دانشبنیان توانمندیهای خود در
این حوزه را نمایش میدهند .بسته حمایتی اختصاص یافته هم طرف
عرضه و هم سمت تقاضا را شامل میشود .در واقع شرکتهای بزرگ
فعال در صنعت نفت در صورتی که با شــرکتهای دانشبنیان قرارداد
ببندند ،از حمایتهایی برخوردار میشوند .البته شرکتهای دانشبنیان
طرف قرارداد نیز بستههای حمایتی متنوعی را میتوانند دریافت کنند.
قبول مسئولیت حقوقی

برای آنکه صنایع بزرگ نفت با اطمینان و آرامش خاطر بیشتری
با شرکتهای دانشبنیان قرارداد همکاری منعقد کنند ،پارک فناوری
پردیس معاونت علمی حاضر شده است مسئولیت حقوقی این قراردادها
بر عهده گیرد و در صورت لزوم ،در این طرح سرمایهگذاری انجام دهد.
این حمایتها ،ریســک همکاری با شــرکتهای فناور و دانشبنیان
را کاهــش میدهــد و جذابیت همکاری بــا آنها را بیشــتر میکند.
شــرکتهای دانشبنیانی که در راستای حل چالشهای صنعت نفت
همکاری میکنند ،از خدمات بســیار متنوعی بهرهمند میشــوند .این
شرکتها عالوه بر برخورداری از بسته تامین مالی و سرمایهگذاری در
دیگر عرصهها مانند اخذ گواهینامهها و استانداردهای بینالمللی نیز از
حمایت این مجموعه برخوردار هستند .پارک فناوری پردیس معاونت
علمی تالش دارد تا با تشکیل کنسرسیوم (شرکتهای مشارکت کننده
در قرارداد و شریک) توان فنی شرکتهای دانشبنیان را تقویت کند.
بدیهی اســت که اگر چند شرکت دانشبنیان توان خود را تجمیع کنند
و در همکاری با یکدیگر به نیازهای فناورانه صنعت نفت پاسخ دهند،
میتوانند خدمات بسیار موثرتری عرضه کنند .در راستای اجرای هرچه
بهینهتر این طرح و تخصیص حمایتها و شناســایی نیازهای فناورانه
صنعت نفت ،پارک فناوری پردیس معاونت علمی از مشاوره کارگزاران
فناوری و نوآوری خبره در صنعت نفت و شرکتهای مهندسین مشاور
صنعت نفت بهرهمند میشود.

خرب
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور:

توجه به مقوله اشتغال در منطقه ویژه پارس
ضروری است

معـاون امـور هماهنگـی اقتصـادی وزارت کشـور ضمـن

قدردانـی از وزارت نفـت بـرای اجـرای طـرح طبقهبندی مشـاغل
پیمانـکاری ،بـر ضـرورت توجـه به موضـوع اشـتغال در سـازمان
منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس تأکیـد کـرد.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از سـازمان منطقـه
ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس ،بابـک دینپرسـت ،در نشسـت
هماهنگـی امـور اقتصـادی ایـن منطقـه که ظهـر روز سهشـنبه،
 ۱۸شـهریورماه در پاالیشـگاه هشـتم پارسجنوبـی برگـزار شـد
بـه نقـش بیبدیـل ایـن منطقـه در مقابـل تحریمهـای ظالمانه
علیـه کشـور اشـاره کـردگفـت :وظیفـه همـه مـا اسـت کـه از
نگهداشـت تولیـد در ایـن منطقه حمایـت کنیم ،زیـرا این منطقه
محـور اصلـی مقاومـت در برابـر تحریمهـای ظالمانـه اقتصادی
اسـت.وی افـزود :نفت بهعنـوان مهمتریـن وزارتخانـه اقتصادی
کشـور و وزارت کشـور بهعنـوان تأمیـن کننـده امنیـت کشـور
دو وزارتخانـه کلیـدی کشـور هسـتند کـه رابطـه ایـن دو ارگان
در منطقـه ویـژه پـارس بـا هماهنگـی خوبـی در جریـان اسـت.
معـاون امـور هماهنگـی اقتصـادی وزارت کشـور ادامـه داد :دو
موضـوع افزایـش و نگهداشـت تولیـد و حفـظ اشـتغال در پارس
جنوبـی بایـد در شـرایط کنونـی مـورد توجـه جـدی قـرار گیـرد
کـه در کنـار ایـن موضـوع ،مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا نیـز نباید
مغفـول واقـع شود.دینپرسـت همچنین با اشـاره به سـند آمایش
سـرزمینی که در آسـتانه رونمایی اسـت ،گفت :با ارائه این سـند
موضـوع عـدم تـوازن و تعـادل منطقهای اسـتان بوشـهر برطرف
خواهـد شـد.وی بـا اشـاره بـه کاهـش آمـار بیـکاری در اسـتان
بوشـهر در سـال  ۹۸گفـت :بوشـهر نهمیـن اسـتان کشـور در
زمینـه اشـتغال اسـت و بـا توجـه بـه ظرفیـت ایـن اسـتان ،این
رتبـه بایـد کاهش داشـته باشـد.معاون امور هماهنگـی اقتصادی
وزارت کشـور ضمـن قدردانـی از وزارت نفـت بـرای اجـرای
طـرح طبقهبنـدی مشـاغل پیمانـکاری در صنعـت نفت خواسـتار
شـد کـه تغییـری در وضـع موجـود اشـتغال منطقـه صـورت
نگیرد.دینپرسـت توجـه بـه بخـش گردشـگری و کشـاورزی
بـرای افزایـش آمـار اشـتغال در اسـتان بوشـهر را ضـروری
برشـمرد و تصریـح کـرد :نبایـد انتظـار داشـت کـه بـرآورده
شـدن همـه انتظـارات در اسـتان بـه سـمت صنعـت نفت سـوق
داده شود.
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یادداشت
طرح بهینهسازی موتورخانهها در دستور کار
دولت

حسن منتظر تربتی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

بعــد از توســعه گازرســانی ،اولویت ما
بهینهســازی مصرف گاز اســت و طرحی به
هیئت وزیران دادهایم که براساس آن بتوانیم
موتورخانههای منازل مــردم را بدون اعمال
هزینههای اضافــی و بهصورت رایگان بهینه
کنیم .در این طــرح با مراجعه با منازل مردم،
موتورخانهها و تجهیزات آن را بدون پرداخت
هیچگونه هزینــهای اصالح خواهیم کــرد و پیشبینی میکنیم این
اقــدام نقش موثری در کاهش مصرف گاز خواهد داشــت .هم اکنون
صدور قبوض کاغذی گاز با همکاری مردم متوقف شــده اســت و از
محل چاپ نکردن و توزیــع قبوض کاغذی ۸۵ ،میلیارد تومان صرفه
جویی داشتهایم .افزایش تولید در میدانهای پارسجنوبی ،سبب شده
تا بخش زیادی از نیاز کشــور به انرژی از طریق گاز رفع شــود و هم
اکنــون بخش زیادی از نیاز نیروگاهها را با گاز تامین میکنیم که این
مســئله عالوه بر اینکه به حفظ محیط زیست کمک کرده ،درآمدهای
ارزی کشــور را هم افرایش داده اســت ،زیرا مــا را از یک واردکننده
گازوئیل بــه یک صادرکننده این فرآورده تبدیل کرده اســت .بر این
اســاس ،از محــل جایگزینی گاز به جای نفت ســفید و گاز مایع نیز
صرفه جوییهای زیادی انجام شده است .مجموع افزایش تولیدی که
در پارسجنوبی رخ داده معادل  ۲میلیون بشــکه نفت در روز اســت و
این افزایش تولید در کنار توسعه گازرسانی باعث شده تا کشور از تردد
 ۲میلیون تانکر نفت سفید در شهرهای مختلف بینیاز شده و همچنین
 ۳میلیون و  ۲۰۰هزار کپسول گاز مایع از رده خارج شود .افزایش تولید
در پارسجنوبی ،باعث افزایش صادرات نیز شده و هم اکنون گاز ایران
به عراق ،ترکیه ،ارمنستان و نخجوان صادر میشود .همچنین از سال
 ۹۲تاکنون و با افزایش تولید در پارسجنوبی ،صادرات گاز کشــور ۸۸
درصد رشد داشته است.

اخبار گاز
پروژه اعالن نشت گاز و آتش پاالیشگاه گاز
بیدبلند بهرهبرداری شد

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلنــد از بهرهبرداری از پروژه

اعالن نشت گاز و آتش در این پاالیشگاه خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،علیمحمد
پوررضا در آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژه اعالن نشت گاز و آتش،
گفت :عملیات اجرایی این پروژه از نیمه نخســت سال  ۹۷آغاز شد که
محدودیتها و مشکالت ناشــی از تحریم و تأخیر در تأمین بعضی از
قطعات و تجهیزات ،ما را بر آن داشــت که در اجرای سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی ،قطعات مورد نیاز این پروژه را از طریق
پیمانکاران و سازندگان داخلی تأمین کنیم.وی تصریح کرد :این پروژه
با نصب سنسورهای آشکارســاز گازهای سمی و گازهای قابل انفجار
در نقاط مختلف تأسیسات که احتمال نشت گاز وجود دارد و نیز نصب
سیستم آشکارساز شعله و اتصال آنها به سامانه مانیتورینگ این امکان
را به نیروهای بهرهبردار میدهد تا به محض نشت گاز در حداقل زمان
همه عوامل را برای رفع نشــتی بهکار برد.مدیرعامل شرکت پاالیش
گاز بیدبلند یادآور شــد :یکی از اولویتهای مهم این شــرکت ارتقای
ســطح ایمنی ،پیشــگیری از حوادث و صیانت از تأسیسات و نیروی
انسانی است.
در منطقه  ۶عملیات انتقال گاز محقق شد؛

تأمین بیش از  ۱۰۰۰قلم کاالی داخلی همسو با
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی

سرپرســت منطقه  ۶عملیات انتقال گاز از تأمیــن بهموقع کاال و

تجهیزات برنامههای نت ساالنه این منطقه عملیاتی خبر داد و گفت :همه
کاالها از محل کاالی مازاد مناطق و دیگر شرکتهای تابع ملی گاز ایران
در سال  ۱۳۹۹تأمین شده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت انتقال گاز ایران ،علیرضا
عربلو گفت :بــا توجه به محدودیتهای ایجادشــده در تأمین کاال و
تجهیزات از جملــه ولوهای خطوط لوله انتقــال گاز ،با پیگیریهای
انجامشده تاکنون موفق شدیم بسیاری از اقالم مورد نیاز عملیاتهای
مختلف در ســطح منطقــه را از مناطق عملیاتی انتقــال گاز و دیگر
شــرکتهای ملی گاز تأمین کنیم.وی با اشــاره به اســتفاده بهینه از
کاالهای مازاد سایر شرکتها ،اظهار کرد :از سال  ۱۳۹۲تا سال ۱۳۹۹
توانســتیم با بومیســازی و جایگزینی کاالها و همچنین تأمین بیش
از هــزار و  ۶۰قلــم کاالی مورد نیاز به ارزش سیســتمی حدود ۱۰۰
میلیارد ریال از محل کاالی مازاد مناطق و دیگر شــرکتها همسو با
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینههای تدارکاتی ،انبارداری
و جلوگیری از رکود ســرمایه و مدیریــت نقدینگی ،صرفهجوییهای
منطقی و محاسبهشده در منطقه عینیت یافته است.سرپرست منطقه ۶
عملیات انتقال گاز تأکید کرد :واحد تدارکات کاال در حفظ و نگهداری
اموال و کاالی موجود در انبارها و تهیه و تأمین تقاضاهای مورد نیاز
واحدهای مختلف بهویژه واحدهای عملیاتی تمام تالش خود برای این
مهم انجام میدهد.عربلو با بیان اینکه تامین کاالهای مورد نیاز ،بیانگر
تعالــی فرآیندی در نظام مدیریتی منطقه همســو با راهبرد و اجرای
برنامهها و اهداف تدوین شــده اســت ،اظهار کرد :تعهد به نتیجه در
طول فرآیند با همکاری واحدهای مرتبط از جمله واحد متقاضی ،امور
بازرسی فنی ،امور مالی و امور کاال در مسیری روشن و اثرگذار است.

وزیر نفت در آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی طرحهای گازرسانی در استان کرمانشاه خبر داد:
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عملیات اجرایی طرحهای گازرســانی در
استان کرمانشــاه با اشاره به تصویب بند
«ق» تبصره دو قانون بودجه ســال  ۹۳و
کمک آن به شتاببخشــی در پروژههای
گازرسانی گفت :گازرسانی به نیروگاهها تا
ســال  ۹۲طوری بود که حدود  ۳۰درصد
نیاز آنها با سوخت مایع تأمین میشد.وی
افزود :از  ۶۲میلیــارد مترمکعب مصرف
نیروگاهها ۲۷ ،میلیارد مترمکعب ســوخت
مایع بود و  ۳۶میلیارد مترمکعب گاز طبیعی
که اگر همان روند ادامه مییافت و افزایش
تولید در پارس جنوبی نیز اتفاق نمیافتاد ،تا
امروز حداقل  ۱۵۰میلیارد لیتر سوخت مایع
باید در نیروگاهها مصرف میشــد ،از این
رو با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاهها
معادل  ۷۵میلیارد دالر صرفهجویی شــده
است.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران
تصریح کرد :اگــر این جایگزینیها انجام
نمیشــد فقط معــادل  ۲میلیون کامیون
حملونقل نفت ســفید ،نفت کوره و نفت
گاز و  ۳.۲میلیون کپسول گاز باید حمل و

وزیر نفت گفت :به برکت توســعه
پارس جنوبی و اجرای طرحهای گازرسانی
در هفت سال اخیر معادل  ۲میلیون و ۶۰۰
هزار بشکه ظرفیت پاالیشی ،سوخت در
کشور توزیع و مصرف شده است.

بیــژن زنگنــه روز دوشــنبه۱۷ ،
شــهریورماه در آیین بهرهبرداری و آغاز
عملیات اجرایی طرحهای گازرســانی در
استان کرمانشاه با اشاره به اینکه برداشت
گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی با
 ۴۲۰میلیون مترمکعــب افزایش روزانه
از  ۲۸۰میلیون مترمکعب در سال  ۹۲به
رقم کنونی  ۷۰۰میلیون مترمکعب رسیده
و تولید گاز از این میدان  ۲.۵برابر شــده
است ،اظهار کرد :این به معنای ایجاد ۲.۶
میلیون بشکه ظرفیت پاالیشی است .اگر
میخواســتیم پاالیشگاه بسازیم باید ۱۰
پاالیشگاه  ۲۶۰هزار بشکهای میساختیم
تا بتوانیم ســوخت کشور را تامین کنیم.
وی افزود :بعضی وقتها به من میگویند
شما پاالیشگاه نساختهاید .چرا نساختم؟
معادل  ۲.۶میلیون بشکه (پارس جنوبی)
ظرفیت پاالیشــگاهی ایجــاد کردیم،
این اقدام ضمن حفظ محیط زیســت و
مصرف ســوخت ارزان ،همچنین سبب
شد نهتنها هیچ سوختی وارد نکنیم ،بلکه
از بزرگترین صادرکنندگان فرآوردههای
نفتــی مایع شــویم.وزیر نفت گفت :اگر
صــادرات فرآوردههای نفتی نســبت به
ســال  ۹۱چهار برابر شده به برکت کار
در پارس جنوبی و این گازرسانی محقق
شده است.
افتخار میکنم کرد هستم

زنگنه اظهار کرد :امروز باید بگویم
ســام بر کرمانشــاه و اورامان قهرمان
و ســام بــر کردهای همیشــه مرزدار
و قهرمــان .نمیشــود از تاریخ و تمدن
ایران و از فرهنگ ایرانی و اســامی و
کردها ســخن گفت ،اما آنان را بهعنوان
یک عنصر تعیینکننده بســیار مؤثر در
آن نادیــده گرفت .کردها همیشــه جزو
الینفک و تأثیرگــذار در تاریخ ،تمدن و

اگر میخواستیم
پاالیشگاه بسازیم باید
 ۱۰پاالیشگاه  ۲۶۰هزار
بشکهای میساختیم تا
بتوانیم سوخت کشور را
تامین کنیم
فرهنگ ایران و اســام بودند.وی با
بیان اینکه من افتخار میکنم کرد هستم
و از قبیل ه و دســتهای هستم که همیشه
خدمتگزار بودند ،همیشه برای استقالل و
سربلندی ایران تالش کردند و این بار ما
را سنگین میکند ،تصریح کرد :به مردم
اورامان ،نودشــه دوباره ســام میکنم،
خیلی عالقه داشــتم به آنجا بیایم و به
همشهریهایم در اورامان و نودشه ابراز
ارادت کنم.وزیر نفت ادامه داد :اگرچه این
بیماری (کرونا) برای ما مشکالتی ایجاد

معاون وزیر نفت در امور گاز:

 ۲۸استان تا پایان امسال سبز میشوند

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :تا پایان امســال ۲۸
استان سبز و از ضریب نفوذ  ۹۵درصدی گاز طبیعی بهرهمند
میشوند.
حســن منتظرتربتی در حاشیه آیین بهرهبرداری و آغاز
عملیات اجرایی پابرطرحهای گازرسانی در استان کرمانشاه
در جمع خبرنگاران گفت :پویش ســبز استانها از چند هفته
پیش آغاز شده است و اســتانهایی که در بحث گازرسانی
به مرز  ۹۵درصد بهرهمندی میرســند را به عنوان اســتان
ســبز معرفی کردیم که کرمانشــاه هم امــروز به مرز ۹۵
درصد نزدیک شــد.وی ادامه داد :گازرسانی به تعداد زیادی
از روســتاهای این اســتان در حال اجراســت که تا پایان
امســال و سال آینده به شکبه گازرســانی متصل میشوند،
کرده ،اما توسعه فناوری راهها را کوتاه و
ما را به هم نزدیک کرده است و میتوانیم
از ایــن طریق با هــم صحبت کنیم .به
مردم شریف ،قدرشناس و بزرگوار منطقه
کــه امروز از این خدمــت مهم بهرهمند
میشوند ،تبریک میگویم .آنچه ما انجام
میدهیم وظیفهمان است.زنگنه با اشاره
به اینکه بعضی روســتاهای مرزی این
استان همانگونه که آقای استاندار گفتند
از نعمت گاز برخوردار نیســتند که همه
تالشمان را برای گازدار کردن آنها انجام
خواهیم داد ،تصریح کــرد :همکارانمان
در شــرکت ملی گاز ایران که هماکنون
حضــور داند ایــن موضــوع را پیگیری
خواهند کرد تا روستاهای مرزی با سرانه
 ۲۰تا  ۲۲میلیون تومان اجرا شــود ،البته
مناطق دیگر هم در کرمانشاه است.وی با
بیان اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین
استانها از نظر گازرسانی نیست و مشکل
مدیریتی در آنجا داشــتیم که چند سالی
است رفع شده و سرعت گازرسانی خوب
شده است ،افزود :هماکنون ضریب نفوذ
گازرسانی روستایی  ۷۶تا  ۷۷درصد است
که تا پایان سال به نزدیک  ۹۰درصد می
رسیم.وزیر نفت با اشاره به اینکه مناطقی
مانند ســرفیروزآباد در شهر کرمانشاه از
نظر گازرســانی عقب است ،بر ضرورت
تسریع گازرسانی ســرپل ذهاب ،پاوه و
جوانرود تأکید کرد و گفت :این شــهرها
همیشه دژهای تســخیرناپذیر در مقابل
بیگانگان بودند ،زیرا مناطق کوهستانی
هســتند و کار هم دشــوار است ،اما این
ســختی را همکاران ما هموار میکنند.
زنگنه افزود :از نظر بودجه برای گازرسانی

اکنون گازرســانی به بسیاری از شهرها پایان یافته و اجرای
طرحهای گازرسانی به روستاها نیز تداوم دارد .وی با اشاره
به صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه ،گفت :هماکنون
به ترکیه ،عراق ارمنســتان و نخجــوان گاز صادر میکنیم
و مجموع اتفاقهایی که در ســالهای اخیر افتاده شــامل
امضای قرارداد عراق و همچنین توسعه پارس جنوبی سبب
شــده است از سال  ۹۲تاکنون صادرات گاز حدود  ۸۸درصد
رشــد داشته باشــد.معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار کرد:
قرارداد صادرات گاز به ترکیــه دارای ظرفیت انتقال روزانه
 ۳۰میلیون مترمکعــب و عراق حدود  ۵۵میلیون مترمکعب
اســت و در این روزهای تابستان صادرات گاز به بیش از ۷۵
میلیون مترمکعب رسید.

به استان کرمانشاه برای اینکه به میانگین
کشوری برسد همانگونه که پیشتر هم
گفتم هیچ محدودیتی قائل نمیشویم و
منابع آن را تأمین میکنیم ،البته هماکنون
اســتان کرمانشــاه در مجمــوع از نظر
گازرســانی وضع خوبی دارد و تالشمان
این است که برخورداری این استان را به
 ۹۸درصد برسانیم.
آثار زیست محیطی گازرسانی روستایی
را در آینده میبینیم

وزیر نفت به بهرهبرداری طرحهای
انتقــال گاز به ارزش  ۳.۲میلیارد یورو در
اوایل شهریورماه اشاره کرد و یادآور شد:
استانهای کرمانشاه و کردستان یکی از
نقاط مشکل شــبکه سراسری گاز ایران
بودند .وقتی با مشکل روبهرو میشدیم،
گاز در این استانها با افت همراه میشد.
اکنون این دو اســتان با عملیاتی شدن
خطوط ششم و نهم از نظر تأمین گاز در
وضع مستحکمی قرار گرفتند و بحمدهلل
از بابت فشــار گاز در این دو استان هیچ
نگرانی نداریم.زنگنه بــا بیان اینکه آثار
زیستمحیطی گازرســانی روستایی در
سالهای آینده روشــن میشود و دیگر
برای کســی صرف نمیکند در مناطق
جنگلی هیــزم جمع کند یــا در منطق
کویــری و صحرایی بوتــه بکند زیرا در
خانهاش گاز ارزان ،مطمئن و پایدار است،
افزود :اینها همه از برکات گازرسانی است
که اجرا شده است و تداوم خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه تحقق گازرسانی
نتیجه تصمیم درســت مجلس و دولت
بود و اکنون شاهد آثار آن هستیم ،اظهار
کرد :با توسعه پارس جنوبی شرایط برای

بعضی وقتها به من میگویند

شما پاالیشگاه نساختهاید .چرا
نساختم؟ معادل  ۲.۶میلیون

بشکه (پارس جنوبی) ظرفیت
پاالیشگاهی ایجاد کردیم،

این اقدام ضمن حفظ محیط

زیست و مصرف سوخت ارزان،
همچنین سبب شد نهتنها هیچ
سوختی وارد نکنیم ،بلکه از

صادرات گاز میســر شــد و صادرات گاز
نسبت به ســال  ۹۲بیش از  ۲برابر شده
اســت .اکنون رکورد صادرات نزدیک به
 ۷۹میلیون مترمکعــب در روز را هم در
تابستان توانســتیم ثبت کنیم که بسیار
مهم است و انشاءاهلل باقدرت هم ادامه
میدهیم.وزیر نفت از تداوم گازرسانی به
استان سیستان و بلوچستان ،تکمیل شبکه
گاز زاهدان ،زابل ،تکمیل خط ایرانشهر -
چابهار و گازرسانی به یک میلیون خانوار
شهری و روستایی و بیش از  ۷هزار واحد
تولیدی و صنعتی مصرفکننده سوخت
مایع بهعنوان دیگر برنامههای گازرسانی
در ادامه سال نام برد.زنگنه با گرامیداشت
روز  ۱۷شــهریورماه آن را روزی بزرگی
و تعیینکنند ه در تاریخ انقالب اســامی
عنــوان کرد و یــادآور شــد :لحظه به
لحظه آن روز در خاطرم اســت و تلخی
آن هیچوقــت از ذائقهام بیرون نمیرود،
گرچه خداوند با شکســتن طاغوت آن را
به شیرینی برای ملت ایران تبدیل کرد.
زنگنه در پایان از همه دســتاندرکاران
پروژه گازرســانی شــهری و روستایی،
مسئوالن اســتانی و نمایندگان مجلس
قدردانی و تأکیــد کرد :افتخار انجام این
کار بزرگ به همه میرســد و سربلندی
جمهوری اسالمی و رفاه مردم مهم است.
 ۷۵میلیارد دالر صرفهجویی ارزی با
گازرسانی به نیروگاهها

معــاون وزیر نفــت در امور گاز هم
اظهــار کــرد :از ســال  ۱۳۹۲تاکنون با
گازرســانی به نیروگاهها  ۷۵میلیارد دالر
صرفهجویی ارزی شــده اســت .حســن
منتظرتربتی در آییــن بهرهبرداری و آغاز

بزرگترین صادرکنندگان

فرآوردههای نفتی مایع شویم

مصرف میشد که همه این صرفهجوییها
با افزایش گازرســانی انجام شده است.به
گفته تربتی ،مجموع منافعی که از تصویب
بند «ق» حاصل شده (بدون در نظر گرفتن
صرفهجویی در نیروگاهها)  ۱۰میلیارد دالر
بوده اســت.وی با اشاره به بهرهبرداری از
پروژههای گازرسانی به استان کرمانشاه،
اظهــار کــرد :در طول ســالهای اخیر
گازرسانی به شــهرها و روستاهای استان
شــتاب خوبی گرفته ،هرچند واقعیت این
است که درصد بهرهمندی استان کرمانشاه
بهطور حتم باید باالتر میبود.معاون وزیر
نفت در امور گاز گفت :تاکنون حدود هزار
و  ۳۵۵میلیارد تومان در استان کرمانشاه در
بخش گازرسانی هزینه شده و  ۳۰۰میلیارد
تومــان هم پروژه جاری اســت و تالش
میشــود مابقی منابع اســتان هم بدون
محدودیت بهطور حتم تأمین شود.تربتی
با اشاره به پویش اســتان سبز در کشور،
تصریح کرد :امسال  ۲۲استان کشور با ۹۵
درصد بهرهمندی سبز شدند و این روند تا
پایان امسال ادامه دارد .با این روند تا پایان
امســال  ۳هزار روستا و سال آینده هم ۳
هزار روستای دیگر گازرسانی میشوند که
با توجه به اینکه کلنــگ همه آنها زمین
زده شده هیچکدام برنامه نیست و همگی
در حال اجرا هســتند ،بحث گازرسانی به
روستاها که رئیسجمهوری از آن با عنوان
انقالب گازرسانی یاد کردند ادامه مییابد
و در پایان دولــت خبرهای خوبی خواهد
داشت.

نماینده سرخس در بازدید از مرکز رشد نوآوری سرخس تاکید کرد؛

عملکرد موثر پاالیشگاه خانگیران در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و حمایت از مرکز رشد نوآوری سرخس

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسالمی
از مرکز رشــد نوآوری شهرستان ســرخس بازدید و از
نزدیک در جریان دســتاوردهای شــرکت های دانش
بنیان ،هســته های فناورانه و استارتاپ های فعال این
مرکز قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد ،سید احسان قاضی زاده هاشمی در
این بازدید با اشاره به عملکرد موثر پاالیشگاه خانگیران
در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و حمایت از مرکز

رشد نوآوری سرخس گفت :راه اندازی چنین مرکزی با
هدف شناســایی و حمایت از مخترعین ،صاحبان ایده،
پژوهشــگران نوآور و خالق در حــوزه های مختلف،
ارائه آموزش مهــارت های کارآفرینی به جوانان بومی
شهرســتان ســرخس از اقدامات بی نظیر پاالیشگاه
خانگیــران در عمل به سیاســتهای اقتصاد مقاومتی
رهبر معظم انقالب ،حمایت از تولیدات داخلی و جهش
تولید است.وی اظهارداشت :این مرکز در سطح وزارت
نفت بی نظیر و بی بدیل بوده و شــرکت پاالیش گاز

شهید هاشــمی نژاد در زمینه رشــد نوآوری و توسعه
کارآفرینی در شهرســتان مرزی سرخس توانسته راه را
برای ورود اســتارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به
حوزه های مختلف علوم دانشــی از جمله صنعت نفت
و گاز ،استفاده از پتانســیل دانشگاهی ،جوانان نخبه و
تجاری سازی ایده ها هموار نماید.قاضی زاده هاشمی
با بیان اینکه شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
توجه ویژه ای به حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکتی
دارد تصریح کرد :بخشی از نیازهای پاالیشگاه در قالب

خرید خدمات از سطح شهرســتان صورت می گیرد و
همچنین در ســایر موارد از قبیل موضوع کمک رسانی
به روســتاهای گرفتار سیالب شــاهد خدمات جهادی
کارکنان این مجموعه بودیم.نماینده مردم سرخس در
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :هم اکنون پتانسیل
باالیی برای احداث واحدهای گوگردی به منظور جذب
ســرمایه گذار ،ایجاد ارزش افزوده باالتر از محصوالت
گوگردی ،کســب درآمد و اشتغال جوانان در این خطه
مرزی فراهم است.

پرتوشیمی

شنبه  22شهریورماه 1399
شماره 736
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مهندس محمدی در جریان بازدید از واحد اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر داد:

ظرفیت تولید 150میلیون تن با 134مجتمع در چشم انداز1405
معاون وزیــر نفــت و مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طراحی

قطار توسعه صنعت

سیاســت های جدید توســعه هوشمند

پتروشیمی با تکمیل طرح

صنعت پتروشــیمی خبــر داد و گفت :با
اجرای طرح های راهبردی ،پیشــران و

های فعال و در حال اجرا

خوراک ترکیبی ،ظرفیــت تولید به 150

در قالب جهش دوم و سوم

میلیون تن در افق ســال  1405خواهد

و اجرای راهبردهای برنامه

رسید.

مهندس بهزاد محمدی معاون وزیر
نفــت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی روز دوشــنبه  17شــهریور
در جریــان بازدید از واحد اراک شــرکت
پژوهش و فناوری پتروشــیمی با مروری
براهداف صنعت پتروشیمی در جهش دوم
و ســوم ،اظهارکرد :با برنامه ریزی های
راهبردی که انجام شــده است ،این نوید
را می توان داد که صنعت پتروشــیمی به
سمت «هوشمند سازی» بیشتر سوق پیدا
کرده اســت و بر این مبنا مســیر توسعه
صنعت پتروشــیمی از تاب آوری باالتر و
آســیب پذیری کمتری برخوردار خواهد
بود.محمدی افزود :قطار توســعه صنعت
پتروشــیمی با تکمیل طرح های فعال و
در حال اجرا در قالب جهش دوم و ســوم
و اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده به

ریزی شده به ظرفیت تولید
 150میلیون تن در ایستگاه
سال  1405خواهد رسید

ظرفیت تولید  150میلیون تن در ایستگاه
سال  1405خواهد رســید.وی ادامه داد:
با اجرای طرح هــای فعال و طرح های
راهبردی برنامه ریزی شده تعداد مجتمع
های پتروشــیمی از  56مجتمع در سال
 99به  134مجتمع در سال  1405افزایش
می یابد و با سیاســت گذاری های انجام
شــده تعریف طرح های جدید پتروشیمی

به سمت استفاده از خوراک های پایه این
صنعت نظیر متانول سوق داده خواهد شد.
توسعه طرح های تولید پلی پروپیلن با
دانش فنی ایرانی

مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمی در بازدید خود از مرکز اراک
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
بر نقــش پررنگ و تاثیر گذار شــرکت

پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی در
مسیر توسعه هوشــمند و پایدار صنعت
پتروشیمی تاکید و گفت : :با تالشهای
شــرکت پژوهش و فنــاوری در تأمین
کاتالیستهای مهم ،کشــور از واردات
بینیاز میشود و اتفاقهای بسیار مهم و
ارزندهای در این حوزه محقق می شود.
محمدی با بیان اینکه توسعه طرح های

تولید پروپیلــن در بخش های فرآیندی
و تامین کاتالیســت های مورد نیاز هم
اکنون با دانــش فنی ایرانی در مجتمع
های پتروشــیمی اجرا می شود ،افزود:
واحد نیمــه صنعتی تولیــد پروپیلن از
متانول در منطقه ماهشــهر و واحد پلی
پروپیلن صنعتــی تولید پلی پروپیلن در
مرکز اراک فعال هستند.به گفته وی ،به
زودی دو واحد فعال شــرکت پژوهش و
فناوری پتروشــیمی در ماهشهر و اراک
آماده بازدید سرمایه گذاران است.

مهندس سعید محبی فرد ،معاون اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس:

برنامه های تمام شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس توسعه ای است

مهندس ســعید محبی فــرد ،معاون
اقتصادی و ســرمایه گذاری هلدینگ خلیج
فارس با ابراز رضایت از مجمع پترول اظهار
داشت:
مجمع پترول خوب برگزار شد ،به هر
حال مثل همه ی مجامع سهامداران محترم
سواالت و ابهاماتی داشتند که تالش کردیم
ابهامات و سواالت ســهامداران محترم را
برطرف نماییم.
مهندس محبی فــرد ضمن تاکید بر
حمایت از سهامداران تصریح کرد :هلدینگ
خلیج فارس یک صندوق بازارگردانی دارد
که به لحاظ حجــم ،بزرگی و منابع دومین
صندوق بازارگردانی کشــور است .از طرفی
دیگــر من در جلســات مختلف هم عرض
کــردم و در جلســه ای هم کــه خدمت
ســهامداران محترم در سازمان بورس بود،
عرض کردم ما از ســهم سهامداران عزیز
حمایــت می کنیم به واســطه ی اینکه به
سهام هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه
اعتقاد داریم.
معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری
هلدینــگ خلیج فارس تاکیــد کرد :از نظر
ما سهام هلدینگ خلیج فارس سهام بسیار

ارزشمندی است و سهامداران ما می توانند
صورتهای مالــی هلدینــگ خلیج فارس
را ببینید و مقایســه بکنند .هلدینگ خلیج
فارس در ســال مالی  1398توانسته است
حدود بیست و یک هزار میلیارد تومان سود

شناســایی کند که یک رشد قابل مالحظه
اســت و به اعتقاد بنده باالترین رقم سود
بین همه ی شــرکتهای بازار سرمایه است.
از طــرف دیگر ،برنامه های تمام شــرکت
های زیر مجموعه در هلدینگ خلیج فارس

توسعه ای است.
وی با اشــاره به پروژه های توســعه
ای هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد :پروژه
هــای بید بلند ،لردگان و ایالم در آســتانه
بهره برداری قرار دارند و به نظرم اینها همه

می توانــد نکات مثبتی برای ســهامداران
محترم باشد .وی به سهامداران توصیه کرد:
ســهامداران هیچ وقت نباید هیجانی سهام
خریــد و فروش کنند و بایســتی با مطالعه
گام بردارند .اما به عنوان یک مســئول در
هلدینگ خلیج فــارس عرض می کنم که
سهام هلدینگ و زیر مجموعه هایش سهام
بســیار ارزشمند و کم ریسکی هستند و هر
جایی که نیاز به حمایت باشد ،حتما از سهام
سهامدارهایمان حمایت می کنیم.
مهنــدس محبــی فــرد در توضیح
چگونگی حمایت از سهامداران تاکید کرد:
حمایتهای راهبردی و ریشه ای نه در قالب
خرید و فروش ســهم بلکه با برنامه های
توسعه ای مناسبی که به شرکتهایمان می
دهیــم ،این حمایت صــورت می گیرد که
این شــرکت ها بتوانند برای سهامدارانشان
ارزش آفرینی کنند که ما داریم این کار را با
قدرت انجام می دهیم .البته هر جا احساس
به نیاز بــه حمایت های دیگــر ببینیم ،از
قیمت ســهم هم حمایــت خواهیم کرد و
حتما در کنار ســهامدارانمان هستیم و چند
بار هم تا حاال ثابت کرده ایم که همواره از
سهامداران خویش حمایت کنیم.

مهندس محسن محمودی ،مدیرعامل پتروشیمی اوره لردگان خبر داد:

واحد اوره پتروشیمی لردگان وارد مدار تولید شد
فاز سوم پتروشــیمی لردگان بهعنوان بزرگترین

از اینکه این پتروشیمی بدون وجود کارشناس

تولیدکننده اوره غرب کشور با ظرفیت تولید روزانه  ۳هزار

خارجی و ب ه دست متخصصان داخلی و

و  ۲۵۰تن با اتکا به توان داخلی وارد مدار تولید شد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت گروه
ســرمایهگذاری ایرانیــان (پترول) ،مهندس محســن
محمودی ،مدیرعامل پتروشــیمی اوره لردگان با اعالم
این خبر اظهار کرد :با تالشهای شــبانهروزی مدیریت
و کارکنــان این مجموعه ،واحد اوره بهعنوان فاز ســوم
این مجتمع به تولید رســید تا مجموع تولید کود اوره در
بزرگترین مجتمع تولیدکننده اوره غرب کشور با ظرفیت
تولید ســاالنه یک میلیون و  ۷۳هزارتن اوره ثبت شود.
وی با اشــاره به اینکه راهاندازی کامل این مجموعه در
سه فاز تعریف شده بود که فاز نخست شامل واحدهای
یوتیلیتی و واحدهای جانبی  -که تمامی نیازهای اوره و
آمونیاک را تولید میکنند  -شهریورماه  ۱۳۹۸راهاندازی
شد ،افزود :واحد آمونیاک نیز بهعنوان فاز دوم با ظرفیت
 ۸۰درصد اردیبهشتماه  ۱۳۹۹در مدار تولید قرار گرفت
و هماکنون محصوالت آن به فروش میرسد.مدیرعامل
پتروشــیمی اوره لــردگان بــا قدردانــی از تالشهای
صورتگرفته بهمنظور بهرهبرداری از این مجتمع گفت:
روحیه بســیار خوبی در همه همــکاران که هر یک به

نیروهای جوان ساخته شده احساس غرور
میکنیم و این پیام بزرگی برای بخش

صنعت است و نماد واقعی اقتصاد مقاومتی و
باورهای داخلی است که میتوان با تالش و
دوری از انفعال و سرگردانی ،همت کرد و
کارهای بزرگ انجام داد

نوعی در تکمیل کردن این مجموعه نقشآفرینی کردند
وجود داشــت و توانســتیم این پروژه را بــا  ۲۸میلیون
نفرساعت کار بدون حادثه برای بهرهبرداری آماده کنیم.

ثبت این رکورد افتخاری برای صنعت پتروشــیمی است
و تأثیــر تالش همکاران این مجموعــه در این منطقه
محروم کشور بهخوبی در رونق اقتصادی منطقه مشهود

است.محمودی اظهار کرد :از اینکه این پتروشیمی
بدون وجود کارشــناس خارجی و به دست متخصصان
داخلی و نیروهای جوان ســاخته شــده احساس غرور
میکنیم و این پیام بزرگی برای بخش صنعت اســت و
نماد واقعی اقتصاد مقاومتی و باورهای داخلی اســت که
میتوان با تالش و دوری از انفعال و ســرگردانی ،همت
کرد و کارهای بزرگ انجام داد.وی با اشاره به آثار مثبت
این طرح برای توســعه اقتصادی منطقه تصریح کرد :با
افتتاح این پتروشــیمی  ۷۰۰نفر بهصورت مستقیم و ۲
هزار نفر به صورت غیرمســتقیم مشغول بهکار خواهند
شد که بیشتر آنها نیروهای بومی را شامل میشود.
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اخبارپرتوشیمی
صرفهجویی ارزی  ۵۵هزار یورویی
در پتروشیمی

کارشناسان و مهندسان پتروشیمی شهید تندگویان ضمن طراحی
و ساخت ســامانههای کنترل فیلترهای فلوکســا برای نخستین بار در
کشــور ،صرفهجویی ارزی  ۵۵هزار یورویــی را در این مجتمع محقق
کردند.

از آنجا که کثیف شــدن اتیلنگالیکــول ( )EGدر کارخانههای
تولیدکننــده پلیاتیلــن ترفتــاالت ( )PETســبب بهوجــود آمدن
محدودیتهای مختلفی میشــود ،کارشناســان شرکت برای تصفیه
اتیلنگالیکول و رفع ایــن محدودیتها تصمیم به افزودن فیلترهای
فلوکســا به کارخانه ( )PET2گرفتند ،اما متأســفانه پس از دریافت
فیلترها مشخص شد که دســتگاههای ارسالی فاقد سیستم کنترلاند
و در عمل قابل اســتفاده نیستند ،شرکت ســازنده هم برای تأمین و
ارســال بخش کنترلی آنهــا تقاضای مبلغ  ۵۵هزار یــورو کرد .مبلغ
باالی درخواســتی و لزوم کنترل تجهیز بهویژه از داخل اتاق کنترل،
کارشناســان شــرکت را بر آن داشــت با تدبیر و همت خویش اقدام
به طراحی و ســاخت این سیســتم کنند.به همین منظور کارشناسان
واحد ابزار دقیق مجتمع تندگویان در نخســتین مرحله ،با استفاده از
اسناد تجهیزات خریداریشــده و برگزاری نشستهای هماندیشی با
دیگر بخشهای فنی شــرکت از جمله بهرهبرداری و فرآیند ،سیستم
کنترل مورد نظر را طراحی و پس از آن با بهکارگیری وســایل موجود
در مجتمع اقدام به ســاخت قسمتهای ســختافزاری این سیستم
کردند ،همچنین مهندسان شــرکت ضمن انجام برنامهنویسی برای
این سیستم ،اقدام به طراحی و اجرای محیطی گرافیکی مناسب برای
بهکارگیری آن ازسوی اپراتورها کردند.بنا بر اعالم وزارت نفت،سیستم
طراحیشده از سوی مهندسان و کارشناسان مجتمع که پس از پشت
سر گذاشــتن آزمونهای مختلف در مدار تولید قرار گرفته ،نسبت به
سیســتم اصلی دارای مزایای متعددی است که از جمله آنها میتوان
امکان پایش و کنترل کامل از اتاق کنترل از سوی اپراتورهای سامانه
کنترل مرکــزی ( ،)DCSثبت حافظه وضع سیســتم برای ماههای
پیاپــی برای پایش بهتر در آینده ،ســهولت و افزایش کیفیت در کار
بهرهبــرداری ،افزایش طول عمر مفید سیســتم و هزینه پایینتر آن
را نام برد.پتروشــیمی شــهید تندگویان تولیدکننده محصوالت مهم
اسید ترفتالیک خالص ( )PTAو پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETدر کشور
اســت که محصوالت آن در صنایع مختلف از جمله نساجی ،پزشکی،
خودروسازی و  ...استفاده میشود.

سابیک یک میلیارد دالر اوراق قرضه
منتشر کرد

شرکت دولتی پتروشیمی سابک عربســتان از انتشار یک میلیارد
دالر اوراق قرضه در دو مرحله خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از رویترز ،در پی افزایش بازارهای
بدهی در کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از پایان تابستان ،شرکت
سعودی بیســیک اینداستریز (ســابک) ،چهارمین شرکت پتروشیمی
بزرگ دنیا ،در دو مرحله یک میلیارد دالر اوراق قرضه فروخت.براساس
آمارهای منتشــر شده توســط یکی از بانکهای پیشرو که به دست
رویترز رسیده است ،سابک در مرحله نخست  500میلیون دالر اوراق
قرضه  10ســاله و در مرحلــه دوم  500میلیون دالر اوراق قرضه 30
ســاله فورموسا منتشر کرد.اوراق قرضه فورموسا توسط وام گیرندگان
خارجــی در تایوان فروخته و به ارزهای دیگــری غیر از دالر تایوان
عرضه شــده است.دولتها و شرکتهای واقع در منطقه خلیج فارس
برای جمعآوری پول نقد در دورهای که قیمت نفت و رشــد اقتصادی
جهان با کاهش روبهروست ،طی چند سال گذشته بهطور فزایندهای از
سرمایهگذاران بدهی استفاده کردهاند.بهدلیل آسیب اقتصادی مضاعف
ناشی از شیوع ویروس همهگیری جهانی کووید( 19-کرونا) و کاهش
تقاضا برای نفت و در پی آن تحت تاثیر قرار گرفتن قیمتهای جهانی
انرژی ،نیازهای مالی در سال جاری میالدی افزایش یافته است.انتشار
اوراق قرضه شرکت پتروشیمی ســابک ،پس از اوراق قرضه فروخته
شــده توسط دیپی ورلد ( )DP Worldو اکوئیت پترولیوم (Equate
 )Petroleumبه ترتیب با به دست آوردن یک میلیارد و  500میلیون
و یــک میلیارد و  600میلیون دالر درآمد ،یکی از بزرگترین معامالت
بدهی شرکتی در خاورمیانه طی سال جاری میالدی به شمار میآید.

جهش  6درصدی تولید محصوالت پتروشیمی
در  5ماه نخست سال 99

مدیرکنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت :تولید

مجتمع های پتروشــیمی در  5ماه نخست ســال جاری به بیش از 25
میلیون تن رســید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 6درصدی را
به ثبت رساند.

ســید جالل میرهاشــمی اظهارکرد :واحد های پتروشــیمی با
ظرفیت مطلوبی درحال تولید هستند و بسیاری از مجتمع ها رشد تولید
را رقم زده اند و در مجموع با تالش صنعتگران پتروشیمی کشورمان
پیش بینی می شود جهش تولید در سال جاری در صنعت پتروشیمی
محقق شود.مدیرکنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود:
صنعت پتروشــیمی به عنوان یکی از صنایع مادر از مهمترین ارکان
توســعه و موتور محرک بخشهای گوناگون اقتصاد کشــور است و
رویکرد شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی تکمیل زنجیره تولید ،ایجاد
تنــوع در محصوالت  ،تامین خوراک صنایع داخلی و همچنین ارتقاء
ارزش سبد محصوالت تولیدی در این صنعت پیشرو است.وی با بیان
این که در ســال جاری با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های
در حال انجام  ،تمامی شــرایط و زیر ســاخت ها برای تحقق جهش
تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است گفت :افزون بر راه
اندازی و بهره برداری طرح های جدید ،با اقدام های انجام شده بهره
برداری حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی موجود در
دستور کار قرار دارد.
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مهندس عباس کریمی خبر داد :افزایش  61درصدی فروش پتروشیمی غدیر در سال  99در مقایسه با م

دستاوردهای بی بدیل پتروشیمی غدیر در سودآوری

برنامه جدید شرکت پتروشیمی غدیر برای توسعه صادرات؛ مهندس کریمی :در آینده به دنبال ایجاد بازارهای جدید صادراتی هستیم و در نظر داریم

در لیست صادرات شرکت قرار گیرد .به عبارت دیگر توزیع صادرات به بازاری با سود بیشتر تغییر خواهد

سرپرسـت پتروشـیمی غدیـر گفـت:
ایـن مجتمـع پتروشـیمی با  61درصد رشـد
فروش شـاهد افزایش دو برابـری فروش در
سـه ماهـه اول سـال  ۹۹در مقایسـه با مدت
زمان مشـابه سـال گذشـته بوده اسـت.

مهنـدس عبـاس کریمـی ،سرپرسـت
پتروشـیمی غدیـر از افزایـش فـروش 61
درصـدی شـرکت پتروشـیمی غدیر در سـه
ماهـه اول سـال جـاری نسـبت بـه مـدت
مشـابه در سـال گذشـته خبـر داد و گفـت:
در سـه ماهـه اول سـال جـاری بـه دلیـل
نیـاز داخل بـه  PVCگریـد  S65هیچگونه
صادراتی نداشـتیم و تمـام محصول تولیدی
را در بـورس کاالی ایـران عرضـه کردیم و
توانسـتیم بـازار داخـل را تنظیـم کنیـم کـه
منجـر بـه جـذب سـود  169درصـد خالص
بـرای شـرکت شـده اسـت .سرپرسـت
پتروشـیمی غدیـر تصریـح کرد :پتروشـیمی
غدیـر بـه عنوان برنـد برتـر  PVCدر ایران
سـرآمد و پیشـتاز در تولیـد کیفـی و عرضـه
فراگیـر به کشـورهای منطقه تـا افق ۱۴۰۴
اسـت .همچنیـن ،تولید و عرضـه پلی وینیل
شرکت پتروشیمی غدیر ،ساالنه
 ۱۵۰هزار تن وینیل کلراید مونومر
( )VCMو ظرفیت تولید ساالنه
 ۱۲۰هزار تن پلی ونیل کلراید
( )PVCدارد که در ساخت انواع
لولهها ،شیلنگها ،عایقهای
الکتریکی ،چارچوب درب و پنجره،
کابینت و صنایع خودروسازی
کاربرد دارد

کلرایـد ( )PVCبـا رعایـت اسـتانداردهای
کیفـی و زیسـت محیطـی در بازارهـای
داخلـی و خارجـی بـا هـدف ارزش افزایـی
بـرای سـهامداران مهمتریـن مأموریـت
پتروشـیمی غدیـر بـه شـمار مـی رود.وی
ادامـه داد :بنابـر تغییـر کف عرضـه هفتگی
 PVCدر بـورس کاال از  1100تن به 2200
تـن تلاش کردیم تا بـرای کاهـش التهاب
بـازار تمـام کـف مـورد تقاضـای صنعـت را
تامیـن کنیـم البتـه چـون موجـودی انبار به
پایان رسـیده اسـت و تولیـد روزانه را عرضه
میکنیـم مجبـور هسـتیم کـه بخشـی از
نیـاز را بصـورت سـلف یـا پیـش فـروش
تولیـد بفروشـیم .تولیـد کنونـی روزانـه
 PVCگریـد  400 S65تـن اسـت.کریمی
افـزود :بخشـی از تقاضـای موجـود در بازار
بـورس کاال کاذب اسـت و به نظر میرسـد
کـه بهیـن یـاب بایـد بـروز رسـانی شـود و
شـرکتهایی کـه فعالیـت تولیـدی ندارند از
دایـره خریـداران محصوالت بورسـی حذف
شـوند.وی ادامه داد :در صورتی که سـهمیه
واحدهـای تعطیـل شـده را کسـی خریداری
نکنـد بـازار کنتـرل خواهـد شـد .البتـه بـا
توجـه بـه عـدم خریـد میـزان عرضه شـده
سـه هفتـه اخیـر در بـورس کاال بـه نظـر
میرسـد کـه مصـرف کننـده واقعـی ایـن
محصـول توانسـته اسـت خوراک خـود را از
بـورس تامیـن کنند.کریمـی در مـورد تغییر
توزیـع صـادرات گفـت :بعـد از تامیـن نیـاز
داخـل امـکان صـادرات بـرای پتروشـیمی
غدیـر نیـز وجـود دارد و در صـورت وجـود
محصـول مـازاد بـه کشـورهای همسـایه
و کشـورهای  CISنیـز صـادرات داریـم.
بـرای توسـعه صـادرات در آینـده بـه دنبال
ایجـاد بازارهـای جدیـد صادراتی هسـتیم و
در نظـر داریـم کـه بازارهایـی با سـودآوری
بیشـتر به لحـاظ قیمتی در لیسـت صادرات

شـرکت قـرار گیرد .بـه عبارت دیگـر توزیع
صـادرات بـه بـازاری بـا سـود بیشـتر تغییر
خواهـد کرد.سرپرسـت پتروشـیمی غدیر به
انجـام تعمیرات اساسـی با کمـک نیروهای

بومی اشـاره کـرد و گفـت :انجـام تعمیرات
اساسـی و راه انـدازی خطـوط تولید (ناشـی
از توقـف ناخواسـته حـادث شـده) ،علیرغـم
کمبـود تجهیـزات و در شـرایط خاص کرونا

بـا نیروهـای متخصص داخلی شـرکت انجام
شـده اسـت.کریمی اسـتفاده از قطعـات و
تجهیزات داخلی سـازی شـده را در دستورکار
شـرکت اعلام کـرد و گفـت :در راسـتای

حمایـت از تولیـد داخلـی و متعاقـب آ
رونـق و جهـش تولیـد 60 ،درصـد از قطعا
حسـاس همچـون پمـپ هـا و کمپرسـور
داخلـی سـازی شـده کـه باعـث جلوگیـر
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مدت زمان مشابه سال گذشته

ی و فروش محصول

م که بازارهایی با سودآوری بیشتر به لحاظ قیمتی

د کرد

از خریـد قطعـات خارجـی بـا ارزبـری بـاال و
صرفـه جویـی  ۷۰درصـدی در خریـد ایـن
قطعات شـده اسـت.وی اظهارکرد :همچنین،
داخلی سـازی قطعـات کمپرسـورهای اصلی
در زمـان تعمیـرات از طریـق نقشـه بـرداری
و انجـام مهندسـی معکـوس با قیمت بسـیار
پایینتـر از خریـد خارجی انجام شـده اسـت.
سرپرسـت پتروشـیمی غدیر در مورد وضعیت
ایـن شـرکت بورسـی در بـازار سـرمایه
توضیـح داد و گفـت :بـا وجـود اینکـه سـه
ماهـه اول سـال جـاری بـا افزایـش فـروش
و سـود همـراه بـوده اسـت امـا قیمت سـهام
شـرکت در بـازار با نوسـان همراه بوده اسـت
همانطـور کـه میدانیـد قیمـت سـهام متاثـر
از عوامـل مختلفـی در بـازار سـرمایه اسـت.
امـا ما بـا مدیریـت منابع و نقدینگی شـرکت
تلاش کردیـم تا ثـروت سـهامداران به نحو
احسـن و مطلـوب افزایـش یابـد و تـا ضمن
هـم افزایـی در خصـوص تمرکـز حسـابها
از سـود غیـر عملیاتـی نیز سـهامداران منتفع
شو ند .
گردش مالی و بازرگانی سه ماه اول سال ۹۹
پتروشیمی غدیر

آن
ات
رها
ری

به گـزارش دانـش نفت ،میـزان فروش
شـرکت در سـه مـاه اول سـال  ۹۹بـه میزان
 2.735.325میلیـون ریـال بـوده در حالیکـه
ایـن مقـدار در مـدت مشـابه در سـال  98به
میـزان  1.703.383میلیـون ریال بوده اسـت.
در واقـع پتروشـیمی غدیر در سـال جـاری با
 61درصـد افزایـش فـروش شـاهد افزایـش
دوبرابـری فـروش محصـوالت پتروشـیمی
غدیر در سـه ماهه اول سـال  ۹۹در مقایسـه
بـا مـدت زمـان مشـابه سـال گذشـته بـوده
است.شـایان ذکـر اسـت کـه سـود خالـص
شـرکت در سـه ماه اول سـال  ،۱۳۹۹به مبلغ
 ۹۴۰.۶۳۲میلیـون ریـال رسـیده و در مـدت
مشـابه سـال  ۹۸این عـدد  ۳۴۹.۲۲۹میلیون

در سه ماهه اول سال جاری به دلیل
نیاز داخل به  PVCگرید S65
هیچگونه صادراتی نداشتیم و تمام
محصول تولیدی را در بورس کاالی
ایران عرضه کردیم و توانستیم بازار
داخل را تنظیم کنیم که منجر به
جذب سود  169درصد خالص برای
شرکت شده است

ریـال بوده اسـت .بـه عبارت بهتـر ،افزایش
سـه برابـری سـود خالص در سـه ماهـه اول
سـال جاری در مقایسـه با مدت مشـابه سـال
گذشـته در پتروشـیمی غدیر روی داده اسـت.
سرپرسـت پتروشـیمی غدیر چشـم انداز آینده
شـرکت را تشـریح کـرد و گفـت :خـوراک
شـرکت دو محصـول کلـر و اتیلـن اسـت
کـه اتیلـن از طریـق خـط اتیلن غـرب و کلر
مـورد نیـاز از طریق پتروشـیمی ارونـد تامین
میشـود .بـا مذاکراتـی کـه بـا پتروشـیمی
ارونـد انجـام شـده میـزان کلـر دریافتـی نیز
افزایـش خواهـد یافت .بـا این حـال مقدمات
اولیـه بـرای احـداث واحـد تولید کلـر آلکالی
پتروشـیمی غدیـر در حال انجـام و در مرحله
بررسـی و جذب الیسنسـور اسـت .بعـد از راه
انـدازی ایـن واحـد میـزان تولید شـرکت نیز
افزایـش خواهـد یافـت.در پایـان بایـد اشـاره
کـرد کـه شـرکت پتروشـیمی غدیر ،سـاالنه
 ۱۵۰هـزار تن وینیل کلرایـد مونومر ()VCM
و ظرفیـت تولیـد سـاالنه  ۱۲۰هـزار تـن پلی
ونیل کلراید ( )PVCدارد که در سـاخت انواع
لولـهها ،شـیلنگهـا ،عایقهـای الکتریکی،
چارچـوب درب و پنجـره ،کابینـت و صنایـع
خودروسـازی کاربـرد دارد.
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پیام تبریک
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس
به دنبال قرارگرفتن این شرکت در
بین چهل شرکت برتر شیمیایی جهان
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس در پیامی
با تشــکر از همه دست اندرکاران کســب موفقیت قرار گرفتن نام این
شــرکت در بین چهل شرکت برتر شــیمیایی دنیا به انتخاب موسسه
معتبر  ،ICISاز گامهای موثر این هلدینگ در سالهای پیش رو با توجه
به سرمایهگذاریهای صورت گرفته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
متن این پیام بدین شــرح است:در حالی که تحریمهای ظالمانه آمریکا
علیه ایران ،اقتصاد کشــور عزیزمان را نشــانه رفته ،تالشهای فراوان
جوانان متخصص این مرز و بوم در صنعت پتروشــیمی افتخاری دیگر
را بــرای میهن عزیزمان رقم زد و شــرکت صنایعپتروشــیمی خلیج
ت به عنوان تنها شــرکت ایرانی در بین  40شرکت برتر
فارس توانســ 
صنایع شــیمیایی و پتروشیمیایی جهان قرار گیرد.در کنار این موفقیت،
هلدینــگ خلیج فارس به اذعان موسســه بینالمللــی و معتبرICIS 
موفقیــت غیرقابل انــکاری در خصوص ســرمایهگذاری در طرحها و
همچنین تحقیق و توسعهو افزایش داراییها؛ بدست آورده که بیتردید
گامی موثر برای رشــد روز افزون هلدینگ در سالهای پیش رو است.
این موفقیت که حاصل تالش همکارانم در ســتاد و شرکتهای تابعه
هلدینگ خلیج فارس در همه ردهها و همچنینهمراهی سازمانهایی
همچون وزارت نفت ،بانک مرکزی ،شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی،
بنادر و کشتیرانی ،گمرک ،ستاد تنظیم بازار ،بورس کاال و انرژی ،بورس
و فرابورس تهران ،کارگزاران ارزی و بهخصوص مشتریان وفادار داخلی
و خارجی و شــرکتهای حمل و نقل در شرایط سختتحریم است را
به همه این عزیزان تبریک عرض نموده و بالندگی و موفقیت مدیران،
متخصصــان و کارگران خانواده بزرگ هلدینگ خلیج فارس را از درگاه
خداوند متعال خواهانم.
جعفر ربیعی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

رکوردهای تازه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ردهبندی شرکتهای برتر صنایع شیمیایی جهان؛

هلدینگ خلیج فارس در میان
 40شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان

هلدینگ خلیج فارس برایسومین سال متوالی در میان  40شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان قرار گرفت
 ردهبندی صد شرکت برتر صنایع شیمیایی
جهان در سال  2020توسط موسسه معتبرICIS
اعالم شــد و شــرکت صنایع پتروشیمیخلیج
فارس که تحت شــدیدترین تحریمها قرار دارد
در رده چهلم جهان و دوم منطقه قرار گرفت.
به گــزارش دانش نفت به نقــل از روابط
عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
بر اســاس گزارش منتشر شــده توسط موسسه
icis که گزارش عملکرد سال  2019شرکتها را
مورد بررسی قرار داده ،میزانفروش صد شرکت
برتر شــیمیایی جهان تحت تأثیر افزایش رقابت
در بــازار و ظرفیت مازاد تولید در ســال 2019
نســبت به ســال قبلاز آن  4.9درصد کاهش
داشته که میزان کاهش فروش  34شرکت بیش
از ده درصد بوده است.
همچنین حاشــیه ســود این شرکتها به
شدت تحت تأثیر قرار گرفته به گونهای که سود
عملیاتی صد شــرکت برتر به طور متوسط17.4
درصد و سود خالص آنها  46.5درصد نسبت به
عملکرد شرکت صنایع

پتروشیمی خلیج فارس به
عنوان تنها شرکت ایرانی
حاضر در این فهرست در

مقایسه با متوسط عملکرد 100

شرکت برتر ،افتخارآمیز بوده
و درصد کاهش سود آن از

متوسط لیست و همچنین رقیب
منطقهای آن شرکت سابیک به
مراتب بهتر بوده است

سال  2018کاهش یافته است.
جالب توجه است ده شرکت از صد شرکت
برتر ســال  2018در ســال  2019زیان خالص
شناســایی کردهانــد .عملکرد شــرکت صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس به عنوان تنها شرکت
ایرانــی حاضر در این فهرســت در مقایســه با
متوســط عملکرد  100شرکت برتر ،افتخارآمیز
بوده و درصد کاهش سود آن از متوسط لیست و
همچنین رقیب منطقهای آن شرکت سابیک به
مراتب بهتر بوده است.
همچنین شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس در شــاخص هزینههای ســرمایهگذاری
برای دومین ســال پیاپی در رتبه دوم لیســت و

بعد از شرکتBASF قرار گرفته که این موضوع
نشان از ســرمایهگذاری پیوسته به منظور حفظ
و توســعه مزیت رقابتی اینشرکت در بازارهای
جهانــی دارد .همچنین در زمینه درصد رشــد
هزینههای تحقیق و توســعه و همچنین درصد
رشــد دارایی ،این شــرکت طی سال  2019جز
 15برترشرکت لیســت قرار گرفته است که در
ســالهای آتی منجر به افزایش تولید و فروش
خواهد شد.
گفتنی است ،رتبه شرکت صنایع پتروشیمی
خلیــج فــارس در این رده بندی در ســالهای
 2018 ،2017 ،2016 ،2015بــه ترتیببرابر با
 38 ،44 ،34و  35ام بــوده اســت و علی رغم

فشار حداکثری آمریکا بر محدود سازی فعالیت
صنعت پتروشیمی در ایرانو بدون دسترسی به
منابع مالی بین المللی و همچنین دشــواری در
فروش و حمل محصوالت و کاهش شدید قیمت
ریال در برابرارزهای خارجی در سال  2019که
منجر به کاهش مبلغ دالری فروش میشــود،
همچنان جایگاه خود را در لیســت  40شــرکت
برترحفظ کرده اســت.در گزارش منتشــر شده
توسط موسســه ،ICISوضیعت صنایع شیمیایی
در سال  2020نیز تشریح شده که در آن کاهش
فروش وحاشــیه سود شــرکتها در سال مالی
 2020بــه عنوان یکی از اثرات شــیوع ویروس
کرونا پیشبینی شده است.
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بهداشت و
درمان

شنبه  22شهریورماه 1399
شماره 736
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
اخبار
پیشتازی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران در
اقدامات پیشگیرانه کرونا

گفتمان

ارائه بیش از 6هزار خدمت دندانپزشکی در بهداشت و درمان
صنعتنفتفارسوهرمزگان

به گفته روسای بخش دندانپزشکی
بهداشــت و درمان صنعــت نفت منطقه
فارس و منطقه هرمــزگان ،در مواجهه با
ایام کرونایی ،مجموعا تعداد  6هزار و 332
خدمت دندانپزشکی در مراکز این دو منطقه
به مراجعان ارائه شده است.

دوره کرونا را آزمونی سخت دانست که خوشبختانه کادر درمان با
حمایت های بخش تامین تجهیزات ،دارو وپشتیبانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران ،ســربلند ازاین آزمون بیرون آمد و در بســیاری از
موارد از جمله اجرای اقدامات پیشــگیرانه در سازمان بهداشت ودرمان
صنعت نفت کشــور پیشــتاز بود که البته ابتالی 80نفر از پرسنل این
مرکز نیز نشان دهنده تالش وازخود گذشتگی آنهاست .
رییس بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران گفت :حدود 760
بیمار در بخش بیماران کرونایی بیمارستان نفت تهران بستری شدند
که دردومرحله اوج بیماری ،تعداد این افراد به حدود  65بیمار رســید
که سیستم پیگیری  ،درمانی  ،قرنطینه خانگی  ،اقدامات تیم پزشکی،
گروهــای مراقبت در منزل و دیگر اقدامات ،رضایت پرســنل صنعت
نفت وخانواده های آنها را در زمینه کنترل بیماری کرونا در بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران درپی داشت  .وی با اشاره به اینکه ارزش
اجتماعی وفعالیت پزشــکان در زمان کرونا بیش از پیش نمایان شد
افزود :قطعا پزشکان به پشتیبانی و حمایت بیشتری نیاز دارند اما الزم
به ذکر اســت با وجود مشکالت و کاهش درآمدها ،فعالیت پزشکان
مطابق با اســتانداردهای باال وسختگیرانه در حال انجام است و قطعا
دعــای خیر بیماران و توجهات خداوند را بــرای همکاران درپی دارد.
بهزادی اجرای طرح پیمانکاری شدن پزشــکان عمومی ،داروسازان،
ودندانپزشــکان را اقدام مثبتی دانست که تاثیر بسزایی در روند فعالیت
پزشکانی که قبالبه صورت «پرکیس « فعالیت می کردند ،دارد.
وی در ادامه یادآور شــد  :بنا به پیش بینی های انجام شــده،
شرایط کرونا در پیکهای بعدی سخت تر می شود ودست کم دوسال
زمان نیازاســت تا این بیماری کنترل شــود .از این رو نمی توان به
درمــان های بیماران غیر کرونایی بــی اهمیت بود زیرا بی توجهی
به درمان های مــورد نیاز بیماران وتوقف اقدامات پزشــکی موجب
افزایش مشــکالت وعوارض برای این بیماران می شــود و از سوی
دیگرابتالی افرادی با بیماری های زمینه ای به کرونا ،موجب افزایش
مرگ ومیرمی شود .رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با بیان
اقدامات اصالحی و تجهیز واحدهای دندانپزشکی مراکز دندانپزشکی
گفت :باید فعالیتها وخدمات تخصصی دندانپزشــکی به شرایط قبل
از کرونا برگردد و زمان پذیرش بیماران در نوبت عصر تا ساعت 6بعداز
ظهــر افزایش پیدا کند .در ادامه این نشســت ،از ســوی تعدادی از
پزشکان مراکز کار و خانوده و طب صنعتی  ،الویت بندی ها در موج
های جدید کرونا مطرح شــد و به لزوم مراقبتهای سازمان یافته و
استفاده تیم منسجم و همچنین پیگیری معاینات دوره ای کارکنان
و غربالگری ها و مراقبتهای پزشکی خانواده تاکید شد.

برگزاری افزون بر۴۲هزار نفر ساعت دوره آموزشی
در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

مســئول واحد آموزش و پژوهش بهداشــت و درمان صنعت نفت
گچســاران گفت۴۲ :هزار و ۵۵۷نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان
رسمی ،قراردادی و پیمانکاری این مرکز درمانی در سال گذشته برگزار که
نسبت به سال۴۲ ،۹۷ونیم درصد کاهش داشت.
مهرداد ابدالی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران علت کاهش دوره های آموزشی در سال
۹۸را ویروس کرونا عنوان کرد و اظهار داشت :به دنبال گسترش شیوع
ویروس کرونا و اعالم ســتاد ملی مقابله بــا کرونا همه تجمعات و دوره
های آموزشــی از اواخر سال گذشــته تا اطالع ثانوی و مهار کامل این
ویروس تعطیل است.مسئول واحد آموزش و پژوهش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران یادآور شد :آموزش کارکنان تا اواخر بهمن ماه سال
گذشته به شکل کارگاه ،سمینار ،بسته های آموزشی ،کنفرانس های درون
بخشی و چهره به چهره برگزار و از دی ماه سال گذشته تاکنون به صورت
غیرحضوری(بسته های آموزشی) و مجازی برگزار می گردد.وی گفت :در
سال گذشــته ۸۱دوره آموزشی حضوری توسط واحد آموزش و پژوهش
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران برگزار شد.
وی تصریح کــرد :این واحد وظیفه آموزش ۴۵۶نیروی رســمی،
قراردادی و پیمانکاری شاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
و همچنین خانوادههای صنعت نفت گچساران را بر عهده دارد.
ابدالی ادامه داد :مهمترین دوره های برگزار شده سال گذشته برای
کارکنان بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران شامل مدیریت بهره
وری ،خطاهای داروئی ،تکریم ارباب رجوع ،آتش و انواع خاموش کننده،
محاسبات داروئی ،مهارتهای ارتباطی موثر ،ایمنی بیمار ،تغذیه با شیرمادر،
حقوق شهروندی ،کنترل عفونت ،مراقبت های پرستاری ،مدیریت بحران،
مدیریت اســترس ،احیای قلبی ریوی ،خدمات اورژانس هوایی و بررسی
قانونی موارد مرگ و میر بوده اســت.وی ادامه داد :همچنین دوره های
تحکیم و نشــاط اجتماعی ،نقش مهارت های زندگی در ارتقای سالمت
روان و تغذیه با شیرمادر از جمله دوره های است که برای جمعیت تحت
پوشــش برگزار گردیده است.وی بیان کرد :دوره های آموزشی کارکنان
و خانواده های صنعت نفت براســاس نیازسنجی و تقویم آموزشی برنامه
ریزی و اجرائی می شــود .ابدالی یادآور شــد :تمام آموزش ها بر اساس
استانداردهای اداره آموزش مرکزی وزارت نفت برگزار می شود.

در ایام کرونایی صورت پذیرفته است:

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان ،شــیوع ویروس کرونا در کشور
از اســفندماه پارسال ســبب شد تمامی
فعالیتها ،جز آن دسته از کسب و کارهایی
که با ضروریات مردم ســروکار داشــت،
تعطیل شــود اما با پایان یافتن تعطیالت
ســال  ۹۹ســتاد ملی مقابله بــا کرونا با
تقسیمبندی کسب و کارها ،اجازه شروع به
کار فعالیتهای کمریسک را صادر کرد.
در میان کسب و کارهای پرریسک
برخی از فعالیتهــای درمانی از جمله
دندانپزشــکی ،در زمره امــور پرخطر از
نظر شــیوع کرونا جای گرفت و فعالیت
مطبهای خصوصی تا این اواخر ،ممنوع
بود اما بــه مرور و با تاکیــد بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،موارد اورژانسی
و بعضا ،خدمات دیگر دهــان و دندان،
قابل انجام و دندانپزشــکی ها با شرایط
خــاص فعال شــدند.دکتر ایرج رحیمی
که به تازگی سکان بخش دندانپزشکی
بهداشــت و درمان صنعت نفت منطقه
فــارس واقع در درمانــگاه امام علی(ع)
شیراز را به دست گرفته؛ در این روزهای
کرونایی از عملکرد دوران سابق کاری و
شرایط کنونی این واحد گفت و توضیح
داد :واحد دندانپزشکی بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس ،دارای دوازده یونیت
دندانپزشــکی است که تا پیش از شیوع
ویروس کرونــا و بیماری کووید  ،19در
دو شــیفت صبح و بعد از ظهر خدمات
عمومی و تخصصی دندانپزشکی شامل:
ترمیم دنــدان ،درمان ریشــه (عصب
کشــی) ،جراحــی و کشــیدن دندان،
جراحی لثه ،جرم گیری و بروساژ ،کورتاژ
لثه ،فلورایدتراپی دندان های شــیری،
فیشورســیلنت و پالپوتومی دندان های
شــیری و همچنین آموزش بهداشت و

پیشگیری از بیماری های دهان و دندان
را ارائه می نمود.
رییس بخش دندانپزشکی بهداشت
و درمان صنعت نفــت فارس افزود :طرح
غربالگری شاغلین و بازنشستگان و خانواده
های آن ها نیز در کنار ارائه خدمات فوق،
بطــور مرتب و روزانه انجــام می گیرد و
متاسفانه با شیوع ویروس کرونا ،به دلیل
باال بودن درصد احتمال انتقال این ویروس
در دندانپزشــکی ،طبق دستورالعمل ها و
پروتکل های ابالغی وزارت بهداشــت و
درمان ،از روزهای ابتدایی اســفند ماه 98
ارائه خدمات روتین و انتخابی دندانپزشکی
و غربالگری و تایید هزینه ممنوع شــد و
خدمات فقط به موارد اورژانســی محدود
گردید.وی اضافه کــرد :در این مدت ،در
شــیفت صبح با حضور دو دندانپزشک و
شیفت بعدازظهر یک دندانپزشک ضمن
رعایــت تمام پروتکل های بهداشــتی و
پیشگیری ،به تشــخیص و درمان موارد
اورژانسی اقدام نمودند.
رییس بخش دندانپزشکی بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس گفت :علیرغم
شرایط کرونایی تا نیمه مرداد ماه ،مجموع
کامــل خدمات ارائه شــده  3هزار و 260
مورد می باشد و ضمن ًا با توجه به ضرورت
و نیــاز مراجعه کنندگان از نیمه خرداد ماه
امسال نیز تایید هزینه دندانپزشکی مجدداً
آغاز گردید و مجموع ًا فاکتورهای یک هزار
و  141بیمار تایید هزینه شد.
دکتــر رحیمی در ادامــه ،از فعالیت
های نیمه دوم مــرداد تا به امروز گفت و
عنوان کرد :به یاری پروردگار متعال و پس
از آماده سازی زیر ســاخت ها و الزامات
ضروری طبق پروتکل های ابالغی وزارت
بهداشت و درمان ،از  25مرداد ماه جاری،
بخش دندانپزشــکی بهداشــت و درمان
صنعت نفت منطقه فارس در دو شــیفت
صبح و بعد از ظهر بازگشایی گردید.
وی در ایــن خصوص ،افزود :در فاز
اول بازگشایی بر اساس وضعیت و شرایط
فعلی ویــروس کرونا ،خدمــات عمومی
دندانپزشــکی به بیماران ارائه می گردد،
این خدمات شامل ترمیم دندان ،کشیدن

و جراحیهای محدود دندان و پالپوتومی و
ترمیم دندانهای شیری می باشد.
این مســئول در بهداشت و درمان
صنعــت نفت فــارس گفــت :در تالش
هســتیم که بزودی با تحقق شرایط الزم
و مساعدت همکاران متخصص ،خدمات
تخصصی دندانپزشــکی را هم به پرسنل
شــریف صنعت نفت و خانواده های آنها
ارائه نمائیم.به گفتــه دکتر رحیمی ،از 25
مــرداد ماه لغایــت  16شــهریور جاری،
مجموعا یک هــزار و  214مورد خدمات
دندانپزشکی انجام گردیده و در زمینه تائید
هزینه فاکتورهای دندانپزشکی نیز مجموعا
فاکتورهای  399بیمار تائید گردیده اند.
وی در خصــوص روال گردش کار
در بخش دندانپزشــکی توضیح داد :روند
کار بدین صورت است که بیماران در بدو
ورود به بخش با رعایــت فاصله گذاری
اجتماعی ،توســط پرســنل تریاژ ،تحت
غربالگری قرار گرفتــه و پس از تکمیل
فرم مخصوص غربالگری بیماری کووید
 ،19ژل و مایع ضدعفونی کننده دســت
ها در اختیار بیمــاران قرار گرفته و دهان
شویه جهت شستشو و ضد عفونی نمودن
دهان نیز به بیماران داده میشــود.رییس
بخش دندانپزشــکی بهداشــت و درمان
صنعــت نفت فارس اضافه کرد :ســپس
بیمار به پذیرش مراجعــه نموده و جهت

معاینه دندانپزشــکی پذیرش می گردد،
پس از معاینه کلینیکی و تهیه رادیوگرافی
الزم ،برای بیمار تشخیص و طرح درمان
متناسب با مشکل بیمار تعیین شده و بیمار
بــرای اخذ نوبت درمان مجددا به پذیرش
ارجاع داده میشوند .دکتر رحیمی افزود :در
ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران ،تمام
ســعی و تالش بر این است که پروتکل
های بهداشــتی و حفاظتی بطور کامل و
دقیق رعایت شود و بیماران عزیز میتوانند
با اطمینان خاطر به بخش دندانپزشــکی
مراجعه نموده و از خدمات فعلی برخوردار
شوند.رییس بخش دندانپزشکی بهداشت و
درمان صنعــت نفت فارس از تریبون این
گزارش خبری جهت سپاســگزاری از تیم
تالشگر این بخش ،بهره برد و ابراز کرد:
جا دارد از همکاران دندانپزشک ،دستیاران
دندانپزشــکی ،پرســنل پذیرش و CSR
نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم که
با توجه به شــرایط وخیم کرونایی ،نهایت
تالش و همکاری را در راه رفع مشــکل
بیماران از خود نشــان دادند و همچنین از
پیگیری های مستمر ســوپروایزر بخش
دندانپزشکی سپاســگزارم ،چرا که مرتب ًا
درحال پیگیری روند آماده سازی بخش و
تهیه الزامات اجباری مورد لزوم می باشد.
وی ،ضمــن درخواســت از مراجعه
کنندگان نسبت به رعایت مسائل بهداشتی

و حفاظتی،گفت :امیــدوارم تا با همکاری
و تالش تمام آحــاد جامعه ،هر چه زودتر
شاهد ریشه کن شدن ویروس منحوس
کرونا باشیم.
مســئول دندانپزشــکی بهداشت و
درمان صنعــت نفت منطقه هرمزگان نیز
در این باره گفت :ســال  ۹۹خدمات واحد
دندانپزشــکی این منطقه ،طبق پروتکل
های دانشــگاه علوم پزشــکی و سازمان
بهداشــت و درمان محدود بــه خدمات
اورژانس بوده است.دکتر امیر رضا رونقی
در خصوص آمار مراجعه کنندگان ســال
 99عنوان کرد :از ابتدای امســال تاکنون
 ،تعداد یک هزار و  858نفر مراجعه کننده
داشتیم و مجموع ًا فاکتورهای  ۲۵۲بیمار
تایید هزینه شــده است.به گفته وی ،کل
مراجعین در مدت مشــابه سال  ، ۹۸پنج
هــزار و  681نفر بوده و  ۴۸۷مورد فاکتور
نیز در این مدت تایید هزینه شــده است.
مسئول دندانپزشــکی بهداشت و درمان
صنعت نفت منطقه هرمزگان در خصوص
پیشــگیری از انتقال ویــروس کرونا در
دندانپزشــکی ،عنوان کرد :بــا توجه به
گســترش بیماری های واگیردار ویروسی
به خصــوص کرونا ویــروس در چند ماه
گذشته رعایت دستورالعمل بهداشت فردی
در دندانپزشکی امری ضروری به نظر می
رسد ،رعایت بهداشت تنفسی و دست ها
یکی از مهمترین موارد در جلوگیری از بروز
و انتقال بیماری های ویروسی مثل کرونا
و آنفلوآنزا است.وی ابراز داشت :ژل و مایع
ضد عفونیکننده دست در سطح راهروها و
روی میزهای ورودی و خروجی کلینیک
برای استفاده عموم در دسترس قرار دارد
و همچنین تعداد همراهان بیماران را کم
کردهایم و تنها یک نفر بایســتی با بیمار
باشــد.دکتر رونقی ،ابراز امیدواری کرد تا
تمام هموطنان به خصوص بیماران مراجعه
کننده به بخش دندانپزشــکی ،با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی ،اصول بهداشتی
و پیشگیری را بطور دقیق مراعات نمایند
تــا با توکل بر خدا ،هرچــه زودتر با قطع
زنجیره انتقال ویروس ،به ریشه کن شدن
این بیماری کمک کنیم.

گزارش
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گزارش بازدید رییس مجلس شورای اسالمی از شرکت لوله سازی اهواز؛

لولهسازی اهواز از ِ
جنگ تحمیلی
ِ
جنگ اقتصادی کشور نقش مهمی دارد
تا

رئیس مجلس در بازدید از شرکت صنعتی لولهسازی
اهواز گفت :این شــرکت از زمان جنگ با ساخت پل بعثت
و اکنــون درجنگ اقتصادی نقش مهمی را ایفا کرد و ما در
ی کنیم.
مجلس برای پایداری آن حرکت تالش م 
دکتــر محمدباقر قالیبــاف در بازدیدش از شــرکت
فعالیت کارخانه شماره چهار
لولهســازی اهواز ،از نزدیک با
ِ
و کارخانه اســپیرال آشنا شــد .قالیباف همچنین با دیدار از
یادمان  ۲۲شــهید از شــرکت لولهســازی اهواز در مقابل
ِ

ِ
الزامات
دکتر قالیباف :امروز همه
دهی
ساخت لوله و پوشش
ِ
صددرصدی در داخل لولهسازی
اهواز با روحیه جهادی در حال
تولید است

آنهــا ادای احترام کرد .وی همچنیــن در این بازدید گفت:
در یک مقطعی میگفتیم تحریم باعث خالقیت میشــود
و امروز در اینجا یعنی در لولهســازی اهواز میشــنویم که
میگویند «ما با گوشت ،پوست و استخوانمان تبدیل تحریم
بــه فرصت را لمــس کردیم» .وقتی دشــمن چیزی را در
اختیارمان نمیگــذارد ما از ظرفیت و قابلیتهای فنی و به
مخصوص به شرکتهای دانشبنیان این فرصت را میدهد
تا خالقیت به خرج دهند .امروز همه الزاماتِ ســاخت لوله
دهی صددرصدی در داخل لولهســازی اهواز با
و پوشــش ِ
روحیه جهادی در حال تولید اســت .رئیس مجلس شورای
اسالمی در رابطه با اهمیت فعالیت شرکت لولهسازی اهواز،
گفــت :در دهه  ۷۰انتقال گاز از طریق لولههای  ۵۶اینچی
یکی از دغدغههای مهم به شمار میرفت اما اکنون شاهد
تولید انبوه این لولهها در شــرکت لولهسازی اهواز هستیم.
وی همچنین افزود :امروزه شــرکت لولهسازی اهواز قادر
بــه تولید انواع لولهها به صورت بومی اســت که این مهم
بیانگر بروز خالقیت و نوآوری به دلیل تحریمهای یکجانبه
اســت .قالیباف بیان کرد :هرچند برخی کشــورها به دلیل
محدودیتها و تحریمهای اعمال شــده علیه ایران ،مانع از

در دهه  ۷۰انتقال گاز از طریق
لولههای  ۵۶اینچی یکی از
دغدغههای مهم به شمار میرفت
اما اکنون شاهد تولید انبوه این
لولهها در شرکت لولهسازی اهواز
هستیم

دسترسی کشــورمان به محصوالت مرتبط با صنعت نفت،
گاز و انتقال آب شدهاند اما این محدودیتها موجب به وجود
آمدن فرصت مناسبی برای شرکتهای دانشبنیان داخلی
و بروز ظرفیتهای بومــی در تولید محصوالت این حوزه
شده اســت .رئیس قوه مقننه با بیان اینکه لولهسازی اهواز
در دوران جنگ تحمیلی توانست در عملیات والفجر  ۸روی
رودخانههای بهمنشــیر و اروند پل مناسبی را در کمترین
زمان ایجاد کند ،افزود :این شــرکت امــروز نیز در جنگ

اقتصادی توانســته نقش مهمی را برای انتقال نفت و گاز
به نقاط مختلف کشــور ایفا کنــد .وی با یادآوری اینکه در
گذشته این شرکت دچار مشکالت مالی و ورشکستگی شد
اما با مدیریت صحیح مســئوالن استانی دوباره فعال شده
اســت ،تصریح کرد :ما نیز در مجلس تالش خواهیم کرد
این حرکت پایدار بماند .مدیرعامل شرکت لولهسازی اهواز
در ادامه درباره فعالیتهای این مجموعه تولیدی در دوران
اعمال تحریمهــای ظالمانه و یکجانبه آمریکا ،گفت :این
شــرکت توانسته با ایفای نقش در پروژه گوره به جاسک از
خروج  ۳۰۰میلیون یورو ارز از کشــور جلوگیری کند .وی با
بیان اینکه تاکنون  ۵۰۰کیلومتر از یک هزار و  ۱۰۰کیلومتر
لوله مورد نیاز پروژه یاد شده از سوی شرکت لولهسازی اهواز
تأمین شد و مابقی نیز در مدت زمان معین به پروژه تحویل
بودن شرکت
خواهد شد ،تصریح کرد :در حال حاضر با فعال ِ
لولهســازی اهواز دو هزار شغل مســتقیم و پنج هزار شغل
غیرمستقیم در حال فعال شدن هســتند.به گزارش دانش
نفت ،شرکت لولهســازی اهواز در سال  ۱۳۴۶با استفاده از
ماشینآالت مدرن ،تجهیزات پیشرفته و بهکارگیری نیروی
انسانی متخصص در راستای تولید لولههای فوالدی برای

صنایع نفت ،گاز ،پتروشــیمی و آب تأسیس شد .لولههای
تولیدی این شرکت شــامل انواع لولههای فوالدی ،جوش
مســتقیم به روش  HFWاز سایز  ۶تا  ۲۴اینچ SAWL ،از
ســایز  ۲۴تا  ۵۶اینچ و  SAWHاز سایز  ۲۴تا  ۱۰۰اینچ و
تولید لولههای استراتژیک جداره چاه از سایز  ۱۳تا  ۳۰اینچ
اســت .شرکت لولهسازی اهواز در نیم قرن فعالیت خود ،در
راســتای اجرای پروژههای ملی و آبادانی ایران اسالمی با
شرکتهای مختلفی از جمله شرکت ملی گاز ایران و شرکت
ملی نفت ایران همکاری داشته است.
لولههای تولیدی این شرکت شامل انواع
لولههای فوالدی ،جوش مستقیم به روش
 HFWاز سایز  ۶تا  ۲۴اینچSAWL ،
از سایز  ۲۴تا  ۵۶اینچ و  SAWHاز
سایز  ۲۴تا  ۱۰۰اینچ و تولید لولههای
استراتژیک جداره چاه از سایز  ۱۳تا ۳۰
اینچ است
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Iran Creates 2.6 mb of Refinery Capacity by
Developing Gas Supply Network since 2013
The Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said,
«Thanks to the development of
South Pars and the implementation of gas supply projects in
the last seven years, an equivalent to 2.6 million barrels of
refining capacity fuel has been
distributed and consumed in
the country.»
Bijan Zangeneh at a ceremony
of commissioning gas supply projects in Kermanshah
province, western Iran, noted
that gas extraction from the
South Pars joint field with 420
million cubic meters daily increase from 280 million cubic
meters in 2013 has reached
the current figure of 700 mcm,
adding gas production from

this field has increased 2.5
times.“This means creating
2.6 million barrels of refin-

ing capacity. If we wanted
to build a refinery, we would
have to build 10 refineries with

260,000 barrels capacity to be
able to supply the country with
the amount of fuel,” he said.

Iran Petchem Output 150 mt/y by 2026: CEO

The CEO of the National Petrochemical Company (NPC) said
Iran’s petrochemical production capacity would reach 150
million tons per year by 2026.
According to NPC, Behzad
Mohammadi, who is also the

Deputy Minister of Petroleum
for Petrochemical Affairs,
said new policies were being
defined for the intelligent development of the petrochemical industry in Iran, adding the
envisaged production capacity

would be materialized once
strategic, propulsion and combined feedstock projects come
on stream across the country.
During a visit to the Arak site
of the Petrochemical Research
and Technology Company

(PRTC), the official said given
the strategic planning taking
place in the industry, the sector
has moved towards more smart
development and based on
this, the development path of
this industry will have higher
resilience and less vulnerability.He stated that by 2026, 134
petrochemical plants will be
operating in Iran with an annual production capacity of 150
million tons.The NPC CEO
further announced development
of polypropylene plants by dipping into Iranian savvy.
He emphasized the prominent
and effective role of PRTC in
the path of smart and sustainable development of the
petrochemical industry, and
said the efforts made at PRTC
in production of key catalysts
have rendered the country selfsufficient in production of the
items.

Semi-Industrial MTP Unit of Mahshahr Research Center Operational
The semi-industrial unit for production of propylene from methanol
was put into operation by relying
on Iranian technical savvy at the
Research and Technology Center of
Mahshahr, southwestern Iran.
According to the National Petrochemical Company (NPC),
Deputy Minister of Petroleum
for Petrochemical Affairs Behzad
Mohammadi announced the operation of the semi-industrial unit for
the production of propylene from
methanol in Mahshahr Research
and Technology Center, and said:
“Parallel with the development
of MTP technical knowledge, the
technical knowledge to produce
all the catalysts required for this
unit has been acquired domestically. These catalysts are currently

being exploited.”Mr. Mohammadi,
on Tuesday (September 8) during
a visit to the semi-industrial MTP
unit, said: “In the petrochemical
industry master plan, smart development based on the development
of propulsion propylene projects
has been considered as one of the

important chains of development,
so first it is necessary to increase
the production capacity of propylene and then to pursue the smart
development of the industry.”He
pointed out that the semi-industrial
unit for production of propylene
from methanol in Mahshahr Re-

search and Technology Center has
just been put into operation and is
ready to be visited by investors in
the coming weeks.The CEO of the
National Petrochemical Company
continued: «In the development of
propylene production plants, there
are no restrictions for development, both in the know-how of the
process and supply of the required
catalysts.»Regarding NPC’s policies and plans to increase polypropylene production capacity in
the country, Mohammadi stated:
«Soon, with the implementation
of GTPP and MTP projects in Assaluyeh (southern Iran), Amirabad
and Islamabad Gharb parks, the
capacity of this important product
will increase to 4 million tons per
year.»
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MOS Raises Oil Output
of South Yaran field

The oil production capacity of the South
Yaran joint field reached 25,000 barrels per
day with the installation of locally-built
mobile oil separator (MOS).
Homayoun Kazemeini, the head of the
South Yaran oil field development project
at Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC), said this is the
first time that a domestically made mobile
oil separator has been installed in the West
Karoun oil fields cluster.“This is very
important in terms of taking full advantage
of Iranian capabilities,” he said.“With the
installation and commissioning of this
device, with an average cost of 16.5 cents
per barrel, up to 5,000 barrels has been
added to the oil production capacity of
South Yaran,» he said.The official said 12
wells were being operated in the field while
sinking 6 others were on the agenda of
PEDEC.South Yaran oil field is located 130
km west of Ahvaz, on the border between
Iran and Iraq.

95% of Iran Population
to Enjoys Natural Gas by
March 2021

The director of gas supply at the National
Iranian Gas Company (NIGC) said 95% of
the Iranian population would benefit from
natural gas by the end of the current Iranian
calendar year which began on March 20.
According to NIGC, Gholamreza Mashayekhi said currently, 245 million cubic
meters of gas was being delivered daily
to the country›s power plants and by the
fall of this year, 95% of urban and rural
population would benefit from the blessings
of natural gas.He said in the first 4 months
of the current calendar year, 1,000 villages
and 11 cities were connected to the national
gas distribution network, adding the approach of the National Iranian Gas Company is to increase the number of people in
the urban and rural areas who benefit from
natural gas.For the time being, 98% of the
urban population and 82% of rural households have access to natural gas in Iran, the
official went on to add.

Urea Unit of Lordegan
Petrochemical Plant Online

The third phase of Lordegan Petrochemical Plant, as the largest producer of urea in
western Iran, has come on stream with a
daily production capacity of 3,250 tons by
relying on domestic capabilities.
According to Iranian Investment Group
(Petrol), Mohsen Mahmoudi, CEO of
Lordegan Urea Petrochemical Plant, said:
«With the efforts of the management and
staff of this complex, the urea unit of the
third phase of the complex has become
operational, bringing the total production capacity of the largest urea producer
in western Iran to 1.073 million tons per
year.»The plant has been designed in three
phases; the first phase includes utility units
and ancillary units - which produce all the
needs of urea and ammonia units, and was
launched in September 2009. The second
unit is the ammonia unit with become productive in April with 80% completion, he
added.The CEO of Urea Unit of Lordegan
Petrochemical Plant said the project was
launched solely by relying on local forces
and experts and creates 700 direct and over
2,000 indirect jobs.
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مدیر برنامهریزی تلفیقی سابق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی:

کمبود منابع مالی برای پاالیشگاهسازی را نباید به
بیعالقگیتعبیرکرد
صنعت نفت در ســال پایانی دولت دوازدهم درحال

در روز از مصرف نفت خام صرفهجویی میشــود و توان
صادراتــی را باال میبرد .با توجه به مزیتهای کشــور
در زمینه نیروی انســانی ،طراحی ،اجــرا ،بهرهبرداری و
ســاخت تجهیزات به جای صادرات نفت خام تأســیس
پاالیشــگاههای صادراتی بهمنظور صادرات محصوالت
نفتی و پتروشیمیایی نیز ضروری است.

متخصصان گرفته تا مجریان پروژهها را زیر سؤال نبرد و

که با کمبود بودجه مواجه هستیم احداث پاالیشگاههای نفتی

دست و پنجه نرم کردن با ســیل بیامان انتقادها که نه،
ســیاهنماییهایی اســت که زمینه را برای آماج حمالت
غیرمنصفانه مهیا کرده اســت؛ افرادی که مترصد فرصتی
برای موج سواری در این ســیالب گل آلود هستند ،گویا
فراموش کردهاند ترازوی نقدشــان باید عدالتی را برقرار
کند که بانیان و عوامل اجــرای این پروژهها از کارگران و

فکر میکنید با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور

نقد بگم بگمشان گرهای از پیش روی چالشها باز کند ،نه

مقرونبهصرفه است یا میعانات گازی؟

اینکه باری مضاعف را روی دوش همرزمانشان قرار دهد.

به گزارش شــانا ،از جمله مباحثــی که بهتازگی
نقل محافل رســانهای شــده مربوط به پروژه «ســتاره
خلیجفارس» است؛ افزایش ظرفیت تولید بنزین حقیقتی
انکارناپذیر است که با جامه عمل پوشاندن به آن توسط
این پاالیشگاه ،صنعت پاالیش توانست حق مطلب را در
دوره پرتنش تحریمهــا تمام و کمال ادا کند؛ موضوعی
که با گیــر افتادن در گرداب خودتحریمیها از ســوی
برخی جریاناتی که ســعی در وارونــه جلوه دادن وقایع
دارند ،دچار تناقض آمار و ارقامی شــده است .در همین
خصوص با یکی از دستاندرکاران صنعت پاالیش که در
دولت یازدهم سمت مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی را برعهده داشت
به گفتوگو نشستیم .شــهابالدین متاجی صفر و صد
جریانات رخ داده در این پروژه پرحاشــیه را براســاس
مشاهدات و استناد به آمار موجود به تصویر کشید.
ابتدا اشــارهای کنید به اینکه در چه فرآیندی ایده ساخت

و مطالعات امکانســنجی پاالیشگاه میعانات گازی «ستاره

خلیجفارس» شکل گرفت و طی چه فرآیند عملیاتی شد؟

در ســال  ۸۱همزمان با آغاز راهانــدازی فازهای
پــارس جنوبی فکر تکمیل زنجیــره ارزش محصوالت
ل گرفت .در
ایــن میــدان گازی در وزارت نفت شــک 
آن برهــه برای محقــق کردن تکمیــل زنجیره ارزش
محصــوالت ایدههای مختلفی نیــز مانند GTL، LNG
و پاالیشــگاه میعانات گازی مطرح شــد GTL .به دلیل
هزینه زیاد سرمایهگذاری ،ارتباط آن با قیمت نفت خام و
غیراقتصادی بودن فقط تا مرحله پایلوت پیش رفت ،اما
فکر تولید الانجی و ایجاد پاالیشگاه میعانات گازی در
شرکتهای تابع وزارت نفت پیگیری شد.
به این منظور برای انجام مطالعات فنی و اقتصادی
درباره تأسیس پاالیشگاه میعانات گازی در شرکت ملی
پاالیش و پخش با همکاری مدیریت برنامهریزی تلفیقی
و شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت یک قرارداد با
شرکت «فاستر ویلر» امضا شــد؛ «فاستر ویلر» نمودار
فرآیندی کلی پاالیشــگاه را بررســی و با توجه به نیاز
کشــور ،نمودار فرآیندی برای تولید حداکثری بنزین را
تأیید کرد .این مطالعات در ســال  ۸۲تحویل شــرکت
ملی پاالیش و پخش شد و برای تعیین محل پاالیشگاه
نیز گزینههای مختلفی مانند بندر ماهشــهر ،عسلویه و
بندرعبــاس مطرح و در نهایت براســاس مطالعات فنی
و اقتصادی گزینه بندرعباس تأیید شــد .بالفاصله پس
از دریافت نتیجه مطالعات فوق شــرکت ملی مهندسی
و ســاختمان نفت اقدام به عقد قرارداد و انجام طراحی
بنیادی با مشارکت دو شرکت ایرانی  ODCCو شرکت
هنــدی  EILکرد .طراحی بنیادی در ســال  ۸۴به پایان
رسید و مدارک آن برای انجام مراحل بعدی پروژه یعنی
طراحی تفضیلی و ساخت و نصب آماده شد.
به این نکته باید توجه شود که راهاندازی نخستین
فاز پارس جنوبی در ســال  ۸۱بود و در ســال  ۸۴بسته
طراحی بنیادی و پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس یا
همان ستاره خلیجفارس آماده شد .به این ترتیب در سال
 ۸۵پروژه پاالیشــگاه میعانات گازی بندرعباس بهعنوان
مهمترین طرح پاالیشی کشور روی میز مدیرعامل وقت
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
قرار گرفت .برای ساخت پاالیشگاه شرکت پاالیش نفت
ســتاره خلیجفارس تأسیس شــد .ابتدا  ۴۰درصد سهام
متعلق به شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای
نفتی ایران ۳۵ ،درصد متعلق به شــرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی ۱۰ ،درصد متعلق به صندوق بازنشستگی
صنعت نفت و  ۱۵درصد متعلق به شــرکت اندونزیایی
 )star petro gas corporaion (spcبود .با همکاری
شــرکت ملی مهندسی و ساختمان و  spcمطالعات فنی
و اقتصادی بر پایه مطالعات انجامشــده توسط «فاستر

ویلر» بازنگری شد و سرانجام به تکمیل و روزآمد کردن
بــرای ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۶۰هزار بشــکهای این
پاالیشگاه منجر شد.
در آن مقطع به غیر از ســتاره خلیجفارس طرحهای دیگر

پاالیشی هم در دست اقدام بود؟

پروژه ستاره خلیجفارس تنها طرحی نبود که اجرای
آن به سال  ۸۵موکول شد ،بلکه در سالهای  ۸۰تا ۸۴
توسعه و نوسازی پاالیشــگاههای موجود برای افزایش
ک ّمــی و بهبود کیفی محصوالت مورد توجه قرار گرفت.
از آن جمله میتوان به بنزینسازیهای پاالیشگاههای
تهران ،اصفهان ،تبریــز ،بندرعباس و گوگردزدایی نفت
ســفید و نفتگاز پاالیشــگاه تهران و تبریز ،اصفهان،
بندرعبــاس و مجتمــع کراکینگ کاتالیســتی آبادان و
طرح مهم تبدیل نفت کوره پاالیشگاه اراک اشاره کرد،
بنابراین دوره  ۸۰تا  ۸۴را میتوان دوره مطالعه و طراحی
پروژههای تحول صنعت پاالیش نفت کشــور دانســت
که اجرای آنها بهطور اجتنابناپذیر از ســال  ۱۳۸۵باید
آغاز میشــد .البته الزم میدانم تالشها و حمایتهای
مدیرعامالن شرکت ملی پاالیش و پخش در آن سالها
یعنی آقایان آقایی ،نعمتزاده ،شــهنازیزاده و ضیغمی
در اجرای طرحهای تحول صنعت پاالیش نفت کشــور
را یادآوری کنم.
چه شــرکتهایی در پروژه ستاره خلیجفارس مشارکت

کردند؟

پــس از تشــکیل شــرکت پاالیش نفت ســتاره
خلیجفارس در ســال  ۸۵برای طراحــی تفصیلی و اجرا
با شرکتهای اســنام پروجتی ایتالیا ،بینا و تهرانجنوب
قرارداد منعقد و در ســال  ۸۹کار به شــرکت فرادست
انرژی واگذار شد .شایان ذکر است که شرکت  spcپس
از آغاز تحریم از مشارکت کنارهگیری کرد.
این پروژه با چند درصد پیشرفت فیزیکی به دولت یازدهم

تحویل شد؟

این پروژه با پیشرفت تئوریک حدود  ۶۰درصد به
مســئوالن دولت یازدهم تحویل شد ،بالفاصله پس از
آغاز کار دولت جدید ،بنده به اتفاق مهندس صادقآبادی
به دســتور وزیر محترم نفت از پاالیشگاه بازدید کردیم.
براساس مشــاهدهها باید گفت تنها مخازن پاالیشگاه،
خــط لوله انتقال میعانات و تعدادی فونداســیونها اجرا
شــده بود .احتمال میرود پیشــرفت  ۶۰درصدی ناشی
از پیشپرداختهــای قراردادهای ســاخت تجهیزات و
پیمانکاران بوده باشــد ،بدیهی اســت اینگونه گزارش
پیشــرفت پروژه بیانگر پیشرفت فیزیکی و تخمین زمان
الزم تا راهاندازی نباشد.
با توجه به حواشی اخیر مطرح شده در خصوص کمکاری

در ساخت پاالیشگاه به نظر شما در زمان کدام دولت و لیدری
کدام وزیر روند پاالیشگاهسازی به اوج رسید؟

درباره ســاخت پاالیشــگاهها باید این را در نظر
داشــت که با توجه به خصوصیســازی ،دولت مجاز به
ســرمایهگذاری در صنعت پاالیش نفت نیست و حداکثر

میتواند  ۲۰درصد سهام پاالیشگاه را دارا باشد .تاکنون
مطالعات فنی و اقتصادی چند پاالیشگاه میعانات گازی،
نفت خام و نفت خام سنگین انجام شده و طراحی بنیادی
برخــی از آنها هم صورت گرفته ،امــا به مرحله اجرا در
نیامده اســت .علت این موضوع عدم امکان تأمین مالی
اســت .بخش خصوصی و عمومی قــادر به تأمین مالی
طرحها نیستند و سرمایهگذار خارجی هم به دلیل تحریم
حاضر به ســرمایهگذاری نیست .مشــکل اصلی درباره
توسعه نیافتن این صنعت فقدان منابع مالی است و بدون
ارائه راهحلی واقعی برای تأمین مالی تنها میتوان شعار
داد.
با توجه به هجمههای اخیر ،برخی آمار ارائهشــده حکایت

از این دارد که «واردات بنزین در ســالهای  ۹۴تا  ۹۷ســیر

صعودی یافته است ،بهگونهای که در سال  ۹۶به واردات ۱۳

میلیون در روز منجر شده است» (همان سال افتتاح فاز نخست
ستاره) .با توجه به آمار و ارقام موجود و افزایش ظرفیت تولید
بنزین با تکمیل ساخت ستاره خلیجفارس ،این موضوع چگونه
امکانپذیر میشــود که با افزایش میزان تولید بنزین،میزان

واردات آن نیز افزایش یابد؟

تولید بنزین در کشور طی سالهای  ۹۰تا  ۹۵برابر
 ۵۶تــا  ۶۶میلیون لیتر در روز بوده اســت و مصرف در
سالهای فوق  ۶۰تا  ۷۲میلیون لیتر در روز گزارش شده
و بدیهی اســت تفاوت مقادیر فوق باید از طریق واردات
تأمین میشد .یکی از مشــکالتی که ابتدای کار وجود
داشــت پایین بودن حجم ذخیره بنزین بود و با توجه به
محدود بودن تولید داخلی در آن زمان مقداری از واردات
صرف افزایش حجم ذخیره بنزین شــد .به زبان سادهتر،
با کاهش واردات حجم ذخیره کاهش داده شــد .دولت
بعدی با توجه به رعایت مصالح کشور ناگزیر از افزایش
حجم ذخیرهسازی بود .با این تفاسیر درست است امروز
افــرادی که به مصالح واقعی کشــور توجه کردند مورد
تبلیغ سوء قرار گیرند؟
توجه به این نکته ضروری است تولید بنزین که در
سال  ۶۶ ،۹۵میلیون لیتر در روز بود در سال  ۹۸به ۱۱۰
میلیون لیتر در روز رسید و مصرف از  ۷۲میلیون لیتر در
سال  ۹۵به  ۹۸میلیون لیتر در سال  ۹۸رسید و راهاندازی
فازهای سهگانه پاالیشگاه ستاره خلیجفارس کشور را به
صادرکننده بنزین تبدیل ساخت.
وقتی پروژه به دولت یازدهم رسید میزان سرمایهگذاری

و نحوه تأمین منابع مالی ساخت ستاره چه تغییری کرد؟

هزینههای انجام شــده از ابتدای شروع پروژه به
این شرح است:
در سال  ۲۳ :۸۵میلیون یورو
در سال  ۶۲ :۸۶میلیون یورو
در سال  ۵۲ :۸۷میلیون یورو
در سال  ۳۴۷ :۸۸میلیون یورو
در سال  ۱۹۵ :۸۹میلیون یورو
در سال  ۳۳۹ :۹۰میلیون یورو
در سال  ۵۸۲ :۹۱میلیون یورو

در سال  ۵۹۶ :۹۲میلیون یورو
در سال  ۶۶۵ :۹۳میلیون یورو
در سال  ۵۴۱ :۹۴میلیون یورو
 ۶ماه اول سال  ۱۳۷ :۹۵میلیون یورو
به این ترتیب طی هفت ســال از سال  ۸۵تا پایان
ســال  ۹۱مبلغ  ۱۶۰۰میلیون یورو هزینه شد و در چهار
سال بعدی  ۱۹۳۹میلیون یورو .در مجموع میتوان گفت
هزینه برآوردشــده اجرای طرح  ۳هــزار و  ۵۳۹میلیون
یورو بوده اســت .در واقع در هفت سال نخست اجرای
پروژه  ۴۵درصد هزینه شــده و در چهار ســال بعدی تا
زمان راهاندازی نخستین واحد فرآیندی  ۵۵درصد هزینه
صورت گرفته اســت .در سال  ۹۳بهمنظور بهبود تأمین
مالی ترکیب سهامداران به این شکل تغییر یافت؛ شرکت
ملی پاالیش و پخش  ۱۷.۹درصد ،صندوق بازنشستگی
صنعت نفت  ۳۳.۱درصد و شــرکت نفــت و گاز تأمین
 ۴۹درصد .بر این اساس امکان دریافت تسهیالت مالی
از صندوق توســعه ملی فراهم شد که کمک شایانی به
ادامه طرح کرد.
به این نکته هم اشــاره بفرمایید که تحریم چقدر در روند

ساخت پاالیشگاه اخالل ایجاد کرد و برجام چه میزان کار را
تسریع بخشید؟

با توجــه به اینکه طراحی بنیــادی و خرید دانش
فنی در ســالهای قبل از تحریم انجام شــده بود تأثیر
تحریــم از نظر کمی اندک بود  ،اما در برخی بخشهای
مربوط به تجهیزات حیاتی تأثیر گذاشت .در زمان برجام
امکان تأمین تجهیزات مهیا شــد ،در شرایطی که برجام
وجود نداشــت چند ماه راهاندازی به تأخیر میافتاد ،زیرا
تجهیزات جایگزین کارآیی الزم را نداشت و رفع اشکال
آنها توسط کارشناسان ایران نیاز به صرف چند ماه وقت
بود.
مســیر حرکت وزارت نفت را در سالهای گذشته چگونه

ارزیابی میکنید؟

عملکرد مصرف روزانه گاز در کشــور حدود ۵۰۰
میلیــون مترمکعب اســت .این عدد معــادل  ۳میلیون
و  ۷۷۰هزار بشــکه فرآورده نفتی اســت و با الگوهای
موجود پاالیشــی ایران این میزان فراورده نیاز به تصفیه
 ۵میلیون بشــکه در روز نفت خام اســت؛ موضوعی که
هــم از نظر امکان تولید و هم ســرمایهگذاری پاالیش
غیرممکن اســت .یعنی نیاز به  ۲۵پاالیشگاه با ظرفیت
 ۲۰۰هزار بشکه در روز دارد ،بنابراین سرمایهگذاری در
میدانهای گازی کشور اولویت نخست صنعت نفت بوده
است و مســیر حرکت وزارت نفت در سالهای گذشته
عقالنی و براساس مصالح کشور بوده است و اکنون نیز
اولویت تأمین نیاز داخلی کشــور به انرژی باید براساس
توسعه صنعت گاز و گاز مایع باشد .اولویت بعدی توسعه
پاالیشــگاههای موجود بریی کاهش تولید نفت کوره و
تصفیه نفت کوره اســت .توسعه این پاالیشگاهها معادل
ایجاد دو پاالیشــگاه با ظرفیت  ۲۰۰هزار بشکه در روز
است ،یعنی با اجرای این طرحهای توسعهای  ۴۰۰بشکه

در مورد ساخت پاالیشــگاهها مسئله مهم ارزیابی
اقتصــادی اســت و حالتهای مختلف بایــد مطالعه و
بررسی شــود و با توجه به شرایط و امکان تأمین مالی،
بازار مصــرف ،ارزشافزوده و هزینــه عملیاتی بهترین
حالت انتخاب شــود .پاالیشــگاههای میعانات گازی به
دلیل ســادهتر بودن هزینه کمتری دارد که تقریب ًا نصف
هزینه یک پاالیشگاه نفت خام را دربر میگیرد ،بنابراین
در اولویت سرمایهگذاری قرار میگیرند؛ نوع محصوالت
نیز در انتخاب مؤثر اســت .پاالیشــگاه میعانات گازی
حــدود  ۹۶درصد گاز مایع ،بنزین ،ســوخت جت ،نفت
گاز و خوراک پتروشیمی تولید میکند و پاالیشگاههای
مــدرن نفت خــام  ۹۲درصد محصوالت فــوق و ماده
اولیه روغــن تولید میکنند .با توجــه به افزایش حجم
در اثــر فرآیندهای کراکینگ حدود  ۱۲درصد نفت کوره
نیز تولید میشــود ،بنابراین در پاالیشــگاه مدرن نفت
خام در مورد هزینه ســاخت آن حدود ســه برابر ساخت
پاالیشــگاه میعانات گازی اســت .افزایش حجم وجود
دارد که در ارزیابی اقتصادی آثار قابل بررســی اســت.
در سیاســت پتروپاالیشگاهسازی ،وزارت نفت و شرکت
ملی پاالیش و پخش چه میزان تأثیرگذار بودند و میزان
تأمین خوراک پتروشیمیها توسط پاالیشگاههای موجود
چه پیشــرفتی کرد .برای مثال تا قبل از مصوب شــدن
پتروپاالیشگاهســازی در مجلــس ،ســتاره خلیجفارس
خوراک پتروشیمی تبریز و اراک را تأمین میکرده که بنا
بود تأمین خوراک دو پتروشــیمی دیگر یعنی اصفهان و
ماهشهر را نیز به عهده بگیرد.احداث پتروپاالیشگاه فکر
جدیدی نیســت و همزمان با راهاندازی اولین فاز پارس
جنوبی در کنار ســاخت پاالیشــگاه برای تولید بنزین و
نفت گاز مورد نیاز کشور ساخت پتروپاالیشگاه نیز مدنظر
قرار گرفت که به احداث پتروشیمی برزویه انجامید و در
ســال  ۸۶راهاندازی شد .از ســال  ۸۰مطالعات و سپس
طراحی آن آغاز شــد و حدود هفت سال مراحل مطالعه
اولیه طراحی بنیادی طراحی تفصیلی و اجرا طی شــد تا
در سال  ۸۶به بار بنشیند .این مجتمع یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان آروماتیک جهان است و هیدروکربنهای
سبکتر موجود در میعانات گازی به پتروشیمی دیگری
برای تولید الفینها ارســال میشــود.بنابراین سیاست
حمایت از پاالیشگاه و مجتمعهای پاالیشی و پتروشیمی
در وزارت نفت همواره برقرار بوده است .نمونههای دیگر
آن احداث سیستم تولید پروپیلن در پاالیشگاههای اراک
و آبادان و طرح ارتقای نفت کوره اصفهان است .کمبود
منابع مالی برای احداث واحدهای پاییندســتی را نباید
به عدم عالقه و انگیزه به ساخت چنین واحدهایی تعبیر
کرد .عموم کارشناســان از این مسائل و ریشههای آن
بهخوبی آگاهی دارند.
بهعنوان پرســش پایانی بفرمایید اگر در تکمیل ســتاره

خلیجفارس تسریع نمیشد ،صنعت نفت و پاالیش چه میزان

متضرر میگشت؟

به نظرم اگر در احداث پاالیشــگاه تسریع نمیشد
با توجه به رشــد مصرف بنزین واردات بیشتری صورت
میگرفــت و هزینههــای مالی نیز افزایــش مییافت.
اقدامهای انجامشده مخصوص ًا از زمانی که شرکت ملی
پاالیش و پخش توجه بیشــتری به اعمال مدیریت در
پاالیشــگاه ســتاره کرد نقش مؤثری در تکمیل پروژه
داشــت .بســیاری از تجهیزات خریداریشــده دارای
اشــکاالت زیادی در طراحی بود که سبب شد راهاندازی
واحد با تأخیر و مشــکالت بسیاری همراه باشد .در واقع
این اشــکاالت به مدیریت توانا ،باتجربه و بهرهگیری از
کارشناسان خبره نیاز داشت که این مشکالت با حمایت
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و تالش
کارشناسان پاالیشگاه برطرف شد.
سمیه مهدوی
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پاالیش و
پخش

شنبه  22شهریورماه 1399
شماره 736
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزیده
پاسخ زنگنه به نامه رئیس کمیسیون انرژی
مجلس درباره ساخت پتروپاالیشگاهها

وزیر نفت به نامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

درباره اجرایی شدن قانون پتروپاالیشگاهها پاسخ داد.

متن نامه بیژن زنگنه خطاب به فریدون عباسی دوانی ،رئیس
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به شرح زیر است:
«با سالم بازگشت به شماره نامه  ۳۶۱۲۷تاریخ سوم شهریور
 ۱۳۹۹جنابعالی در خصوص اطالعرســانی بــه متقاضیان برگزیده
برای بهرهمنــدی از تســهیالت قانون حمایت از توســعه صنایع
پاییندســتی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری
مردمی ،به اســتحضار میرســاند این وزارتخانه به استناد ماده ۱۰
آییننامه اجرایی قانون یاد شــده (مصوبه شــماره  ۱۳۸۴۷۴تاریخ
 ۲۹دی  ۱۳۹۸هیئت محترم وزیران) ،نســبت بــه ارزیابی توانایی
مالی ،تجربه و صالحیت فنی شــرکتهای مجری و متقاضی اقدام
کرد و مطابق بررســیهای صورت گرفته تعداد پنج تقاضای احداث
پاالیشگاه نفت خام ،سه تقاضای احداث واحدهای پاالیش میعانات
گازی با مجموع ظرفیت  )۲۴۰+ ۱۲۲۰( ۱۴۶۰هزار بشــکه در روز
و پیشبینی مجموع سرمایهگذاری  ۲۸۱۷۴میلیون دالر و همچنین
تعداد  ۱۲طرح بهینهســازی و ارتقای ک ّمــی و کیفی فرآوردههای
تولیدی پاالیشــگاههای موجود با پیشبینی سرمایهگذاری ۶۷۷۹
میلیون دالر حائز شرایط استفاده از مزایای آییننامه شناخته شدند.
(در مجموع ســرمایهگذاری برای همه طرحهای یادشده قریب ۳۵
میلیارد دالر برآورد شــده است) که اسامی طرحها و برآورد هزینه
ســرمایهگذاری به پیوست تقدیم میشــود.بر این اساس به استناد
ماده ( )۷آییننامه اجرایی آن قانون ،پذیرش  ۲۰طرح پیشــنهادی
برگزیده ،طی  ۱۶فقره مکاتبــه زودتر از موعد مقرر (در تاریخهای
 ۱۹مــرداد  ۱۳۹۹و  ۲۰مرداد  )۱۳۹۹توســط معاونت برنامهریزی
وزارت نفت به متقاضیان اعالم شده است .شایان ذکر است با توجه
به حکم ماده  ۱۶آییننامه اجرایی قانون یادشده و از آنجا که صدور
مجوز خوراک برای طرحهای یادشــده که این طرحها را محق به
اســتفاده از مزیت قانونی تنفس خوراک (اعطای تسهیالت مالی به
طرحها پس از شروع بهرهبرداری از آنها) میکند ،منوط به تصویب
جدول تنفس خوراک در هیئت امنای محترم صندوق توسعه است،
این وزارتخانه بهمنظور تســریع در تصویــب جدول تنفس خوراک
طی نامه شــماره / ۲۳۵۶ص/م تاریخ  ۳۱تیر  ۹۹خطاب به رئیس
محترم جمهوری و نامه شــماره  ۲۰.۲-۳۶۶تاریخ دوم شهریور ۹۹
خطاب به رئیس محترم دفتر و سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری
درخواست تســریع در برگزاری جلسه هیئت امنای صندوق توسعه
ملی را کرده اســت که پس از برگزاری جلسه آن صندق و تصویب
جدول یادشده ،صدور مجوز خوراک برای متقاضیان برگزیده صورت
خواهد پذیرفت».

ت المثنی
تشریح وضع صدور کارتهای سوخ 

ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتــی گفت:

درخواســتهای خردادماه برای کارت سوخت در حال تولید و ارسال
است و درخواســتهای مربوط به تیرماه حداکثر تا هفته آینده تولید
و صادر میشود.

فاطمه کاهی در تشــریح وضع نحوه صدور کارتهای سوخ 
ت
المثنی افزود :در شرایط کنونی حداکثر زمانی که برای صدور کارت
ســوخت در نظر گرفته شــده حدود سه ماه اســت.وی با تأکید بر
اینکه تنها در بخش بنزین کارت سوخت صادر نمیشود و در بخش
گازوئیل نیز کارت ســوخت صادر میکنیــم ،تصریح کرد :گازوئیل
به دلیل اینکه بیشــتر مربوط به خودروهای همگانی است و بهطور
طبیعــی در حملونقل نقش مهمی دارد ،از این رو کمترین زمان را
برای صدور کارت این نوع خودروها اختصاص میدهیم.
زمان صدور کارت سوخت به  ۲ماه میرسد

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد:
صدور کارت ســوخت بخش خودروهای عمومی گازوئیلی زیر ۲۰
روز صادر و ارسال میشود و هیچ تأخیری نیز تاکنون بهوجود نیامده
است .در حوزه بنزین نیز اولویتبندی صورت گرفته ،بهگونهای که
خودروهــای عمومی و وانتبارها کمتر از یک ماه کارت ســوخت
خود را دریافت کردند.کاهی درباره صدور کارت سوخت خودروهای
شــخصی و موتورسیکلتها گفت :تأخیر بهوجود آمده در این بخش
بوده که دلیل آن نیز شــیوع ویروس کروناست .تعهدی که وزارت
نفت برای صدور کارت ســوخت دارد ،حدود دو ماه بوده اســتو من
گمان میکنم تا مهرماه بــه حال عادی بازگردیم و بتوانیم طی دو
ماه کارت سوخت متقاضیان را صادر کنیم.
کارت سوخت مفقودی چند روز در جایگاه میماند؟

رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
با اشاره به کارتهای ســوخت مفقودی و سرنوشت آنها گفت :اگر
کارت هوشــمند ســوخت افراد در جایگاه بماند ،سه روز در همان
جایــگاه میماند و پس از این زمان ،بهمــدت یک هفته در نواحی
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نگهداری میشــود و
پــس از آن اگر صاحــب کارتش را دریافت نکرد ،باید درخواســت
المثنی بدهد.کاهی با بیان اینکه بیش از  ۵۰۰هزار کارت سوخت در
باجههای معطله پســت است ،گفت :علت این موضوع ممکن است
تغییر آدرس ،یا نقل و انتقال خودرو در ابتدای خرید ،یا دالیل دیگر
باشد که در این شرایط هموطنان میتوانند با مراجعه به پست و ارائه
مدارک شناسایی و خودرو ،کارت را دریافت کنند.
نیازی به تغییر نام کارت سوخت نیست

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در پاسخ به
پرسشــی درباره اینکه آیا نیاز اســت دارنده خودرو کارت سوخت را
به نام خود کند؟ گفت :اطالعاتی که در تراشــه کارت سوخت درج
شده مربوط به خودرو بوده ،اما اطالعاتی که روی کارت نوشته شده
مربوط به مالکی اســت که هنگام صــدور کارت مالک خودرو بوده
است و نیازی به تغییر نام آن نیست.

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه مراسم افتتاح سه طرح صنعت نفت در هفته دولت؛

اگردولتفعلینبودپاالیشگاهستارهخلیجفارس
هنوزساختهنشدهبود
استفاده نمیکنند یعنی  4میلیون نفر یا به بیان دیگر 1.3
دهم میلیون خانوار دسترســی به گاز طبیعی ندارند که
مصرف الپیجی ماهانه این خانوار  43هزار تن اســت،
ولــی االن ما روزی  5هزار تن الپیجی توزیع میکنیم
و باز هم به این خانوارها نمیرســد ،در واقع در ماجرای
توزیع الپیجی اتفاقی مشابه توزیع قیر میافتد که باعث
مصرف قیرعادی و خارج از چارچوب این سوخت میشود
و ما داریم برای ســاماندهی توزیــع الپیجی اقداماتی
میکنیم.

تاح ســه طرح صنعت نفت در هفته دولت ،گفت :در
دولت یازدهم و دوازدهم میزان تولید محصوالت پتروشیمی
به  25میلیون تن در سال رسید و واحد پتروشیمی بوشهر
ســومین واحدی بود که در عســلویه پس از پتروشیمی
میاندوآب و کاتالیست لرستان به بهرهبرداری رسید .در این
راستا طرحهای زیاد دیگری نیز در آینده افتتاح خوهد شد.
مثال طرح بیدبلند 2که برای جمعآوری گازهای مشــعل با
سرمایهگذاری  2میلیارد دالر در حال راهاندازی است.

وی گفت :اگرچه تحریمها فشــار میآورد اما چرخ
صنعت نفــت میچرخد و ما در حال کمک به توســعه
کشــور هســتیم و در برابر تحریمها مقاومت میکنیم.
برای مثال در این شــرایط ســخت همچنان طرحهای
گازرسانی روستایی ،طرحهای توســعه پارس جنوبی و
نگه داشــت و تولید نفت از میادیــن نفتی همه در حال
اجراســت.زنگنه افزود :در سال  43 ،92درصد از سوخت
نیروگاهها ســوخت مایع بود یعنی مــا  18میلیارد دالر
سوخت مایع در نیروگاهها میسوزاندیم که این مقدار برابر
با  27میلیارد لیتر بود ،اما با توسعه فازهای پارس جنوبی
و گازرسانی به نیروگاهها امسال تنها  10درصد سوخت
مایع در نیروگاهها استفاده میکنیم .این موضوع را درنظر
داشته باشید که تقاضای نیروگاهها در این سالها حدود
 5درصد نیز افزایش پیدا کرده اســت.وزیر نفت گفت :در
شرایط کمبود گاز در کشور ما فقط میتوانیم تراز مصرف
نیروگاهها را تغییر دهیم ،زیرا نیروگاهها دو سوختی هستند
و هم از سوخت مایع و هم از گاز استفاده میکنند و اصال
و ابدا اجازه نمیدهیم گاز مصرفی در خانهها قطع شود .در
حال حاضر تمامی نیروگاهها جز نیروگاه کنارک و چابهار
به شبکه گاز سراسری وصل هستند.
صادرات گاز ایران  15میلیارد متر مکعب در سال است

وی گفــت :درباره میدان گازی کشــف شــده در
ترکیه باید میزان گاز موجود در میادین توســط نهادهای
بینالمللی اعالم شــود .طبق اعالم خــود ترکها این
میادین  320میلیــارد مترمکعب گاز ذخیــره درجا دارد
که از این مقدار حــدود  230میلیارد مترمکعب آن قابل
اســتحصال اســت که اگر این مقدار را  20سال و 365
روز تقسیم کنید میشــود ،روزی  30میلیون مترمکعب
گاز طبیعی یعنی میدان کشف شــده در ترکیه میتواند
روزانه  30میلیون مترمکعب گاز این کشور را تأمین کند.
زنگنه توضیح داد :اما نکته قابل مالحظه این اســت که
این میدان در دریاست و سرمایهگذاری در دریا هم گران
اســت و هم به تکنولوژی باال نیاز دارد .از طرفی در حال
نیاز ترکیه به گاز حــدود  130میلیون مترمکعب در روز
اســت در نتیجه این  30میلیون مترمکعب تنها میتواند
بخشی از نیاز ترکیه را تأمین کند.وزیر نفت افزود :در حال
حاضر صادرات گاز ایران به  15میلیارد مترمکعب رسیده
اســت .ما االن به عراق روزانه  50میلیون مترمکعب گاز
صادر میکنیم که البته در زمســتان این مقدار کمتر هم
میشود .برای صادرات گاز به پاکستان نیز آمادگی الزم
را داریم ،ولی طرف مقابل حاضــر به خرید گاز از ایران
نیســت.وی گفت :ما به دلیل اعمال تحریمها نتوانستیم
واحدهای الانجی را توســعه دهیم و االن با قیمتی که
الانجی در بازار جهانی دارد هیچ بخش خصوصی حاضر
به ســرمایهگذاری در این حوزه نیست .البته ما به دنبال
توسعه مینی الانجیها برای محصوالت داخلی از جمله
در راهآهن و لکوموتیوها هستیم .زیرا این طرح اقتصادی
است و میتوان با آمادهســازی مقدمات آن مثل نصب
مخازن الانجی در این صنعت استفاده کرد.
اگر دولت فعلی نبود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هنوز
ساخته نشده بود

زنگنه گفــت :منتقدان بنده حتی میگویند که من
بعد از عمری خدمت در نظام جمهوری اســامی خائن
هســتم و ســکوت من به این معنا نیست که من زبانی
برای پاســخگویی ندارم اما برای مصالح کشور سکوت
میکنم .طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به طور کامل
در زمان وزارت من برنامهریزی شــد و افزایش ظرفیت
پاالیشگاههای داخلی مثل بندرعباس نیز از اقدامات من
بود .به شما بگویم که کار احداث پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس را ما آغاز کردیم و در آخر نیز ما به اتمام رساندیم.
وزیر نفت گفت :اگر دولت نبود پاالیشــگاه ستاره خلیج
فارس هنوز ســاخته نشــده بود .برای احداث پاالیشگاه
خلیج فارس ما خــوندل خوردیم و فاز اول آن در دولت
یازدهم و دو فاز بعدی آن در دولت دوازدهم راهاندازی شد
که این موضوع در کنار پاالیشگاه سیراف هماکنون ما را
کمبود خوراک میعانات گازی مواجه کرده است.وی گفت:
متأسفانه عدهای که اص ً
ال نمیدانند پتروپاالیشگاه چیست
یــا بورس و تنفس و خوراک به چه معناســت میگویند
که وزارت نفت با تعلل در اجرای قانون پتروپاالیشگاهها
فرصت تأمین مالی از بورس را از بین برده است ،در حالی
که ما به سرعت آئیننامه این قانون را تدوین کردهایم و

هجمه به قرارداد ایران و چین کار رسانههای خارجی
و دشمنان است

االن نیز اجرای آن منوط به تشکیل جلسه هیأت امنای
صندوق توسعه ملی است .این قانون اص ً
ال ربطی به بورس
ندارد و فرصتی از دست نرفته است.زنگنه همچنین اظهار
داشت :در قانون پتروپاالیشگاهها مسئولیت وزارت نفت
فقط اعطای تنفس خوراک است و هیچ وظیفه دیگری در
این حوزه نداریم منتهی یک عده نانشان در دعوا درست
کردن است و ما هم به احداث پاالیشگاهها اعتقاد داریم،
ولی مشکل این است کسی آن را توسعه نمیدهد.

جایگزینــی گاز با فراورده در نیروگاههاســت.وی گفت:
عملکرد ما در حوزه پتروشــیمی هم قابل قبول است و
توانستیم میزان صادرات محصوالت پتروشیمی را از 11
میلیارد دالر به  25میلیارد دالر برســانیم .البته به شــما
بگویم که توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی برعهده
وزارت نفت نیست و مسئولش وزارت صمت است .ما در
حال حاضر  5میلیارد تن خوراک به بخش پائیندســتی
پتروشیمیها میدهیم .شما کدام صنعت را سراغ دارید که
مانند صنعت نفت به اشتغال مملکت کمک کند.

وزیر نفت گفت :در مســیر احداث پاالیشــگاهها
مشــکالتی وجود دارد وگرنه از آن پاالیشگاه آناهیتای
کرمانشاه احداث نمیشود؟ و یا چرا طرحهای پتروشیمی
جنوب فارس اجرا نمیشود؟ پس حتما مشکالتی وجود
دارد که باید آنها را حل کنیم .در دولت یازدهم و دوازدهم
میزان صادرات فرآورده چهار برابر شــده است .اگر این
موضوع جلوگیری از خامفروشی نیست پس چیست .این
افزایش صادرات ناشــی از توسعه پاالیشگاهها به عالوه

زنگنه با اشاره به انتقادات مطرح شده ناظر به حذف
کارت سوخت و ســهمیهبندی بنزین در دوران ایشان و
احیای مجدد آن توضیــح داد :یک عده میگویند روزی
 40میلیون لیتر بنزین قاچاق میشــود و حتی میگویند
من کارت سوخت را حذف کردم .آیا اینها میتوانند برای
حرفشان یک سند بیاورند؟ کارت سوخت را من لغو نکردم
مســئول مبارزه با قاچاق بنزین هم من نیستم.وزیر نفت
گفت :در حال حاضر  5درصد از جمعیت ما از گاز طبیعی

توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی برعهده وزارت
نفت نیست

مسئول مبارزه با قاچاق بنزین من نیستم

وی با اشاره به قرارداد ایران و چین گفت :این همه
حساســیتی که درباره قرارداد با چین ایجاد شــده است
مشــکوک به نظر میرســد و از نظر من کار رسانههای
خارجی و دشمنان است .اگر آنها ادعا میکنند که قرارداد
با چین میخواهد یکطرفه بسته شود ،من همین جا اعالم
میکنم که حاضر هستیم همین قرارداد را با آنها ببندیم
یعنی اگر انگلیس هم حاضر باشد بیاید پای همین قرارداد
را امضــا کند و این امتیــازات را از ما بگیرد.زنگنه گفت:
اصال در بحثهای نفتی در قرارداد با چین امتیازاتی داده
نشده است و تعهدی انجام نشده است و فعال هر دو کشور
ابراز عالقه کردند .در حال حاضر تالش دشمن این است
کــه ایران را منزوی کند و از انزوای دولت ایران به ملت
ایران فشــار وارد کند .آنها دروغ میگویند با ملت ایران
کاری ندارند و مشکلشان با نظام اسالمی است.وزیر نفت
گفت :طرح طبقهبندی مشــاغل برای نیروی پیمانکاری
زارت نفت توسط وزارت راه ابالغ شده است .در این راستا
چهار شــرکت اصلی چهار کارگروه تشکیل میدهند تا
نیروهای پیمانکاری ذیل هر شرکتها وضعیتشان بهبود
یابد .برای اجرای بیمه تکمیلــی نیز ما تالش میکنیم
اقدامات زودتر انجام شود تا بتوانیم بخشی از هزینههای
نیروهای پیمانکاری را انجام دهیم.

نوبت اول

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيدهاشمي نژاد
()S.G.P.C

تجدیدمرتبهاولفراخوانمناقصهعمومي
(يك مرحله اي)

 -1شماره و موضوع مناقصه :تجدید مرتبه اول مناقصه شماره ( 980607تعمير و نگهداري
اماكن و تاسيســات مجتمع هاي مســكوني و آبرساني به مدت يكســال) با شماره فراخوان
 2099092134000025در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد).
 -2نام و نشاني مناقصه گزار :استان خراسان رضوي–كيلومتر  165جاده مشهد/سرخس-
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
 -3شــرايط مناقصه گر :كليه شــركت هاي داراي حداقل پايه  5رشته ساختمان و ابنيه از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 -4مهلت و آدرس دریافت اســناد :حداکثر تا ساعت  14مورخ  ، 99/07/02متقاضیان می
توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســامانه ستاد) به آدرس https://www.
 setadiran.irاســناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شــرکت نمایند .الزم به ذکر است کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و سایر مراحل
مناقصه ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام خواهد شد،
متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا ساعت  12مورخ 99/07/29
اسناد مناقصه تكميل شــده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال
نمایند.
 – 5ميزان و نوع تضمين شــركت در مناقصه :مبلغ  2.150.000.000ريال (دو میلیارد و
یکصد و پنجاه میلیون ریال) از انواع تضامين مجاز اعالم شــده در آيين نامه تضمين معامالت
دولتي مي باشد.
 -6زمان گشــايش پاكت ها :پاكت هاي مناقصه راس ســاعت  10مورخ  99/07/30در
حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل  2پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.
شماره مجوز؛ 1399.2981
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شنبه  22شهریورماه 1399
شماره 736
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

چشماندازبلندمدتوناخوشقیمتنفت
پریسا بطنی

چشمانداز بلندمدت قیمت نفت رو
به کاهش است .کرونا ویروس و چالش
های آن از یکســو ،کاهــش تقاضای
جهانــی و تهدیدهای انــرژی های نو
موجــب گردیــده که نفــت دورنمای
ناخوشی پیدا کند.
بــر این اســاس ،یک مؤسســه
اعتبارســنجی ،چشــمانداز بلندمــدت
قیمت نفت برای شــاخص دبلیوتیآی
را  ۵۰دالر برای هر بشــکه اعالم کرد.
به گزارش پایــگاه خبری اویلپرایس،
مؤسسه اعتبارســنجی فیچ برآورد خود
برای قیمت طوالنی مدت شاخص نفت
دبلیوتیآی را از  ۵۲دالر برای هر بشکه
به  ۵۰دالر برای هر بشــکه کاهش داد
که بیانگر شــکنندگی توازن بازار ،لبریز
بــودن ذخیرهســازیها ،کاهش قیمت
موردنیاز برای متعادل نگهداشتن بودجه
و ادامــه روند انتقال انرژی اســت.فیچ
همچنین چشــمانداز قیمت نفت خود
بــرای ســال  ۲۰۲۲را کاهش داد .این
نهاد انتظار دارد قیمت شاخص نفت خام
برنت در این سال به  ۵۰دالر برای هر
بشکه برســد .برآورد پیشین فیچ برای
این شــاخص  ۵۳دالر برای هر بشکه
بود.علت این کاهش بــرآورد ،افزایش
ذخیرهســازی نفت در پــی همهگیری
ویروس کرونا ،شکنندگی پویایی عرضه
و تقاضا و کاهش قیمت موردنیاز برای
متعادل نگهداشتن بودجه در بسیاری از
مناطق است.فیچ برآورد کرد که قیمت
شــاخص نفت خام دبلیوتیآی آمریکا
در ســال  ۲۰۲۲به طــور میانگین ۴۷
دالر برای هر بشکه باشد ،این در حالی
اســت که پیش از این انتظار میرفت
قیمت این شاخص در سال ۵۰ ،۲۰۲۲
دالر برای هر بشــکه باشد.این موسسه
اعتبارســنجی برآورد کرده که در نیمه
دوم ســال جاری میالدی و در ســال
 ۲۰۲۱از حجم ذخیرهســازیهای نفت
خام کاســته شود.فیچ تصریح کرد :جدا
از مبانــی ،قیمتهــای بلندمدت نفت
نشاندهنده تمایل موجود برای حرکت
به سوی منابع انرژی کمکربن است
سه دلیلی که چرا قیمت نفت به این
ی افزایش نمییابد
زود 

در همین حال ،شرایط کنونی بازار
نفت نگرانکننده اســت ،چراکه اخبار
خوب نمیتوانــد قیمتها را باال برده و
از طــرف دیگر انتظار میرود ،موجی از
اتفاقات منفی طی هفتههای آینده این
بازار را تحتالشعاع قرار دهد.به گزارش
دانش نفت به نقل از راشا تودی ،انتشار
خوب نتوانســته قیمت نفت را در بازار
جهانی افزایــش داده و از طرف دیگر
برخی رویدادهای منفــی بازار جهانی
نفت را طی هفتههای آینده تحت تاثیر

قــرار خواهد داد و همین امر شــرایط
نگرانکننــدهای را در بــازار به وجود
آورده اســت.علی رغم انتشار گزارشات
مثبت طی هفتههای گذشــته از جمله
کاهش نفت ذخیرهشــده کشــورها و
همچنین پایبند بــودن اعضای اوپک
به تعهدات خود در پایین نگه داشــتن
عرضه ،اما قیمــت نفت در بازار جهانی
نتوانسته افزایش چشمگیری را به ثبت
برســاند و همین امر کسانی که امیدوار
به افزایش قیمت بودهاند را ســرخورده
کرده اســت .از طرف دیگر حاال ورق
برگشــته و نگرانیهــای جدیــدی در
ســطح بازار جهانی ایجاد شــده است.
پس از آنکه قیمت نفت اخیرا کمی باال
رفت ،اما انتظار گــزارش منفی در باره
افزایش دوباره تعداد بیکاران در آمریکا
باعث شد تا شاهد بازگشت قیمت نفت
به ســطح حدود  40دالر در هر بشکه
باشــیم.در حالی در هفته منتهی به 15
آگوست تعداد افراد بیکارشده در آمریکا
از مرز  1.1میلیون نفر گذشت که هفته
قبل از آن تعداد آنها برای نخستین بار
از مــاه مارس به زیر یــک میلیون نفر
رســیده بود و بازار را نسبت به تقویت
روند بهبود اوضاع در پس کرونا امیدوار
کرده بود ،اما حاال شبهات جدی نسبت
بــه مداوم بودن رونــد بهبود اقتصادی
ایجاد شده اســت .طارق ظهیر ،عضو
چ کپیتال طی
هیات مدیره موسســه تای 
مصاحبهای بــا بلومبرگ گفت :با وجود
اخبار مثبت متعددی که طی هفتههای
گذشــته در باره کاهش نفت انبارشده
کشــورها اینکه قیمت نتوانســت رشد
قابل توجهی داشته باشد ،خوب به نظر
نمیرســد.قیمت نتوانست صعود کند و
حاال بازار برگشــته و شاهد خطر پایین
آمدن قیمت هستیم.سطح نوسان قیمت
نفت در بازار بــه دوران پیش از کرونا
برگشــته و به نظر میرســد در شرایط
کنونی هیچ چیز نمیتواند بازار را تکان

دهد .در ادامه ســه دلیل ذکر میشود
ن میدهد که روند پایین ماندن
که نشا 
قیمت نفت ممکن اســت ،بسیار بیشتر
از آنچه که فعاالن بازار انتظار داشــتند
طول بکشد.
 -1دور جدید مازاد عرضه نفت به بازار

مازاد عرضه سنگین نفت در بازار
جهانی و کمبود فضا برای ذخیره سازی
نفت اصلیترین دلیلی بود که باعث شد
تا نخستین بار در تاریخ قیمت نفت در
ماه آوریل به زیر صفر سقوط کند .البته
شرایط کنونی خیلی بهتر از  4ماه پیش
اســت و به همین خاطر شــاهد بهبود
نســبی قیمت نفت در بــازار بودهایم،
اما نشــانههای نگرانکنندهای در بازار
پدیدار شــده اســت .علی رغــم آنکه
شاهد کاهش مازاد تولید و نفت ذخیره
شــده در آمریکا طی هفتههای گذشته
بودهایم ،اما سطح آن با میزان بحرانی
فاصله کمی دارد.بنا به گزارش سازمان
اطالعات انرژی آمریکا ،سطح نفت انبار
شــده در آمریکا در هفته منتهی به 24
جوالی به  10.6میلیون بشکه کاهش
یافتــه و در هفتههای بعد به ترتیب به
 4.5 ،7.4و  1.6میلیون بشــکه کاهش
یافته اســت .یک احتمال جدی وجود
دارد که این روند کاهشی تغییر کرده و
خیلی زود صعودی شود که این مسئله
تاثیر بســیار منفی بر روند رشد قیمت
نفت در بازار جهانی خواهد داشت.این
اتفاق نگرانکننده در حالی ممکن است
رخ دهد که اعضای اوپک پالس هم به
دنبال پایین آوردن میزان نفتی هستند
که از عرضه به بازار کاســته بودند .از
ابتدای ماه جاری اعضای اوپک پالس
میزان نفتی که قــرار بود از عرضه به
بــازار کم کننــد را دو میلیون بشــکه
پاییــن آورده و به  7.7میلیون بشــکه
در روز رساندهاند.هری تچیلیگوریان،
کارشــناس کاالهای اساسی بانک بی
ان پی پاریواس فرانسه طی مصاحبهای

با بلومبرگ گفت که این نگرانی وجود
دارد که افزایش عرضه از سوی اوپک
پالس با یک بهبــود تقاضا ناهمگن و
نامتوازن در بازار جهانی همزمان شود.
موسسه ریستاد انرژی هم هشدار داده
که ممکن است در پس افزایش عرضه
از ســوی اوپک پالس شاهد بازگشت
دوباره مازاد عرضه نفت به بازار باشیم.
در گزارش این موسســه آمده اســت:
اقــدام اوپکیها در افزایش تولید از ماه
آگوســت میتواند تاثیر معکوس داشته
باشــد؛ چراکه هنوز تا بهبود تقاضا در
بازار نفــت فاصله زیــادی باقی مانده
است.این موسسه پیش بینی کرده که
به طور کلی شــاهد مازاد عرضه کمی
در بازار خواهیم بود و تا دســامبر سال
 2020شــاهد کمبود عرضه نخواهیم
بود.عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی
عربستان هم با هدف کاهش نگرانیها
در بازار نسبت به اینکه افزایش عرضه
از ســوی اوپــک پالس بیــش از حد
زود بوده گفت که کشــورهایی که در
ماههای می و ژوئــن به طور کامل به
تعهد خود برای پاییــن آوردن عرضه
عمــل نکردهاند ،این اقــدام خود را با
پاییــن آوردن تولید طی ماههای آینده
جبران خواهند کرد .البته همه میدانیم
که هیــچ چیز در اوپک پالس تضمین
شده نیست.
-2نگرانیها نسبت به تداوم شیوع
کرونا

بخــش قابل توجهــی از افزایش
اخیر قیمت نفت مربوط به خوش بینی
نســبت به موفقیتآمیز بودن تالشها
برای ســاخت واکسن کرونا بوده است.
در واقع تالشهای جدی در راســتای
ساخت این واکســن در جهان صورت
گرفتــه و در حاضر  185تیم تحقیقاتی
به صــورت جدی در حال تحقیق برای
رســیدن به این مهم هستند 7 .واکسن
هم هــم اکنــون در مراحــل پایانی

تحقیقات قرار دارند.متأسفانه به صورت
کلی روند تولید واکسن با توجه به قرار
گرفتــن ایمنی آن در اولویت پروســه
بسیار طوالنی است؛ به طور مثال اخیرا
کشف شده است که واکسن تب دانگ
در حقیقت به شــدت گرفتن بیماری در
کودکانی که واکسینه شدهاند ،در زمان
ابتال منجر میشــود و یا همین مشکل
در واکسن ویروس سین فیشال تنفسی
نیــز وجود دارد .همین نکته اســت که
باعث شده بســیاری از کشورها ادعای
روسیه در ســاختن ویروس کرونا را با
شــک و تردید نگاه کنند.بــا توجه به
اینکه هیــچ زمانبندی مشــخص در
باره به نتیجه رســیدن تالشها برای
ســاخت یک واکسن ایمن و موثر برای
کرونا و توزیع آن در بازار جهانی وجود
ندارد ،اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت
نسبت به موج دوم شیوع کرونا به شدت
آسیبپذیر نشان میدهد.در حقیقت در
ماه گذشته اوپک پالس نسبت به روند
بهبــود اوضاع در بــازار جهانی نفت و
پایین بودن سرعت آن نسبت به میزان
مورد انتظار و افزایش خطر شکل گیری
موج دوم کرونا ابراز نگرانی کرد.
 -3توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

زمانی که ســرمایه گــذاران به
معادله نفت و انرژیهــای تجدیدپذیر
فکر میکنند معموال به این مسئله توجه
میکنند که چگونه کاهش قیمت نفت
در بازار جهانی روند توســعه و رفتن به
ســمت انرژیهای تجدیدپذیر را تحت
تاثیــر قرار خواهــد داد.در واقع به طور
کلی این مســئله میتواند درست باشد،
اما هیچ نشــانه مســتدلی وجود ندارد
کــه ثابت کند کاهــش قیمت نفت بر
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اثر منفی
گذاشته اســت .در واقع اتفاقی که رخ
داده برعکس بوده و در حالی که شیوع
ویروس کرونا تقاضا برای سوختهای
فســیلی را به شــدت کاهش داده ،اما
تقاضا بــرای انرژیهای تجدیدپذیر در
این مسیر افزایش یافته است.در حقیقت
موج کاهش شــدید ارزش داراییهای
شــرکتها در حوزه نفت و گاز نشــانه
مبرهنی بر این مسئله که مدیران نفتی
نهایتا به این نتیجه رسیدهاند که ممکن
اســت ،همان گونه که مدیران شرکت
نفت شــیل سه ســال پیش پیشبینی
کرده بودند ،قیمت نفت برای همیشــه
پاییــن بمانــد .بنابراین ممکن اســت
روزهای خــوش طرفــداران افزایش
قیمت نفت به شــماره افتاده باشد ،اما
در عین حال کاهش مداوم و قابل توجه
ســرمایه گذاری در پروژههای نفتی نیز
ممکن اســت ،نهایتا به کاهش عرضه
نفت به بازار منجر شــده که این مسئله
میتواند قیمت را افزایش دهد.

پیش بینی غولهای بازرگانی از تداوم حباب ذخایر نفت
شــرکتهای بازرگانی از نوسانات شــدید ناشی از
شــیوع پاندمی کووید  ۱۹در نیمه اول سال  ۲۰۲۰سود
بردند اما بــه دلیل ذخایر باال و روند ضعیف احیای تقاضا،
مسیر فعلی بازار چندان مطمئن به نظر نمی رسد.

مارکو دوناند  -مدیرعامل شرکت «مرکوریا انرژی
تریدینگ»  -به رویترز گفت :بازار پیچیده تر شده و هیچ
کس نمی داند تقاضا چه زمانــی بهبود پیدا خواهد کرد.
ســرمایه گذاران مالی انتظار دارند که در نیمه دوم سال
 ۲۰۲۱یا دسامبر سال  ۲۰۲۱تقاضا برای نفت بهبود پیدا
خواهد کرد .انتظار بازار این بود که در ســه ماهه چهارم
ذخایر نفت و فرآورده های نفتی سه تا چهار میلیون بشکه
در روز کاهش پیدا کند اما چنین اتفاقی روی نداده است.
در طــول دوره اوج قرنطینه در مــارس و آوریل ،معامله
گران ناچار شــدند با شــتاب یک میلیارد بشــکه نفت و
فرآورده های نفتی اضافی را در شرایطی که تقاضا وجود
نداشت ،ذخیره کنند .پس از آن اوپک و متحدانش کاهش
چشــمگیر تولید به صورت داوطلبانه را اعالم کردند که

به بهبــود قیمتهای نفت کمک کــرد.اوج گیری فعالیت
اقتصادی در ژوئن آغاز شــد اما روند احیا یکنواخت شده

است .برخی از واکســنهای کووید  ۱۹ساخته شده تحت
دوره های آزمایشــی قرار دارند اما کشورها ناچار شده اند

برخی از محدودیتها را برای مقابله با شیوع بیماری دوباره
وضع کنند.به گفته مدیرعامل مرکوریا ،سطح ذخایر شناور
دوباره افزایش پیدا کرده و این مسئله در مقطعی مشکل
ســاز خواهد شــد زیرا مازاد ذخایر عظیمی وجود دارد.بر
اســاس گزارش رویترز ،چین نقطه روشنی در بازار نفت
بود اما روند احیای این کشــور و سایر کشورهای جهان
برابر نبوده و برای حذف مازاد ذخایر نفت و فرآورده های
نفتی کافی نیست.به گفته سعد رحیم ،اقتصاددان شرکت
بازرگانی ترافیگورا ،آمریکا هــم با بیکاری باالیی مواجه
شده و بحران فزاینده اخراج باعث اوج گرفتن بیکاری می
شود .اگر چین دوباره صادرات فرآورده های نفتی را آغاز
کند ،فعالیت پاالیشــگاهی و تولید ســوختها به خصوص
بنزیــن کاهش بیشــتری پیدا می کند .فصــل رانندگی
تابستانی در نیمکره شــمالی بی رونق بود و حاشیه سود
تولید سوختهای تقطیری هفته گذشته در پایینترین سطح
از اوhیل ســال  ۲۰۰۰قرار داشت .سوختهایی مانند دیزل
نیمی از تولید یک پاالیشگاه را تشکیل می دهند.
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اخبار
توقف سرمایهگذاریها برای صادرات الانجی
در ۲۰۲۰

کاهش قیمت نفت و گاز بســیاری از برنامههای سرمایهگذاری در زمینه

ساخت تاسیسات صادرات الانجی را به حال تعلیق درآورد.

بــه گزارش خبرگزاری رویترز از لندن و نیویورک ،برخی منابع صنعتی
و مالــی اعالم کردند که در پی افت تقاضای انرژی بهدلیل شــیوع ویروس
همهگیری جهانی کرونا و سقوط بیسابقه قیمتهای انرژی برای نخستین
بــار در دو دهه اخیر ،در زمینــه صادرات گاز طبیعی مایعشــد ه (الانجی)
امسال هیچ پروژه جدیدی برای اجرا تأیید نشده است.بر خالف سال گذشته
میالدی که تعداد طرحهای مصوب برای ســاخت تأسیسات تولید الانجی
بهطور بیسابقهای افزایش یافت ،کاهش چشمگیر قیمت نفت و گاز در سال
 ۲۰۲۰شــرکتها را مجبور کرد پروژههای جدید خود را به تعویق بیندازند و
در تأسیسات موجود سرمایهگذاری کنند.شرکت مشاوره وود مکنزی در این
باره گفت :ســال  ۱۹۹۸آخرین سالی بود که هیچ طرح جدیدی برای ساخت
تأسیسات صادرات الانجی تصویب نشــد ،در حالی که برآوردهای آژانس
بینالمللی انرژی نشــان میدهد که در دو دهه گذشــته چنین شرایطی رخ
نداده اســت.پنج تحلیلگر سرمایهگذاری ،بانکداری و انرژی بر این باورند که
ی ( )FIDگرفته نمیشود ،در حالی
امسال تصمیمی برای سرمایهگذاری نهای 
که چهار منبــع دیگر پیشبینی کردند که حداکثر یک تــا دو مورد اجرایی
خواهد شــد.پیش از همهگیری ویروس کرونــا انتظار میرفت ظرفیتهای
جدید صادرات الانجی در سال  ۲۰۲۰میالدی مشابه رقم بیسابقه پارسال
و بیش از  ۷۰میلیون تن در سال باشد.
به پیشبینی وزیر انرژی روسیه

میانگین قیمت نفت سال آینده  ۵۰تا  ۵۵دالر
خواهد بود

وزیر انرژی روســیه پیشبینی کرد که میانگین قیمت نفت میتواند ۵۰

تا  ۵۵دالر برای هر بشکه باشد ،اما ممکن است با نوسانهایی همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مســکو ،الکساندر نواک اعالم کرد که
تقاضای جهانی نفت بهدلیل تأثیر همهگیری ویروس کرونا ،در امسال  ۹تا ۱۰
میلیون بشکه در روز کاهش مییابد.وی افزود :قیمتهای جهانی نفت خام
نیز میتواند بیش از این نیز بهبود یابد.وزیر انرژی روسیه در کنفرانسی آنالین
همچنین گفت :قیمت نفت سال آینده بهطور بالقوه میتواند به حدود  ۶۵دالر
برای هر بشــکه برســد ،اما انتظار داریم قیمت با نوسان همراه باشد.قیمت
نفت خام شــاخص برنت دریای شمال هماکنون حدود  ۴۴دالر در هر بشکه
معامله میشود.نواک در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا با پیشبینی گلدمن
ساکس مبنی بر اینکه قیمت نفت میتواند به  ۶۵دالر برای هر بشکه برسد،
موافق اســت ،گفت :این احتمال وجود دارد ،اما با احتیاط بیشتری شرایط را
زیر نظر میگیریم.وی گفت :در مقایسه با گلدمن ساکس ،پیشبینی به نسبت
مالیمتری برای ســال  ۲۰۲۱دارم .به نظر من میانگین قیمت نفت در سال
آینده میالدی میتواند  ۵۰تا  ۵۵دالر برای هر بشکه باشد ،اما ممکن است با
نوسانهایی هم روبهرو باشد.گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت نفت خام برنت
تا ســه ماه سوم سال  ۲۰۲۱به  ۶۵دالر برای هر بشکه و قیمت میانگین آن
در ســال آینده به  ۵۹دالر و  ۴۰سنت برسد.نواک انتظار دارد بتقاضای نفت
در سال آینده بهطور کامل بهبود مییابد.وی گفت :همزمان با بهبود اقتصاد
جهانی ،شرایط را بررسی و سطح تولید نفت را تعدیل میکنیم.

بیکرهیوز به دنبال آیندهای با انرژی کمکربن

پایین ماندن قیمتهای جهانی نفت خام ســبب شده است بیکرهیوز به

فکر اجرای طرحهای انرژی کمکربن بیفتد.

به گزارش خبرگزاری رویترز ،لورنزو سیمونلی ،مدیرعامل بیکرهیوز روز
سهشنبه ( ۱۸شهریورماه) گفت :این شرکت در حال بررسی مشتریانی است
که برای انتقال به آیندهای کمکربن آماده میشوند و قصد دارد جای پای خود
را فراتــر از ارائه خدمات میدانهای نفت و گاز ،تقویت کند.وی در کنفرانس
مدیران انرژی بارکلی با تأکید بیشــتر بر انتقال انــرژی و فناوری مورد نیاز
برای حرکت به سوی انرژیهای تجدیدپذیر گفت :این شرکت به کم کردن
خدمات و تجهیزات میدانهای نفتی خود ادامه خواهد داد ،این شرکت پیش
از ایــن نیز بعضی از داراییهای مربوط به میدانهــای نفتی را واگذار کرده
است.این تغییر راهبردی در حالی انجام میشود که مشتریان بیشتری متعهد
به استفاده کمتر از کربن میشوند و رشد انرژیهای تجدیدپذیری مانند باد و
خورشید سرعت میگیرد.بیکرهیوز اعالم کرد که در نظر دارد تا سال ۲۰۵۰
میالدی مقدار انتشــار کربن خالص خود را به صفر برساند.بیکرهیوز در حال
تطبیق خود با کاهش ســرعت تقاضای نفت است ،زیرا همهگیری ویروس
کرونا و جنگ قیمتی کوتاه مدت سبب شد بزرگترین مشتریان این شرکت
تهیه تجهیزات را متوقف کنند ،از سرعت پروژههای جدید نفت و گاز طبیعی
مایعشده (الانجی) خود بکاهند و کارکنانشان را کاهش دهند.

عربستان سومین تامین کننده نفت چین شد

صادرات نفت خام عربســتان به چین در ماه جوالی کاهش یافت و این

کشــور را برای نخستین بار در دو سال گذشــته به سومین تامین کننده نفت
چین تبدیل کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از رویترز ،صادرات نفت خام عربســتان
به چین در ماه جوالی کاهش یافت و این کشــور را برای نخستین بار در دو
ســال گذشته به سومین تامین کننده نفت چین تبدیل کرد.آمار اداره گمرک
چین امروز نشــان داد عربستان ماه گذشــته میالدی  5.36میلیون تن نفت
به این کشور ارســال کرد که معادل  1.26میلیون بشکه نفت در روز است.
این رقم در ماه ژوئن  8.88میلیون تن و در ماه جوالی ســال گذشته 6.99
میلیون تن بوده است.روســیه ،بزرگ ترین صادرکننده نفت به چین در ماه
جوالی بوده که  7.38میلیون تن یا  1.74میلیون بشــکه در روز نفت به این
کشور صادر کرده اســت.عراق ،دومین تامین کننده نفت چین بود که 5.79
میلیون تن نفت به پکن فروخته اســت.ایران در ماه جوالی  498هزار و 26
تن نفت به چین فروخته اســت که بیش از  46درصد از مدت مشابه پارسال
کمتر اســت.رقم صادرات نفت ایران به چین در بازه ژانویه تا جوالی ( 7ماه
نخست سال) بیش از  2.197میلیون تن است که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  81.6درصد کمتر است .ایران هشتمین صادرکننده نفت به چین به شمار
می رود.
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خرب مهم
رئیسجمهوری:

کشور در مسیر رشد و توسعه قرار دارد

اقتصادی قرار گرفته است.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،دکتر حســن روحانی ،روز چهارشــنبه ۱۹ ،شــهریورماه در
نشست هیئت وزیران با اشاره به اقدامهای دولت در مسیر رونق تولید
و توســعه کشور گفت :اقدامهای انجامشــده در حوزههای مختلف از
جمله صنعت ،کشــاورزی و خدمات ،نشــان میدهد که مردم تحت
تاثیر تحریم و وحشــت از کرونا نیســتند و با رعایت اصول بهداشتی
همه توان خود را برای پیشــرفت و آبادانی کشــور بــهکار گرفتهاند.
وی بــا قدردانی از ایســتادگی و مقاومت ملت ایران در مقابل فشــار
اقتصادی و تحریمهای ظالمانه دشمن ،افزود :ملت بزرگ ایران ،همه
قوا ،کارگزاران و مسئوالن دســتگاههای اجرایی همه توان خود را در
شــرایط ســخت کنونی بهکار گرفتهاند و باوجود اینکه در هفت ماهه
گذشــته همزمان با تحریم و ویروس کرونا مواجه بودیم ،خوشبختانه
کشــورمان در ماههای تیر و مرداد در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته
اســت.رئیسجمهوری با بیان اینکه این هفته ،بیستوســومین هفت ه
افتتاح طرحهای را ملی خواهیم داشــت ،تصریــح کرد :در این مدت
باوجود همه مشــکالت اقتصادی تا جایی که توانستیم به واحدهایی
که صدمه دیدهاند و مستاجرانی که برای ودیعه مسکن مشکل داشتند
وام پرداخــت کردهایم و تالش کردیم ســهام عدالت آزاد شــود و در
اختیار مردم قرار گیرد.روحانی عنوان کرد :در سال جهش تولید از همه
مســئوالن میخواهم که با همه توان رونق تولید و باالتر از آن جهش
تولید را بهعنوان اولویت و هدف بزرگ قرار دهند.

اخبار
مجري طرح نگهداشت و افزايش توليدنفت شركت نفت مناطق مركزي ايران:

نخستین چاه در اجرای طرح نگهداشت و افزایش
تولید در نفت مناطق مرکزی ایران تولیدی شد

نخستین چاه در اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید در نفت مناطق

مرکزی ایران تولیدی شد.

مجري طرح نگهداشــت و افزايش توليد نفت شــرکت نفت مناطق
مرکزی ایران گفت :نخســتین حلقه چاه توســعهای در اجرای طرح توسعه
میادین نفتی غرب کشــور در گستره عملیاتی این شــرکت در میدان دانان
حفاری وبه تولید اولیه رســید.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران؛ پرويز صالح وند،با اشاره به انجام موفقیتآمیزعملیات حفاری
چاه شماره ۱۰دانان گفت :این شرکت در راستاي اجرای طرحهای نگهداشت
و افزایش تولید میادین نفتی کشــور که از ســوی شــرکت ملی نفت ایران
تدوینشده اســت پروژههای نفت شهر ،دانان و سعادتآباد را در استانهای
کرمانشاه ،ایالم و فارس در دست اجرا دارد.وی با توضیح اینکه میدان نفتی
دانان در  ۳۰کیلومتری جنوب شرقی دهلران در استان ایالم واقعشده است،
اظهار کرد :چاه پیشگفته در عمق ســه هزار و ۶۲۰متری حفر و با تولید دو
هزار و  ۲۰۰بشکه در روز به تولید مطلوب رسیده که نسبت ب ه پیش بینیها،
افزایشــی بیش از دو برابردارد.صالح وند بيان داشــت :از ویژگیهای اجرای
طرحهای توسعهای حفظ ،نگهداشت و افزایش تولید با استفاده از دانش فنی
و توان متخصصان ،پیمانکاران و سازندگان قطعات و تجهیزات ساخت داخل
است که در شرایط تحریم بااتکا به منابع و توانمندیهای کشور اجرا میگردد.
مجري طرح نگهداشــت و افزايش توليد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
افزود :بر اساس برنامهریزیهای انجامشده ،عمليات حفاری یازده حلقه چاه
در میدان نفتی دانان در دستور کار قرار دارد و نفت استحصالشده از چاههای
این میدان از طریق خطــوط لوله به واحد بهرهبرداری و نمکزدایی دهلران
انتقال خواهد یافت.
باهدف ازدیاد برداشت از میادین مشترک؛

پروژه برقرسانی به آبان و پایدار غرب در حال
انجام میباشد
پروژه برقرسانی به آبان و پایدار غرب در حال انجام میباشد.

با تالش متخصصان ایرانی پروژه برقرســانی به میادین آبان و پایدار
غرب همســو با برنامه ازدياد برداشت در ميادين مشترك در دست اجراست.
پروژه برقرســانی به طرح توسعه ميدان هاي مشترک آبان و پایدار غرب در
گستره عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به همت پیمانکاران توانمند
داخلی و باصرفه جويي اقتصادی  ۴۲ميليون يورويي در دســت اجرا است.به
گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران؛ مدير مهندســي
و ســاختمان این شرکت گفت :تأمین انرژی موردنیاز تلمبههای درونچاهی
باهدف شتاب بخشی به طرح توسعه این میدانها بهمنظور افزایش تولید به
میزان  ۳۵هزار بشکه در روز صورت میگیرد.پيمان ايماني افزود :در راستای
توسعه ،ارتقا و بهینهسازی شبکه برق موجود در میدان پایدار غرب و همچنین
احداث شــبکه برق جدید در میدان آبان برای برقرسانی به  ۳۸حلقه چاه به
 ۲۵مگاوات انرژی جهت نصب پمپهای درونچاهی نیاز است که این مهم
در قالب دو پروژه مســتقل و طی برگزاری دو مناقصه درآذرماه سال گذشته
از ســوی شــرکت نفت مناطق مرکزی به پیمانکاران داخلی واگذار شد.وی
اظهار کرد :تأمین این میزان انرژی با مشــارکت بخش خصوصی عالوه بر
صرفهجویی اقتصــادی و جلوگیری از خروج ارز از کشــور مبتنی برجهش
تولید و بهرهگیری از توان داخلی ،اهتمام اســتفاده از تولیدات ساخت داخل و
ایجاد فرصتهای شغلی را در پی داشت.اين عضو هيأت مديره افزود :تأمین
برق طرح توسعه ميادين مشــترک آبان و پایدار غرب از طریق ایجاد بالغبر
 ۵۰كيلومتر زيرســاخت شبكه برق انجام میشود.مدير مهندسي و ساختمان
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پایان خاطرنشان کرد :باوجود شیوع
بیماری کرونا ،افزایش نرخ ارز و کار در شرایط سخت و طاقتفرسای منطقه،
تالش بر این است تا پایان آذرماه سال جاری پروژه برقرسانی به این میادین
تکمیل و در مدار قرار گیرد.
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مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در دومین کنفرانس بینالمللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد:

نوآوریوکارآفرینینیازمندزیرساختهایفرهنگیاست
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری :اکنون زمان افول نوآوری بزرگ رادیکال و جایگزینی و ظهور نوآوری خدمت افزاست

رئیسجمهــوری گفت :باوجود همه مشــکالت ناشــی از تحریم
و ویروس کرونا ،خوشــبختانه کشــور در دو ماه گذشته در مسیر رشد

نشاني :تهران -خيابان فاطمي -خيابان يكم -كوچه سمندر  -پالك  - 7واحد سوم

نشانی اینترنتی:

مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی،
در دومین کنفرانس بینالمللــی نوآوری در
مدیریت کســب و کار و اقتصاد درخصوص
نــوآوری خدمت افزا در تعالی کســب و کار
گفت :نوآوریهای مختلفی وجود دارد از جمله،
نوآوری ســاختاری یا معماری گونه ،نوآوری
تدریجی کــه در اثر تجمیع انبارههای دانش
و به صورت کم کم ایجاد میشــود و نوآوری
رادیکال یا انفجاری یا انقالبی که یکباره اتفاق
میافتد و اثرات بســیار بزرگی را به جای می
گذارد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان
مدیریــت صنعتی؛ دکتــر ابوالفضل کیانی
بختیاری بــا بیان اینکه نــوآوری رادیکال
به صورت الهام بخشــی بوده و به صورت
انقالبی ظهــور میکند و قبل از آن تحقیق
و پژوهشی انجام نشده است ،افزود :نو آوری
دیگــری به نام نو آوری تحــول آفرین نیز
وجود دارد که بنیان شــکن یا بنیان برافکن
اســت ،زیرا با اتفاق افتادن این نو آوری در
ساختار کســب و کار تغییر و تحول زیادی
ایجاد میشود و ممکن است برخی از کسب
و کارها را از چرخه خارج کنند و کسب و کار
جدیدی به وجود آورند.مدیرعامل ســازمان
مدیریت صنعتی یادآور شد :نوآوری ساختاری
نیز بازار پســند است و با یک تغییر ظاهری
کوچــک میتواند بــازار جدیــدی را برای
خود خلق کنــد .همچنین نوآوری تدریجی
بازار کمتری را بدســت میآورد و در زمینه
تکنولوژی نیز به صورت مقطعی پیش می
رود .امــا نوآوری رادیکال ،هم در تکنولوژی
و هم در بازار ،ســرآمد بــوده و در نوآوری
تحول آفرین نیز تکنولوژی بسیاری به کار
گرفته شــده و از بازار نیز سهم خوبی دارد.
کیانی بختیاری خاطر نشان کرد :قرون ۱۹
و ۲۰را میتــوان قرون نو آوری و اختراعات
بزرگ و تکنولوژهای رادیکال دانست ،البته
در قرن  21نیز تلفن هوشمند ،اینترنت اشیا،
خانه های هوشــمند ،شبکه های اجتماعی؛
خودروهای هیبریدی ،پرینتر ســه بعدی و
حتی غذاهای مصنوعی ساخته شده اند که
همگی جزو نوآوری های رادیکال بوده اند.
وی ادامه داد :اکنون سوال اینجاست که آیا
عصر نوآوری و نو آوری رادیکال به سر آمده
یــا میتوان به آن امیدوار بود؟ کما اینکه در
دوران گذشته هنر ،ادبیات ،شعر و علوم پایه

از جنس آدم های نوآور بودند و باید دید می
توان از این دســت افراد را در امروز داشــته
باشــیم و آیا عصر نوآوری های رادیکال به
پایان رسیده است؟به گفته کیانی بختیاری،
برای این موضوع موافقان و مخالفانی وجود
داشتند .موافقان میگویند در قرن  19و 20
شــاهد ظهور تکنولوژی ها و نوآوری هایی
بودیم که تاریخ بشــر را متحول کردهاند .در
واقع در زمینه نوآوری رادیکال ،فضا فراهم
است و کارهای بزرگ در قالب هسته های
بزرگ نمایان و امکان ادامه آن وجود دارد .اما
مخالفان می گویند هر آنچه که اکنون داریم
در قالب شالوده اختراعات و کارهای گذشته
سوار شــده و اکنون هسته های کوچک و
پوستههای بزرگ باقیمانده است .در واقع هر
آنچه که تولید میشــود به نحوی بر ستون
ها و پایههای نوآوری هــای رادیکال قرار
میگیرد و مدام هم تقویت می شــود.بنا به
گفته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،با
انجام یک مقایسه می بینیم که اکنون میزان
نوآوری ســاختاری و تحول آفرین افزایش
یافته و میزان رادیــکال بودن تکنولوژیها
نیز در حال کاهش اســت .اما به لحاظ تاثیر
نوآوری رادیکال ،از قرن بیستم ،تکنولوژی

انسان محوری ،فرآیند

محوری و به کارگیری فناوری
شرط الزم و کافی برای

توسعه نوآوری خدمتکاران

محسوب میشود کسب و کارها
میباید برای بهرهبرداری از
نوآوریهای خدمت افزا در

مسیر تعالی خود گام بردارد

باال بــود اما امروز به ســمت نوآوریهایی
میرویم که میزان تاثیرگذاری آنها بر زندگی
بشر به ویژه کســب و کار بسیار زیاد است.
در واقــع اکنون زمان افــول نوآوری بزرگ
رادیکال و جایگزینی و ظهور نوآوری خدمت
افزاست.دکتر کیانی ادامه داد :از سوی دیگر
اگر محصول ســنتی که حاصــل نو آوری
تدریجی اســت با نوآوری در خدمات باهم
ادغام شــوند یک خدمت افزایی اتفاق می
افتد که تاثیر آن در مکانیک و الکترونیک یا
صنایع هوشمند مشهود بوده و یک خروجی
در نوآوری را که از جنس خدمت است ایجاد
نموده است .در واقع نوآوری خود را در قالب

خدمت در صنایع نشــان میدهد .عالوه بر
آن نــوآوری خدمتافزا در آموزش نیز وجود
دارد و باید در یک پلتفرم سرویس ارائه دهد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی تاکید
نمود :اکنون به دلیل شــیوع کرونا به سمت
پلتفرم در فضای مجازی رفته ایم و این تاثیر
خدمت افزایی شــکل گرفته است .در حال
حاضر آموزش در همه جا به صورت رایگان
برای همه انجام می شــود .نوآوری خدمت
افزا در آموزش نیز به این صورت اســت که
ارائه مطالب آموزشــی در سطح گسترده و
بدون هیچگونه محدودیــت در هر زمان و
مکان و رایگان انجام می شــود .همچنین
یادگیــری و ارائه مباحث در قالب مســائل
واقعی و ملموس ،یادگیری از طریق شبکه
ها و یادگیری از طریق انتقال تجارب صورت
می گیرد.وی افــزود :اما خدمات نوآورانه در
سیستمهای کمک آموزشی الکترونیکی نیز
از جدیدترین آموزشهای موثر یعنی استفاده
از مفاهیم مرتبط با بازی در طراحی دورههای
آموزشی است .درهمآمیزی فناوری اطالعات
سیستمهای فناوری اطالعات ،سیستمهای
شــبیه ســازی و ارائه بازخورد فوری باعث
ایحاد یک فرصت عالی برای افزایش بازدهی

آموزش و یادگیری افراد در مسائل شبیه به
محیط واقعی کسب و کار می شود .در واقع
مشاوره خدمتافزا که نوعی مشاوره مجازی
اســت شــامل مطالعه روندها و شاخصها،
تحلیلهــای مدیریتی و اقتصــادی ،منابع
علمــی ،گزارشهاف مســتندات کاربردی،
دســتورالعملها و فرآیندهای کاربردی و ...
است.کیانی بختیاری در ادامه به مولفههای
بنیادیــن در انقالب چهارم صنعتی اشــاره
نمود که شــامل اینترنت اشیا ،فناوریهای
توانمندســاز صنعت ،سیســتمهای سایبر
فیزیکــی ،کالن داده بالکچیــن و رایانش
ابری اســت.وی افزود :نوآوری خدمات ابزار
و گروههای شــغلی نوظهور شــامل طراح
اکوسیستم سایبری متخصص کالن داده و
تحلیل داده ،آموزشگاه آموزش دهنده ربات،
معمــار فرهنگ مجازی ،یکپارچه ســازی
هوش مصنوعی داده ها و استعدادها ،طراح
پلتفرمهای کســب و کار ،طراح پلتفرمها و
اکوسیستم آموزشــی ،متخصص تولید ارز
دیجیتال ،متخصص مدیریت شــبکه های
اجتماعــی و  ...اســت و رویکردهای بهبود
نوآوری خدمت افزا در کســب و کار شامل
انسان محور فرایند محور و ابزار محور بودن
است.کیانی با بیان چهار توصیه برای توسعه
نــوآوری تدریجی در بنگاه اظهار داشــت:
نخست اینکه فرهنگ نوآوری را در تمامی
سطوح بنگاه توسعه دهیم زیرا گاهی نوآورانه
ترین ایده ها از پایین ترین الیه های سازمان
پیشــنهاد می شوند .دوم اینکه مهارت های
الزم بــرای تفکر نوآورانه را در کل کارکنان
سازمان توسعه دهیم .سوم از دانش و تجربه
مشتریان به عنوان منابع مهم نوآوری استفاده
کنیم و چهارم ریســک پذیر باشیم و فقط
امروز را نبینم.مدیرعامل ســازمان مدیریت
صنعتی در پایان تاکید نمود :در نهایت باید
گفت که فرهنگ آموختنی است و برخی از
مقولهها همچون نوآوری و کارآفرینی و غیره
مقوله هایی هســتند که با زیرساخت های
فرهنگی باید در ســنین پایین آموزش داده
شود .انســان محوری ،فرآیند محوری و به
کارگیری فناوری شــرط الزم و کافی برای
توسعه نوآوری خدمتکاران محسوب میشود
کســب و کارها میباید برای بهرهبرداری از
نوآوریهای خدمت افزا در مسیر تعالی خود
گام بردارد.

شروط مشتری گاز ایران برای تمدید قرارداد؛

ترکیه:قیمترقابتیترومنعطفتریپیشنهادکنید!
یک مقــام بلندپایــه وزارت انرژی

ما مذاکرات را درباره تمدید یا

ترکیه اعــام کرد که کشــورش انتظار

یافتن یک گزینه واردات دیگر

دارد اگر صادرکننــدگان گاز می خواهند

آغاز کرده ایم .تصمیم ما به

قراردادهای بلندمدت را تمدید کنند ،قیمت

این بستگی خواهد داشت که

رقابتی تر و منعطف تری به این کشــور
پیشنهاد کنند.

بیــش از  ۲۵درصد از قراردادهای
گازی بلندمــدت ترکیه در ســال آینده
منقضی می شود که شامل واردات خط
لوله ای از گازپروم روســیه و شــرکت
ســوکار آذربایجان و یک قــرارداد گاز
طبیعی مایع با نیجریه اســت.این مقام
وزارت انرژی ترکیه به خبرنگاران گفت:
رقابت از ســوی  LNGارزان آمریکا و
احتمــال آغاز تولید گاز ترکیه در دریای
سیاه ،دینامیک بازار را تغییر داده است.
قراردادهــای گازی قدیمــی که اغلب
بر اســاس قیمت نفت بود و خریداران
را ملزم می کرد اگر ســهمیه خریدشان
را به طور کامل انجــام ندهند ،جریمه
شــوند ،دیگر مطابق با واقعیتهای بازار
نیســت و قیمتها باید بر اساس شرایط
هابهای بزرگ گاز تنظیم شوند.این مقام
ترکیــه ای که مایل نبــود نامش فاش
شود ،گفت :ما مذاکرات را درباره تمدید
یا یافتن یک گزینــه واردات دیگر آغاز
کــرده ایم .تصمیم ما به این بســتگی

صادرکنندگان با پیشنهادهای
قدیمی به سراغ ما بیایند

یا پیشنهادهای رقابتی تر و

انعطاف پذیر داشته باشند.
در صورت اول ،تصور نمی

کنم قراردادهای فعلی ادامه
پیدا کنند

خواهد داشــت کــه صادرکننــدگان با
پیشــنهادهای قدیمی به سراغ ما بیایند
یا پیشنهادهای رقابتی تر و انعطاف پذیر
داشته باشند .در صورت اول ،تصور نمی
کنم قراردادهــای فعلی ادامه پیدا کنند.
ترکیه برای تامین عمده نیازهای نفت و
گاز خود به واردات متکی است و در نیمه
اول امســال ،واردات ترکیه از روسیه و

ایران کاهش یافت و در مقابل خریدش
از جمهوری آذربایجان و آمریکا افزایش
چشمگیری داشــت.این مقام ترکیه ای
گفت :آمریکا یکباره دومین صادرکننده
بزرگ  LNGبه بازار ترکیه در نیمه اول
سال  ۲۰۲۰شــد و دلیل اصلی آن هم
رقابتــی بودن باالی آن بــود.در حالی
که مصرف گاز ترکیــه با وجود حرکت

به سوی اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر
و گزینه هایی مانند نیروی هســته ای
افزایش پیدا خواهد کرد ،اما کشــف ماه
گذشــته یک میدان بــزرگ گازی در
دریای سیاه راه را به سوی تولید داخلی
گشــود.ترکیه می گوید این میدان ۳۲۰
میلیــارد متر مکعب گاز قابل برداشــت
دارد و فاتح دونمــز ،وزیر انرژی ترکیه

ماه گذشــته گفت :آمار نشان می دهد
با ادامه فعالیت حفاری ،کشف بیشتری
انجام خواهد گرفت.بر اســاس گزارش
رویتــرز ،رجب طیــب اردوغان ،رییس
جمهور ترکیه اعالم کرده که کشورش
تولید گاز از اکتشــاف دریای سیاه را تا
سال  ۲۰۲۳آغاز می کند که با صدمین
ســالگرد جمهوری ترکیه مصادف است
اما این مقام ترکیــه گفت :تولید کامل
مدت طوالنیتری زمان خواهد برد .زمان
اعالم شــده برای نخستین تحویل گاز
است.

