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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

با انجام موفقیتآمیز آزمون عملکردی  ۲۱از  ۲۸روز به زودی محقق خواهد شد؛

بهرهبرداری رسمی از
میدان مشترک آذر

دکتر منوچهری :با توجه به پیشرفت  ۹۷درصدی طرح توسعه این میدان مشترک ،فاز نخست این طرح در دست بهرهبرداری
است و به زودی بهطور رسمی افتتاح میشود

سهم ساخت داخل در طرح توسعه میدان نفتی آذر  ۷۵درصد و سهم سرمایه انسانی بومی  ۵۵درصد است و در این طرح ۷۰
میلیون نفرساعت کار بیوقفه و بدون حادثه منجر به فوت ثبت شده است

شهرداری مشراگه جاده
دسترسی بهچاه  ۱۷۷مارون
را مسدود کرد!
واکنش شرکتهای نفت و گاز مارون و آغاجاری به
اقدام شهرداری مشراگه؛ مسدود کردن مسیر چاه ۱۷۷
مارون غیرقانونی و قابل پیگیری است
2

وزیر نفت تاکید کرد:

محدودیتی
در صادرات
مازوت
نداریم
4

2

در  ۷ماه نخست امسال محقق شد؛

درآمد  ۱.۴میلیارد
دالری ایران از محل
صادرات بنزین
4
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تحلیل
گفتمان

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

با انجام موفقیتآمیز آزمون عملکردی  ۲۱از  ۲۸روز؛

یادداشتمیهمان

دکترمنوچهری:میدانمشترکآذربهزودی
بهبهرهبرداریرسمیمیرسد

اعتماد وزارت نفت به شرکتهای داخلی،
زمینهساز رونق پایدار اقتصادی

دکتر علی خنیفر
مدیرعامل شرکت لولهسازی اهواز

طـرح احـداث خـط لوله گـوره  -جاسـک
بـه طـول  1100کیلومتـر و بـه قطـر  42اینـچ
کـه بـرای انتقـال یکمیلیـون بشـکه نفـت
خـام در روز از پایانـه نفتـي گـوره واقـع در
شـمال غـرب اسـتان بوشـهر بـه غـرب منطقه
جاسـك در سـاحل دريـاي عمان طراحی شـده
و در دسـت اجراسـت یکـی از بزرگتریـن و
مهمتریـن پروژههـای صنعـت نفـت ایـران
محسـوب میشـود .اگرچـه در رسـانهها ،بیشـتر روی جنبـه سیاسـی
موضـوع احـداث این خـط لوله ،یعنـی دور زدن تنگه هرمـز و بینیازی
کشـور از عبـور از تنگـه هرمـز بـرای صـادرات نفـت خـام در زمـان
ناآرامیهـای احتمالـی و حـوادث غیرمترقبـه در ایـن نقطه اسـتراتژیک
تأکیـد شـده اسـت امـا در واقـع این پـروژه میتوانـد با تنوعبخشـی به
مبـادی صادراتـی نفـت ایران ،نفـت را بهجـای خلیجفـارس ،در دریای
عمـان در اختیـار مشـتریان قـرار دهد و این بـه معنای بینیاز سـاختن
مشـتریان نفـت ایـران از عبـور از تنگـه هرمـز و خرید نفت با ریسـک
کمتـر و هزینـه حمـل پایینتـر اسـت کـه امتیـاز بزرگـی بـرای نفـت
ایـران محسـوب میشـود.
امـا از منظـری دیگـر ،احـداث خـط لولـه گـوره  -جاسـک در
شـرایط تحریـم ،فرصـت مسـاعدی بـرای ایجـاد رونـق اقتصـادی و
اشـتغالزایی در کشـور ایجـاد کـرده کـه در شـرایط رکـود حاصـل از
تحریمهـای ناعادالنـه غـرب و همچنین شـیوع ویروس کرونـا ،اتفاقی
بـزرگ و غنیمتـی قابلتأمـل اسـت .در واقع در شـرایطی کـه تحریم و
کرونـا دستبهدسـت هـم داده تـا برخـی پروژههـای اقتصادی کشـور
دچـار چالشهـای اجرایـی شـود ،خـط لوله گوره  -جاسـک بـه همت
تولیدکننـدگان ایرانـی و شـرکتهای داخلـی ،با سـرعت پیـش میرود
تـا مصـداق بـارزی از تأثیـرات و بـرکات توجـه بـه تولید ملی باشـد.
نقـش لولهسـازی اهـواز بهعنـوان یکـی از شـرکتهای
زیرمجموعـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری در تأمیـن لولههـای
پوشـشدار پـروژه عظیـم خـط انتقـال گـوره – جاسـک در شـرایط
تحریـم ،تقدیـر وزیـر محتـرم صنعـت ،معـدن و تجـارت را بـه خاطـر
فروریختـن دیوارهـای تحریـم در پی داشـت تـا همکاری این شـرکت
بـا سـایر شـرکتهای ایرانـی فعـال در ایـن پـروژه اثبات کنـد حمایت
از شـرکتهای داخلـی ،نهتنهـا بـی اثرکننـده تحریم اسـت ،بلکه نقش
مهمـی در ایجـاد رونـق اقتصـادی و رشـد و توسـعه صنعتی در کشـور
خواهد داشـت.
در مقاطعـی ،بیتوجهـی بـه برخـی شـرکتهای داخلـی در
حوزههـای مختلـف ازجملـه لولهسـازی موجـب شـد ایـن شـرکتها
بـا مشـکالتی مواجـه شـوند امـا در مقاطـع مهـم و حسـاس ،از زمـان
هشـت سـال دفـاع مقدس گرفتـه تا شـرایط تحریـم ناعادالنـه غرب،
شـرکتهای باسـابقه و دغدغـه منـد ،همـواره توانمندی خـود را اثبات
کـرده و تلاش داشـتهاند باری از روی دوش اقتصاد کشـور برداشـته و
در رشـد و رونـق اقتصـادی و ایجـاد اشـتغال سـهیم باشـند.
اگـر بـه شـرکتهای داخلـی اعتمـاد شـود و آنهـا در پروژههای
صنعتـی در حوزههـای مختلـف ازجملـه صنعـت نفـت فعـال شـوند،
نهتنهـا فرصـت مناسـبی بـرای بهرهگیری از تـوان و ظرفیـت و تجربه
بـاالی ایـن شـرکتها در داخـل کشـور فراهم میشـود ،بلکـه با حفظ
و حتـی رشـد اشـتغالزایی ،گام مهمـی در جهـت نیـل بـه اهـداف
عالیـه اقتصـادی کشـور برداشـته خواهـد شـد .هـر فرصـت کاری که
در اختیـار شـرکتهای داخلـی قـرار گیـرد ،بـه معنـای فراهم سـاختن
زمینـه اشـتغال بـرای تعـدادی از جوانـان و متخصصـان ایـن مرزوبوم
اسـت .این امـر بهویژه در اسـتانهایی همچون خوزسـتان که اشـتغال
بههیچوجـه متناسـب بـا ظرفیتهـا و امکانـات موجـود در این اسـتان
نیسـت ،از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت .لذا حمایت از شـرکتهای
داخلـی کـه البتـه بـه معنـای حمایـت مالـی نیسـت ،بلکـه بـه معنای
سـهیم کـردن ایـن شـرکتها در پروژههای صنعتی کشـور اسـت هم
در رشـد اقتصـادی کشـور ،هـم اشـتغالزایی ،هـم جهـش تولیـد ملی،
هـم رونـق اقتصـادی و هـم بیاثر کـردن تحریمهـا ،تأثیـری بیبدیل
خواهد داشـت.
اگـر بـاور کنیـم کـه برخـی از شـرکتهای داخلـی ،اگـر
موردحمایـت قـرار گیرنـد و بـه آنهـا اعتمـاد شـود ،تـوان باالیـی در
بینیـاز سـاختن کشـور از حضـور شـرکتهای خارجـی دارنـد ،آنـگاه
بـا تـداوم ایـن نگـرش حمایتی ،کـه خوشـبختانه در مجموعـه نفت در
پروژههایـی همچـون خـط لولـه گوره  -جاسـک یـا پـروژه  28مخزن
مناطـق نفتخیـز جنـوب و مـوارد مشـابه بـه منصـه ظهـور رسـیده،
زمینـه رشـد ایـن شـرکتها را به سـطح شـرکتهای بـزرگ فرامرزی
و حتـی فرامنطقـه ای فراهـم خواهیـم سـاخت که در نهایـت افتخاری
بـرای همیـن مـرز و بـوم خواهـد بود.
اگرچـه بعض ًا تحریـم ،بهاجبار موجب نگـرش مثبت مجموعههای
حاکمیتـی بـه شـرکتهای داخلـی میشـود و فرصتهایـی در اختیـار
تولیدکننـدگان ایرانـی قـرار میدهـد کـه در شـرایط بـدون تحریـم از
آنهـا سـلب میشـد امـا بااینوجـود تولیدکننـدگان ایرانـی ،حامـی
تحریـم نیسـتند و تمایـل دارند در شـرایط عـادی ،به تبـادل اطالعات
و کسـب فناوریهـای روز جهـان از شـرکتهای خارجـی بپردازنـد تـا
خـود را بـرای هر شـرایط دشـواری قویتـر کنند .در مجموع ،بسـیاری
از شـرکتهای ایرانـی در صـورت تـداوم اعتمـاد مسـئوالن ،چـه در
دوران تحریـم و چـه در دوران بـدون تحریـم ،توانایی دارنـد تجهیزات
موردنیـاز پروژههـا را بـا کمترین هزینـه و باالترین کیفیـت تولید کنند
و در اختیـار متقاضیـان قـرار دهنـد و روزبـهروز در جهـت ارتقـا فنی و
تخصصـی خـود بکوشـند؛ موضوعـی کـه کارنامـه عملکرد بسـیاری از
شـرکتهای داخلـی مؤید آن اسـت.

مدیرعامــل گروه اویــک ،از پایان

با توجه به پیشرفت ۹۷

موفقیتآمیز آزمــون عملکردی  ۲۱از ۲۸

درصدی طرح توسعه

روز تولید نهایی نفتخــام در میدان آذر
خبــر داد و گفت :با توجه به پیشــرفت

این میدان مشترک،

 ۹۷درصــدی طرح توســعه این میدان
مشــترک ،فاز نخست این طرح در دست

فاز نخست این طرح

غالمرضا منوچهری در گفتوگو با
خبرنگار شانا با تشریح آزمون عملکردی
 ۲۱از  ۲۸روز تولیــد نهایی نفتخام در
میــدان آذر افــزود :در قراردادهای بیع
متقابــل ( ،)Buy- backپــس از پایان
فعالیتهــا پیمانکار موظف اســت همه
چاهها و تأسیسات روسطحی را به مدت
 ۲۱روز از  ۲۸روز در حال تولید قرار دهد
که بر این اساس آزمون عملکردی میدان
آذر مطابق با مقدار هدفگذاریشــده در
چارچوب ویژگیهــای کیفی مندرج در
شرح کار جامع توسعه این میدان ،از ۲۴
آذرماه با تولید روزانه  ۶۵هزار بشکه نفت
خام آغاز شده اســت .وی با بیان اینکه
برداشــت نفت از میدان مشــترک آذر،
اسفندماه سال  ۱۳۹۵با تولید روزانه ۱۵
هزار بشکه نفت آغاز شد ،گفت :این رقم
ســال  ۱۳۹۶به  ۳۰هزار بشــکه در روز
رسید ،خوشبختانه هماکنون مقدار تولید
این میدان مشترک به  ۶۵هزار بشکه در
روز رسیده که بسیار مهم و تعیینکننده
است.

است و به زودی بهطور

بهرهبرداری اســت و بــه زودی بهطور

در دست بهرهبرداری

رسمی افتتاح میشود.

سرمایهگذاری  ۱.۴میلیارد یورویی در
میدان آذر

مدیرعامل گروه اویک هزینههای
اجرایی طرح توســعه میــدان آذر را ۱.۴
میلیارد یورو عنوان و تصریح کرد :قرارداد
توسعه میدان آذر با شرکتهای اویک و
سرمایهگذاری اهداف از یک سو و شرکت
ملی نفت ایران ازســوی دیگر ،مهرماه
 ۱۳۹۰امضــا و اواخر اســفندماه همان
سال مؤثر شــد که بخش خیرهکنندهای
از منابع مالی این طرح از طریق صندوق
توســعه ملی و بخشی دیگر نیز از طریق

رسمی افتتاح میشود

شــرکت اهداف و وامهای بانکی تأمین
شــده اســت .وی ادامه داد :شــرکت
توسعهدهنده (شرکت مهندسی و توسعه
سروک آذر) با مدیریت اویک توانست با
وجود دشــواریهای حاصل از تحریم و
همسو با آن مشکالت تأمین مالی و تهیه
تجهیزات ،آزمــون عملکرد این پروژه را
با موفقیت به پایان برســاند و نفت این
میــدان را بــا ویژگیهای قــراردادی،
تولیــد و با خطــوط لوله به تأسیســات
بهرهبرداری چشمهخوش ارسال کند .به
گفته منوچهــری ،اهمیت بهرهبرداری از
میدان آذر این است که پروژه این میدان
نفتی ،نخســتین پروژه ســرمایهگذاری
صندوق بازنشســتگی و رفــاه کارکنان
صنعت نفت و شــرکت ســرمایهگذاری
اهداف در حوزه باالدســتی است؛ از این
رو تکمیل و تحقق اهداف پیشبینیشده
در این طــرح ،میتواند ضمــن تأمین
منافــع خیرهکننده برای بازنشســتگان
عزیــز صنعت نفت ،برای ســرمایهگذار
نیز به دلیــل اجرای موفــق ،پروژهای
راهبردی و مهم باشــد .مدیرعامل گروه

سهم ساخت داخل در

طرح توسعه میدان نفتی
آذر  ۷۵درصد و سهم

سرمایه انسانی بومی ۵۵

درصد است و در این طرح
 ۷۰میلیون نفرساعت کار
بیوقفه و بدون حادثه

منجر به فوت ثبت شده است

اویک ،تعداد زیرپروژههای طرح توســعه
میدان مشــترک آذر را  ۳۲پروژه شامل
 ۱۰پروژه روســطحی ( )surfaceو ۲۲
پــروژه زیرســطحی ()sub-surface
برشــمرد و گفت :حفــر  ۱۹حلقه چاه،
ساخت تأسیسات سرچاهی و  ۸۰کیلومتر
خطوط لوله جریانی ،احداث  ۳۲۰کیلومتر
خط لوله صادرات نفت و گاز ،احداث ۶۱
کیلومتــر خط لوله انتقــال نفت جدید و
خط انتقال گاز که بــه واحد جمعآوری

گاز دهلــران ختم میشــود ،احداث ۲۹
کیلومترخط لوله انتقال آب به تأسیسات
واحــد فرآورش مرکزی و ســاخت یک
واحد پست برق معادل  ۱۳۲.۱۱کیلوولت
از جمله تأسیســات ساختهشــده در این
میدان است.
سهم  ۷۵درصدی ساخت داخل

مدیرعامــل گروه اویک ،ســهم
ســاخت داخل در طرح توســعه میدان
نفتی آذر را  ۷۵درصد و ســهم سرمایه
انسانی بومی را  ۵۵درصد خواند و افزود:
در این طرح  ۷۰میلیون نفرســاعت کار
بیوقفه و بــدون حادثه منجر به فوت
ثبت شده اســت ،همچنین این طرح با
وجود همه پیچیدگیها و دشواریهای
زمینشناســی ،نخســتین قرارداد بیع
متقابل اســت که بهطور کامل توسعه
آن ازسوی متخصصان ایرانی مدیریت
و اجرا شــده است ،بهویژه اینکه چالش
و ریســک باالیــی در حفــاری چاهها
وجود داشــت ،بهگونهای که میانگین
زمان عملیات حفر چاه در گام نخســت
افزون بر  ۵۵۰روز به طول میانجامید

کــه اکنون این بازه زمانی ،به  ۳۰۰روز
کاهش یافته و خوشبختانه گروه اویک
میتواند از تجربههایی که در توســعه
میدان آذر بهدست آورده است ،در توسعه
میدان چنگوله نیز اســتفاده کند.وی از
افتتــاح و بهرهبرداری رســمی از طرح
توســعه میدان آذر در آیندهای نزدیک
خبر داد و گفــت :تولید از این میدان از
طریق سیستم فرآورش مرکزی ()CPF
با ظرفیت عملکردی  ۷۱.۵هزار بشکه
نفت و  ۷۸میلیــون فوتمکعب گاز در
روز آغاز شده اســت.منوچهری ،تأمین
منافع ملی ،ایجاد فرصت اشتغال برای
نیروهــای بومی و رونــق اقتصادی و
توســعه زیرســاختها در منطقه ایالم
را از شــاخصهای برجســته اجــرای
طرح توســعه میدان نفتی آذر برشمرد
و تأکید کرد :بــا توجه به منویات مقام
معظم رهبری در نامگذاری امســال به
نام «جهش تولید» ،گروه اویک امسال
توانست حجم عظیمی از کار و فعالیت
را در مجموعــه خود ایجاد کند و رونق
دهد و با به نتیجه رســاندن طرحهای
بزرگــی همچون میــدان نفتی آذر ،در
جهش تولید نیز ســهم داشته باشد که
با توجه به افزایش تولید  ۶۵هزار بشکه
در روز از این میدان مشترک ،به بهترین
شکل ممکن وظیفه خود را به سرانجام
رساند.

شهرداری مشراگه جاده دسترسی بهچاه  ۱۷۷مارون را مسدود کرد!

واکنش شرکتهای نفت و گاز مارون و آغاجاری به اقدام شهرداری مشراگه؛ مسدود کردن مسیر چاه  ۱۷۷مارون غیرقانونی و قابل پیگیری است
شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز
مـارون اعلام کـرد کـه اقدامهـای اخیـر
شـهرداری مشـراگه در مسـدود کـردن
جـاده دسترسـی بـه چـاه  ۱۷۷مـارون،
غیرقانونـی اسـت و صرفنظـر از پیگـرد
قانونی ،سـبباختلال فرآینـد تولید نفت
و تحمیـل خسـارت هنگفـت بـه منابـع و
منافـع ملی شـده اسـت.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل
از شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز
جنـوب ،روابطعمومیهـای شـرکتهای
بهرهبـرداری نفـت و گاز مـارون و
بهرهبـرداری نفـت و گاز آغاجـاری
در پـی اقـدام شـهرداری مشـراگه در
مسدودسـازی مسـیر چـاه شـماره ۱۷۷
مـارون ،در اطالعیههـای جداگانـهای
بـه ایـن اقـدام غیرقانونی واکنش نشـان
دادنـد .در اطالعیـ ه شـرکت بهرهبرداری
نفـت و گاز مـارون در پاسـخ بـه ایـن
اقـدام ،آمده اسـت« :وفققانـون عمران
و نوسـازی شـهری ،شـمول عـوارض
نوسـازی ناظـر بـه اعیـان و عرصههـای
واقـع در محـدوده قانونـیشـهرها بـوده
و صالحیت شـوراهای اسلامی شـهرها
در وضـع عـوارض تنهـا در قبـال ارائـه
خدمـات متصـور اسـت بنابرایـن بـا
توجـه به خـارج بـودن چاه شـماره ۱۷۷
شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز مارون
از محـدوده قانونـی شـهر مشـراگه و

ارائـه نشـدن هرگونـه خدمـات ازسـوی
شـهرداریها بـه چاههای نفت براسـاس
ماهیـت آنهـا ،وصـول عـوارض از ایـن
بابازسـوی شـهرداری مشـراگه محمل
قانونـی نـدارد؛ کمـا اینکـه ایـن موضوع
در نشسـتی بـا حضور اسـتاندار ونماینده
شهرسـتان رامهرمـز و رامشـیر مطـرح و

اسـتدالل قانونـی شـرکت بهرهبـرداری
نفـت و گاز مـارونمـورد تأیید اسـتاندار
قـرار گرفـت ،از ایـن رو اقدامهـای اخیر
شـهرداری مشـراگه در مسـدود کـردن
جـاده دسترسـی بـه چـاه نفـت ،سـوء
اسـتفاده از مقـام خـود بـرای نیـل بـه
خواسـته غیرقانونی اسـت و صرفنظر از

پیگـرد قانونـی ،موجباتاختلال فرآیند
تولیـد نفـت و تحمیـل خسـارت هنگفت
بـه منابـع و منافـع ملـی عالوه بـر بروز
تبعـات سیاسـی و اقتصـادی را فراهـم
خواهـد آورد ».شـرکت بهرهبـرداری
نفـت وگاز آغاجـاری نیـز بـه ادعـای
شـهرداری مشـراگه واکنش نشـان داد و

در اطالعیـهای اعلام کـرد« :هیچگونه
اقـدام یـا عملیاتـی را در محـدوده
شـهر مشـراگه انجـام نـداده ،از ایـن رو
اظهارنظـر شـهردار مشـراگه مبنـی بـر
پرداخـت نکـردن عوارض ،فاقـد وجاهت
و مبنـای قانونـی بـوده و مراتـب بـه
اطلاع آن شـهرداری نیز رسـانده شـده
اسـت .شـرکت بهرهبرداری نفـت و گاز
آغاجـاری در حـوزه جغرافیایـی تحـت
پوشـش خـود ،تاکنـون بـه تعهـدات،
تکالیـف و وظایـف قانونـیاش عمـل
کـرده ،از ایـن رو انتظـار مـیرود ادارات
و سـازمانهای دولتـی و عمومـی
مطالبـات خـود را از مجـرا و راههـای
قانونـی پیگیـری کننـد و از هرگونـه
اقـدام و مطالبـات غیرقانونـی که سـبب
اختلال در فرآینـد تولیـد ثـروت ملـی
نفـت و تحمیـل خسـارتهای هنگفـت
بـه منافـع و منابـع ملـی و بـروز تبعـات
سیاسـی ،امنیتـی و اقتصـادی،همچنین
زمینهسـاز تبلیغـات جریانـات معانـد و
ضـد انقلاب میشـود ،اجتنـاب کننـد».
شـایان ذکر اسـت؛ چـاه شـماره  ۱۷۷در
حـوزه عملیاتـی شـرکت بهرهبـرداری
نفـت و گاز مـارون قـرار دارد کـه روز
دوشـنبه ( ۱۵دیمـاه  )۱۳۹۹مسـیر
دسترسـی بـه آن بهصـورت غیرقانونـی
ازسـوی شـهرداری مشـراگه مسـدود
شد.

گزارش

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

برنامه جدی دولت برای فروش روزانه نفت اعالم شد

محسن آقایی

فروش نفت ایران در دوران پساترامپ؛
 ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه

دوران پساترامپ
چنــد روز دیگر آغاز
می شــود .این یعنی
افــول جمهــوری
خواهــان و ورود
دموکراتها به کاخ ســفید .در این رفتن
و آمدن اما ســوالی که مطرح می شود
این است که آیا ایران می تواند به تولید
و صــادرات نفت در دوره برجام بازگردد.
شــوربختانه خروج آمریــکای بدعهد از
برجــام و تحریم همه جانبه صنعت نفت
ایران موجب شــد تا صادرات نفت ایران
به کمترین میزان خویش برســد .فشار
تحریمی ایاالت متحــده تا جایی پیش
رفت که صــادرات نفت تــا  200هزار
بشــکه در روز کاهش یافت و این مهم
درآمدهای ارزی کشور را به میزان قابل
توجهی کاهش داد .اینک و با کنار رفتن
ترامپ ،امیدهــا برای احیای برجام قوت
گرفته اســت هرچند ایران اعالم کرده
اســت که بر صادرات روزانه  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار بشــکه نفت و میعانات گازی
تمرکز جدی کرده است.
رئیسجمهــوری کشــورمان در
آخرین ســخنان خویش در این خصوص
روز چهارشــنبه ۱۷ ،دیماه در نشســت
هیئت دولت گفت :دولت مصمم اســت
ســال آینده روزانه  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
بشــکه نفت و میعانات بفروشد و توانش
هم وجــود دارد .دکتر حســن روحانی،
افزود :دولت مصمم اســت ســال آینده
روزانه  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت
و میعانات بفروشــد و قــدرت آن را هم
دارد .اگر این موضوع کنار گذاشــته شده

و به جای آن مالیات در نظر گرفته شــود
بدونشــک به مردم فشار خواهد آمد .در
همین حال ،علی ربیعی ،سخنگوی دولت
هم روز سهشــنبه ۱۶ ،دیماه در نشست
خبــری کــه از طریــق ویدئوکنفرانس
برگزار شــد ،گفت :ایران باید سهم خود
را در بازار جهانی نفت پس بگیرد و طبق
برنامهریزی  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه
نفت میفروشیم و به جای باال بردن نرخ
تســعیر در بودجه از تــاش دولت برای
فروش بیشــتر نفت که حق مردم ایران
اســت حمایت شــود .وی کاهش حجم
صادرات نفت را کمک به سهمیه سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) عنوان
کرد و گفت :افزایش پیشبینی قیمت ارز
که فشار بر قیمتهاست و افزایش درآمد

مالیات بر ارزش افزوده منجر به فشــار
بر تولیدکننده و مصرفکننده میشــود.
مجلس با کاهش حجم صادرات نفت در
بودجه ،افزایــش پیشبینی قیمت ارز در
بازار ،حذف حمایت از کاالهای اساســی
و افزایش درآمد ناشــی از مالیات ارزش
افــزوده آثارغیرقابــل پیشبینــی ایجاد
میکند .سخنگوی دولت افزود :در حالی
که از نظر دولت ایــن درآمد باید بهطور
کامل به مصرفکننده برگشت داده شود.
موضوع نــرخ ارز در بودجه اهمیتی ویژه
دارد و به همین لحاظ در دولت ســاعات
زیادی درباره نرخ تســعیر درآمد ارزی با
حساسیت ویژه بحث و بررسی شد .شاید
در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشــی
از صادرات نفت را پاسخ دهد ،اما براساس

تجارب و نظر کارشناسان بانکی ،تأثیر آن
را در نقدینگی نمیتــوان نادیده گرفت.
ربیعی با بیــان اینکه دولت منابع حاصل
از فروش نفت را  ۱۹۹هزار میلیارد تومان
پیشبینی کرده بــود و با این تصمیم به
 ۲۳۰هــزار میلیارد تومان افزایش خواهد
یافت ،گفت :رســمیت دادن به این نرخ
تســعیر در بودجه با توجه به توفیقهای
اخیــر در صدور نفت و فرآوردههای نفتی
و خنثی کردن تحریمها و احتمال کاهش
تحریم در ســال آینده به صالح کشــور
نیســت .بر این اســاس ،دولت همچنان
معتقد اســت که باید ســهم ایران را در
بــازار جهانی نفت پــس بگیریم و طبق
برنامهریزی بایــد  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
بشکه نفت بفروشیم و به جای باال بردن

نرخ تســعیر در بودجــه از تالش دولت
برای فروش بیشــتر نفت که حق مردم
ایران است حمایت شود .سخنگوی دولت
تصریح کرد :البته این تصمیم با افزایش
نرخ ارز مقدار ریالی حاصل از فروش نفت
را بیشتر از پیشبینی دولت در بودجه قرار
داده است .نظر دولت این است در بعضی
از موارد دیگر هم پیشبینیها غیرواقعی
است.
اما با وجود فوکوس دولت بر فروش
نفت در سقف  2.3میلیون بشکه در روز،
مجلس ســهم نفت در بودجه را بیش از
 ۱۰۰هــزار میلیارد تومــان کاهش داده
است .سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس شورای اسالمی در این خصوص
و دربــاره دالیل این مهــم گفت :این
کمیسیون ،سهم نفت در بودجه را بیش
از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان کاهش داد و
در حال جایگزینــی منابع درآمدی دیگر
به جای منابع نفتی یادشده است .رحیم
زارع ،با اشــاره به مصوبههای کمیسیون
تلفیــق بودجه  ۱۴۰۰گفــت :در الیحه
بودجه  ،۱۴۰۰دولت فروش  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار بشکه نفت را با قیمت  ۴۰دالر
پیشبینی کرده بود ،اما کمیسیون تلفیق
به موجب قانون برنامه ششــم توســعه
تصمیم گرفت ســهم صندوق توســعه
ملــی را  ۱۸درصد در بخــش نفت و تا
ســقف روزانه یک میلیون بشکه فروش
نفت در نظر گیرد .بر این اساس ،به نظر
می رسد رسیدن به ســقف صادرات دو
میلیون و  300هزار بشکه نفت و میعانات
گازی ،ماموریت ســخت دولت دوازدهم
در آخریــن ماههای صــدارت خویش
باشد.

بیانیه پایانی سیزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس
ســیزدهمین نشســت وزیران نفت و
انرژی کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو
اوپک شامگاه سهشنبه ( ۱۶دیماه) با صدور
بیانیهای به کار خود پایان داد.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
دبیرخانــه اوپک ،ســیزدهمین نشســت
وزیران نفــت و انرژی تولیدکنندگان عضو
و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) شامگاه سهشنبه ( ۱۳آذرماه)
از طریق ویدئوکنفرانس با حضور  ۲۳کشور
عضو با انتشــار بیانیهای به کار خود پایان
داد.در این نشست که یک روز پس از دور
نخســت مذاکرات در چهــارم ژانویه (۱۵
دیماه) ادامه یافت ،بر تعهد کشــورهای
تولیدکننده حاضــر در توافقنامه همکاری
(،)Declaration of Cooperation
منافع مشــترک کشــورهای تولیدکننده،
عرضه کارآمــد ،مقرونبهصرفه و مطمئن
برای مصرفکنندگان ،بازگشــت منصفانه
ســرمایهگذاری و بــازار پایــدار تأکیــد
شــد.افزون بر این ،توافق دهمین نشست
فوقالعاده تولیدکنندگان عضو و غیرعضو
اوپک در  ۱۲آوریــل  ۲۰۲۰برای کاهش
تدریجــی تولیــد نفت خــام و اجماع در
ششم ژوئن طی یازدهمین نشست وزارتی
اوپک پالس و نتایج دوازدهمین نشســت
وزارتــی این ائتالف در ســوم دســامبر
 ۲۰۲۰نیز مورد توجــه قرار گرفت.در این
نشســت ،بر وقایع بیسابقه سال  ۲۰۲۰و
تأثیر تکاندهنده ویروس همهگیر جهانی
کرونا بر اقتصــاد و بازارهای جهانی تأکید
و از کشــورهای شرکتکننده در توافقنامه
همکاری برای اجرای تاریخی بزرگترین
و طوالنیترین تعدیــل تولید نفت خام با
هدف رفع چالشهای عمده و شرایط بازار
در پی شیوع ویروس کرونا قدردانی شد.در

سیزدهمین نشســت وزیران نفت و انرژی
اوپک پالس یادآوری شــد که ســرعت
گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا ،اعمال
دوباره محدودیتهای ســختگیرانه رفت
و آمــد ،افزایش قرنطینههــا و تردیدهای
پیشرو سبب شکنندهتر شدن روند بهبود
اوضاع اقتصادی شــده است ،بهطوری که
انتظار میرود در سال  ۲۰۲۱میالدی این
شرایط نیز ادامه یابد.در این نشست مطرح
شد که بهتازگی شــرایط روانی بازار نفت
در پــی اجرای برنامههای واکسیناســیون
و بهبود شــرایط بازارهــای دارایی بهبود
یافته اســت ،اما به دلیل تقاضای ضعیف
و حاشــیه ســود پایین بخــش پاالیش و

دیگر تردیدهای اساسی ،همچنان بر لزوم
احتیاط تأکید شد.در این نشست بر تسهیل
تدریجی روزانه  ۲میلیون بشکهای اعضای
اوپــک پالس ،تنظیم ســرعت تســهیل
کاهش تولید بر اساس شرایط بازار ،توافق
دوازدهمین نشســت وزارتــی این ائتالف
برای تســهیل کاهش تولیــد روزانه ۵۰۰
هزار بشکهای در ماه ژانویه  ۲۰۲۱و تعدیل
کاهــش تولید از رقم روزانــه  ۷میلیون و
 ۷۰۰هزار بشکه به  ۷میلیون و  ۲۰۰هزار
بشکه در روز تأکید شد.تعدیل کاهش تولید
برای ماههای فوریه و مارس  ۲۰۲۱مطابق
سهمیه یادشده در جدول زیر اجرا میشود،
درباره تعدیــل تولید آوریل و ماههای پس

از آن در نشســت ماهانــه وزارتی اوپک
پالس و بر اســاس معیارهای توافقشده
در دوازدهمین نشست وزارتی این ائتالف
تصمیمگیری میشود.اعضا در این نشست
همچنین بر ضــرورت تداوم نظارت دقیق
بــر بنیانهای بــازار ،از جمله عرضه نفت
کشــورهای غیرعضو توافقنامه همکاری
و تأثیــر آن بر توازن بــازار جهانی نفت و
ثبات کلی بازار تأکید کردند.در این نشست
یادآوری شد که سطح پایبندی باالی اعضا
بهطــور قابل توجهی به توازن و ثبات بازار
کمک کرده است .کشورهای عضو و غیر
عضو اوپک از ماه مه تا نوامبر پارسال حدود
یک میلیارد و  ۹۰۰میلیون بشکه از عرضه

جهانی نفت کاســتهاند ،این رقم شــامل
کاهشهای داوطلبانه تولید هم میشود که
نقــش مهمی در بازگرداندن تعادل به بازار
نفت داشته اســت.در این نشست با تأکید
بر شــرایط استثنایی سال  ۲۰۲۰که تعادل
میانگین پنجساله ذخیرهسازیهای تجاری
نفت کشــورهای عضو ســازمان توسعه و
همکاریهای اقتصادی (اوئیسیدی) را بر
هم زد ،توصیه شد میانگین  ۲۰۱۵تا ۲۰۱۹
معیاری شــاخصتر است ،در حالی که آنها
اکنون حفظ میانگین پنجســاله اخیر را در
نظــر دارند.افزون بر این ،در ســیزدهمین
نشست وزارتی اوپک پالس از کشورهای
شرکتکننده ،بهویژه امارات متحده عربی
و آنگوال ،که فراتر از انتظار عمل کردهاند،
قدردانی شــد.در همین حــال ،بر اهمیت
پایبندی کامل به سهمیههای کاهش تولید
و جبران تخلفها مطابق موارد مطرحشده
در نشستهای یازدهم و دوازدهم وزیران
نفــت و انــرژی اوپک پــاس ،با هدف
بازگشت توازن به بازار نفت و جلوگیری از
تأخیر در این روند تأکید شد.در سیزدهمین
نشســت وزارتی اوپک پالس از اعضایی
که به ســهمیه کاهش تولیــد خود پایبند
نبودهاند خواسته شــد تا  ۱۵ژانویه ۲۰۲۱
( ۲۶دیماه) برنامههایشان را برای جبران
تخطی از سهمیه تولید به دبیرخانه اوپک
ارائه دهند.در این نشست مقرر شد نشست
بعدی کمیته مشــترک وزارتی نظارت بر
توافق اوپک و غیراوپک ( )JMMCســوم
فوریه  ۱۵( ۲۰۲۱بهمنماه) برگزار شود و
به دنبال آن نشســت بعدی این کمیته در
سوم مارس  ۱۳( ۲۰۲۱اسفندماه) و نشست
بعدی وزیــران نفت و انرژی تولیدکندگان
عضو و غیرعضــو اوپک چهــارم مارس
 ۱۴( ۲۰۲۱اسفندماه) برگزار شود.
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یادداشت
سهم وزارت نفت از درآمد صادرات  LPGو اتان

مالک شریعتی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه

درآمد صادرات گاز مایع فشــرده
 LPGو اتان در ســال آینده 67 ،هزار
میلیارد تومان برآورد شــده اســت که
 100درصد این بودجــه بدون مبنای
قانونــی و منطقی به جیب وزارت نفت
میرود ،درحالی که سهم این وزارتخانه
بایــد  14.5درصد باشــد .بر اســاس
صورت مالی شــرکت ملی گاز در سال
 ،98این شــرکت در مجموع  30هزار
میلیارد تومان از صادرات  LPGدرآمد
کسب کرده اســت که از این درآمد  10هزار میلیارد تومان به شرکت
ملی نفت و  20هزار میلیارد تومان به شــرکت ملی گاز تخصیص داده
شده است .تخصیص  100درصد درآمدهای حاصل از صادرات LPG
بین شــرکتهای تابعه وزارت نفت بدون هیچ مبنای قانونی و منطقی
صورت میگیرد و در واقع خال قانونی باعث شده است که تمام درآمد
صادرات  LPGبدون توجه به ســهم بودجه دولت و صندوق توسعه به
جیــب وزارت نفت برود .در نتیجه تعیین تکلیف ســهم بودجه دولت
و صندوق توســعه ملــی از درآمد صادرات  LPGباید در دســتور کار
کمیسیون تلفیق قرار گرفته و اصالحات الزم در این حوزه انجام شود.
در صورت پوشــش این خال قانونی و تعیین تکلیف شیوه توزیع درآمد
صادرات  LPGو اتان میتوان میزان قابل توجهی از کســری بودجه
دولت را از این طریق تامین کرد.
سهم وزارت نفت از درآمد صادراتی  LPGو اتان باید  14.5درصد
باشد نه  100درصد

بر اساس قانون ســهم وزارت نفت و شرکتهای تابعه از منابع
مالی حاصل از صادرات فرآوردههایــی همچون متان ،میعانات گازی
و نفت خام  14.5درصد اســت ،در نتیجه ســوال ما این است که چرا
ســهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی  LPGو اتان نیز  14.5درصد
تعیین نمیشود؟
طبق پیش بینی شرکت ملی گاز ،میزان درآمد حاصل از صادرات
 LPGو اتان در ســال  1400حدود  67هزار میلیارد تومان خواهد بود
که رقم قابل توجهی است .در نتیجه اگر سهم  14.5درصدی را برای
وزارت نفت در نظر بگیریــم ،از این  67هزار میلیارد تومان حدود 10
هــزار میلیارد تومان به وزارت نفت تخصیص داده شــده و مابقی 57
هــزار میلیارد تومان می تواند به خزانه دولت و صندوق توســعه ملی
تخصیص یابد .وی در پایان خاطرنشــان کــرد :حتی اگر  ۱۰۰درصد
منابع ســال  ۹۸را مجددا بــه وزارت نفت اختصاص دهیم ،باز هم ۳۷
هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی کشور باقی میماند که عمدتا
ناشــی از افزایش نرخ ارز است .در نتیجه تعیین تکلیف و اصالح شیوه
توزیع درآمد حاصل از صادرات  LPGو اتان میتواند به جبران کسری
بودجه دولت کمک کند.

اخبار نفت
نماه برگزار
نمایشگاه بینالمللی نفت ایران بهم 
میشود

بیســت و پنجمین نمایشــگاه بینالمللی نفــت ،گاز ،پاالیش و

پتروشیمی دوم تا پنجم بهمنماه امسال برگزار میشود.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی نفت ایران ،با عنایت
به حمایت ویژه دفتر رئیس جمهوری و وزیر صمت و موافقت رســمی
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی با برپایی نمایشگاههای
تخصصی با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی ،نظر به بهبود نسبی
وضعیت کرونا و موافقت وزارت نفت برای برگزاری نمایشــگاه ،ستاد
برگزاری نمایشــگاه براســاس هماهنگیهای بهعمل آمده با شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ،تاریخ دوم تا پنجم بهمنماه را به
عنوان زمان برگزاری اعالم میکند.بر این اساس ،شرکتهایی که در
مرحله پیشــین ،فرآیند جانمایی و ثبتنام را تکمیل و نهایی کردهاند،
برای تأیید حضور در این نمایشــگاه میتوانند از طریق ســتاد اجرایی
با شماره  ۴۲۹۱۷۰۰۰پیگیری کنند.شــایان یادآوری است متقاضیان
جدید حضور در نمایشگاه نیز میتوانند از طریق تماس با ستاد اجرایی
ثبتنام کنند.

تعمیر اساسی خط لوله انتقال گاز به کارخانه
انجیال ۴۰۰

مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز مــارون از انجام
تعمیرات اساسی خط لوله  ۲۰اینچ گاز کمکی غرب حد فاصل مجتمع
صنعتی شماره  ۱مارون تا کارخانه گاز و گاز مایع  ۴۰۰خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مارون ،حمید کاویان با اشــاره به انجام این پروژه در شــرایط سخت
محیطی ،گفت :این خط لوله  ۱۹کیلومتری ،حد فاصل مجتمع صنعتی
شــماره  ۱مارون تا کارخانه گاز و گاز مایع  ۴۰۰اســت و روزانه حدود
 ۱۰میلیون فــوت مکعب گاز را انتقال میدهــد.وی با بیان اینکه در
شرایط اضطراری از این خط لوله بهعنوان جایگزین خط اصلی انتقال
گاز مرحله نخست اســتفاده میشود ،ادامه داد :حفظ ایمنی و سالمت
فرآیندی آن همواره در دســتور کار قرار دارد تا خللی در فرآیند پایدار
تولید ایجاد نشــود.کاویان به اقدامهای تعمیراتی انجامشــده اشــاره
کرد و یادآور شــد :خط تخلیه و عملیــات توپکرانی را انجام دادیم و
خاکبرداری ،برشکاری و تعویض بیش از  ۶۰متر لوله در نقاط مختلف
خط لوله نیز پایان یافته است.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

وزیر نفت تاکید کرد:

اخبار نفت

محدودیتیدرصادراتمازوتنداریم

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:

کل جایگاههای عرضه نفتگاز کشور
فعال هستند

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به انتشار خبرهایی
درباره تعطیلی بعضی از جایگاههای نفتگاز در ساعاتی از شب گفت :کل جایگاههای
عرضه این فرآورده در کشور فعال هستند و هموطنان میتوانند موارد احتمالی را به
این شرکت گزارش کنند.

فاطمه کاهی در این باره به خبرنگار شــانا گفت :کل جایگاههای سوخت
کشــور موظف هستند شــبانهروزی به هموطنان ســوخت عرضه کنند و موارد
احتمالی توقف عرضه ســوخت در جایگاههای عرضــه نفتگاز احتما ًال موقت و
موردی و مربوط به پایان سوخت و سوختگیری دوباره مخازن جایگاه بوده است
کــه در این موارد هموطنان میتوانند بــه نزدیکترین جایگاه مراجعه کنند.وی
افزود :ســهمیه ســوخت موردنیاز ماهانه رانندگان خودروهای سنگین بر اساس
عملکرد و پیمایــش و بر مبنای اطالعات دریافتی از ســازمان راهداری ماهانه
در کارت ســوخت این دسته از خودروها شــارژ میشود.سخنگوی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد :با توجه به اینکه بهمنظور جلوگیری از قاچاق
سوخت ،کارت آزاد عرضه نفتگاز بهصورت محدود و تنها برای شرایط اضطراری
در اختیــار جایگاههای عرضه نفت گاز قرار گرفته ،الزم اســت هموطنان عزیز
بهویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین در نگهداری از کارت سوخت شخصی خود
دقت الزم را داشــته باشــند.کاهی گفت :هماکنون  ۲هزار و  ۸۰۰جایگاه عرضه
نفتگاز در کشور فعال اســت که همه این جایگاهها شبانهروزی فعا ل هستند و
به هموطنان بهویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین سوخت عرضه میکنند ،اما در
صورت بروز هرگونه مشکل و موارد تخلف احتمالی میتوانند طی تماس با سامانه
تلفنی  ۰۹۶۲۷این شرکت ،شکایت خود را طرح ،ثبت و پیگیری کنند.

خدمترسانی به روستاهای حریم خط لوله انتقال
نفت مارون ـ اصفهان

زمینه افزایش ســرعت اینترنت همراه اول با پیگیریهای مرکز انتقال نفت

شــماره  ۴مارون ـ اصفهان و همکاری مخابرات اســتان خوزستان در روستاهای
باالدست ایذه فراهم شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ـ منطقه اصفهان ،عبدالجلیل غالمی ،رئیس مرکز انتقال نفت شماره  ۴مارون -
اصفهان با اعالم این خبر گفت :بســتر این افزایش سرعت در ایستگاه رپیتر پنج
واقع در دره برفی شهر دهدز نصب و راهاندازی شد که در پی آن مرکز انتقال نفت،
دهستان رکعت ،شرکت بهرهبرداری کارون  ،۳حاشیه دریاچه سد کارون  ،۳جاده
بیناستانی خوزستان و اصفهان و روستاهای اطراف تحت پوشش اینترنت همراه
اول با ســرعت باال قرار گرفتند .وی اظهار کرد :با این اقدام افزون بر خوشحالی
اهالی منطقه ،دانشآموزان روستاهای محروم از نعمت داشتن اینترنت و دسترسی
آسان به آموزشهای مجازی مدارس خود بهرهمند شدند.
برای آسانسازی در جابهجایی مخزندارها محقق شد؛

موفقیت متخصصان شرکت پخش منطقه مرکزی در
ساخت کشنده ریلی

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه استان مرکزی از ساخت

وزیر نفت گفــت :در هیچکدام از

قاطعانه اعالم میکنم

نیروگاههای استانهای البرز ،تهران ،قم

که در هیچکدام از

و اصفهان مازوت مصرف نمیشود.

بیژن زنگنه ،وزیر نفت در حاشــیه
ســیزدهمین نشســت وزارتی نشست
اوپک پالس گفت :ما هیچ محدودیتی
برای صادرات مازوت نداریم؛ همانطور
که در تابســتان هم که مازوت بیشتری
داشــتیم ،تقریبــ ًا همــه مازوتمان را
صادر کردیم .اینکه در صادرات مازوت
محدودیــت داریم ،ادعــای بیپایهای
است.وزیر نفت افزود :مصرف گاز مردم
خیلی باالتــر از برآوردی بــوده که ما
داشتیم .بعضیهای فکر میکنند اگر در
و پنجره را بــاز بگذارند کرونا کاری به
آنها نــدارد.وی ادامه داد :قاطعانه اعالم
میکنم که در هیچکدام از نیروگاههای
اســتانهای البرز ،تهران ،قم و اصفهان
مازوت مصــرف نمیشــود .میگویند
مازوت تهران را خفه کرده است؛ اص ً
ال
در نیروگاههای اطــراف تهران مازوت
مصرف نمیشود.اســن عضــو کابینه
تصریح کرد :مصــرف مازوت اختراع ما
نیست ،آلودگی دارد اما در نیروگاههای
دنیا حــدود  ۴میلیارد لیتر از آن مصرف
میشود.
وزیر نفت :مایل نیستیم مازوت مصرف
شود

وزیر نفت مصرف کنونی روزانه گاز
کشور را بیش از  ۸۲۵میلیون مترمکعب
عنــوان کــرد و گفت :ما بــه هیچوجه
مایل نیســتیم مازوت مصرف شود ،اما
در نقاطی مجبور به این کار هســتند و
چارهای نداریم ،گازوئیل به باالترین حد
ممکن تحویل میشود و امکان تحویل
بیــش از آن وجود ندارد ،بحث صادرات
گازوئیل هم مطرح نیســت و مازاد این
فرآورده را تحویل میدهیم .بیژن زنگنه
روز یکشــنبه ۱۴ ،دیماه در نشســت
مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور
به میزبانی وزارت کشــور با اشــاره به

نیروگاههای استانهای

البرز ،تهران ،قم و اصفهان
مازوت مصرف نمیشود.

میگویند مازوت تهران را
خفه کرده است؛ اص ً
ال در

نیروگاههای اطراف تهران
مازوت مصرف نمیشود

افزایش مصرف گاز خانگی اظهار کرد:
یکی از دالیل ایــن افزایش باز کردن
پنجرههــا با این تصور اســت که کرونا
خارج میشود ،در صورتی که باید مردم
هــم دما را پایین بیاورند و هم از اتالف
انرژی خودداری کنند.
ضرورت مصرف بهینه گاز در ادارهها

زنگنــه بر رعایت هر چه بیشــتر
مصرف بهینه انــرژی در ادارهها تأکید
کــرد و افزود :مــا به هیچوجــه مایل
نیســتیم مازوت مصرف شــود ،اما در
نقاطی مجبــور به این کار هســتند و
چارهای نداریم ،گازوئیل هم در حداکثر
ممکن تحویل میشود و امکان تحویل
بیــش از آن وجود ندارد ،بحث صادرات
گازوئیل هم مطرح نیســت و مازاد این
فــرآورده را تحویل میدهیم ،نیروگاهها
باید بخشی از این فرآورده را از مخازن
دریافت کنند .وی در ادامه با اشــاره به
سخنان اســتاندار تهران مبنی بر اینکه
مصرف خانگی گاز در تهران  ۱۵درصد
افزایش یافته که  ۲درصد آن مربوط به

در حال حاضر میزان

تولید مازوت در کشور

حدود  ۶۵میلیون لیتر در

روز است که از این میزان
حدود  ۱۵میلیون لیتر

در روز به مصرف داخل

میرسد و  ۵٠میلیون لیتر
آن نیز صادر میشود

اشــتراکهای جدید است ،تصریح
کــرد :افزایــش  ۱۵درصــدی مصرف
غیرطبیعــی اســت و هیچ دســتگاهی
نمیتواند هیچ برنامهریزی برای افزایش
مصرف ساالنه داشته باشد.
مشکلی در صادرات مازوت نداریم

در همیــن حال ،یک مقام آگاه در
صنعت نفت گفــت :برخالف اظهارات
رئیــس ســازمان محیط زیســت ،در

هیچ فصلی مشــکل صــادرات مازوت
نداشــتهایم و در حال حاضر نیز روازنه
حــدود  ۵٠میلیون لیتر مــازوت روانه
بازارهای صادراتی میشــود.یک مقام
آگاه در صنعــت نفت کشــور گفتوگو
با خبرنگار مهر دربــاره وضعیت تولید،
مصــرف و صادرات مازوت در کشــور
گفت :در حال حاضر میزان تولید مازوت
در کشــور حدود  ۶۵میلیون لیتر در روز
است که از این میزان حدود  ۱۵میلیون
لیتر در روز به مصرف داخل میرســد و
 ۵٠میلیون لیتر آن نیز صادر میشود.وی
با تاکید بر اینکه نباید هر موضوعی را به
تحریم ارتبــاط دهیم تصریح کرد :هیچ
مشــکلی در روند صادرات فرآوردههای
نفتی به ویژه مازوت وجود ندارد .نه تنها
در حال حاضر ،بلکه هیچ گاه مشــکلی
در زمینــه صادرات این فــرآورده وجود
نداشته و در تمامی فصول و شرایط ،در
بازارهای منطقه مشتری خودش را دارد.
این مقام مسئول افزود :مازوت در حال
حاضر به مقاصد افغانســتان ،پاکستان،

عــراق و برخــی دیگر از کشــورهای
همسایه صادر میشود.وی تصریح کرد:
اگر محدودیتهای تحریمی ،مشــکلی
برای صادرات مــازوت ایجاد کرده بود،
باید در تابســتان که مصرف برق رو به
فزونی گذاشته و نیروگاهها با تمام توان
در حال تولید برق هســتند از مازوت به
عنوان سوخت دوم اســتفاده میکردند
اما در تابســتان ســوخت نیروگاههای
کشــور به طور کامل از گاز اســت و به
هیچ عنوان و در هیچ کجا از ســوخت
مــازوت در بخش نیروگاهی اســتفاده
نمیشــود .بنابراین اینکه گفته میشود
به دلیل تحریــم و محدودیت صادراتی
مازوت نیروگاهها از این سوخت استفاده
میکنند کام ً
ال کذب است.این در حالی
اســت که عیســی کالنتــری ،معاون
رئیــس جمهــوری و رئیس ســازمان
محیط زیســت در مصاحبــه با یکی از
روزنامههای تهران ،درباره علت تشدید
آلودگی هوای تهران مدعی شده بود که
به دلیــل محدودیتهای تحریمی ،انبار
پاالیشگاهها پر از مازوت شده به طوری
که در آســتانه تعطیلــی بودن؛ چون نه
میتوانســتند مازوت را مصرف کنند و
نه صادر ،بــه ناچار نیروگاهها به مازوت
ســوزاندن روی آوردند و گرفتار هوای
آلوده شدیم.

کشــنده ریلی مخزندار راهآهن در انبار نفت سردار شــهید رحیم آنجفی به دست
توانمند متخصصان این منطقه خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه استان مرکزی ،سعید جمشیدی به قیمت باالی وینچ ریلی برای جابهجایی
مخزندارهای راهآهن اشاره کرد و گفت :کشنده ریلی با هزینه کم در این منطقه
ســاخته شده و آماده بهرهبرداری اســت .وی به زمان ساخت این دستگاه اشاره
کرد و گفت :ســاخت این دســتگاه حدود  ۵۰روز زمان بــرد و کارکرد آن برای
جابهجایی حداکثر  ۹واگن خالی به کمک یک دســتگاه تراکتور رومانی اســت.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اســتان مرکزی تأکید کرد:
این دستگاه نخستین بار برای جابهجایی واگنها در استان هرمزگان بهرهبرداری
خواهد شد .جمشیدی در تشریح نحوه اســتفاده از این دستگاه گفت :با استفاده
از قالبهای کشش متنوع نصبشــده روی آن ،امکان اتصال دستگاه به انواع
ناوگان ریلی با قالبهای متنوع شامل قالب زنجیر و یونی کوپلر وجود دارد .وی
به امتیاز این دستگاه نیز اشاره کرد و قیمت پایین ساخت آن ،قابلیت رقابت آن با
یک لکوموتیو مانوری ،بهرهبرداری آن توســط یک نفر ،کارکرد آرام و ثابت و در
مسیرهای طوالنی حتی بدون راننده ،چهار چرخ فلزی روی ریل ،سیستم تنظیم
ارتفاع چرخها ،سهولت اتصال و جدا شدن از ریل ،هزینه تعمیر و نگهداری پایین
و اســتفاده از مواد اولیه و تجهیزات مرغوب و با کیفیت را از مزایای آن برشمرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه استان مرکزی از تالشگران و
متخصصان این عرصه در واحدهای ذیربط تقدیر و تشکر کرد.
برای نخستین بار و با خط لوله بندرعباس  -اصفهان؛

پاالیشگاه ستاره خلیجفارس خوراک پتروشیمی
شازند را تأمین کرد

برای نخستین بار محموله نفتای شــرکت پاالیش نفت ستاره خلیجفارس

بهمنظور تأمین خوراک پتروشــیمی شازند از طریق خط لوله بندرعباس ـ اصفهان
ارسال شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران ـ منطقه اصفهان ،ابراهیم اســدی ســامانی ،رئیس مرکز انتقال نفت
شهیدان رهنما (شــماره  ۸اصفهان) در این باره گفت :بر اساس توافقهای
انجامشده بین شرکتهای پتروشیمی شازند اراک و خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران ،مقرر شــد ماهانه  ۳۰میلیون لیتر نفتای تولیدی پاالیشگاه ستاره
خلیجفــارس از طریق خط لوله انتقال فــرآورد ه نفتی بندرعباس به اصفهان
در این مرکز انتقال نفت دریافت و پس از ذخیرهســازی در مخازن انبار نفت
شهید محمد منتظری از طریق خط لوله  ۸اینچ تلمبهخانه نفتا به پتروشیمی
شازند ارســال شود که به همین منظور نخستین محموله نفتی به مقدار ۱۷
میلیون لیتر دریافت و به شــرکت مذکور ارسال شد .وی اضافه کرد :پیش از
این بخشــی از نفتای موردنیاز پتروشیمی شازند از طریق پاالیشگاه اصفهان
و مابقی بهوســیله تانکرهای حامل سوخت از جنوب کشور تأمین میشد که
افزون بر خطرات حمل جــادهای و هزینه باال ،از پایداری الزم نیز برخوردار
نبود که با این عملیات ،خوراک موردنیاز پتروشیمی شازند از طریق خط لوله
تأمین شد.

در  ۷ماه نخست امسال محقق شد؛

درآمد  ۱.۴میلیارد دالری ایران از محل صادرات بنزین
ایران در هفتماه نخســت ســال ۹۹

ایران که تا دو سال پیش

به عنوان صادرکننــده فعال بنزین در منطقه

واردکننده بنزین بود و

حضور داشته و در این مدت از محل صادرات

حتی در سال ،۹۷روزانه

بنزین ،درآمــدی حــدود  ۱.۴میلیارد دالر

تا  ۴.۵میلیون لیتر در

بهدست آورده است.

ایران که تا دو ســال پیش واردکننده
بنزیــن بود و حتی در ســال ،۹۷روزانه تا
 ۴.۵میلیــون لیتر در روز بنزین به کشــور
وارد میکــرد ،حاال بهعنــوان صادرکننده
این فرآورده استراتژیک در منطقه و جهان
شــناخته میشود .این در شرایطی است که
در سال ،۸۵ایران روزانه بیش از  ۲۷میلیون
لیتر بنزین وارد میکــرد که موجب خروج
ارز از کشــور و وابستگی شدید برای تأمین
امنیت انرژی کشــور بود .همین وابستگی
باعث شــد تا در تحریمهایی که از ابتدای
دهه  ۹۰شمســی آغاز شــد،تحریم بنزین
در صــدر آنها قرار گیرد و ایــران حتی در
سالهایی مجبور شد با تغییر در فرآیندهای
برخی پتروشــیمیها،از ریفورمیت به جای
بنزین اســتفاده کند تا خألیــی در تأمین
این ســوخت بهوجود نیایــد .از همین رو با
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ،توجه به
ظرفیتســازی برای تولید بنزین در کشور
مورد توجه قرار گرفــت و افزایش تولید و
بهبــود کیفیت پاالیشــگاههای قدیمی در
این مســیر انجام شــد.اما مهمترین اقدام
تکمیل پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس بود
که با اولویتبندی توســعه این پاالیشگاه،
فازهای آن یک به یک به مدار تولید آمدند
و حاال پس از دو ســال از بهرهبرداری فاز
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و ارتقای
کیفی واحدهــای پاالیشــگاهی در تولید

روز بنزین به کشور وارد
میکرد،حاال بهعنوان

صادرکننده این فرآورده
استراتژیک در منطقه و
جهان شناخته میشود

بنزین اســتاندارد و تبدیل شــدن ایران به
صادرکننده بنزین ،ایران نهتنها وارد کننده
بنزین نیست ،بلکه در هفتماه نخست سال
جاری حدود  ۱.۴میلیارد دالر درآمد از محل
صادرات بنزین داشــته است.مختومهشدن
پرونده واردات بنزین از مهرماه ســال ،۹۷
برگ جدیدی پیــش روی صنعت پاالیش
کشــور باز کرد تا بدیــن ترتیب واحدهای
پاالیشی عالوه بر تأمین نیاز داخلی ،بتوانند
پاسخگوی درخواستهای صادراتی بنزین
از کشــورهای خارجی نیز باشند.با توجه به
مصرف افسارگســیخته بنزین در سالهای
گذشــته بیم آن میرفت که میزان تولیدات

پاالیشگاهها کفاف نیازهای داخلی را ندهد
و در نتیجه به افزایش واردات بنزین منجر
شــود .این اتفاق میتوانســت در شــرایط
تحریم ،صنعت نفت را که بهشدت در تنگنا
قرار گرفته دچار بحران عمیقتری کند.اگر
نگاهی به وضعیت کشــور ونزوئال انداخته
شــود میتوان وخامت اوضــاع را در این
خصوص بهتر و عمیقتــر درک کرد .فلج
شدن پاالیشگاههای کشــور ونزوئال و در
نتیجه کمبود سوخت بحران سختی را پیش
روی این کشور قرار داده است ،اما ایران با
برگ برنده خود یعنی ســتاره خلیج فارس
توانســت از عهده این مســئولیت بهخوبی

برآید و حتی با ارســال محمولههای بنزین
بــه ونزوئال قدرت و اقتــدار ایران را مقابل
سایر کشورها گوشزد کند.بر اساس گزارش
تفریغ بودجه ســال  ،۹۸با توجه به افزایش
تولید و کاهش مصرف بنزین ،کشور ما که
تا ســال  ۹۷واردکننده بنزین بود و بهطور
متوسط در سال  ۹۷روزانه  ۴.۵میلیون لیتر
بنزین وارد میکرد ،بــه صادرکننده بنزین
تبدیل شد و در سال  ۹۸بهصورت میانگین
 ۳میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته
اســت که افزون بر جلوگیری از خروج ارز
بابت واردات بنزین ،موجب ورود ارز حاصل
از صادرات بنزین در سال  ۹۸و هفت ماهه

سال  ۹۹به ترتیب حدود  ۴۹۰میلیون دالر
و  ۱.۴میلیارد دالر شــده است.با این حال
همچنان منتقدان و مخالفان وزیر نفت وی
را دشمن پاالیشگاهسازی میدانند؛ این در
شرایطی است که ظرفیت پاالیشی ایران از
سال  ۹۲که  ۱.۸میلیون بشکه در روز برآورد
میشد حاال به گفته مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی به ۲.۳
میلیون بشــکه افزایش پیدا کرده است .در
حالی که از ابتدای انقالب تا سال  ۹۲یعنی
چیزی حدود  ۳۵ســال،ظرفیت پاالیشــی
ایران تنها  ۵۶درصد بیشــتر شده بود و از
یک میلیون و  ۱۸۵هزار بشکه در سال ۵۷
به یک میلیون و  ۸۵۰هزار بشــکه در روز
در سال  ۹۲رسیده بود.در کنار آن ،ظرفیت
گازرسانی در کشور نیز توسعه داشته تا آنجا
که وزیر نفت با اشــاره به توسعه گازرسانی
در هفت سال گذشــته ،گفت :با این حجم
گازرسانی ،معادل  ۲.۶میلیون بشکه ظرفیت
پاالیشی ،سوخت در کشور توزیع و مصرف
شده است.

تحلیل
گفتمان

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مهندس علی خواجوی خبر داد:

افزایش حدود 10میلیارد دالر به ارزش ذخایر نفتی
قابلاستحصال 4میداننفتیفالتقارهایران

مدیر امور فنی شــرکت نفت فالت
قاره ایران اعالم کرد :با انجام مطالعات
میادین به صورت «فســتترک» در 4
میدان نفتی ،مجمــوع نفت درجای آنها،
نســبت به آخرین مطالعه انجام شــده
مصوب بــه میزان  742میلیون بشــکه
افزایش یافتــه و از حدود  9.1به حدود
 9.9میلیارد بشکه رسیده است.

مهندس علی خواجوی در گفتگو
بــا روابط عمومی شــرکت نفت فالت
قاره ایــران در خصوص اقدام اخیر این
شــرکت در زمینه مطالعــات میادین،
گفت :پیرو سیاستهای ابالغی وزارت
نفت و شــرکت ملی نفــت ایران مبنی
بر تعریف پروژههــای انجام مطالعات
مخزن بــه صورت زودهنــگام (Fast
 ،)Trackشرکت نفت فالت قاره ایران
نســبت به واگذاری ایــن مطالعات در
چهار میدان نفتی هندیجان ،بهرگانسر،
ابوذر و نوروز در اســفندماه سال 1398
اقدام کرده است.وی با بیان اینکه این
مطالعات ،با تالش مستمر کارشناسان
شــرکت نفــت فالت قــاره ایــران و
همکاری شرکتهای مشاور داخلی در
مدت زمان کمتر از  9ماه و با متوســط
پیشــرفت ماهانه بیش از  11درصد به
پایان رســیده اســت ،گفت :بر اساس
ســناریوهای پیشبینــی تولید صورت
گرفته ،مجموع نفت قابل اســتحصال
در ایــن چهار میدان ،بــه میزان 217
میلیون بشــکه افزایش یافته و به بیش

از  3.2میلیارد بشکه رسیده است که با
در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت به
میزان  45دالر ،معادل حدود  10میلیارد
دالر به ارزش منابع قابل اســتحصال
میادین نفتی فالت قاره افزوده شــده
اســت.به گفته مهندس علی خواجوی،
انجام مطالعات جامــع مخازن()MDP
مهمترین ابزار برای بهینهسازی تولید،
انتخاب نحوه مناســب توسعه مخزن و
در نهایت افزایش ضریــب بازیافت از
مخازن هیدروکربوری اســت .در شرح
کار انجام این مطالعات ،به طور معمول

پردازش و تفسیر دادههای لرزهنگاری،
مطالعــات کامل زمینشناســی پایه و
مدلسازی اســتاتیک ،مطالعات کامل
مهندسی مخازن پایه ،تطابق تاریخچه و
ساخت مدل شبیهسازی دینامیک ،تهیه
و اجرای سناریوهای تولید و در نهایت
مطالعات کامــل اقتصــادی و تدوین
برنامــه بهینه و جامع توســعه مخزن
گنجانده میشــود.وی در ادامه توضیح
داد :بر اســاس تجربیــات پروژههای
گذشته ،انجام کلیه فعالیتهای یادشده
در حالت خوشــبینانه  2.5تا  3ســال و

در حالت واقعبینانه  3تا  4ســال زمان
نیاز خواهد داشت که در بسیاری موارد
بهویژه در مخازن توسعهیافتهای که در
نیمــه دوم عمر تولیدی خود قرار دارند،
به علت تغییرات شدید شرایط تولیدی
مخزن و چــاه و شــرایط بهرهبرداری
ســطحاالرضی ،مطالعات انجام شده به
دلیل گذشــت زمان زیاد (  3تا  4سال)
بعضــ ًا کارایی و اثربخشــی پیشبینی
شــده خود را از دســت خواهنــد داد.
بنابرایــن ضــرورت وجــود دارد که با
تعریــف پروژههای زودهنــگام (Fast

 )Trackو اجرای بخشی از فعالیتهای
اصلی MDPو یا انجــام این فعالیتها
به صورت فشــرده (البتــه در صورتی
کــه ابهامات تحتاالرضــی تاثیرگذار
نباشــد) مدت زمان اجــرای مطالعه و
تدوین برنامههای توســعه را با هزینه
بســیار پایینتر از مطالعه اصلی تا زیر
یک ســال کاهــش داد و بــه اهداف
مــورد نظر دســت یافت.مهندس علی
خواجوی افزود :خوشبختانه فعالیتهای
فشــردهای که در طول ماههای گذشته
در انجام مطالعات به صورت زودهنگام
در میادین یادشده انجام پذیرفته ،منجر
به تهیه مدلهای استاتیک و دینامیک
با کیفیت باالتر از مطالعات پیشین شده
که در نتیجه آن ،امکان ارزیابی دقیقتر
در خصوص برنامههای نگهداشت توان
تولید در این میادین فراهم شده است.
عضو هیات مدیره شــرکت نفت فالت
قاره ایران گفت :طبیعی است با اجرای
مطالعات زودهنــگام ،بخش زیادی از
ابهامات و عدم قطعیتهای ناشــی از
کمبــود اطالعات و یــا پیچیدگیهای
تحتاالرضــی نمایــان خواهد شــد.
بنابراین میتوان با برنامهریزی مناسب
برای دریافت اطالعــات و بکارگیری
آن در مطالعــه جامع  MDPو یا تعریف
مطالعات هدفمند دیگر ،کمک شایانی
بــه ارتقاء کیفیت ،دقــت نتایج مطالعه
جامــع و تدوین برنامه نهایی توســعه
میادین هیدروکربوری کرد.

نماه برگزار میشود
نمایشگاه بینالمللی نفت ایران بهم 
با توجه بــه مجوزهای نهادهای ذیربط(وزارت صمت
و وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی) در خصوص
برگزاری نمایشــگاههای تخصصی  ،نظر به بهبود نسبی
وضعیــت کرونا و موافقت وزارت نفت و حســب هماهنگی
های به عمل آمده با مسؤلین شرکت سهامی نمایشگاهها،
بیســت و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت  ،گاز ،پاالیش
و پتروشــیمی در تاریخ  3لغایت  6بهمن ماه  1399برگزار
می شود.

نمایشگاه بیست و پنجم با شعار «نفت ملی ،کاال و
خدمات ایرانی» و با هدف معرفی دســتاوردهای صنعت
نفت در  8سال اخیر و برنامه های آتی برگزار می شود.
این نمایشــگاه بــا رعایت کامل پروتــوکل های
بهداشــتی و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی برگزار می
شود .بطوریکه عالوه بر پروتوکل های مصوب نمایشگاه
و ستاد کرونا شــامل استفاده مشارکت کنندگان و بازدید
کنندگان از پکیج بهداشــتی حاوی ماســک و دستکش
و مــوارد ضدعفونی کننده در ورودی ســالن ها و داخل
ســالن ها ،عریض تر شــدن راهروها و موارد مربوط به
غرفه ســازی و  ...که در نمایشگاههای فعلی رعایت می
شــود  ،وزارت نفت پروتوکل های سختگیرانه ای برای
حفظ سالمتی مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان انجام
می دهد .یکــی از این اقدامات عــدم موافقت با بازدید
توســط عموم و بازدید صرفا برای متخصصین اســت .از
ایــن رو طی هماهنگی و مکاتبه با ســتاد وزارت نفت و
چهار شــرکت اصلی وزارت نفت و شرکت های تابعه و
همچنین تشکل ها و انجمن های تخصصی ،دانشگاهها
و مراکــز علمی ،با برنامه ای هدفمند ،کارت های دعوت
بر اساس روزهای نمایشگاه و بر اساس سهمیه تخصیص
یافته طبق اســامی و نفرات اعالم شده بخش های فوق
توزیع می گردد .شــایان ذکر اســت بازدید از نمایشگاه
صرفا بر اســاس ارایه کارت دعــوت روز مربوطه امکان
پذیر خواهد بود.
لذا از همه شــرکت های تابعه مجموعه نفت تقاضا
داریم اســامی نفرات خود را به همراه تعیین روز مربوطه
به روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران معرفی نمایند تا
نسبت به برنامه ریزی و ارسال کارت دعوت اقدام شود.
ضمنا در این دوره از نمایشــگاه از شرکت ها تقاضا
کرده ایم که اســامی مدیران و زمان بندی حضور ایشان
در نمایشــگاه را به ما اطالع دهند تا ضمن اطالع رسانی
در سایت نمایشگاه برای برنامه ریزی جلسه با متقاضیان
استفاده کنیم.
در ایــن دوره از نمایشــگاه برنامه ریزی شــده تا

نماینــدگان مجلس و مســؤلین و مقامات کشــوری از
نمایشگاه و دســتاوردهای صنعت نفت بازدید نمایند .در
این راستا برنامه ریزی شده تا تعدادی از مدیران مسؤلیت
تور و بازدید میهمانان ویژه را بر عهده گیرند و توضیحات
کاملی در حین بازدید به ایشــان ارایــه نمایند .مدیران
مذکور طبق طراحی اولیه در سالن  8در کنار غرفه شرکت
ملی نفت ایران مستقر خواهند بود.
ضمنا در هر ســالن فضایی تحــت عنوان فضای
مذاکــره  BtoBبا رعایت پرتوکل های بهداشــتی برای
برگزاری جلسات مربوطه تخصیص داده شده است.
غرفه چهار شــرکت اصلی طراحی یکســان داشته
و فضایی حدود  100متر مربع اســت.در این غرفه ها با
بهره گیری از  LEDو پوسترهای اطالعاتی دستاوردهای
شــرکت اطالع رسانی می شــود.این غرفه ها با حداقل
نفرات راهبری شــده و صرفا نفرات مســلط به محتوای
شرکت در غرفه حضور خواهند داشت .تاکید می شود در
این دوره از نمایشــگاه افراد مستقر در غرفه در کمترین
حالت ممکن هســتند و نمایش دستاوردها بیشتر توسط
پوســترهای تعبیه شــده و نمایش فیلم ،موشن گرافی و
اینفوگرافیک در نمایشــگرهای پیش بینی شده در غرفه
صورت می گیرد و عمال مانند ســنوات گذشــته کانتری
برای شــرکت های تابعه وجود ندارد و فضای جلســه یا
استقرار برای نفرات در محل غرفه پیش بینی نشده است.
در کنار غرفه چهار شــرکت اصلــی فضایی برای
مذاکرات  BtoBسالن در نظر گرفته شده که شرکت های
اصلی نیز می توانند مذاکرات و جلسات با شرکت ها را در
این فضا هماهنگ و مدیریت کنند.
در این دوره مشارکت کنندگان بر اساس گروه های
کاالیی مد نظر وزارت نفت به شرح زیر جانمایی شده اند
که برخی از سالن های مهم به شرح زیر است :
سالن  : 7ماشین های دوار
ســالن 8و : 9شــرکت های حوزه باالدستی نفت
( E&P-EPC-GCو فراساحل و ) ...
سالن 10و : 11دانشگاهها و مراکز علمی ،استارتاپ
ها  ،شتاب دهنده ها و پارک های علم و فناوری
سالن 14و : 15پتروشیمی و صنایع مرتبط
سالن  : 41پاالیش و پخش و صنایع مرتبط
سالن  : 38گاز و صنایع مرتبط ،لوله و پوشش لوله،
شیرآالت
در صورتیکه نکتــه و ابهامی در خصوص برگزاری
نمایشــگاه اســت همکاران می توانند مطــرح کنند تا
توضیحات تکمیلی ارایه گردد.

5

اخبار
وزیر نفت:

افزایش عرضه  ۷۵هزار بشکهای ،تأثیری در
خروجی اوپکپالس ندارد

وزیر نفت به افزایش تولید روزانه  ۷۵هزار بشکهای کشورهای

روســیه و قزاقستان در ماههای فوریه و مارس اشاره کرد و گفت :این
مقدار تغییر در تولید ،تأثیــری در خروجی اوپکپالس و بازار جهانی
نخواهد داشت.

بیژن زنگنه روز سهشنبه ۱۶ ،دیماه در دومین روز سیزدهمین
نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به اوپک پالس که از
طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد ،درباره نتایج این نشســت اظهار
کرد :تصمیم بر این شد که به دلیل مشکالتی که روسیه و قزاقستان
داشــتند و توافقی که عربستان با آنها کرده بود ،تولید این دو کشور
برای ماه فوریه روزانه  ۷۵هزار بشــکه و برای ماه مارس هم روزانه
 ۷۵هزار بشــکه دیگر (در مجموع دو ماه روزانه  ۱۵۰هزار بشکه)
اضافه شود.وی با اشاره به اینکه در واقع این افزایش روزانه  ۷۵هزار
بشــکهای تأثیر قابل اندازهگیری در تولید ندارد و تولید کشورهای
عضــو و غیرعضو اوپک تغییر قابل ذکــری نمیکند ،افزود :این دو
کشــور هم شماری مشکالت داخلی داشتند ،نه اینکه بخواهند عدد
تغییری کند و میخواستند مراعاتشــان هم درست باشد.وزیر نفت
تأکید کرد :با توجه به اینکه زمســتان اســت ،این کشورها مصرف
داخلی بیشــتری دارند و این تغییر در بازار جهانی و در مقابل تولید
روزانه  ۴۰میلیون بشکه تأثیری ندارد.زنگنه در پاسخ به این پرسش
که آیا کشــور دیگری قرار نشد داوطلبانه تولید خود را کاهش دهد
تا این رقم افزایش تولید جبران شود ،گفت :بهصورت رسمی اعالم
نشده ،ممکن است در کنفرانس خبری اعالم شود.

حق پیگرد قضایی عامالن اتهام به دبیر هیئت
مرکزی گزینش وزارت نفت محفوظ است

اداره کل روابــط عمومی وزارت نفت ،طــرح برخی مطالب در

فضای مجازی مبنی بر اهانت دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت
به سردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی را کذب محض خواند و اعالم
کرد پیگیری قضایی عامالن انتشار چنین اتهامی را در دستور کار قرار
خواهد داد.

اداره کل روابــط عمومــی وزارت نفــت بــا ابراز تاســف از
رویکردهایــی چنیــن مبتــذل و تهمتهایی از این دســت که با
سوءاســتفاده از عزت و محبوبیت ســردار رشید انقالب اسالمی به
سربازان انقالب نســبت داده میشود ،یادآور شد :نمایندگان حاضر
در این نشســت بر کذب بودن اتهامهای مطروحه صحه گذاشــته
و اعالم کردهاند که در پایان نشســت هیئتهای مرکزی گزینش
وزارتخانهها ،فرزین مینو معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و
دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت که مورد اتهام واقع شــده،
از قضا کتابی با محوریت رشــادتهای سردار سلیمانی به اعضای
حاضر در نشســت هدیه داده است.بر پایه این گزارش ،وزارت نفت
ضمن تاکید بر ضرورت رعایت اخالقیات و حفظ کرامات انســانی،
حق پیگیری قضایی عامالن انتشار این اتهام سراسر کذب را برای
خود محفوظ اعالم کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

پیشرفت فیزیکی طرح راهبردی ساخت پایانه
نفتی جاسک مطلوب است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به پیشرفت فیزیکی

مطلوب طرح ساخت پایانه نفتی جاســک ،گفت :این طرح بزرگ به
عنوان ظرفیتی ملی در عرصههــای جهانی ،با وجود تحریمها در حال
انجام است.

محمدباقر نوبخت ،در حاشــیه بازدید از طــرح در حال اجرای
پایانه نفتی جاســک با بیان اینکه تا سال آینده شاهد بهرهبرداری از
این طرح بزرگ خواهیم بود که مخازن عظیمی برای شــرکت ملی
نفت ایران و صــادرات نفت ایجاد میکند ،گفــت :باید از بازارهای
خود و ســهمیهای که در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
داریم اســتفاده و نفت را به داراییهای دیگر و زیربناها تبدیل کنیم.
وی افزود :مخازن در حال ساخت در جاسک با ظرفیت ذخیرهسازی
 ۱۰میلیون بشــکه نفت طرحی راهبردی برای کشــور است ،بهویژه
اینکه هماکنون از خلیجفارس هم فاصله گرفتهایم و ذخیرهســازی را
در ساحل دریای عمان انجام میدهیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه
تصریح کرد :خلیجفارس و تنگه هرمز برای کشور اهمیتی ویژه دارد،
همچنین پایانه نفتی جاســک برای صادرات آینده نفت بســیار مهم
تلقی میشــود.نوبخت با اشــاره به اینکه طرح راهبردی پایانه نفتی
جاسک با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجراست ،گفت :این اقدام
بزرگ بــا وجود تحریمها درحال انجام اســت واین طرح به عنوان
ظرفیتی ملی قابل رقابت در عرصههای جهانی خواهد بود.

حادثه در دکل  ۴۶فتح
شرکت ملی حفاری ایران

دکلبان دستگاه حفاری  ۴۶فتح شرکت ملی حفاری ایران هنگام
کار به دلیل سقوط از ارتفاع جان باخت.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی حفاری ایران،
سیدعبداهلل موســوی ،مدیرعامل این شرکت با ابزار تأثر و تألم عمیق
از وقوع این پیشــامد ناگوار و جان باختن یکی از کارکنان تالشــگر
شرکت شادروان نظام طاهری ،دکلبان دستگاه حفاری به علت سقوط
از ارتفاع ،دستور داد کمیتهای فنی و کارشناسی بهطور همهجانبه علل
ایــن حادثه را بررســی و گزارش تحلیلی آن را ارائــه کند.مدیرعامل
شــرکت ملی حفاری ایران ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدیده و
مجموعه کارکنان ،تأکید کرد :مسئوالن ذیربط اهتمام ویژهای برای
رسیدگی به امور این خانواده و تسکین آالم آنان داشته باشند.
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گاز

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز
پژوهشکده توسعه گوگرد خانگیران افتتاح شد

پژوهشــکده توســعه گوگرد خانگیران با توجه به ضرورت همکاری

دانشــگاه و شرکتهای دانشبنیان با صنعت همســو با انجام فعالیتهای
پژوهشی هدفمند و ایجاد ارزش افزوده گوگرد افتتاح شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران ،ســعید
ضرابی ،رئیس واحد پژوهش شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد در این
باره گفت :پاالیشگاه خانگیران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
گوگرد در ایران ،راهبرد هدفمند توســعه محصوالت گوگردی را بهعنوان
یکی از محورهای اصلی فعالیتهای پژوهشــی دنبال میکند.وی افزود:
با توســعه شــهرک گوگردی گنبدلی تأمین نیازهای نوآورانه ،فناورانه و
مهندسی در اولویت خواهد بود تا فرصتهای الزم برای انجام تحقیقات
در حوزه محصوالت بــا ارزش افزوده ایجاد شــود.رئیس واحد پژوهش
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمینژاد تصریح کرد :به همین منظور با
راهاندازی پژوهشکده توسعه گوگرد ،زمینه فعالیت شرکتهای دانشبنیان،
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی ،صنعتگران و شرکتهای فناور
مســتقر در پارک علم و فناوری استان فراهم شــده تا در این مسیر گام
بردارند و نیازهای فناورانه شرکتهای سرمایهگذار را تأمین کنند.ضرابی
یادآور شد :همسو با این موضوع برای ارج نهادن به تالشهای پژوهشگر
برتر وزارت نفت ،پژوهشکده یادشده با عنوان یادمان شادروان علیاصغر
محجوبی نامگذاری شد.وی با بیان اینکه  ۷۰درصد درآمد شرکت پاالیش
گاز شهید هاشمینژاد از طریق گوگرد تأمین میشود ،گفت :شرکتهای
خصوصی فعالیت در بخش پاییندستی محصول گوگرد را خواستار هستند
و هماکنون برای ارزشآفرینی محصوالت تولیدی گوگرد ،چهار شــرکت
خصوصی در منطقه عملیاتی خانگیران ســرمایهگذاری کردهاند و در حال
فعالیت هستند.

با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز؛

مهندستربتی:مقدارفرآورشگازکشورافزایشیافت
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران
از ثبت رکوردی تــازه در فرآورش گاز در

مدیرعامــل شــرکت پاالیش گاز فجرجــم از افزایــش تولید همه
محصوالت این مجموعه در  ۹ماه امســال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸
خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران ،عبدالصمد
نجفی در این باره اظهار کرد :تولید الپیجی در  ۹ماه نخســت ســال
نســبت به زمان مشابه پارســال  ۱۸درصد افزایش نشان میدهد.وی با
اشاره به تولید میعانات گازی بهعنوان محصول ارزشمند دیگر در شرکت
پاالیش گاز فجرجم ،افزود :تولید این محصول نیز در این زمان  ۷درصد
افزایش یافته اســت.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم تصریح کرد:
تولید گاز نیز بهعنوان اصلیترین محصول شرکت پاالیش گاز فجرجم به
نسبت مدت مشابه در سال  ۹۸یک درصد افزایش داشته است.

ایران به جمع دارندگان فناوری بوسنج گاز
طبیعی پیوست

مدیرعامل شرکت گاز استان خراســان رضوی گفت :سومین نمونه

دستگاه بوسنج گاز طبیعی جهان ازسوی یک شرکت دانشبنیان ایرانی به
مرحله ساخت رسید.

حســن افتخاری در این باره اظهار کرد :ایران سومین کشوری در
جهان است که موفق به تولید و ساخت این دستگاه با ظرفیتهای بیشتر
نسبت به نمونههای خارجی آن شده است.وی با بیان اینکه دستگاه بوسنج
گاز طبیعی ایرانی مطابق اســتاندارد جهانی  ASTM D6273ساخته شده
است ،افزود :وجود دستیار هوشمند اندازهگیری با قابلیت کمک به اپراتور،
کالیبراســیون دیجیتال ،عدم نیاز به تصحیح نتایج ،قابلیت ثبت و ارسال
نتایج ،گیرنده جیپیاس ،عدم نیــاز به تصحیح ارتفاع محل اندازهگیری
و اتصال به دســتگاههای همــراه مانند تبلت و موبایــل از ویژگیهای
این دســتگاه است.مدیرعامل شرکت گاز اســتان با اشاره به تحریمهای
بینالمللی علیه ایران ،گفت :قیمت نمونه تولیدشده دستگاه داخلی بوسنج
گاز طبیعی در خراســان رضوی حدود  ۶۰درصد نمونه خارجی آن است و
تجاریســازی و تولید انبوه این دستگاه ،ایران را از واردات نمونه خارجی
آن بهصورت کامل بینیاز خواهد کرد.افتخاری تصریح کرد :پروژه ساخت
این دستگاه با حمایت شرکت گاز استان خراسان رضوی و همکاری یک
تیم دانشبنیان مســتقر در پارک علم و فناوری خراسان در سه مرحله در
حال انجام اســت و به امید خدا در مرحله نهایی به تولید نخستین نمونه
دستگاه بوسنج هوشمند گاز طبیعی جهان میرسیم.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس:

کاهش آالیندگی پارس جنوبی ،اولویت بخش
انرژی مجلس است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از تدوین برنامه

کوتاهمدت و بلندمدت برای بهبود وضع مشعلسوزی و بهینهسازی مشعلها
در منطقه پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران ،موســی
احمدی ،در نشســت بررسی برنامههای کاهش سوزاندن گازهای ارسالی
به مشعل در پاالیشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی که با حضور هادی
هاشمزاده فرهنگ ،مدیرعامل این مجموعه برگزار شد ،گفت :امیدوارم با
نظارت و پیگیری ،تا ســال  ۱۴۰۱شاهد به حداقل رساندن و بهینهسازی
آالیندگی ناشــی از ســوختن گاز مشــعلها در منطقه عسلویه و کنگان
باشــیم.وی افزود :اولویتهای بخش انرژی در مجلس تدوین شــده که
یکی از آنها مهار گازهای ارســالی به مشــعلها و بهینهســازی سوختن
گاز در آنهاســت.نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی
تصریــح کرد :جلوگیری از هدررفت ثروت ملی ،حفاظت محیط زیســت
منطقه پــارس جنوبی و برطرف کردن آالیندهها از دســتاوردهای طرح
بازیافت و مصرف گازهای ارسالی به مشعلهای پارس جنوبی خواهد بود.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در این نشســت گفت :پروژههای
کاهش ســوزاندن گازهای ارســال به مشعل در ســه بخش یکساله،
 ۳ســاله و  ۶ســاله در نظر گرفته شــده اســت که امیدوارم به بهترین
نتیجه برسد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با
بیان اینکه هماکنون برای انتقال بهتر
و ایمن گاز از همه توان خود استفاده
میکنیم ،تصریح کرد :اکنون این گاز
را بهطور کامل از جنوب کشــور به
مناطق شمال ،شمال شرق و شمال
غرب کشــور و مناطقی که مصارف
باالتــری دارند ،منتقــل میکنیم و
امیدواریم این مقــدار افزایش تولید،
جایگزیــن مصرف باال شــود.تربتی
تأکید کرد :باید بدانیم که بیشــک
نمیتــوان از طریق افزایش تولید به
موازنه در شــبکه دست یافت و همه
مردم بهطور حتم باید با مصرف بهینه
گاز مــا را همراهی و یــاری کنند تا
بتوانیم این انرژی پاک را به صنایع و
نیروگاهها نیز اختصاص دهیم.

پاالیشــگاههای کشــور خبر داد و اعالم
کرد ایــن مقدار به روزانــه  ۸۴۰میلیون
مترمکعب رسیده است و مصرف بهینه گاز
ازسوی مردم ضرورت دارد.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شرکت ملی گاز ایران ،حسن منتظرتربتی
در ایــن باره گفت :ایــن رقم تاکنون در
تاریخ فرآورش گاز کشور بیسابقه بوده
است و امیدواریم تا  ۱۰روز آینده افزایش
یابد .تغییراتی در سیستم پاالیشگاهی و
برگشــت از منابع گازی انجام شده است
تــا از این طریق بتوانیم بخشــی از این
مقدار مصرف را با افزایش تولید پاسخگو
باشیم.وی ادامه داد :این اقدامها با توجه
به مقدار باالی مصارف خانگی و تجاری
انجام شده تا بتوان موازنه تولید و مصرف
را تا حدی مثبت کرد.

در  ۹ماه نخست امسال

تولید محصوالت پاالیشگاه فجرجم
افزایش یافت

یک درجه کاهش دمای خانه ،یک فاز
پارس جنوبی صرفهجویی است

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

نهادینهسازی مصرف بهینه گاز ،اولویت روابط عمومی است
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران،
نهادینهســازی مصرف بهینه گاز را اولویت
امروز روابط عمومی دانســت و گفت :باید
بکوشیم با خالقیت و خوشفکری ،مصرف
بهینه گاز طبیعی را در جامعه حاکم کنیم.

به گــزارش دانــش نفت بــه نقل
از شــرکت انتقــال گاز ایــران ،مهــدی
جمشــیدیدانا در نخســتین نشســت
هماندیشــی روابــط عمومیهای مناطق
دهگانه که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
شد ،گفت :عملکرد هدفمند روابط عمومی
نشاندهنده پویایی سازمان است که نقش
و اهمیت روابط عمومی را دوچندان میکند،
از ایــن رو ضرورت دارد در طول ســال،
فعالیتهای ســازمان را به شکلی اصولی
و تأثیرگذار و متناسب با نیاز مخاطب عام
و خــاص و پذیرش جامعه انعکاس دهیم.
وی به وجود نیروهــای توانمند ،با تجربه
و با دانش در روابط عمومیها اشــاره کرد
و افزود :انتظار میرود فعاالن این عرصه
با ابتکار و تســلط بر فناوریهای نوین و
ابزارهای ارتباطــی بتوانند ارتباط پایدار و
دوســویه را با ذینفعان ســازمان برقرار
کنند.مدیرعامل شرکت انتقال گاز با بیان
اینکــه در عصر اطالعات ،رســانه حرف

نخســت را میزند ،تأکید کرد :در عرصه
اطالعرســانی ضــرورت دارد جمالت و
کلمات با دقت و حساسیت باالیی نگارش

شــوند و از طریق کانال ارتباطی مناسب
و شبکههای مخاطبپسند ،منتشر شوند و
در شــرایط کنونی که مصرف گاز طبیعی

به دلیــل کاهش دمای هــوا رکورد زده
اســت باید از ظرفیتهای رسانهای برای
فرهنگسازی مصرف بهینه و عبور موفق

از فصل ســرما ،بیشترین اســتفاده شود.
جمشــیدیدانا نیروی تخصصی و توانمند
را موتور محرکه و پیشران سازمان دانست
و اظهار کرد :شــرکت انتقال گاز ایران به
دنبال افراد خبره و کاربلد اســت که این
افراد باید با نگرشی مثبت و نگاه حرفهای
ســازمان را بالندهتر نشــان دهند و برای
تعالــی و نیل به جایگاه شایســته یاری
کنند.محمدرضا بخشــعلیزاده ،سرپرست
روابط عمومی شــرکت انتقــال گاز هم
هــدف از برگزاری این نشســت مجازی
را هماندیشــی ،همافزایی و ایجاد وحدت
رویه در فرآیندهای روابط عمومی دانست
و تصریح کرد :نشســتهای همفکری و
تبادل نظر در سطح مدیران ،کارشناسان و
کارگزاران روابط عمومی با توجه به شرایط
کنونی جامعــه تداوم یابــد.وی از روابط
عمومی بهعنوان پل ارتباطی و حلقه اتصال
ســازمان یاد کرد و گفت :روابط عمومی
حافــظ ارزشهای اجتماعــی ،مذهبی و
ملی اســت و برخــورداری از مهارتهای
ارتباطــی ،اخــاق حرفــهای ،توجه به
آمــوزش و پژوهش و مخاطبشناســی
از ضرورتهــای موفقیت و رشــد در این
عرصه است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز:

پروژه بسترسازی و طراحی اکوسیستم فناوری اجرایی میشود
مدیــر پژوهــش و فناوری شــرکت
ملی گاز ایران از اجرای پروژه بسترســازی
و طراحــی اکوسیســتم فنــاوری در حوزه
پژوهش و فناوری صنعت گاز خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت
ملی گاز ایران ،محســن مظلوم فارسیباف
در بازدید از مرکز رشــد نوآوری ســرخس و
پژوهشکده توســعه گوگرد خانگیران ،گفت:
پاالیشــگاه خانگیران در مســیر دستیابی به
اهــداف و راهبردهای حوزههای پژوهشــی
صنعت گاز ،گامها و اقدامهای مؤثری برای
ایجاد کســبوکار ،اکوسیســتم کارآفرینی
و توســعه فناوری برداشته اســت.وی ادامه
داد :این مجتمع همســو با پیشــبرد اهداف
شــرکت ملی گاز ایران با تحقیق ،توسعه و
انجــام فعالیتهای پژوهشــی در حوزههای
عملیاتــی صنعت گاز از جمله هاب گوگردی
و راهاندازی مرکز رشد نوآوری در شهرستان
مرزی سرخس ،فضای بسیار مثبتی را برای
همکاری بخش دانشــگاهی و شرکتهای
دانشبنیان بهوجود آورده است.مدیر پژوهش
و فناوری شــرکت ملی گاز بــا بیان اینکه
پژوهش و فناوری تا مرحله تجاریســازی،

جزء جدانشــدنی یک صنعت است ،تصریح
کرد :بحثهــای مرتبط با حــوزه پژوهش،
فناوری و نوآوری در ســطح شــرکتهای

پاالیشــی ،مراکز انتقال و توزیع گاز به یک
گفتمان تبدیل شده است و این مسیر با انجام
پــروژهای با عنوان «بسترســازی و طراحی

اکوسیستم فناوری» و استفاده از فرصتهای
موجود در حال پیگیری است.فارســیباف با
بیان اینکه صنعت گاز در حوزه فناوری پیشرو

اســت و در این مسیر ،شــاهد حرکت رو به
جلو شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد
در این حوزهها هســتیم ،اظهــار کرد :باید
بتوانیــم بُعد فنــاوری را به ســمت تکمیل
زنجیره ارزش پیش ببریم و شرکتی در طراز
جهانی باشــیم.وی گفت :در حــوزه گوگرد
نیز نقشــه راه فناوری و سیاستگذاری واحد
گوگرد در حال پیگیری اســت و خوشبختانه
همه فعالیتهای انجامشــده در شهرســتان
سرخس شــامل هاب گوگردی و راهاندازی
پژوهشکده توسعه گوگرد در منطقه عملیاتی
خانگیران با یک ایده پژوهشی بالنده از سوی
کارکنان پاالیشگاه گاز شــهید هاشمینژاد
آغاز شــده اســت و با ایجاد زیرســاختها،
شاهد ورود ســرمایهگذاران بخش خصوصی
و شــرکتهای دانشبنیان در حوزه گوگرد
و تولیــد محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر
هستیم.مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی
گاز در پایان یادآور شد :همراه با نوآوریهای
موجــود ،باید بتوانیم به فناوریهای جدیدی
در حوزه گوگرد دست یابیم که این موضوع،
تا مرحله تجاریسازی و تولید ثروت در سطح
شرکت ملی گاز ایران پیگیری خواهد شد.

پرتوشیمی

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد:

آغازاجرایطرحهایتولیدپروپیلنازپروپان
درماهشهر
چهار طرح

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
از آغاز اجرای طرحهای تولید پروپیلن از

انیدریدمالئیک

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،بهزاد
محمدی صبح روز سهشــنبه  ۱۶دیماه
ضمــن بازدید از طرحهای پتروشــیمی
منطقه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی
ماهشــهر گفت :منطقه ویــژه اقتصادی
پتروشــیمی ماهشــهر ،مرکز نخســت
توسعه صنعت پتروشیمی است ،بهطوری
کــه یک ســوم از مقادیــر کل تولید و
درآمد صنعت پتروشــیمی به این منطقه
اختصــاص دارد .وی بــا بیــان اینکه
هماکنون  ۳۰درصدصنعت پتروشــیمی
در ماهشــهر مستقر شــده است ،افزود:
یکی از اهداف و برنامههای شرکت ملی
صنایع پتروشیمی در این منطقه ،اجرای
طرحهای صنایع پاییندستی پتروشیمی
و توســعه آن در منطقه اســت .معاون
وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر
اهمیت بازدیدهای میدانی از روند اجرای
طرحهای پتروشــیمی ،یکــی از اهداف
ایــن بازدیدها را واکاوی مشــکالت و
چالشهای پیشروی مجریان طرحهای
پتروشــیمی بهویژه طرحهــای جهش
دوم و ســوم صنعت پتروشیمی دانست
و ادامه داد :چهار طــرح انیدریدمالئیک
پتروکیمیای ابنســینا ،طرحهای PDH
سلمان فارسی و هیرســا پلیمر سهند و
نیز پتروناد آســیا برای نخســتین بار در

طرحهای  PDHسلمان

مســیر پروپان ( )PDHدر منطقه ماهشهر

پتروکیمیایابنسینا،

خبر داد.

فارسی و هیرسا پلیمر

سهند و نیز پتروناد آسیا
برای نخستین بار در

کشور در دست اجرا
هستند

کشور در دست اجرا هستند .رئیس هیئت
مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با
تأکید بر اینکه یکــی از برنامههای این
شرکت در جهش سوم صنعت پتروشیمی
تولید پروپیلن از مســیر پروپان اســت،
گفــت :پروپیلن از محصــوالت حیاتی
صنعت پتروشیمی است که پروژه PDH
ســلمان فارســی آغازی برای افزایش
تولید ظرفیتهای این محصول گران و
ارزشمند در این صنعت است.
هدفگذاری برای بهرهبرداری از
پتروشیمی سلمان فارسی در ۱۴۰۱

وی با اشــاره بــه اینکــه پروژه

پتروشیمی ســلمان فارسی که نخستین
طرح در زنجیره تولید پروپیلن از مســیر
پروپــان در ســبد جهش ســوم صنعت
پتروشیمی است ،تصریح کرد :این طرح
با دانش فنی خارجی در حال اجراســت،
امیدواریم در ســال  ۱۴۰۱بــا ظرفیت
تولید ســاالنه  ۴۵۰هزار تولید پروپیلن
به بهرهبرداری برسد .مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی دربــاره پروژه
شرکت پتروشیمی پتروکیمیای ابنسینا
گفت :طرح انیدریدمالئیک این شــرکت
پتروشــیمی در ســبد طرحهای جهش
دوم اســت که امیدواریــم این طرح در

بهار  ۱۴۰۰به بهرهبرداری برســد .وی
دربــاره اجرای طرح  PDHپتروشــیمی
هیرســا پلیمر ســهند ،یادآور شــد :این
طرح پتروشیمی از دیگر طرحهای تولید
پروپیلن از مسیر پروپان و تکمیل زنجیره
تا تولید پلیپروپیلن اســت که هماکنون
با تأمین شــدن دانشفنــی ،پیشبینی
میشــود این طرح در سبد جهش سوم
تا ســال  ۱۴۰۱با ظرفیت تولید ساالنه
 ۱۵۰هزار تــن به بهرهبرداری برســد.
محمدی با اشــاره به اجــرای طرحهای
صنایع پاییندســتی در منطقه ماهشهر،
دربــاره طــرح پتروناد آســیا گفت :این

طــرح یکــی از جذابتریــن طرحهای
پتروشیمی در بخش صنایع پاییندستی
اســت که ســال  ۱۴۰۱به بهرهبرداری
میرســد و با بهرهبرداری از این طرح،
صنعت پتروشــیمی از واردات آمینهای
( )MDEAمورد نیاز صنعت بینیاز خواهد
شد .معاون وزیر نفت پس از بازدیدهای
میدانــی از طرحهــای پتروشــیمی ،در
نشســتهایی که با حضــور مدیران و
مجریان این طرحها برگزار شــد ،تاکید
کرد :شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در
بحثهای تامین خوراک ،دسترســی به
امکانــات ،یوتیلیتیها و زیرســاختها،
رفــع چالشها و موانع پیــشرو اجرای
طرحهای پتروشــیمی تالش و اهتمام
ویژهای دارد ،ولی در مقابل انتظار داریم
که طرحهای پتروشــیمی نیز نسبت به
اجــرای تعهدها و برنامههای خود متعهد
باشند.

7

اخبار
ساخت «پتروالفین جنوب» بهزودی در
«ماهشهر» آغاز میشود

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل «صنایع پتروشیمی خلیج

فارس» از آغاز ســاخت طرح جدید «پتروالفین جنوب» در ماهشهر
خبر داد و اعالم کرد :این طرح با اســتفاده از خوراک ترکیبی یکی
از متنوعترین زنجیرههای تولید را در این هاب پتروشــیمی شکل
خواهد گرفت.

«پتروالفین جنوب» نســل جدید طرح های خوراک ترکیبی
بوده که با اســتفاده از مازاد خوراک «اتان» و «پروپان و بوتان»
غرب و شــرق کارون در «ماهشهر» احداث خواهد شد .با ساخت
این طرح توازن قدرت خوراکهای «گاز و مایع» و ریسک تولید
در هاب قدیمی پتروشــیمی ایران دســتخوش تغییرات بنیادی
خواهد شد.

مجمع عمومی عادی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی برگزار شد

نشســت مجمع عمومی عادی  NPCبا حضور بهزاد محمدی،

معاون وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دیگر
اعضای مجمع برگزار شد.

نشست مجمع عمومی عادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عصر روز چهارشــنبه 17،دی ماه با حضور بهزاد محمدی معاون
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعضای
هیئت مدیــره به صورت ویدئــو کنفرانس با حضور هوشــنگ
فالحتیان معــاون برنامهریزی وزیر نفت ،مســعود کرباســیان
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران و همچنین دیگر اعضا برگزار
شــد.بر اســاس این گزارش ،بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی در ابتدای مجمع
گزارش جامعی از عملکرد این شــرکت ،برنامه ها و اهداف آینده،
جهش دوم و ســوم صنعت و نیز گام چهارم صنعت پتروشیمی را
تبیین کرد.درادامه نشست ،گزارش حســابرس و بازرس قانونی
قرائت شد و صورت مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی در سال منتهی به  29اسفند ماه 1398به
تصویب مجمع رسید.این گزارش حاکیست سایر موارد مندرج در
دستور جلسه نیز مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ازسوی هلدینگ خلیجفارس انجام شد؛

آغاز دورههای آموزشی طرح تکریم و
تعالی خانواده در ماهشهر و بندر امام

ارائه خدمات  ۴۰کانون طرح تحکیم و تعالی خانواده شرکت

صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای خانوادهها در منطقه ماهشهر و
بندر امام خمینی (ره) آغاز شد.

نگاهی به طرح های پیشران صنایع پایین دست؛

برنامه ریزی برای افزایش کیفیت و پایداری صنعت پتروشیمی
امسال ،بزرگداشت هشتم دی ماه ،روز پتروشیمی
در حالی برگزار شد که چشم انداز صنعت پتروشیمی در
کشور از همیشه روشن تر و درخشان تر است.

صنعت پتروشیمی که امسال آخرین سال جهش
دوم خویش را پشــت ســر می گــذارد ،برنامه ریزی
روشنی برای جهش سوم خود دارد که معرفی و تحلیل
ابعاد آن فراتر از این نوشــتار است ،اما در این مختصر
ســعی خواهد شد به معرفی طرح های پیشران صنایع
پایین دست صنعت پتروشیمی پرداخته شود.
تبدیــل محصــوالت تولید شــده در واحدهای
پتروشــیمی باالدستی به محصوالتی که مورد استفاده
صنایع پایین دستی هستند ،اگرچه وسعت کم و حجم
نسبتا پایین سرمایه گذاری دارد ،اما از منظر اقتصادی
اهمیت بســیار دارد .بعضی از محصوالت صنایع پایین
دستی پتروشیمی در حال حاضر از طریق واردات تامین
می شــود و در صورت تولید آن در داخل ،ســوددهی
مناســبی برای ســرمایه گــذاران و ارزش اقتصادی
بســیاری برای کشور خواهد داشــت .از سوی دیگر با
توجه به گسترش صنعت پتروشیمی کشوردر آینده ای
نزدیــک ،بعضی دیگر از این محصوالت مازاد تولیدی
پیدا خواهند کرد که باید فکری برای آن شــود .طرح
های پیشران صنایع پایین دستی این اهداف اساسی را
دنبال می کند و به این ترتیب گسترش این طرح ها به
طور مستقیم و غیرمستقیم می تواند به این نتایج منجر
شود :توســعه متوازن و پایدار صنعت پتروشیمی ،رفع
نیاز صنایع داخلی ،ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره
تولید محصوالت ،ایجاد رونق در صنایع پایین دستی،
کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال جذاب.
اگــر بخواهیم این طرح ها را جزیی تر بررســی
کنیــم ،می تــوان این طرح هــا را در چهار شــاخه
«متانــول»« ،بنزن»« ،اتیلن» و «پروپیلن» تقســیم
بندی کرد .این محصوالت برای کسانی که در صنعت
پتروشــیمی فعالیت دارند ،کامال شناخته شده است اما
برای آشــنایی مختصر کســانی که عالقه مند به این
صنعت هستند ،شاید بد نباشد که معرفی مختصری از
آنها داشته باشیم:
«متانول» سادهترین نوع الکلهاست که بهعنوان
ضدیخ ،حالل و ســوخت بکار برده میشود .از متانول
همچنین برای تهیه فرمالدئید اســتفاده میشود که در

تهیه پالســتیک ،تخته سه الیی ،رنگ و مواد منفجره
از آن استفاده میشود.
«بنزن» مایعی اســت بیرنگ ،خوشبو و فرار که
با شــعله زرد رنگ همراه با دوده میسوزد و در تولید
صنعتی گروهی از مواد مانند پلیاســتایرن ،الستیک
مصنوعی و نایلون استفاده میشود .این مایع در تهیهٔ
شویندهها و رنگها نیز به کار میرود .بنزن در گذشته
از طریق حرارت دادن قطران زغالســنگ و ســپس
تبدیل بخار آن به مایع بهدست میآمد اما امروزه بنزن
به مقدار زیاد از نفت خام استخراج میشود.
اتیلن سادهترین هیدروکربن غیر اشباع است که
مــاده اولیه مهم برای تولید بســیاری از ترکیبات آلی
پرمصرف در صنعت بهشــمار میرود .اتیلن به صورت
گســترده در صنعت پالســتیک مورد اســتفاده قرار
میگیــرد .اتیلن با پلیمریزه شــدن ،پلیاتیلن را تولید
میکند که یک پالستیک بســیار مهم است .با تکرار
شــدن ،پیش ماده پلیوینیل کلریــد ( )PVCرا تولید
میکند .با ترکیب شدن ،بنزن ،اتیلبنزن ایجاد میکند
که ماده اصلی پلیاستر است.

«پروپیلــن» نیز یکــی از محصــوالت کلیدی
پتروشیمیایی اســت که به عنوان خوراک برای تولید
پلیمرهای مختلف و محصوالت میانی به کار میرود.
مهمترین مشــتقات پروپیلن عبارتند از :پلیپروپیلن،
آکریلونیتریل ،پروپیلن اکسید ،فنول ،اکسوالکل ،اسید
آکریلیــک ،ایزوپروپیلالکل ،الیگومرهــا و دیگر مواد
واســط مختلف کــه در نهایت به صــورت مواد مورد
نیاز صنایع الکترونیک ،خودروسازی ،ساختمانسازی،
بستهبندی و نظیر آن مورد استفاده قرار میگیرند.
اتیلن و پروپیلن در شمار اصلیترین محصوالت
پایه پتروشیمی قرار میگیرند که ارزش افزودهای بیش
از مواد اولیه پتروشــیمی نظیر گاز و نفت دارند ،اما در
ایــن میان پروپیلن ،به دلیل وضعیت عرضه و تقاضای
متفاوت ،نیازمند نگاه ویژهای است .در سالهای اخیر
توجه زیاد تولیدکنندگان به اتیلن ،منجر به گســترش
تولید اتیلن در مقابل پروپیلن گردیدهاست؛ به خصوص
آنکــه در مهمترین روشهای معمــول تولید پروپیلن
نیز مقدار زیادی اتیلن تولید میشود .افزایش بی رویه
تولیــد پلی اتیلن و لزوم ایجــاد تنوع و افزایش ارزش

در محصوالت پایین دســت ،وضعیتی است که اینک
برای اتیلن وجود دارد و از ســوی دیگر برای پروپیلن،
کمبود فعلی و تشــدید آن در آینــده ،واردات برخی از
محصوالت پایین دستی پروپیلن ،و ارزش افزوده قابل
توجه زنجیره پایین دست وجود دارد.در مورد بنزن هم
باید گفت که کمبود فعلی و تشــدید آن در آینده وجود
دارد.
همچنین با تحقیق طرح های جهش دوم و ســوم تا
سال  1404ظرفیت تولید متانول تا بیش از  24میلیون تن
در ســال افزایش خواهد یافت که منجر به کاهش قیمت
این محصول و کاهش ارزش صادرات آن خواهد شــد .در
حال حاضر مصارف بســیار کمی در مقایسه با میزان تولید
بســیار زیاد متانول در ســال های آینده برنامه ریزی شده
است .بنابراین تعریف طرح های به منظور تکمیل زنجیره
تولیــد و تبدیل متانول به محصوالت با ارزش باالتر ،جزو
برنامه های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد .در
این راستا طرح های پیشران به عنوان طرح هایی که منجر
به توسعه صنایع پایین دستی خواهد شد تعریف و شناسایی
گردیده اند .از ســوی دیگر شــرکت ملی پتروشیمی طرح
هایی را در جهت تبدیل متانول به پروپیلن در ســال های
آینده در اولویت قرار داده است.
برنامه توســعه زنجیره پروپیلن در کشــور را می
توان به شرح زیر توصیف کرد:
احداث واحد تولید پلــی پروپیلن از گاز طبیعی( )GTPP120در منطقه اسالم آباد غرب.
احداث پــارک پروپیلن از متانــول ( )MTPدرمنطقه پــارس جنوبی تا ظرفیــت  1.5میلیون تن در
سال.
احــداث  3واحد تولید پروپیلــن از گاز طبیعی( )GTP120در سواحل شــمالی (امیرآباد) تا ظرفیت
 360هزار تن در سال.
احداث واحد تولید پلــی پروپیلن از گاز طبیعی( )GTPP120در سواحل شــمالی (انزلی) به ظرفیت
 120هزار تن در سال.
در دیگر اســتانهای هدف نیــز برای تحویل وذخیره پروپیلن به صنایع میان دســتی  /پایین دستی
پــس از انجــام مطالعات مکان هایــی در نظر گرفته
خواهد شــد که به همین ترتیب برای سرمایه گذاری
درباره آن تصمیم گیری می شود.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت رهآوران فنون
پتروشــیمی ،این پروژه با اعتباری بالغ بــر  ۶۰میلیارد ریال و با
همراهی مشــاوران تربیتی ،روانشناسان ،مشــاوران خانواده و
کانونهای فرهنگیو فرهنگســراها اجرا میشــود.طرح تحکیم
و تعالــی خانواده در چهار ســطح تشــکیل ،تحکیم ،توســعه و
تعالی خانواده بــا کمک کانونهای فرهنگی و هنری مســاجد
و با کالسهای آموزشــی که شــرکت رهآوران فنون پتروشیمی
برای این کانونها برگزار میکند ،انجام خواهد شــد .مزیت این
طرح استمرار ،مشــارکت ،مردمی و اجتماعی بودن و بنیه علمی
آن اســت.پیشبینی میشــود بیش از  ۳۵۰۰نفر از مردم منطقه
شامل ساکنان ماهشهر ،بندر امام ،طالقانی و چمران در این طرح
مشــارکت کنند و این طرح در درازمــدت برای تحکیم و تعالی
خانوادهها نتایج مثبتی به همراه خواهد داشــت.این طرح بخشی
از پنج طرح کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس است که ازسوی شــرکت رهآوران فنون پتروشیمی
و با حمایت مالی شــرکتهای پتروشیمی شهیدتندگویان ،فجر،
کارون و بوعلی از شــرکتهای تابع هلدینــگ خلیج فارس در
منطقه اجرا میشود.

پیادهسازی سیستم مدیریت یکپارچه در
پتروشیمی لردگان

پروژه اجرای سیســتم مدیریت یکپارچه ( )IMSاز تابســتان

در پتروشیمی لردگان آغاز شده اســت و تا پایان امسال به نتیجه
میرسد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت کود شیمیایی اوره
آمونیاک لردگان ،در همین زمینه استانداردهای بینالمللی سیستم
مدیریــت کیفیت (ایــزو  ،)۹۰۰۱مدیریت محیط زیســت (ایزو
 )۱۴۰۰۱و ایمنی و بهداشــت شغلی (ایزو  )۴۵۰۰۱در پتروشیمی
لردگان در حال اجراست.این کار با هدف استقرار سیستم مدیریت
کیفیت ،شناسایی و پایش فرآیندها ،مدیریت صحیح استانداردها
و با توجــه به تنــوع امور و گســتردگی فعالیتهای شــرکت
پتروشــیمی لردگان انجام میشود.در سیستم یکپارچه استاندارد،
با جاری کــردن اصول مدیریــت راهبردی ســازمان ،مواردی
نظیر ارزیابی ریسکهای ناشــی از اجرای فعالیتهای مرتبط با
محصوالت ،خدمات ،مخاطرات ایمنی و بهداشت کارکنان ،ایجاد
آمادگیهای الزم در برخورد با شرایط اضطراری ،مدیریت دانش
ســازمانی و افزایش آگاهی و اطــاع کارکنان بهطور نظامیافته،
بررسی جنبه زیســتمحیطی فعالیتهای سازمان ،تحت کنترل
درآوردن ،یکپارچهســازی ،روزآمد کردن و بهینهسازی مستندات
و ســوابق اجرایی ،ارزیابــی ادواری و دورهای انطباق با اهداف و
برنامهها و الزامهای اســتانداردها و ســایر اقدامهای اصالحی و
پیشــگیرانه برای بهبود در همه فرآیندهای ســازمان و سرانجام
بازبینی دورهای سیستم در نشســتهای بازنگری مدیریت اجرا
میشود.
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گزارش

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

جزئیات تغییر در نقشه

نفت پادشاه بازا

مشــاور مدیرعامل شــرکت متن گفت :خروج برخی
تولیدکنندگان عمده از بازار و کاهش شدید تولید زغال سنگ
تا افق  2050به تقویــت بازار نفت کمک میکند .اروپا بلوغ
بازار نفت را پشت سر گذاشته اما برای سایر کشورها شیب
مصرف نفت افزایشی خواهد بود.

تجربه ســالهای  90و  97به خوبی نشــان داد که
با اعمــال تحریمهای نفتی آمریکا ،صادرات نفت ایران به
راحتــی با محدودیتهای جدی مواجه شــده و به تبع آن
با کاهش ارزآوری دولت ،بحرانهای ارزی و شــوکهای
تورمی برای کشور ایجاد میشود .اما در همین برهه فعلی
که کشــور تحت شــدیدترین تحریمها قرار دارد ،علیرغم
افت شدید صادرات نفت ایران ،بنزین و سایر فرآوردههای
پاالیشگاهی و پتروشیمی و صنایع تکمیلی به راحتی صادر
میشوند و در واقع به مسیر تنفس دولت برای تامین بودجه
خود تبدیل شدهاند .در نتیجه لزوم حرکت به سمت توسعه
و تکمیل زنجیره ارزش با احداث پتروپاالیشــگاهها ،برای
ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده و بیاثر کردن تحریمهای
نفتی بیش از گذشــته مشخص شده است .در این بین اما
جریان فکری نزدیک بــه وزارت نفت که همواره در حال
تئوریزه کردن لزوم خامفروشــی نفت بوده اســت اینگونه
اســتدالل میکند که رویکرد جهانی به سمت انرژیهای
تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و استفاده از ماشینهای
برقی اســت ،در نتیجه عصر ســلطه نفت و ســایر منابع
هیدروکربنی بــه زودی به پایان خواهد رســید.از طرفی
ســاخت پتروپاالیشگاه و حرکت به سمت زنجیره ارزش تا
صنایع تکمیلی امری زمانبر و هزینهزاست .در نتیجه بهتر
است منابع نفتی کشور به هر طریق ممکن استخراج شده
و به صورت خام به فروش رسد ،تا قبل از پایان عصر نفت
بتوان منابع ارزی حاصل از خامفروشــی را صرف توســعه
زیرســاخت در کشور کرد .حال سوال اساسی این است که
آیا واقعا عصر نفت و انرژیهــای هیدروکربوی به زودی
پایان میپذیرد .برای پاسخ به این پرسش با رضا نوشادی،
کارشــناس حوزه نفت و انرژی و مشاور مدیرعامل شرکت
مهندسی توسعه نفت (متن) به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
یــک ادعا وجود دارد مبنی بــر اینکه عصر نفت رو به پایان

است ،در نتیجه خامفروشی نفت بهترین استراتژی برای ایران
تعریف میشود .نظر شما در این باره چیست؟

نوشادی :به نظرم بهتر اســت ابتدا مقدمهای درباره
ورود هر نوع کاال به بازار از منظر علم اقتصاد گفته شــود.
به طور کلی وقتی محصولی تولید و به بازار عرضه میشود
اگر مورد اســتقبال قرار گیرد ،تولید نیز به تبع تقاضا رشد
میکنــد و در این صورت رقابت شــکل میگیرد .در واقع
تولید تا حدی افزایش پیدا میکند که بازار به بلوغ خودش
برسد .پس از آن تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تولید
محصول جدیدتر که رقیب محصول فعلی اســت یا از رده
خارج شــدن تکنولوژی محصول فعلــی ،دوران افول این
محصول شروع میشود.

در سه ماه پایانی سال  2021تقاضای نفت دو

نفت هم از این قاعده مســتثنی نیست .نفت ارزش و
جایگاه ویژهای در تامین انرژی موردنیاز بشر در صد سال
اخیر داشته است و همواره این سوال مطرح بوده است که
چه زمانی نفت به مرحله بلوغ و افول خود میرســد .البته
در دهههای اخیر و همزمان با رشــد و توسعه انرژیهای
نو و تجدیدپذیر ،پاســخ به این سوال محل مناقشه جدی
قرار گرفته است.
تصویر  -1چرخه عمر محصوالت در اقتصاد

ســهم نفت  ۴۰درصد کل سبد انرژی دنیا بود ولی االن
ایــن عدد به  ۳۳درصد کاهش پیدا کرده اســت .جالب
اینکه عمده سوختی که سهم نفت را در کل انرژیهای
دنیا از آن خود کرده است زغال سنگ میباشد .سوخت
زغال ســنگ زودتر از نفت وارد ســبد انرژی دنیا شد و
قدمتی بیشــتری دارد و البد ما انتظــار داریم که زودتر
از نفت هم از بازار خارج شــود و عصر زغال ســنگ به
پایان برســد اما مالحظه میکنیم که در طول سه دهه
گذشته نه تنها سهم زغال سنگ کاهش پیدا نکرده بلکه
افزایش نیز داشته است ،درحالیکه این سوخت نسبت به
نفت آالیندهتر است و عوارضش هم بیشتر است .پس با
نگاهی به  ۳۰ســال گذشته میبینیم تمام کسانی که در
گذشته شعار میدادند عصر نفت به زودی تمام میشود،
این «به زودی» در  ۳۰سال اتفاق نیفتاد.
تصویر  - 2روند مصرف انواع انرژی در  ۳۰سال گذشته

برای پاســخ به این سوال اگر به روند مصرف نفت
از دهه  ۹۰میالدی نگاه کنیم ،میبینیم که کل مصرف
انرژی دنیــا در ابتدای این دهه حــدود  ۹هزار میلیون
تن بوده اســت که االن بــه  ۱۳هزار و  800میلیون تن
رسیده اســت در همین زمان رشد مصرف نفت از سال
 ۱۹۹۳تاکنــون  ۲۷درصد افزایش پیدا کرده اســت و از
حــدود روزانه  ۶۷میلیون بشــکه به مصرف حدود ۱۰۰
میلیون بشکه در روز اســت .اگر خاطرتان باشد دو سه
دهه پیش در دولت هفتم نیز این مســئله مطرح بود که
عصر نفت به زودی تمام میشــود و این موضوع باعث
شــد کشورهای تولیدکننده به سمت عرضه زیاد نفت در
بازار حرکــت کنند و در کوتاه مــدت قیمت نفت به ۸
الی  ۱۰دالر در هر بشــکه کاهــش پیدا کرد .ولی االن
پس از گذشــت  ۲۴ســال ما میبینیم مصرف نفت ۲۷
الی  ۲۸درصد نســبت به آن زمــان افزایش پیدا کرده
است .در کنار این موضوع سهم انرژیهای دیگر هم در
ســه دهه افزایش داشته است .مثال در سال  ۹۳میالدی

آنچه بنده در ایــن مصاحبه مطرح میکنم مبتنی بر
دادههای آژانــس بینالمللی انرژی ،بی پی ،وود مکنزی و
ســایر مجموعهها و موسســات معتبر دیگری است که در
عرصه انــرژی فعالیت میکننــد و گزارشهایی را درباره
آینده بازار نفت تدوین کردهاند .ما در ســال  ۲۰۲۰اتفاقی
به نام کرونا را داشــتیم کــه مصرف نفت را از  ۱۰۰به ۹۲
میلیون بشــکه در روز کاهــش داد و االن با مازاد عرضه
مواجه هســتیم .اما همه موسسات به اتفاق سال  ۲۰۲۱را
مجدداً ســال افزایش مصرف نفــت میدانند و پیشبینی
کردهاند در سه ماه پایانی سال جدید میالدی ،عدد مصرف
نفت به  ۱۰۰میلیون بشــکه در روز خواهد رسید .یعنی ما
همزیســتی با کرونا را یاد خواهیم گرفت و مصرف نفت به
صورت ســوخت به شرایط قبل از کرونا بازمیگردد و سال
 ،۲۰۲۱وضعیت ســال  ۲۰۲۰را جبران خواهیم کرد .شاید
بتوان با احتمال قریب به یقین همین ســقف  100میلیون
بشکه را یک نقطه جهانی برای بلوغ یک کاالی اقتصادی
به نام نفت تلقی نمود.
تولید و مصرف نفت در دهههای آینده به چه صورت اســت؟

تــا افق  2050کــدام بازیگران موثر از بازار نفت حذف خواهند

شد؟ پیشبینیها از تزلزل یا ثبات بازار نفت چگونه است؟

تصویر  -3روند تقاضای فرآورده در  ۲۰سال گذشته

نوشــادی :سوال جذاب این اســت که مصرف نفت
در دهههــای آتی چگونــه خواهد بــود؟ مخصوصا برای
کشورهای نفتخیزی مانند ایران پاسخ به این سوال خیلی
مهم اســت .در این بین حتی پیشبینی محافظهکار ترین
موسسات هم این است که تا سال  ۲۰۳۵میالدی مصرف
نفت در حد  ۱۰۰میلیون بشــکه در روز میماند و ســایر
مراکز نیز ثبات تقاضا را  2050و حتی بعد از آن پیش بینی
کردهاند .یعنی پیک مصرف نفت حوالی همین عدد است.
اما حال ســوال اصلی این است که در چند دهه آینده که
باالتریــن مصرف نفت همین  100میلیون بشــکه در روز
است ،تولید کدام مسیر را خواهد رفت؟
اگر مطابق منابع نفتی شناخته شده قابل استخراج از
کشورهای مختلف نگاهی به تولید نفت در افق سال ۲۰۵۰
میالدی بیندازیم ،میبینیم که تا این سال عرضهکنندگان

بــزرگ و کوچکی از بازار نفت خارج میشــوند .به عنوان
مثال آمریکا اگر با همین روند فعلی تولید نفت داشته باشد،
مطابق منابع شــناخته شده فعلی فقط  ۱۱سال و همینطور
روسیه فقط  ۲۵سال دیگر نفت دارد .آمریکا در سال ۲۰۰۳
یک دکترین داشــت که ما باید خودمان را از واردات نفت
خاورمیانه مســتقل کنیم .این کار را انجام دادند و در سال
 ۲۰۱۶-۲۰۱۵کام ً
ال از واردات نفت مســتقل شدند و تمام
مصرف نفت را خودشان تولید کردند.
امــا همین آمریکا در این مدت بــه اندازه  ۳۰درصد
مصرفش اکتشــافات جدید داشته اســت و اگر با مقیاس
مصرفی که اکنــون دارد به تولید نفت ادامه دهد فقط ۱۵
درصد مصرفش را میتواند جبران کند و برای مابقی فعال
هیچ چارهای ندارد .یعنی  ۲۶میلیون بشــکه فقط توســط
همیــن دو بازیگر از بــازار خارج خواهد شــد .همچنین
تولیدکنندههــای کوچکتر مانند نروژ هم تا افق  ۲۰۵۰به
تدریج از بازار نفت خارج میشــوند و آنها هم مجموعا ۱۲
میلیون بشکه در روز باعث کاهش عرضه نفت خواهند شد.
یعنی همان طور که ایــن انتظار وجود دارد که
مصرف نفت در محتاطانهترین پیشبینیها در سال
 ۲۰۵۰به حدود  ۷۰میلیون بشــکه در روز برسد در
تولید نفت هم همین روند کاهشــی طی خواهد شد.
البته یک کاهش عمده دیگری نیز در بازار انرژی دنیا
اتفاق خواهد افتاد .در واقع نکتهای که از دید رسانهها
مغفول مانده است ناظر به مصرف زغال سنگ است.
در حال حاضر با پیک تولید و مصرف زغال ســنگ
در کشور پرمصرفی مثل چین مواجه هستیم .سوخت زغال
سنگ سهم قابل توجهی را در سبد انرژی کشورهایی مانند
هند ،اســترالیا ،اندونزی ،روسیه و جنوب آفریقا دارد .اتفاق ًا
از ســال  ۲۰۳۰به بعد همه پیشبینیهــا ناظر به کاهش
شــدید تولید زغال سنگ است ،در نتیجه این کشورها باید
به سراغ انرژیهای جایگزین زغال سنگ بروند و یکی از
همین انرژیهای جایگزین قطعا نفت است .در این حالت
نفت فضای بازتری برای ثبات و حفظ خود در سبد انرژی
دنیا را خواهد داشت.

آلودگی هوا؛ آیا دستگاهها ب
آلودگـی هـوا چندیـن سـال اسـت کـه همزمـان بـا فصـل زمسـتان تشـدید میشـود و
آسـمان بسـیاری از شـهرهای کشـور از جمله تهران ،اصفهان و اراک را غبارآلود و خاکسـتری
میکنـد ایـن در حالیسـت کـه طـی سـالهای اخیـر قانون هـوای پاک بـرای حل ایـن معضل
تصویـب شـده اسـت امـا نـه تنهـا برخـی دسـتگاههای متولـی بـه آن عمـل نکردهانـد بلکه با
اقدامـات خـود باعـث تشـدید آلودگـی هوا شـدهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،آلودگـی هوا معضلی اسـت که هر سـال بهویژه در فصول سـرد سـال
بـا آن مواجـه هسـتیم و امسـال با تـداوم پایداری جـوی و مصرف مـازوت در برخـی نیروگاهها
و صنایـع همـراه و دربـاره آن اظهارنظرهـای زیـادی از سـوی مسـووالن دسـتگاههایی ماننـد
سـازمان حفاظت محیط زیسـت ،وزارت نیرو ،وزارت نفت ،شـورای شـهر تهران  ...مطرح شـده
و جالـب اینجاسـت کـه برخـی از ایـن اظهارنظرهـا در تناقـض با یکدیگـر هسـتند.آلودگی هوا
در حالـی بغرنـج شـده اسـت کـه سـال  ۹۶قانـون هـوای پـاک بـا درنظـر گرفتن  ۲۰دسـتگاه
متولـی تصویـب شـد اما با گذشـت سـه سـال هنـوز برخـی از آییننامههـای اجرایـی آن مورد
بـی توجهـی قـرار گرفتنـد و بـه مرحله اجرا نرسـیدهاند .شـینا انصـاری  -مدیـرکل اداره محیط
زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران هـم اخیرا بـه مغفول واقع شـدن قانون هـوای پاک
تاکیـد کـرده و بـه ایسـنا گفتـه که الزم اسـت اجـرای بند بنـد مصوبـات قانون هـوای پاک در
اولویـت دسـتگاهها قـرار گیرد.باید این را در نظر داشـته باشـیم کـه آلودگی هوا تنهـا مربوط به
فصـول سـرد سـال نیسـت و در فصلهای گرم سـال نیز بـا افزایـش غلظت آالینـده «ازن» با
آلودگـی هـوا روبـهرو میشـویم اما آنچه مسـاله آلودگـی هوا در فصول سـرد سـال را پررنگتر
میکنـد همزمانـی آن بـا وارونگـی دمـا و پایـداری جـوی اسـت کـه باعـث تشـدید آلودگی و
غبارآلود شـدن آسـمان شـهرها میشود.
مازوت سوزی؛ از انکار تا پذیرش و تکذیب!

معضـل آلودگـی هوا و ابهامات درباره مصرف سـوخت «مـازوت» در نیروگاهها از اواسـط
آذر مـاه توسـط برخـی نهادهـا مطـرح شـد و  ۳۰آذر مـاه بـود کـه دو تـن از اعضـای شـورای
شـهر انگشـت اتهـام را به سـمت سـازمان حفاظت محیط زیسـت گرفتند و نسـبت بـه احتمال
مصـرف مـازوت در برخـی نیروگاههـای اسـتان تهـران تذکـر دادنـد و درخواسـت رسـیدگی
بـه ایـن موضـوع را کردنـد .زهـرا نژادبهـرام  -عضـو هیات رئیسـه شـورای شـهر تهـران -در
جلسـه شـورای شـهر تهـران ضمن اشـاره به صحبتهای عیسـی کالنتـری  -رئیس سـازمان
حفاظـت محیـط زیسـت  -دربـاره تاثیـر تحریمهـای بینالمللـی بـر سـوزاندن سـوخت مازوت
در نیروگاههـا ،یکـی از دالیـل آلودگـی هـوای تهـران را اسـتفاده از ایـن سـوخت در صنایـع و
نیروگاههـا ذکـر و تاکیـد کـرده بـود کـه بـا چـه تدبیـری بـه جـای سـاخت و ایجـاد انبارهای
جدیـد بـرای نگهـداری مـازوت ،از ریههای شـهروندان بهعنوان انبار مازوت اسـتفاده میشـود؟
ایـن اظهـارات در حالـی مطرح شـد که اداره کل محیط زیسـت اسـتان تهران بـه عنوان
دسـتگاه ناظـر ایـن موضـوع را تاییـد نکرد .محمـد رسـتگاری  -معاون نظـارت و پایـش اداره
کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران -به ایسـنا گفت کـه تاکنون هیـچ یک از واحدهـای صنعتی
و نیروگاههایـی کـه روی آلودگـی شـهر تهـران تاثیـر میگذارنـد سـوخت مـازوت مصـرف
نکردهانـد .علاوه بـر محیط زیسـت ،شـرکت ملی گاز ایـران تاکید کـرد که هنـوز از «مازوت»

در اطـراف تهـران و اصفهـان و کالن شـهرهای دیگـر اسـتفاده نمیشـود و نمیتـوان آلودگ 
ی
هـوا طـی روزهـای اخیـر را به این مسـاله ارتبـاط داد .در حالی محیط زیسـت تهران و شـرکت
ملـی گاز بـا قاطعیـت مصـرف مـازوت در پایتخـت را رد کردند که بر اسـاس اطالعات شـرکت
کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران طـی چنـد مـاه اخیـر و بهویـژه طـی آذر مـاه غلظـت آالینـده
دیاکسـید گوگـرد  -کـه ارتباط مسـتقیمی با مصـرف مازوت و سـوختهای غیر اسـتاندارد در
صنایـع دارد  -در برخـی از ایسـتگاههای شـهر تهـران افزایـش قابـل توجهی یافتـه و حتی در
برخـی مـوارد بسـیار باالتـر از حـد مجاز قـرار گرفته اسـت .ایسـتگاههایی هـم که مـوارد عبور
از حـد مجـاز دی اکسـید گوگرد در آنها ثبت شـده اسـت بیشـتر ایسـتگاههای واقـع در جنوب
غـرب و جنـوب تهـران بودهانـد کـه محـدوده اسـتقرار بیشـترین نیروگاههـا و صنایـع بـزرگ
اطـراف تهـران اسـت .از سـویی دیگـر از ابتـدای هفتـه منتهی بـه  ۶دی مـاه ورود خودروهای
دیزلـی بـه تهـران ممنـوع شـد امـا برخلاف انتظارهـا همزمـان بـا ممنوعیـت ورود دیزلیهـا
بـه تهـران ،غلظـت آالینـده دیاکسـید گوگـرد بـاز هـم افزایـش یافـت .حسـین شـهیدزاده -
مدیرعامـل شـرکت کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران  -در گفـت و گویـی بـا ایسـنا دربـاره علت
افزایـش ایـن آالینـده در تهـران توضیـح داده بـود :باتوجـه بـه شـرایط فعلـی میتـوان نتیجه
گرفـت کـه منابـع ثابـت آالینـده ازجملـه نیروگاههـا ،صنایـع و ...از سـوخت غیراسـتانداردی
اسـتفاده میکننـد کـه گوگـرد زیـادی دارد ،ماننـد گازوییـل پرگوگـرد و یـا سـوخت مـازوت .با
تـداوم آلودگـی هوا در کالنشـهرهای مختلف از جمله تهران ،سـازمان محیط زیسـت سـرانجام
مازوتسـوزی را در برخـی نیروگاههـا تاییـد کـرد و مسـعود تجریشـی  -معاون محیط زیسـت
انسـانی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت از تذکـر بـه وزارت نیـرو دربـاره مازوت سـوزی خبر
داد و گفـت کـه متاسـفانه بـر اسـاس آخریـن آمـار از روزهـای ابتدایـی هفتـه گذشـته تعدادی
از نیروگاههـا در تهـران نیـز بـه سـمت مازوتسـوزی رفتهانـد و مـا بـه دادسـتانی نامـه زده و
خواسـتهایم کـه بهسـرعت جلـوی ایـن اقـدام گرفتـه شـود .با ایـن حال ایـن موضوع از سـوی
مدیـر عامـل شـرکت بـرق حرارتی تکذیب شـد و اسـتاندار تهران نیز در جلسـه کمیتـه اضطرار
آلودگـی هـوای تهـران گفـت «:هیچ صنعـت و نیروگاهی از سـوخت مـازوت اسـتفاده نمیکند
امـا دادههایـی وجـود دارد که نشـان میدهـد نیروگاهها و صنایـع اطراف تهران از سـوختهای
غیـر اسـتاندارد اسـتفاده میکنند».
مازوت در اراک ،قزوین ،اهواز و مشهد مصرف میشود اما در تهران و
اصفهان نه!
ماجـرای مصرف سـوخت مازوت توسـط نیروگاههایی شـهرهایی مانند تهـران و اصفهان
هنـوز محـل ابهـام و بحـث اسـت در حالـی کـه مصـرف ایـن سـوخت خطرنـاک و سـمی در
نیروگاههـای شـهرهای اراک ،قزویـن ،اهـواز و مشـهد توسـط داریـوش گل علیـزاده  -معـاون
مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت -صراحتا تایید شـده اسـت.
حـاال عیسـی کالنتـری  -رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت -که هفته گذشـته گفته بوده
«نمیتوانیـم بـه صـرف ایـن کـه میخواهیم بـرق تولیـد کنیـم و گاز نداریـم ،مـازوت دهیم و
هـوای شـهر را بـه ایـن روز بیندازیـم»  ،حـاال میگویـد «خانوادههـا بایـد گاز کمتـری مصرف
کننـد چراکـه برخـی نیروگاههـا بـا کمبود سـوخت مواجه هسـتند .از ایـن رو مردم یـا باید نبود
بـرق را بپذیرنـد یا اسـتفاده از سـوخت مـازوت اجتنـاب ناپذیر خواهـد بود».

گزارش
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ه انرژی جهان تا 2050

ار انرژی جهان؟

وباره به روزانه  100میلیون بشکه بازمیگردد
تصویر  - 4روند مصرف نفت و سایر انرژیها تا سال
2050

بر اســاس پیشبینی موسســات معتبر مصرف
انرژی زغال سنگ تا ســال  ۲۰۵۰شدیدا کاهش پیدا
میکند .بنابراین با توجــه به اینکه حدود  ۳۸درصد از
عرضهکنندگان نفت از بازار به تدریج تا ســال ۲۰۵۰
خارج میشــوند و همچنین تولیدکنندگان زغال سنگ
هم به طور جدی از بازار خارج میشــوند ،این موضوع
فضای تنفسی برای افزایش تقاضا و رقابت برای نفت
فراهم میکند یعنی این پیــش بینی وجود دارد که با
توجه به کاهش تولید زغال ســنگ ،رقبای جدید برای
خرید نفت وارد بازار شــوند و بــازار نفت تا افق 2050
ثبات بیشتری به خود بگیرد و کماکان رقابتی و جذاب
بماند.در خصوص اینکه تا سال  ۲۰۵۰تقاضا روی ۱۰۰
میلیون باقی میماند عرض کنم که موسسات مختلف
ارقام مختلفی ارائه کردنــد .محافظه کارانه ترین عدد
مربوط به این است که تا سال  ۲۰۳۵تقاضا روی ۱۰۰
میلیون بشکه نفت است و سایر موسسات بعض ًا تا سال
 ۲۰۵۰هم عنوان کردنــد که تقاضا روی  ۱۰۰میلیون
بشــکه باقی میماند .این ارقام مربوط به موسســات
معتبــر در حوزه انرژی اســت .بنابراین «بقای تقاضا»
بیش از «کاهش قطعی» عرضه اســت و این یعنی ما
رونق بازار نفت را تا آن سال خواهیم داشت.
پس جمع بندی مباحث شــما این بود که تا افق ۲۰۵۰

بازار نفت همچنان پرقدرت به کار خود ادامه میدهد .اما از

طرفی ما شاهد بروز و ظهور انرژیهای نو و خودروهای برقی

در اروپا هســتیم .آیا تقاضای نفت بســته به موقعیتهای
جغرافیایی متفاوت است؟

نوشــادی :بحث مصرف نفت واقع ًا در کشورهای
مختلف شیب و شتاب مختلفی دارد .مثال روند تقاضای
نفت در کشــورهای عضو همکاری توســعه اقتصادی
که  ۳۵کشــور هستند با مصرف نفت خاورمیانه و چین
متفاوت است .چین و خاورمیانه و کشورهای غیر از این
 ۳۵کشــور که در اروپا هستند و اوراسیا ،روند افزایشی
مصرف نفت را تجربه خواهند کرد .اما در اروپا کاهش
تقاضا را شاهد هستیم.
در اروپا در ســال  ۱۹۹۰به انــدازه  ۳۷۰میلیون
تــن معادل نفــت ،تقاضا برای مصــرف فرآوردههای
نفتی وجود داشــت .این عدد در ســال  ۲۰۰۳و ۲۰۰۴
بــه اوج  ۴۰۵میلیون تن رســید و مجددا ً االن به عدد
 ۳۴۰الی  ۳۵۰میلیون تن رســیده اســت .یعنی اروپا
بلوغ مارکت نفت را پشــت سر گذاشــته است اما در
ســایر کشــورهایی که در باال به آن اشاره کردم مثل
خاورمیانه ،چین اوراســیا و آن بخش از اروپا که عضو
سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی نیست ،کماکان
شیب مصرف نفت رو به افزایش است.
باید به این نکته اساســی در تحلیلهای خودمان
توجه کنیم که حدود  ۱۳ســال پیش بحث خودروهای
برقــی به عنوان یکــی از اصلیتریــن جایگزینهای
خودروهای بنزینی مطرح شــد و ایــن خودروها وارد
بازار شــدند .با حمایتهایی که صــورت گرفت تعداد
ایــن خودروها هر ســال دو برابر ســال قبل افزایش
پیــدا میکرد اما این افزایــش تولید تا کجا جلو رفت؟
تــا جایی که االن از  ۸۰میلیــون خودرویی که در دنیا
تولید میشود تنها حدود هشــت میلیون آن خودروی
برقی است.
در دو الی سه سال گذشته به دلیل این که چین
و آمریکا سیاســتهای حمایتی از خودروهای برقی را
کمرنگ کردند ،امسال نسبت به پارسال فقط  ۱۰درصد

خودروهای برقی زیاد شدند و آن شیب افزایشی تولید
خودروهای برقی هم بــه دلیل این که جهان ظرفیت
حمایــت از این موضوع را ندارد و پول زیادی میطلبد،
بازارش تقریبا به ثبات رســیده است مگر اینکه بر اثر
اتفاقی اقتصاد خودروهای برقی به ناگهان بهبود یابد.
در این شرایط هم سهم انرژی فسیلی را در تولید
برق مجددا به ثبات خواهد رســید .ضمن اینکه اقتصاد
انرژی خورشــیدی با همه پیشــرفتهایی که تاکنون
داشته حدود ســه چهار برابر گرانتر از سایر انرژیها
اســت و از دسترسی درآمد ســرانه اغلب کشورها دور
اســت و با پیش بینیهای معمول در بهینهسازیهای
تکنولوژی انــرژی تجدیدپذیر ،کمــاکان نفت همان
آالینده محبوب باقی خواهد ماند.
اخیرا ً بنده از یکی از شرکتهای زیرمجموعه مپنا
بازدیدی داشــتم و اتفاقا چه کارهــای خوبی در حوزه
خودروهای برقی انجام شــده اســت و ما قطعا باید از
االن برای این محصــوالت برنامهریزی و اقدام کنیم
تــا از این تکنولوژی عقب نمانیم .اما نکته اینجاســت
که بین  ۱۰الی  ۲۰هــزار دالر هزینه برقی کردن هر
خودرو است .یعنی غیر از هزینه خود خودرو باید برای
برقیکردن آن نیز  ۱۰الی  ۲۰هزار دالر هزینه شــود.
قیمت  ۹۰الی  ۹۵درصد خودروهای کشــور ما زیر ۱۰
الی  ۲۰هزار دالر است.وقتی وضع ایران با رتبه متوسط
درآمد ســرانه یعنی رتبه  ۱۰۰چنیــن وضعی دارد باید
گفت در دنیا منابع مالــی وجود ندارد که بتوان به این
زودی آن هم به صوررت گســترده به این موضوعات
پرداخت .لذا همه این پیشبینیها حاکی از این اســت
که عرضه و تقاضای نفت به گونهای پیش خواهد رفت
که نفت کماکان تعیینکننده و دارای مشتری به عنوان
یک انرژی باثبات تا افق  ۲۰۵۰و حتی پس از آن باقی
بماند .در نهایت در افق سال  ۲۱۰۰پیشبینی میشود
که تولید نفت به روزانه  ۲۰میلیون بشکه برسد و شاید
تــا افق  ۲۱۰۰باید آرام آرام بــا عصر نفت خداحافظی
کنیم.

تصویر  -5پیش بینی مصرف نفت تا سال ۲۱۰۰

با توجه به تحوالت آینده بازار نفت اســتراتژی ایران باید

چگونه تعریف شود؟

نوشادی :کســانی که در دولت هفتم ادعا میکردند
عصر نفت تمام شــده اســت پیشبینیشان بعد از گذشت
بیست و چند سال غلط از آب درآمد و مصرف نفت نه تنها
افــول پیدا نکرد بلکه بیش از  ۳۰درصد نیز افزایش یافت.
همین طور ما در این مصاحبه  ۳۰ســال آینده را بررســی
کردیم و دیدیم که همه موسسات معتبر ،بازار مصرف نفت
را در همین حد  ۱۰۰میلیون بشــکه در روز پایدار میدانند،
درحالیکــه عرضه نفت کاهش پیــدا میکند .در نتیجه در
آینده بازار نفت برای کشورهایی مانند ایران جذاب خواهد
شد .پس زیاد عجلهای برای استخراج و فروش نفت نکنیم
و فکــر نکنیم که نفت روی دســتمان باقی خواهد ماند.ما
در کوتــاه مدت با وضعیت فعلی هر زمــان که اراده کنیم
میتوانیــم تولید نفت را افزایش دهیم و آن را صادر کنیم.
تولید نفت از طریق حفاری هــر حلقه چاه در ایران حدود
چهار مــاه زمان نیاز دارد که با فرض قرارداد و تامین کاال
دو ســه ماه دیگر به آن میتوان افــزود .بنابراین افزایش
تولید نفت به میزان ســابق و افزایش خامفروشــی نفت با
ناوگان بســیار بزرگ حفاری در ایران ،کار قابل انجامی در
کوتاه مدت محسوب می شود .هرچند در وضعیت فعلی که
بازار عرضه حدود  8میلیون بشــکه مازاد دارد ،هیچ عاقلی
در بازاری که مازاد عرضه هســت وارد رقابت نمیشود ما
باید جایــی از مارکت را بگیریم که در آنجا برای ما مزیت
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وجود داشته باشد.
حتی اگر تحریم هم نباشــیم افزایش تولید نفت در
کوتاه مدت اولویت اول صنعت نفت ما نیســت و به صالح
ما نیســت .اولویت اول صنعت نفت ما حرکت به ســمت
تولید محصوالت باارزش افزوده و تحریمناپذیر مانند بنزین
و گازوئیل و ســایر فرآوردههای پاالیشــی و پتروشیمیایی
اســت .فعال در فضای تحریم تنفس بهتری روی فرآورده
داریم .البته منظور بنده این نیست که فرآوردهها اص ً
ال قابل
تحریم نیستند بلکه منظور این است فروش آنها در دوران
تحریم راحتتر انجام میشود.
باید همه انرژی خودمان را روی این موضوع بگذاریم
که دســت از خامفروشی برداریم و به سمت ارزش افزوده
باالتر برویم .ما در ســطح پاالیشگاهی یک ارزش افزوده
داریــم ولی وقتــی آن را تبدیل به محصول پتروشــیمی
میکنیم ارزش افزوده باالتری کســب خواهد شــد .فلذا
تمرکز باید روی این بخش از صنعت نفت و ارتقای کیفیت
فرآورده ها باشــد .در کوتاه مدت افزایــش تولید نفت به
ســطوح  8.5 ،6.5یا  10میلیون بشکه نفت (حتی اگر قابل
تحقق باشــد) برای یک بازار اشباع شــده از نفت خام ،به
قصد خام فروشــی یک تصمیم صد درصد غلط اقتصادی
است.
اینکه االن دنبال افزایش تولید و توسعه میدان هستند
اینها اولویت ما در کوتاهمدت نیست .برای بلندمدت ما حتم ًا
نیاز به سرمایهگذاری در بخش باالدستی داریم ولی امروز
اگر پولی داریم باید حتما در پاییندســت ســرمایهگذاری
شــود .در حالی که مشاهده میشــود میلیاردها دالر برای
توســعه میادین نفتی (آن هم میادین نفتی غیر مشترک)
هزینه میشــود که برای بازار کوتاهمدت و میانمدت نفت
یک استراتژی  100درصد غلط ارزیابی میشود.
در بلندمــدت ما باید در حوزه فروش نفت متناســب
بــا بازار رفتــار کنیم .همانطــور که برای فــراورده وقتی
مــا میخواهیم مثال یک پتروشــیمی احــداث کنیم همه
متغیرهای بازار را در مطالعات امکان سنجی به دقت بررسی
می کنیم و در بررســی همین بازار است که می بینیم مثال
با اشباع بازار متانول مواجه هستیم و بازار پتروشیمی برای
برخی محصــوالت مثل الفینها رو به فزونی اســت و ما
یک دامنه بسیار بزرگی در محصوالت پتروشیمی داریم که
برای هر محصول باید متناســب با مارکت همان محصول
مطالعات امکان سنجی انجام داد و به سمت تولید آن رفت.
برای افزایش تولیــد و عرضه نفت خام نیز همین مطالعات
امکانسنجی و آینده پژوهی را باید در دستور کار قرار داد نه اینکه
در شرایط تحریم تالش برای استخراج و پمپاژ بیشتر نفت به بازار
اشــباع داشــت .به نظر بنده ما در بلندمدت هم باید روی احداث
پاالیشگاهها ،پتروپاالیشــگاهها و تولید محصوالت پتروپاالیشی
متمرکز شــویم و به سمت حلقه های پایین تر زنجیرههای ارزش
برویم چرا که ارزش افزوده و اشتغال اصلی در این بخشها است.
مصاحبه از :سیداحسان حسینی

به وظایفشان عمل کردهاند؟
در نهایـت وزارت نفـت نیـز مازوتسـوزی در برخـی نیروگاهها را تایید کـرد و بیژن زنگنه
 وزیـر نفـت -نیـز با اشـاره به اینکـه باالترین مصرف سـوخت کشـور در منازل اسـت و الزماسـت مصـرف سـوخت مدیریـت شـود عنوان کـرده اسـت کـه «تمایـل نداریم که از سـوخت
مـازوت اسـتفاده کنیـم امـا در نقاطی مجبـور به این کار هسـتیم».
کیفیت سوخت استاندارد است؟
فرشـید باباخانـی  -معـاون فنـی شـرکت کنتـرل کیفیت هـوای تهـران  -دربـاره ارتباط
افزایـش غلظـت آالینـده دیاکسـید گوگـرد در تهـران بـا آلودگـی هوا طـی روزهـای اخیر به
ایسـنا گفـت کـه اسـتفاده از سـوختهای غیـر اسـتاندارد در صنایع ،علاوه بر افزایـش غلظت
آالینـده دیاکسـید گوگـرد بـر افزایـش غلظـت ذرات معلـق کمتـر از  ۲.۵میکـرون -بهعنوان
مهمتریـن آالینـده تهران طی روزهای اخیر  -نیز اثرگذار اسـت بنابراین سـوخت غیراسـتاندارد
علاوه بـر گوگرد سـبب تولیـد آالیندههای دیگـری ازجملـه ذرات معلق کمتـر از  ۲.۵میکرون
نیـز میشـود .امـا درپـی ایـن اظهـار نظرهـا شـرکت پخـش فـرآورده هـای نفتـی اعلام کرد
کـه روزانـه بیـش از  ۲۴۰میلیـون لیتـر انـواع فرآوردههـای نفتـی توزیعـی درسراسـر کشـور
بـا اسـتاندارهای دقیـق و تحـت نظـارت سـازمانهای ذیصلاح و آزمایشـگاههای مرجـع در
پاالیشـگاههای داخلـی تولیـد و توسـط ایـن شـرکت توزیع می شـود و هرسـاله شـاهد ارتقای
اسـتاندارد فـرآورده هـای توزیعـی از جمله گازوئیل در کشـور هسـتیم.
بودجه و برنامه نصب فیلتر جاذب دوده برای اتوبوسها چه شد؟
هرچنـد کـه موضـوع مصـرف مـازوت و نقـش آن در آلودگـی هـوا ایـن روزها برجسـته
شـده اسـت امـا نبایـد از ایـن نکته غافل شـد کـه آالینده شـاخص هوا در روزهای سـرد سـال
ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون اسـت و بر اسـاس آخرین سـیاهه انتشـار شـهر تهران ،سـهم
منابـع متحـرک ماننـد تاکسـیها ،خودروهـای شـخصی ،اتوبوسهـا و ...در تولیـد ذرات معلـق
 ۶۰درصـد اسـت کـه در ایـن بیـن خودروهـای دیزلـی پررنگتریـن نقـش را دارند اما شـورای
شـهر تهـران کـه حـاال انگشـت اتهـام در زمینـه آلودگـی هـوا را بـه سـمت سـازمان حفاظت
محیـط زیسـت گرفتـه اسـت طی سـال  ۹۷به خریـد فیلتـر دوده از محل اوراق مشـارکت رای
ندادنـد و موضـوع «خریـد فیلتـر جـاذب دوده « از ردیف ایـن اعتبار حذف شـد.عدم نصب فیلتر
جـاذب دوده روی اتوبوسهـا بهعنـوان منابـع آالینـده متحـرک باعـث میشـود کـه خروجـی
خودروهـای دیـزل بـدون هیـچ گونـه پاالیشـی وارد حلـق مـردم شـود .علاوه بر ایـن معاون
محیـط زیسـت انسـانی سـازمان محیـط زیسـت نیـز اظهار کـرده بود که شـورای شـهر تهران
نـه تنهـا بودجـه فیلتـر دوده را حـذف کرد بلکـه از اختصاص تسـهیالت و اعتبار برای نوسـازی
اتوبوسهـا هـم خـودداری کرد .متاسـفانه در حـال حاضر هیـچ گزینهای برای اجـرای مصوبات
و قانـون هـوای پـاک در تهـران وجـود ندارد کـه مطمئن باشـیم که ایـن تحـرکات در کاهش
آلودگـی هـوای تهـران اثرگـذار خواهـد بـود چون شـورای شـهر تهـران هیـچ برنامـهای برای
ایـن امـر ارائـه نـداده و شـهرداری تهـران هـم هیـچ بودجـهای اختصـاص نـداده اسـت.با این
وجـود اعضـای شـورای شـهر تهـران همچنـان همه مسـوولیت کاهـش آلودگی هـوا را متوجه
دسـتگاههای دیگـر میدادنـد .محسـن هاشـمی -رئیـس شـورای شـهر تهـران ۱۴ -دی مـاه
بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه دادههـای صحیـح بـه ما نمـی رسـد و اختیـارات خوبـی در این
زمینـه بـرای شـورای شـهر در نظـر گرفتـه نشـده اسـت ،عنـوان کـرد کـه فعلا در حـد تذکر

و پیگیـری میتوانیـم عمـل کنیـم و از مسـئوالن مـی خواهیـم بـه وظایـف خـود عمـل کنند.
همچنیـن علـی اعطا  -سـخنگوی شـورای شـهر -در توییتر خود بـه نقش موتورسـیکلتها در
انتشـار آالیندههـا اشـاره کـرد و گفت کـه میزان انتشـار آالینده هر موتورسـیکلت بیـش از ۱۸
برابـر یـک خودروی سـبک اسـت و مسـاله نوسـازی نـاوگان اتوبوسـرانی بایـد از طریق دولت
حـل شـود؛ نـه از طریـق نصـب فیلتـر جـاذب دوده روی اتوبوسهای فرسـوده که قاعدتـا باید
تاکنـون از رده خـارج میشـدند!
موتورسیکلتهای رسوبی به خیابانها بازمیگردند
از طرفـی دیگـر ماه گذشـته پلیس راهنمایـی و رانندگی ناجا از ترخیص  ۶۲هزار دسـتگاه
موتورسـیکلت در اجرای طرح تسـهیالت ویژه پلیس برای ترخیص موتورسـیکلتهای رسـوبی
خبـر داد .ایـن طـرح کـه از  ۱۸آبـان آغـاز شـد حـاال تـا اواخر بهمـن ماه تمدید شـده اسـت و
بـه گفتـه جانشـین رییـس پلیـس راهنمایـی و رانندگی ناجـا بیـش از  ۸۰۰هزار موتورسـیکلت
در پارکینـگ هـای سراسـر کشـور بـه دالیل مختلفـی قـرار دارند.ایـن تصمیم در حالـی اتخاذ
شـده اسـت که براسـاس اطالعات سـیاهه انتشار شـهر تهران ،سـهم موتورسـیکلتها در تولید
آالیندههـای گازی حـدود  ۲۱درصـد و در تولیـد ذرات معلـق  ۱۰درصد اسـت همچنین هر ۱۰
موتورسـیکلت کاربراتـوری در هـر کیلومتـر به انـدازه یک اتوبـوس دیزلی قدیمـی ،ذرات معلق
 کـه عامـل اصلـی آلودگـی هوا اسـت  -تولیـد میکند.این تصمیـم واکنش سـازمان حفاظتمحیط زیسـت را به دنبال داشـت و مسـعود تجریشـی  -معاون محیط زیسـت انسـانی سازمان
حفاظـت محیـط زیسـت – گفت :سیاسـتهای تشـویقی بـرای بازگرداندن موتورسـیکلتهای
غیراسـتاندارد بـه سـطح خیابانهـا متضـاد بـا منافع سلامت مردم اسـت .حتما یکـی از اهداف
پلیـس بـرای ترخیـص ایـن موتورسـیکلتها با تسـهیالت ویژه ،خالـی کـردن پارکینگها بوده
اسـت ایـن درحالیسـت کـه بـه این مسـئله نـگاه جامعـی نشـده و درحـال حاضر خالـی کردن
پارکینگها مسـاوی اسـت بـا افزایـش آلودگی هوای شـهرها.
حذف سهم محیط زیست از بودجهای که ارتباط مستقیم با رفع آلودگی هوا
دارد
ایـن دسـته تصمیمـات و تدابیـر کـه تاثیـر مسـتقیمی در افزایـش آلودگـی هـوا دارنـد
همـه در حالـی اتخـاذ میشـود کـه مجلس شـورای اسلامی نیـز در ابتـدای مهر مـاه تصمیم
بـه حـذف سـهم محیـط زیسـت از عـوارض آالیندگـی گرفـت .ایـن تصمیـم مجلس شـورای
اسلامی اعتـراض شـدید عیسـی کالنتـری  -رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت
 را بهدنبـال داشـت .او در گفـت و گویـی بـا ایسـنا اظهـار کـرده بـود کـه کسـری بودجـهدسـتگاهها نبایـد از کیسـه محیطزیسـت جبـران شـود همچنیـن بخشـی از ایـن عـوارض
آالیندگـی قـرار بـود بـرای رفـع آالیندگـی صنایـع هزینـه شـود و چنیـن تصمیمـی نشـانگر
هدفگـذاری مجلـس بـرای مخالفـت بـا محیـط زیسـت اسـت .در ایـن میـان نبایـد فراموش
کـرد کـه آلودگـی هـوا تـا  ۱۵درصـد منجـر بـه افزایـش ابتلا و مـرگ ناشـی از کوویـد۱۹-
میشـود .در شـرایطی کـه مـردم بـرای حفـظ جان خـود بـا آلودگی هـوا و کووید  ۱۹ -دسـت
و پنجـه نـرم میکننـد الزم اسـت کـه مسـئوالن و متولیـان امـر بـه فکـر چارهاندیشـی بـرای
حـل معضـل آلودگـی هـوا باشـند و بـه وظایـف قانونـی خـود در ایـن زمینـه بیـش از پیـش
عمل کنند .
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اخبار
مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید
بیمارستان مرکزی صنعت نفت تهران برگزار شد
مراســم تودیــع و

معارفه روســای سابق و
جدید بیمارســتان مرکزی
صنعت نفت تهــران روز
 14دیمــاه بــا حضــور
مدیرعامل سازمان و جمعی
از مدیران و روسا ستادی و
بیمارستان در سالن آمفی
تتاتر برگزار شد.

بــه گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی ســازمان
بهداشــت و درمان صنعت
نفــت ،دکتر ســید مهدی
هاشــمی مدیرعامــل این
مجموعــه در ابتــدا ضمن
عرض تســلیت بمناسبت
ســالگرد شــهادت سپهبد
سردار قاسم ســلیمانی،گفت  :خدمت در عرصه بهداشت و درمان رسالتی
ارزشــمند و عظیم اســت و لذا هر فردی که در این حوزه خدمت می کند،
هدف و آرمانی معنوی را پیش روی خود قرار داده است.
وی افزود  :همه ما یک هدف و آرمان واحد به نام خدمت به مردم را
دنبال می کنیم و این جابجایی ها فقط در راستای مضاعف نمودن انرژی و
توان و استفاده از تجربیات است.
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت تصریح کرد :
تغییرات در سیســتم و مدیریت ها در راستای ارتقاء سطح خدمات و ورود
توان  ،انرژی تازه و ایده های نو به سیستم مدیریتی است.
در ادامه دکتر ســید عباس قاسمی حسینی رییس سابق بیمارستان
مرکزی صنعت نفت تهران اظهار داشــت  :اگر خدمتی در بیمارستان ارائه
می شود کاری تیمی وجمعی است  ،باید فرصت را مغتنم بشمارم و از تمامی
کارکنان بیمارستان که با کار تیمی  ،تعامل و همکاری خود مرا در این مدت
یاری کردند تقدیر و تشکر نمایم.
وی از روحیه همبستگی در بین اعضای خانواده بزرگ بیمارستان که
بعنوان یکی از ویژگی های بارز اســت یاد کرد و از زحمات آنان به ویژه در
بحران شیوع کرونا تقدیر بعمل آورد.
دکتر محمدرضا کاظمی آشــتیانی رییس بیمارستان مرکزی صنعت
نفت تهران ضمن تشــکر از اعتماد مدیرعامل سازمان به وی  ،بزرگترین
حسن بیمارستان را دارا بودن نیروهای ماهر و متعهد دانست و عنوان کرد :
باید تعامل ویژه ای با هم داشته باشیم و با همکاری و همراهی مشکالت را
برطرف کرده و کیفیت و کمیت خدمات را افزایش دهیم.
وی بیان کرد  :خالقیت و نوآوری الزمه توســعه  ،پیشرفت و تعالی
است و یقین ًا در این راه با همدلی و همراهی می توانیم تجارب ارزشمند و
شایسته ای کسب نموده و در راه خدمت بکار گیریم.

موفقیتی دیگر در درمان نوزادان نارس
دربیمارستان نفت تهران
با تالش پزشــکان

وپرســتاران بخش ،nicu
دو نوزاد دوقلــوی نارس،
بدون هیچ عارضه ناشــی
از نارســی و یا کم وزنی با
سالمتی کامل ازبیمارستان
نفت تهران ترخیص شدند.

بــه گــزارش پایگاه
اطالع رســانی بهداشــت
ودرمان صنعت نفت تهــران 38 ،روزتالش و مراقبت از دو نوزاد دوقلو که
ماحصل “ ”ivfو رحم اجارهای بودند وبا وزنهای 1هزارو 200گرم و 1هزار
و 800گرم متولدشده بودند در بخش“ ”nicuبه ثمرنشست واین نوزادان به
شرایط نرمال رسیدند.
برپایه این گزارش ،این دو نوزاد در یکی از بیمارستان های تهران به
دنیا آمدند و در روز هفتم پس از تولد به بیمارستان نفت تهران منتقل شدند
و بعد از 38روز ،درحالی که نوزاد اول وزنی معادل  2هزار و  300گرم و نوزاد
دوم حدود 3هزارو  300گرم وزن گرفتند بدون هیچ گونه عارضه نارســی و
یا کم وزنی (خون ریزی مغزی ،عوارض بینایی ،شنوایی ،گوارشی ،کلیوی
و یا عوارض خونی از شایعترین مشــکالت نوزادان نارس است) از بخش
“ ”nicuمرخص شدند .
الزم به تاکید است ،نوزادان با وزن کم و نارس ،عالوه بر اینکه آسیب
پذیر و مستعد عفونت هستند ،نیاز به اقدامات مراقبتی باال و کنترل عفونت
دارند ،ضمن اینکه انجام خونگیری ،آزمایشات وعکس های اضافه از نوزاد
محدودیت دارد و در رشته کودکان بخصوص طب نوزادان ،پیشگیری اولیه
بسیار اهمیت دارد .مراقبت ازاین دو نوزاد دارای وضعیت حاد و ریسک باال
 ،درشــرایط بسیار سخت که بیمارستان نفت تهران ،مانند دیگر بیمارستان
ها درگیر ویروس کرونا است ،گویای پیچیدگی کار کادر درمان و پرستاران
زحمت کش “ ”nicuبیمارســتان نفت تهران است و اهمیت کار پرستار و
پزشک را در این بخش نمایان می کند.
شایان ذکراست :با توجه به امکانات فوق تخصصی بخش “”nicu
بیمارســتان نفت تهران ،این بیمارستان ،در شــمار  5بیمارستان مجهز در
زمینه امکانات “ ”nicuدر سطح شهرتهران است و براساس آمار ازسال97
تاکنون بیش  147نوزاد دراین بخش ،بســتری وتابحال نیز بیماران بدحال
و پر ریســکی دراین بخش ،درمان شــده اند که این دو نــوزاد دوقلو ازآن
جمله هستند.
اکنون دربیمارســتان نفت تهران ،ظرفیت خدمات دهی به 6نوزاد به
طور همزمان در بخش” ”nicuوجود دارد و از مناســبترین دستگاه های
ونتیالتور و بلندرها دراین بخش استفاده می شود.

ســیصد و نود و دومین جلســه
هییــت مدیره ســازمان بهداشــت و
درمان صنعت نفت در حالی برگزارشد
که دکتر هاشــمی بعنوان مدیرعامل
در آن حضــور داشــت و از زحمات و
خدمات دکتر حبیب اله سمیع در زمان
تصدی ســمت مدیرعاملــی تقدیر و
تشکر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 ،مهنــدس مرضیه شــاهدایی رییس
هییت مدیــره ایــن مجموعه ضمن
تبریک بمناســبت انتصاب دکتر سید
مهدی هاشــمی بعنــوان مدیرعامل
جدیــد و عرض خداقــوت به دکتر
حبیب اله ســمیع گفت  :دکتر سمیع
در این مدت حضور بعنوان مدیرعامل
سازمان تمام توان خود را برای ایجاد
تغییــر و تحول در حوزه های مختلف
بکار بردند  ،ایشان با سعه صدر برای

اصالح امور تالش فراوانی داشته اند
که از جمله آن حوزه مالی می باشد.
مهنــدس شــاهدایی تغییرات
مدیریتی را روندی در راستای پیشبرد
اهــداف عالیه ســازمان عنوان کرد و
افــزود  :با توجه بــه تجربیات دکتر
هاشــمی در هییت مدیره و مدیریت
برنامه ریزی ،امیدواریم شــاهد بهبود
وضعیت کیفی و کمی خدمات سازمان
در مناطق به ویــژه مناطق عملیاتی

باشیم.دکتر ســید مهدی هاشمی هم
در ادامه جلســه ضمــن قدردانی از
خدمات و زحمات دکتر سمیع تصریح
کــرد  :امیدوارم بتوانیــم از تجربیات
ایشان به نحو شایسته استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان اظهار داشت
 :می بایســت اســتراتژی راهبردی
سازمان را با توجه به موجودیت کنونی
و همچنین نیازهای آتی با دوراندیشی
و درایت و همســو با سیاســت های

کالن تبییــن کرد کــه نیازمند خرد
جمعی  ،همدلــی و همراهی همگان
می باشــد.در ادامه این نشست ،امیر
قائم پناه دبیر هییت مدیره ســازمان
به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان و
دستورجلسات روسا و مدیران ستادی
پرداخت  .در پایان جلسه با اهدا لوح
تقدیر توســط مهندس شــاهدایی از
زحمــات و خدمات ارزنده دکتر حبیب
اله سمیع تقدیر و تشکر بعمل آمد.

دکتر هاشمی  :بهداشت و درمان پشتیبان عملیات نفت است
مدیرعامل ســازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت با تاکید بر اهمیت حوزه سالمت
و درمــان در مناطق عملیاتــی نفت گفت :
سیاست ما کیفیت بهبود ارائه خدمت است .

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
 11 ،دیماه دکتر هاشمی مدیرعامل این
مجموعه با ســفر به منطقه ویژه پارس
جنوبی از بیمارســتان توحید جم بازدید
و جلســات مختلفی با روســای ستادی
و مراکــز درمانی  ،نمایندگان پزشــکان
عمومی و متخصص  ،مترون و پرستاران
و کارکنان برگزار کرد که در حاشیه این
بازدید دو بخش بستری  23تخته خواب
( پشــتیبان کووید  ، ) 19بخش داخلی
 جراحی مردان  ،ســه دســتگاه جدیدآزمایشگاه و یک دســتگاه سونوگرافی
جدید مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکتر ســید مهدی هاشمی با تاکید
بر اینکه هدف ما رفع مشکالت در جهت
ارائه خدمات با کیفیت و مناســب است
افزود  :برگزاری جلسات بهمنظور افزایش
بهرهوری و نیز اســتفاده از همفکری و
خرد جمعی برای تبیین راهکار مناســب
در حوزههای مختلف مدیریتی در جهت
بررسی چالش ها و مشکالت است.
وی تصریح کرد  :رســالت سازمان
بهداشــت و درمان صنعت نفت خدمت

رسانی به کارکنان شریف صنعت است و
هدف اصلی ارتقا کیفیت خدمات درمانی
و بهداشتی در مناطق عملیاتی و مدیریت
بهینه هزینههای درمان است.
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و
درمــان صنعــت نفت اظهار داشــت :
کارکنان در خط مقدم بهداشت و درمان
هســتند و بررسی مشکالت و چالش ها
می تواند در راســتای رفع دغدغه های
آنان موثر باشد.
دکتر هاشــمی به برگزاری جلسات
هفتگی با حضور مدیران و روسا ستادی
و سه منطقه تهران  ،اهواز و بوشهر اشاره

کــرد و گفت  :روند پیگیری موضوعات
مطرح شــده در این جلسات به صورت
جــدی در حال پیگیری اســت و هدف
ارتباط مستقیم ستاد با مناطق در جهت
افزایش امنیت خاطر کارکنان و جمعیت
زیر پوشش است .وی با اشاره به سیاست
های سازمان در خصوص ضرورت توجه
به مدیریت هزینههــا گفت  :تخصیص
بودجه به مناطق ،مبتنی بر ارائه گزارش
عملکرد اســت و هدف ایــن طرح ارائه
راهکارهــای عملیاتی در مدیریت هزینه
ها و ارتقاء ســطح سالمت کارکنان می
باشــد.مدیرعامل ســازمان با تاکید بر

شفافسازی حوزه مالی افزود :اختصاص
بودجه مبتنی بر گزارش عملکرد شــامل
تولید خدمت(ســامت و بهداشــت ) ،
طــب صنعتی و طب خانواده می باشــد
و مدیریــت بهینه هزینههــای درمان و
اثربخشی بیش از پیش خدمات سازمان،
از سیاســت های اصلی بشــمار میرود
.گفتنی است در جلســات برگزار شده ،
موضوعات مختلفی از جمله اهمیت طب
کار و طب خانواده ،اعزام بیماران،جذب
تخصص و فوق تخصص در رشته های
پر اهمیت  ،کمبود تجهیزات پزشــکی،
مشکالت زیر ســاخت ها و نرم افزار در

منطقه،بازآرایی ســمت ها  ،قــرارداد با
بیمه تکمیلی برای کارکنان پیمانکاران و
قراردادی  ،اختصاص آمبوالنس  ،افزایش
ضریب زایمان طبیعی و اهمیت آموزش
بــرای کارکنان و جمعیت زیر پوشــش
توسط روسای ستادی و مراکز درمانی ،
نمایندگان پزشکان عمومی و متخصص
 ،مترون و پرســتاران و کارکنان مطرح
شــد که مدیرعامل سازمان دستور ویژه
برای پیگیری برخی از موضوعات توسط
رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت
بوشهر و مدیر منابع انسانی و مدیر مالی
سازمان را داد.

هدف ارتقای کیفیت خدمات در مناطق عملیاتی است
چهارمین جلســه هفتگــی مدیرعامل
سازمان با روســا و مدیران ستادی با هدف
بررسی روند پیگیری مباحث جلسات گذشته
و موضوعات مطرح شده در سفر به بوشهر و
آمار دقیق از تعداد افراد مبتال به کووید  19در
هفته گذشته برگزار شد.

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
بهداشــت و درمــان صنعت نفــت  ،دکتر
مهدی هاشمی مدیرعامل این مجموعه در
ابتدا جلســه ضمن عرض تسلیت بمناسبت
سالگرد شهادت سردار رشید اسالم سپهبد
حاج قاســم ســلیمانی گفت  :یکســال از
خبرغم انگیز شــهادت سردار سلیمانی می
گــذرد  ،فــردی که با خون خــود ،درخت
تنومنــد مقاومت را در منطقه آبیاری کرد و

خونش جانی دوباره بــه مبارزان راه آزادی
و آزادگی داد.
وی در ادامه با اشــاره به ســفر پایان
هفته خود به منطقه ویژه پارس جنوبی  ،از
زحمات و خدمات دکتر وحید مالکی رییس
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشــهر و
خــارگ تقدیر کرد و گفت  :هدف از انجام
این ســفرها شناســایی نقاط قوت و نقاط
ضعف و اســتفاده از امکانات در راه توسعه
راهبردی سازمان در مناطق عملیاتی است.
دکتر هاشــمی تصریح کرد  :پایداری
بهداشــت و درمان صنعت نفــت ملزم به
اجــرای دقیق برنامــه های ســازمان در
حوزه های  ، HSEســامت کار و خانواده
و مدیریت بحران اســت که بــا برگزاری

جلسات مختلف و اســتفاده از خرد جمعی
می توان به برنامه ریزی دقیق و مناســبی
دست یافت .
در ادامــه امیر قائم پنــاه مدیرمنابع
انســانی به طرح موضوعات جلسه گذشته
پرداخت که برخــی از آنان نیاز به پیگیری
از ســوی مدیریت سالمت  ،مدیریت مالی،
مدیریت مهندســی و ســاختمان و منابع
انسانی داشت که پاسخ داده شد.
در چهارمین جلسه هفتگی موضوعات
مطرح شــده شامل  :اجرایی شدن نرم افزار
مدیریــت درمانی (جایگزین نســخ چاپی
دفترچه )  ،پیگیری پیشــرفت پروژه های
عمرانی اهواز  ،بوشــهر و تهــران  ،بدهی
شــرکت ملی گاز،راه اندازی بخش PCR

بوشهر،طرح طبقه بندی مشاغل ،برگزاری
همایــش  CSRبصــورت آنالین،جذب
تخصــص و فــوق تخصــص در منطقه
ویژه پارس جنوبی ،اســتفاده از کیت های

تشخیص ســریع کووید  19برای کارکنان
اعزامی به سکو ها  ،بررسی آمار تعداد افراد
بستری،ســرپایی مبتال به کرونا ویروس و
میزان قرنطینه خانگی و محل کار بود .

تحلیل
گفتمان

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تاثیرمثبتتنفسخوراکبرنرخبازدهپتروپاالیشگاهها
ظرفیت و حاشیه ســود واحد دارد اما به
طور میانگیــن باعث افزایش  6درصدی
آن میشود (تصویر  .)1بازگشت سرمایه
پروژه در همان ســال اول بهرهبرداری
یک تضمین بسیار قوی است که باعث
جلب اعتماد سرمایهگذاران در طول دوره
ساخت پروژه میشود».

تاثیر تنفس خــوراک بر  IRRپروژه
بستگی به ظرفیت و حاشــیه سود واحد
دارد اما به طور میانگیــن باعث افزایش
 6درصدی آن میشود .بازگشت سرمایه
پــروژه در همان ســال اول بهرهبرداری
یــک تضمین قــوی برای جلــب اعتماد
سرمایهگذاران در طول دوره ساخت است.

روند رو به رشد و ایجاد بازارهای
جدید برای فرآوردههای پتروشــیمیایی
در دهههای آینده موجب شــد ه اســت
توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی از جمله
برنامههــای صنعــت نفت کشــورهای
توســعهیافته و در حال توسع ه دنیا قرار
گیرد .این کشــورها با ایجاد پارکهای
شــیمیایی و صنایع پتروپاالیشگاهی و
ارائه اعتبارات و تســهیالت مناســب و
ویژه به این صنایع ،زمینه رشد چشمگیر
صنایــع پتروپاالیشــی خــود را ایجاد
کردهاند و سعی بر نقشآفرینی در آینده
بــازار انرژی دنیا را دارنــد .در این میان
ایران که جزء دارندگان برتر ذخایر نفت
و گاز دنیاســت ،خود از مشــکل رکود
توسعه ظرفیت پتروپاالیشی و همچنین
عدم بازدهی در پاالیشــگاههای موجود
به علت قدمت بــاالی آنها رنج میبرد.
فقــدان اعتبــارات الزم تاکنــون مانع
اصلی برای نوســازی و توســعه صنایع
پتروپاالیشگاهی در ایران بودهاست .پیدا
کردن راهکارهایی که ســرمایهگذاری
بخشهای خصوصــی و مردمی در این
حوزه را جذاب و تســهیل کند میتواند
گره تامین مالی پروژههای پتروپاالیشی
را باز کند .هر کشوری متناسب با شرایط
اقتصادی و منابع خود راهکارهایی برای
جذابیــت حضور بخشهــای خصوصی
در توســعه صنایع خود در نظر میگیرد.
در ایــن راســتا قانون تنفــس خوراک
پتروپاالیشــگاهها و پتروشیمیها توسط
مجلس شــورای اسالمی در تیرماه سال
 1398تصویب شد و دیماه همان سال
رئیــس جمهور آییننامــه اجرایی آن را
ابالغ کردنــد .ایده تنفــس خوراک که
تاکنون در کشــور دیگری وجود نداشته
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خرب
برنامهریزی نفتخیز جنوب برای ایجاد تحول
در حوزه منابع انسانی

تصویر  :1تاثیر تنفس خوراک بر نرخ
بازده داخلی ( )IRRپتروپاالیشگاه

مدیر منابع انســانی شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنوب از
برنامهریزی ،تدوین و پیادهسازی پروژههایی بهمنظور تحول در حوزه
منابع انسانی این شرکت خبر داد.

مزایای اعطای تنفس خوراک از نگاه
دولت و صندوق توسعه ملی

است ،با در نظر گرفتن منابع نفتی ایران،
ظرفیت تولید نفــت خام ،نقش صندوق
توسعه ملی ،تحریم پذیری صادرات نفت
خام ایران و لزوم استفاده از سرمایههای
مردمی مطرح شد ه اســت .کارشناسان
معتقدند این قانون میتواند نقطه عطفی
طی تاریــخ ســرمایهگذاری در صنایع
پاییندستی نفت ایجاد کند.
تنفس خوراک واحدهای پتروپاالیشی
چگونه محاسبه میشود؟

به طور کلی تنفس خوراک به این
صورت است که وقتی پتروپاالیشگاه یا
پتروشیمی به بهرهبرداری رسید به تعداد
روز معینــی بهای خــوراک را پرداخت
نمیکنــد تا جایی کــه کل ارزش بهای
خوراک دریافــت در این تعداد روز معین
معادل کل حجم ســرمایهگذاری انجام
شــده برای احداث پتروپاالیشگاه شود.
در نهایت پتروپاالیشــگاه یا پتروشیمی
این مبلغ را بهصورت یک وام  8ســاله
به صندوق توســعه ملی باز میگرداند،
زیرا این نفتی که در دوره تنفس خوراک
بهای آن پرداخت نشده از سهم صندوق
توســعه ملی اســت.به عنوان مثال اگر

به طور کلی تنفس
خوراک به این

صورت است که وقتی

پتروپاالیشگاه یا پتروشیمی
به بهرهبرداری رسید به
تعداد روز معینی بهای
خوراک را پرداخت

نمیکند تا جایی که کل
ارزش بهای خوراک

دریافت در این تعداد
روز معین معادل کل
حجم سرمایهگذاری

انجام شده برای احداث
پتروپاالیشگاه شود

هزینه ســاخت یک پتروپاالیشگاه 200
هزار بشــکهای  4میلیارد دالر تمامشود
با فرض اینکه قیمت نفت خام هر بشکه
 50دالر باشد ،این پتروپاالیشگاه از روز

بهرهبرداری تا  400روز مجاز به دریافت
خوراک رایگان است تا به مبلغ  4میلیارد
دالر برســد .پس از به اتمام رسیدن این
 400روز ،پتروپاالیشــگاه مبلغ  4میلیارد
دالر را بــه صورت یک وام  8ســاله به
صندوق توسعه ملی به نرخ سود  4درصد
باز میگرداند.
تاثیر تنفس خوراک بر نرخ بازده داخلی
( )IRRپتروپاالیشگاهها

عماد رفیعی ،کارشــناس مســائل
نفــت و انــرژی در گفتگو بــا خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس با اشــاره به
نقش اعطای تنفس خوراک در تشــویق
ســرمایهگذاران به احداث پتروپاالیشگاه
گفت :برخورداری از امتیاز تنفس خوراک
موجب میشود تا دوره بازگشت سرمایه
یک پروژه پتروپاالیشگاهی که حدود 7
سال طول میکشد به یک سال کاهش
پیدا کنــد .این کاهش دوره بازگشــت
سرمایه به علت بهبود جریانهای نقدی
سالیانه پتروپاالیشگاه باعث افزایش نرخ
بــازده داخلی یا  IRRپروژه میشــود».
وی همچنیــن اظهــار داشــت« :تاثیر
تنفس خوراک بر  IRRپروژه بستگی به

قانــون تنفس خــوراک با کمک
به تامین مالی احداث پتروپاالیشــگاه
و پتروشــیمی ،کشــور را از بالی خام
فروشــی نجــات میدهــد و مزایایی
از جملــه ارزآوری ،اشــتغالزاییهای
مســتقیم و غیرمســتقیم و همچنین
کنتــرل و هدایت نقدینگی را به همراه
دارد .دولــت و صندوق توســعه ملی
با فــروش نفت به قیمــت بین المللی
به پتروپاالیشــگاههای داخلی از یک
منبــع دائمی درآمــد بهرهمند و عم ً
ال
تحریمهای نفتی نیز خنثی میشــوند.
عالوه بــر این در قانون تنفس خوراک
صندوق توسعه ملی قرار نیست مبلغی
را به طرحهای پتروپاالیشــی بپردازد
بلکه نفــت تحریمی کــه در مخازن
بال اســتفاده ماندهاســت را بهعنوان
تسهیالت غیرنقدی در یک دوره تقریب ًا
یک ساله به واحد پتروپاالیشی میدهد
و پــس از آن بالفاصله این مبلغ را به
صورت وام  8ســاله بــا بهره  4درصد
دریافــت میکند .ایــن رویه برخالف
سایر پروژههای زیرساختی کشور است
که مســتقیم از منابع صندوق توســعه
پول برداشت میشود.

در مسیر اجرای ماده  ۸قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان

فرآیند تبدیل وضعیت جانبازان و فرزندان شهدای صنعت نفت نهایی شد

فرآینــد تبدیــل وضعیــت جانبــازان و فرزندان
شــهدای صنعت نفت به کارمندان رسمی تابع صندوق
بازنشستگی نفت نهایی و عملیاتی شد.
با پیگیری معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه
انســانی وزارت نفت و موافقت وزیر نفت و با اســتناد
به رأی کمیســیون ماده  ،۱۶فرآیند تبدیل وضعیت آن
دســته از جانبازان و فرزندان شــهدای صنعت نفت که
دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر و همینطور سن
کمتر از  ۵۰سال هســتند به کارمندان رسمی ،نهایی و
برای اجرا ابالغ شده اســت.فرزین مینو ،معاون توسعه
مدیریت و ســرمایه انســانی وزارت نفت در این زمینه
گفــت :جانبازان و فرزندان گرامی شــهدا که بهصورت
کارکنان قراردادی مدت موقت یا مدت معین در صنعت
نفت مشــغول به کار هستند ،در مســیر اجرای ماده ۸
قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب
 ،۷۴.۳.۳۱طی ســالهای پیش به کارگر رســمی نفت
(تابع قانون کار) تبدیل وضعیت شــده بودند.وی ادامه
داد :اکنون مطابق آرای کمیسیون ماده  ،۱۶آن دسته از
این عزیزان که تا تاریخ هشتم دیماه امسال ،دو شرط
مشــتمل بر سن کمتر از  ۵۰ســال و مدرک تحصیلی
دیپلم به باال را داشــته باشند بر اساس مقررات اداری و
اســتخدامی صنعت نفت به کارمند رسمی تابع صندوق
بازنشستگی نفت تبدیل وضعیت میشوند.معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت یادآور شد :اگرچه
آرای کمیسیون ماده  ،۱۶تبدیل وضعیت افراد یادشده را
به کارگر رســمی تابع قانون کار نیز جایز دانسته است،
اما نظر به درخواست این کارکنان برای تبدیل وضعیت
به کارمندان رســمی تابع صندوق بازنشستگی نفت و
با توجه به محدوده شــمول آرای کمیســیون ماده ۱۶
و استعالم اخذ شــده از رئیس آن کمیسیون که چنین
امری را مجاز دانســته اســت ،با نظر موافق وزیر نفت،
زمینه تبدیل وضعیت کارکنان حائز شــرایط یادشده به

کارمندان رسمی صنعت نفت فراهم شده است.

تفاوت تطبیق کارکنان قرارداد مدت موقت پرداخت
میشود

در همین حال ،معاون توســعه مدیریت و سرمایه
انســانی وزارت نفت گفت :متمم کمکرفاهی ،ایاب و
ذهــاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت موقت
بهزودی پرداخت میشــود.فرزین مینــو در گفتوگو با
شانا افزود :امســال برای نخستین بار در صنعت نفت،
کارکنان قراردادی مدت موقت و مدت معین نیز همانند
کارکنــان رســمی در فرآیند انتخــاب کارکنان نمونه
وزارت نفت مدنظر قرار گرفتنــد و امیدواریم این روند
در سالهای آینده نیز ادامه یابد.وی از افزایش پوشش
هزینههای درمــان بیماران کرونا و ســقف تعهدهای
بیمــه درمان تکمیلی کارکنان قــراردادی مدت موقت
و مــدت معین صنعت نفت هم خبــر داد و گفت :برای

بهبود فرآیندهــای کاری در این زمینه و اعمال نظارت
بیشتر شرکتهای اصلی بر اجرای دقیق تعهدات قرارداد
بیمهای ،به امور بیمهای شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد
دادهایم یک الگوی رضایتسنجی استاندارد برای امکان
پایش اقدامها بهطور یکپارچه در چهار شــرکت اصلی
طراحی و معرفی کند.معاون توســعه مدیریت و سرمایه
انســانی وزارت نفت با اشاره به مشــارکت حداکثری
کارکنان قــرارداد مدت موقت در آزمونهای اخیر طرح
توانمندســازی ،در واکنش به برخی انتقادها نســبت به
آزمون یادآور شــد :همانطور که مرکز توسعه مدیریت
صنعت نفــت اعالم کرده ،روش ارزیابــی کارکنان در
آزمونهای توانمندی شــناختی و زبان انگلیسی مبتنی
بر روش هنجار مرجع اســت و به ایــن ترتیب مالک
ارزیابی ،میانگین نتایج آزموندهندگان خواهد بود.مینو
ابراز امیــدواری کرد که نتایج این آزمون بتواند معاونت

توســعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت را در
ایجاد بانــک اطالعاتی جامع از توانمندیهای کارکنان
و تصمیمگیریهای بهینه بهمنظور برگزاری دورههای
آموزشــی و توانمندسازی ایشان یاری دهد.وی به طرح
تحول نظام پیمانکاری نیز اشاره کرد و گفت :این طرح
در برخی زیرمجموعههای وزارت نفت آغاز شده است و
در دیگر بخشها نیز سرانجام تا پایان بهمنماه امسال
بهطور کامل اجرایی میشــود.معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انســانی وزارت نفت با بیان اینکه وزیر نفت به
جد مسائل مربوط به منابع انسانی را پیگیری میکند و
بر اتخاذ تصمیمهایی که به رفاه بیشتر کارکنان بهویژه
کارکنان قراردادی منتهی شود تأکید دارد ،ادامه داد :به
این منظور بهطور منظم گزارش اقدامهای انجامشده و
در حــال اجرا را خدمت وزیر نفــت ارائه میدهم و این
نشستها بهمنظور ارائه گزارشها با تأکید ایشان بهطور
مســتمر ادامه دارد.مینو با اشــاره به اقدامهایی که در
سالهای اخیر با محوریت بهبود وضع رفاهی و معیشتی
کارکنان قراردادی مدت موقت و پیمانکاران انجام شده
است ،گفت :حوزه منابع انسانی به دلیل ارتباط با مسائل
معیشتی و رفاهی که برای کارکنان بسیار حائز اهمیت
اســت ،میتواند بستر خوبی برای جذب مخاطب با اتکا
به خبرســازیهای گاه نادرست باشد .درخواست من از
کارکنان این اســت که در ایــن زمینه تنها به خبرهای
رسانههای رســمی و معتبر استناد کنند.وی با تأکید بر
ضرورت اطالعرسانی دقیق ،اظهار کرد :معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سالهای اخیر
همواره تالش کرده است درباره تصمیمها و اقدامهای
این حوزه اطالعرسانی کند تا فضا برای انتشار خبرهایی
که در آن حب و بغضهای شــخصی مــوج میزند و
بیشتر در بســتر مجازی منتشر میشود ،مساعد نباشد.
امیدوارم کارکنان شریف صنعت نفت نیز با هوشمندی،
از اتکا به منابع خبری غیرمؤثق خودداری کنند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،منوچهر بارانی گفت :نیاز مدیریت منابع انسانی همواره این
بــوده که تحولی در روشها و فرآیندهــای گزارشدهی و انعکاس
شــفاف و گویای وضع موجود و آتی در حوزه منابع انسانی همانند
سیستمی شدن ،مکانیزه کردن و بهینهســازی فرآیندها و افزایش
تأثیر نفوذ اطالعات در انجام کارها شــکل بگیرد که خوشبختانه در
همین راستا در سالهای اخیر چند پروژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :در گذشته اطالعات مربوط به حوزه منابع انسانی سازمان
بهصورت پراکنــده بود که با انجام پروژه داشــبورد مدیریت ،همه
اطالعات مورد نیاز مدیران از بانکهای اطالعاتی مختلف سازمان
استخراج و بهصورت یکپارچه به همراه نمودار و عناصر گرافیکی ،در
محیطی پویا و ســاده و روزآمد نمایش داده میشود و میتواند ابزار
قدرتمندی برای نظارت بر عملکرد سازمان باشد .مدیر منابع انسانی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پروژه داشبورد فضای اداری
نیز پرداخت و اظهار کرد :با وجود محدودیتها در فضای اداری ،در
برخی شرکتها و مدیریتها فضای اداری بالاستفاده زیادی وجود
دارد و در برخی دیگر از آنها با کمبود فضای اداری روبهرو هســتیم.
به همین منظور با اســتفاده از این پروژه ،قابلیت محاســبه سرانه
فضای اداری برای همه مدیریتها و شرکتها امکانپذیر شده و از
طرفی همه فضاها از طریق دادههای جدولی و نمودارهای گرافیکی
شناسایی میشود و سرانجام تخصیص و بازتخصیص فضای اداری
از طریق این داشبورد قابل اجرا و پایش خواهد بود.بارانی با اشاره به
اینکه طراحی و ساخت این داشبورد از سوی همکاران منابع انسانی
و با همکاری فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شــده ،ادامه داد:
نسخه نخســت این پروژه عملیاتی شده و در فاز نخست آن ،بهینه
کردن فضای اداری ساختمانهای بلوک یک و دو و ساختمانهای
چهارطبقه و دوطبقه انجام می شــود و در فازهای بعدی هم دیگر
ســاختمانها و فضاهای اداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تحت پایش و مدیریت خواهد شــد.وی پیادهسازی پروژه BPMS
را از دیگر برنامههای این مدیریت برشــمرد و گفت :این پروژه نیز
بهمنظور بررسی فرآیندها ،آموزش نیروی انسانی ،کاهش هزینههای
شــرکت ،کارآمدسازی امور روزانه ،جلوگیری از اتالف وقت و تغییر
و بهینهســازی فرآیندهای ســازمان انجام خواهد شد .مدیر منابع
انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طرح مدل  ۳۴۰۰۰منابع
انســانی را در حال تصویب و اجرایی شدن دانست و افزود :این الگو
نیز بهمنظور ارزیابی و ارتقای سیســتم منابع انسانی در نظر گرفته
شــده و از طریق آن همه فرآیندهای منابع انسانی بهصورت جامع،
نظاممند و یکپارچه بررســی میشوند تا سرانجام سازمان در بحث
جذب ،توســعه ،نگهداری و انگیزش کارکنان بتواند موفقتر عمل
کند .بارانی به بحث جانشینپروری نیز پرداخت و بیان کرد :اهمیت
جانشــینپروری در شرایط کنونی بیش از گذشته احساس میشود.
این مقوله بهعنوان یکی از راهبردهای کالن مدیریت منابع انسانی
در اولویت مناطق نفتخیز جنوب است و خوشبختانه بهعنوان یک
پروژه تدوین شده ،جدول زمانبندی آن تهیه و در برخی مدیریتها
و شرکتها ،این کار با بررسی سمتها و شرایط احراز آن آغاز شده
اســت .بر این اساس برای هر ســمت چند نفر از بین افراد مستعد
بر مبنای شایســتگی تعیین شــدهاند که با اجرای فرآیند یادگیری
و آموزش و بهبود مســتمر این افراد ،شــرایط جانشینی آنها فراهم
خواهد شد .وی افزود :با توجه به اهمیت حوزه منابع انسانی ،تصمیم
گرفته شد مدیر منابع انسانی نیز در نشستهای پیشبینی بهرهدهی
چاهها حضور یابد و نشستهای صمیمانهای با کارکنان شرکتهای
بهرهبردار بهمنظور بیان بالواسطه مشکالت آنان به مدیران برگزار
شود .خوشبختانه پس از احصا و دستهبندی این مشکالت بهصورت
مدون ،برخی از آنها به شــرکتهای بهرهبردار ،بخشــی به ستاد و
تعدادی دیگر نیز برای حل مسائل و دغدغههای کارکنان به شرکت
ملی نفت ایران ارجاع داده شد.مدیر منابع انسانی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب به حوزه آموزش و سالمت کارکنان پرداخت و گفت:
با توجه به شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی اماکن رفاهی و تفریحی
و آموزشــی شــرکت ،تصمیم گرفتیم با فراهم کردن زیرساختهای
ارتباطــی در دو مرکز آموزش و فنون و آموزش ســتاد ،دوره های
مجازی مورد نیاز کارکنان بهصورت آنالین و آفالین برگزار شــود،
همچنین در حوزه سالمت کارکنان نیز بدون تعریف پروژه ،فضای
 ۴هکتاری انتهای مجموعه فرهنگی ورزشی شهرک نفت با تالش
مدیریت و کارکنان امور ورزش و اســتفاده از مصالح موجود به یک
پارک ورزش و نشاط برای بهره برداری کارکنان و خانوادههای آنان
تبدیل شده است.

Oil

1399  دی ماه20 شنبه
753 شماره
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

Iran Bracing for Producing Oil from Azar Joint Field:
OIEC CEO
The CEO of Oil Industries Engineering and
Construction (OIEC)
Group announced the
first phase of Azar join
oilfield will become
productive soon.
Gholamreza Manouchehri
announced the successful completion of the
performance test of 21
of the 28 days of final
crude oil production
in Azar Field, saying:
“Considering the 97%
progress of the joint
field’s development plan,
the first phase of this
project is being operated
and will be officially
inaugurated soon.”In an
interview with Shana,
he said a daily production of 65,000 barrels
of crude oil has been
secured in the field by its
developers, adding oil
production began in the
field back in 2016 with
15,000 b/d. the figure
was doubled in 2017 and
has reached 65,000 b/d.

News

Iran Determined to Sell 2.3
mbd Oil

Iranian President Hassan Rouhani said:
“The administration is determined to sell
2.3 million barrels of oil and condensate per
day next [calendar] year (which begins on
March 21), and it has the capacity.”
According to President.ir, Dr. Hassan
Rouhani, today (Wednesday, January 6) at
a cabinet meeting, stated that the Iranian
nation in three important historical periods,
namely in the Islamic Revolution, imposed
war and economic war, was able to win
against the world.He also voiced his administration’s preparedness to sell 2.3 million
barrels of crude oil and gas condensate per
day.

Additional 75,000 bpd
Oil Supply Will not Affect
OPEC+ Output

Mr. Manouchehri said
an of 1.4 billion Euros
was made to finance
the project, adding the
contract for the development of Azar field was

signed in September
2011 with OIEC and
Ahdaf investment Company on the one hand
and the National Iranian
Oil Company on the

other.The resources for
developing the project
were provided by dipping into the National
Development Fund
of Iran and the Ahdaf

Investment Company,
he said.This is the first
upstream project by the
Oil Industry Pension
Fund and Ahdaf Investment Company.

OPEC+ 13th Ministerial Meeting Ends

The 13th OPEC and nonOPEC Ministerial Meeting
(ONOMM) was held on
Tuesday, 5 January 2021,
via video conference.
The Meeting, which reconvened following an initial
round of discussions on
4 January, reaffirmed the
continued commitment of
the participating countries in the Declaration of
Cooperation (DoC) to a
stable market in the mutual
interest of producing nations; the efficient, economic and secure supply
to consumers; and a fair
return on invested capital.
In addition, the Meeting
recalled the decision taken
by all DoC participating countries at the 10th
(Extraordinary) ONOMM
on 12 April 2020 to adjust
downwards overall crude
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oil production, the unanimous decisions taken at the
11th ONOMM on 6 June
2020, and the outcomes
of the 12th ONOMM on
3 December 2020.The
Meeting highlighted the
unprecedented events
of 2020 and shocking
impact of the COVID-19
pandemic on the world
economy and markets,
and commended the DoC
participating countries for
undertaking the largest and
longest crude oil production adjustments in history
in response to the exceptional challenges and market conditions caused by
the pandemic.It pointed out
that rising infections, the
return of stricter lockdown
measures and growing
uncertainties have resulted
in a more fragile economic

recovery that is expected to
carry over into 2021. The
Meeting recognized that
market sentiment has been
buoyed recently by vaccine
programmes and improved
asset markets, but underscored the need for caution
due to prevailing weak
demand and poor refining
margins, the high stock
overhang and other underlying uncertainties.The
Meeting acknowledged the
need to gradually return 2
mb/d to the market, with
the pace being determined
according to market
conditions. It reconfirmed
the decision made at the
12th ONOMM to increase
production by 0.5 mb/d
starting in January 2021,
and adjusting production
reduction from 7.7 mb/d to
7.2 mb/d.The adjustments
to the production level for
February and March 2021
will be implemented as per
the distribution detailed in
the attached table. Production adjustments for April
and subsequent months
will be decided during the
monthly ONOMM following the criteria agreed upon
in the 12th ONOMM.The
Meeting reiterated the need

to continue closely monitoring market fundamentals, including non-DoC
supply and its impact on
the global oil balance and
overall market stability.The
Meeting noted that high
conformity levels have
contributed significantly
to market rebalancing and
stability. Between May
and November, participating OPEC and non-OPEC
countries contributed to
reducing the global supply by approximately 1.9
billion barrels, including
voluntary adjustments, and
this has been key to the
rebalancing of the market.
The Meeting drew attention to the exceptional year
of 2020 as an outlier that
distorts the latest five-year
average of OECD commercial oil stock levels. It
recommended retaining
the 2015-2019 average as a
more representative metric,
while keeping the latest
five-year average for the
time being.Furthermore,
the Meeting expressed
appreciation to participating countries, particularly
the United Arab Emirates
(UAE) and Angola, which
have performed beyond

expectation. At the same
time, it reiterated the critical importance of adhering
to full conformity, and
compensating the overproduced volumes in accordance with the statements
of the 11th and 12th ONOMM, in order to achieve
the objective of market rebalancing and avoid undue
delay in the process.It requested all underperforming participating countries
to submit their plans for
implementation of the
required compensation for
the overproduced volumes
to the OPEC Secretariat
by 15 January 2021.The
Meeting welcomed HE Dr
Mohammad Alfares, Kuwait’s new Minister of Oil
and Minister of Electricity
and Water, and expressed
its appreciation to his
predecessor, Dr Khaled A.
Al-Fadhel, for his dedication to the DoC process.
The Meeting decided to
hold the next Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) Meeting
on 3 February 2021,
followed by a JMMC
Meeting on 3 March 2021
and ONOMM on 4 March
2021.

Iran’s Minister of Petroleum, Bijan Zangeneh, said on Tuesday that the 75,000
bpd increase in Russia and Kazakhstan oil
production in February and March will not
influence OPEC+ output and world market.
Due to Russia and Kazakhstan’s problems
and their agreement with Saudi Arabia,
both countries will raise their oil output by
75,000 bpd in February which will increase
to 150,000 bpd in March, Zangeneh said on
the second day of the 13th OPEC and nonOPEC Ministerial Meeting held on Tuesday
via video conference.Such an increase will
have no measurable effect on OPEC and
non-OPEC output, he said, adding, “these
two countries have some internal problems,
and did not aim to change the amount and
wanted to comply with the pact.These
countries consume more fuel as it is winter,
he said, adding, compared to 40 million bpd
oil production, the output rise will not affect
global market.Asking about whether another country will voluntarily cut its output
to compensate for the increase, he said, “it
has not been officially announced but may
be declared in press conference.”

Iran Petroleum Minister:
Future Months Determining
for Oil Market

Iran’s Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said on Monday that future months
are determining for oil market in terms of
supply-demand uncertainties.
He made the remark on the sidelines of the
13th OPEC+ Ministerial Meeting, adding, “We could reach a consensus. There
are two proposals. One suggests extending
the previously-agreed decision, while the
other suggests increasing output by 500,000
bpd.”I think holding monthly meeting by
OPEC and non-OPEC members is logical. No decision will last for long term in
the current conditions due the uncertainties, Zangeneh added.Asked about some
members’ proposals for increasing oil
output, he said: “The fact is that OPEC+
decisions are made by consensus and if a
member disagrees, we cannot force them
to agree.””There are different views on
the importance of prices or market share
for OPEC. Some members are in favor of
market share, while prices matter for others.
However, we have to reach a consensus
on this,” he said.”There should not be an
increase in global oil reserves and output,”
he said, adding the oil market is fragile and
a mistake could decrease oil price and cause
many problems.
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باز آفرینی اکوسیستم مدیریت منابع انسانی
در شانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی و از سوی دکتر کیانی بختیاری عنوان شد:

در اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بینالمللی توسعه منابع انسانی عنوان شد؛ حرکت به سوی انقالب صنعتی چهارم آغاز فضای جدید منابع انسانی خواهد بود

کل قـوا اسـت بـه جـذب دانشـجویان نخبه سـرباز
مـی پردازد.قبادیـان از قرارگیـری سـه گانـه دولت،
دانشـگاه و صنعـت در پلتفرم سـامانه تـاپ خبر داد.
وی افـزود در یـک ماهـه گذشـته  13هـزار واحـد
صنعتـی در طـرح تاپ ثبـت نام کرده انـد و به طرح
مسـاله و پـروژه پرداختـه انـد .ایـن سـامانه با هدف
گـذاری ایـن طرح هـا عملکـرد را چند برابر سـاخته
اسـت .وی از اسـاتید خواسـت تا با تقویت همکاری
خـود بـا صنعـت و حـل مشـکالت ایـن بخـش بـه
ارزش آفرینـی بپردازنـد .قبادیـان راه حـل ارتبـاط
صنعـت و دانشـگاه را سـناریوی بـرد بـرد بـر مبنای
اعتمـاد و اعتقـاد متقابـل دانسـت کـه در ایـن دوره
زمانـی در حال شـکل گیـری اسـت.معاون آموزش،
پژوهـش و فنـاوری وزارت صنعت ،معـدن و تجارت
در پایـان ،مـدل مهارتی مشـارکتی در حـال اجرا در
دانشـگاه صنایـع و معـادن را برگرفتـه از دانشـگاه
 DHBWآلمـان خوانـد .در ایـن مـدل کـه بـدون
کنکـور اسـت دانشـجو بـا مشـارکت بنـگاه پذیرفته
مـی شـود و در انتهـا در همـان بنـگاه مشـغول بـه
کار مـی شـود و مـدرک کـم اهمیت باقی مـی ماند.

شـانزدهمین کنفرانـس بینالمللـی توسـعه
منابـع انسـانی بصـورت وب کنفرانـس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریت
صنعتـی ،ابوالفضـل کیانـی بختیـاری مدیرعامـل
سـازمان مدیریـت صنعتـی در ایـن کنفرانـس بـا
موضـوع بـاز آفرینـی اکـو سیسـتم مدیریـت منابـع
انسـانی بـه سـخنرانی پرداخـت.وی رونـد مدیریـت
منابع انسـانی را شـامل چهـار موج دانسـت که موج
اول شـامل حامـی کارکنـان سیسـتم هـای رفاهی،
و  ...مـوج دوم شـامل رویههـای جـذب و اسـتخدام
 ،آمـوزش  ،مدیریـت عملکـرد و  ، ...مـوج سـوم
شـریک اسـترتژیک کسـب و کار و مـوج چهـارم،
اکوسیسـتم منابـع انسـانی اسـت.کیانی بختیـاری
در ایـن خصـوص خاطرنشـان کـرد :نکتـه مهـم در
مـوج سـوم و چهـارم ایـن اسـت کـه رقابـت واقعی
در ذهـن منابـع انسـانی اتفـاق میافتـد ،اگـر منابـع
انسـانی در افکارشـان شکسـت بخورند ،کسب و کار
نیز بـا شکسـت مواجه میشـود.مدیرعامل سـازمان
مدیریـت صنعتـی در بخـش دوم سـخنان خـود بـه
بیـان برخـی تغییـرات پارادایمـی در 04.HRM
پرداخـت .وی اظهـار نمـود کـه این تغییرات شـامل
ظهـور نسـل جدیـد فناوری هـا ،تغییـر فرهنگ کار،
تغییـر الگوهـای کاری  ،تبدیـل شـدن نـوآوری بـه
پارادایـم اصلـی کسـب و کار اسـت.کیانی بختیاری
در ادامـه ،سـازمانها را بـه چهـار صورت شـبکهای،
هوشـمند ،دو سـو تـوان و خـود طراح تقسـیم بندی
نمـود.وی اکـو سیسـتم منابـع انسـانی را محیطـی
زنـده و پویـا ،متشـکل از افـراد ،فرآیندهـا  ،فناوری
هـا و سـایر ذینفعـان فعـال در فعالیـت هـای منابـع
انسـانی دانسـت کـه بـا یکدیگـر تعامـل و تبـادل
دارنـد و بـر محیـط پیرامونـی نیز اثـر گذار هسـتند.
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت صنعتـی ،بازطراحـی
مفهـوم سـنتی منابع انسـانی ،به مفهـوم جدید منابع
انسـانی را جنـگ اسـتعداد نامیـد و گفـت :برنـدگان
ایـن جنـگ کسـانی نیسـتند جـز آنهایی کـه بتوانند
بـا روش هـای محسـوس و نامحسـوس متقاضیـان
بالفعـل و بالقـوه را شناسـایی و جـذب کنند.کیانـی
بختیـاری اکوسیسـتم درونـی منابـع انسـانی را
بـه پنـج بخـش جـذب و اسـتخدام ،برنامـه ریـزی،
ارزیابـی ،رسـیدگی بـه شـکایات ،جبـران خدمـات،
آموزش ،نگهداشـت و رسـیدگی به شـکایات تقسیم
بنـدی کـرد.وی روندهـای اثرگـذار بر سـرمایههایی
انسـانی و ضـرورت بازآفرینـی اکوسیسـتم را بـر
اسـاس نظـر سـنجی از ده هـزار رهبـر کسـب و
کار و سـرمایه انسـانی در  140کشـور دنیـا بـه
صـورت سـازمان آینده ،جـذب اسـتعدادها ،مدیریت
عملکـرد ،تحـول در رهبـری ،تحلیل نیـروی کار و
آینـده کار اعلام کرد.مدیرعامـل سـازمان مدیریت
صنعتـی در خصـوص روندهـای منابـع انسـانی در
سـال  2021گفـت :شـرکتهای بـزرگ ماننـد
توئیتـر و اسـکوئر و غیـره حتـی در شـرایط پسـا
کرونـا نیـز دور کاری را ادامـه خواهنـد داد علاوه
بـر ایـن حـدود  63درصـد مدیرانـی مـورد مصاحبه
توسـط فورچـون  500قـرار گرفتنـد ،معتقدنـد کـه
بحـران پاندمـی کرونـا ،فنـاوری های کسـب و کار
را رشـد داده و باعث ایجاد سـرعت عمـل و نوآوری
شـده اسـت.کیانی بختیـاری در ادامـه مطـرح کـرد
کـه منابـع انسـانی بایـد بـا دنیـای دیجیتـال ،روش
هـای جدیـدی را بـرای فرآیندهایی نظیر اسـتخدام،
جامعـه پذیـری سـازمانی و مدیریـت کارکنـان کـه
بیشـتر بـا حضور افـراد انجام می شـد ،خلـق نماید.
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت صنعتـی موضوعاتـی
نظیـر تعـادل بیـن کار و زندگـی ،رفـاه ،ارتباطـات
و همـکاری ،میـان کارکنـان و بهینـه سـازی نتایـج
کسـب و کار را بـرای سـازمانها حیاتـی دانسـت.
وی در اینخصـوص اظهـار نمـود کـه سـازمان هـا
مـی تواننـد با جمـعآوری اطالعـات دربـاره عالئق،
انگیزههـا و ارزشهـای تکتـک کارکنـان ،مدیریت
کارکنـان را شخصیسـازی کنند.کیانـی بختیـاری
در ادامـه گفـت کـه پیشـران موفقیـت کسـب و کار
بـه ایـن بسـتگی دارد که به جـای جسـتجوی دائم
بـرای اسـتعدادهای جدید ،سـازمان بتوانـد تیم های
خـود را مهـارت افزایـی کنـد و بـا قابلیـت هایـی
مثـل دانـش داده ،تصمیـم گیری آنـی و یکپارچگی
دیجیتـال ،ایـن اطمینـان را ایجـاد نمایـد کـه منابع
انسـانی ،تخصـص الزم بـرای موفقیـت در آینده پر
از تغییـر را دارا باشـند.کیانی بختیـاری تاکیـد نمـود
کـه گـذار به سـمت خدمات اشـتراکی آسـان ،باعث

حرکت به سوی انقالب صنعتی چهارم آغاز فضای
جدید منابع انسانی خواهد بود

ارتقـای تجربـه کارکنان و افزایش سفارشـی سـازی
مدیریـت منابـع انسـانی مـی شـود .وی همچنیـن
خاطـر نشـان کـرد کـه دادن فرصت برای شـخصی
سـازی کار و برتـری از طریـق تحلیـل و ایجـاد
سـازمان هـدف محـور،از مـوارد بسـیار ضـروری
اسـت.وی درادامه ،اکوسیسـتم بیرونی منابع انسـانی
را تشـریح و در ارتبـاط با اقتصاد گیـگ عنوان نمود:
اقتصـاد گیـک بـرای کسـب و کارهـای پلتفرمـی
آنالیـن عمـل مـی کنـد و علاوه بـر کارفرمایـان،
بـرای کارکنـان نیـز سـودمند اسـت؛ چرا کـه به آن
هـا امـکان کار انعطـاف پذیـر و سـبک زندگـی آزاد
مـی دهـد عالوه بـر این ،همـه گیری کرونـا اقتصاد
گیـگ را در تمـام دنیـا تقویـت کـرده اسـت .و در
آمریـکا ،بیـش از یـک سـوم شـاغالن ،در اقتصـاد
گیـگ مشـغول بـه کار هسـتند .وی اقتصـاد گیـگ
را بـه کارفرمایـان بـدون کارمند ،و کارمنـدان بدون
کارفرمـا تعبیـر کرد.مدیرعامـل سـازمان مدیریـت
صنعتـی در پایـان سـخنان خود بر ضرورت اسـتفاده
از ابـزار و فناوریها برای سـاختن اکوسیسـتم منابع
انسـانی تحـول آفریـن و توانمندی کارکنـان از این
طریـق ،تاکیـد نمـود و خاطرنشـان کرد کـه تمامی
فناوریهـا در نهایـت ،بـرای کارکـرد درسـت ،بـه
انسـان و خـرد انسـانی نیـاز دارند.
طرح ملی تاپ از سرمایههای انسانی جوان حمایت

و مانع از مهاجرت نخبگان میشود

همچنیـن در روز نخسـت «شـانزدهمین
کنفرانـس بینالمللـی توسـعه منابـع انسـانی» برات
قبادیـان ،معـاون آموزش ،پژوهـش و فناوری وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت در خصـوص طـرح ملـی
تـاپ بـه سـخنرانی پرداخت.بـه گـزارش روابـط
عمومـی سـازمان مدیریـت صنعتـی ،وی بـا بیـان
اینکـه هـر مسـاله راهحـل علمـی دارد بـه بیـان
گزارشـی از عملکـرد طـرح تـاپ یـا توانمندسـازی
نیـروی انسـانی نخبـه در صنعـت پرداخـت .وی بـا
مطرح سـاختن شـاخص تحقیق و توسـعه کشورها و
شـاخص پژوهشـگران تمام وقت کشـورهای جهان،
خواهـان مدیریـت علمی کشـور شـد.قبادیان راهحل
تحول را در منابع انسـانی توسـعهیافته دانسـت .وی
افـزود :اگـر بپذیریـم دانشـگاه را جامعه دانشـمندان
تشـکیل مـی دهنـد و مدیریـت بـر دانشـگاه یعنـی
مدیریـت بـر دانشـمندان و اگـر بپذیریـم مدیـران
جامعـه سـالم ،پویـا و دارای سـاختارهای نهادینـه
علمـی از دانشـگاه برآمـده انـد بنابرایـن نمیتـوان
کشـوری را در جامعـه جهانـی پیدا کرد کـه از راهی
غیر از دانشـگاه توسـعه یافتـه باشـد.برات قبادیان با
تاکیـد بر برنامـه ریزی بـرای دانشـجویان از ابتدای
ورود بـه دانشـگاه به تشـریح قوانین علمی دانشـگاه
در خصـوص کارورزی و رسـالهها در توانمندسـازی

دانشـجویان پرداخت و گفت :پایان نامه ها و رسـاله
هـا بایـد برگرفتـه از نیـاز جامعه باشـد و بـا مدیریت
دانـش مسـائل جامعـه را حـل کـرده و تولیـد علـم
نیـز بنمایـد .از سـوی دیگـر شـعاری کـه سـالها
بـا عنـوان رابطـه صنعـت و دانشـگاه داده میشـد
اکنـون بـا عبـور از رابطه بـه مرحله مشـارکت عینی
عملـی و موثـر رسـیده اسـت.وی افـزود« :اکنـون
دانشـگاه اسـت کـه جامعـه و صنعـت را میسـازد.
و بنابـر ایـن در مسـائل جامعـه نقـش اساسـی و
کلیـدی دارد».معـاون آمـوزش ،پژوهـش و فناوری
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت در ادامـه افـزود:
پیـش از ایـن کشـور از خـارج علـم وارد مـی کـرده
اسـت ولـی اکنـون بایـد از سـرمایه انسـانی جـوان
خـود اسـتفاده کـرده و مانـع از مهاجـرت نخبـگان
شـود.قبادیان تاکیـد کـرد :بـا تامیـن امکانـات مورد
نیـاز ،امنیـت و رفـاه نخبـگان و از طریـق طرح تاپ
میتـوان آنهـا درگیـر مسـائل صنعـت ،معـدن و
اقتصـاد کـرد.وی خاطرنشـان کرد:بـا ثبـت نیازهای
بنـگاه هـا در سـامانه طـرح تـاپ نیازهـای صنعـت
بـه صورت عنـوان پایان نامـه و رسـاله درآمده و در
دانشـگاه حـل میگـردد .از طرف دیگر دانشـجویان
بـه کسـب تجربـه در صنعـت میپردازنـد و هزینـه
هـای دانشـگاه هـا نیـز تامین مـی گـردد .همچنین
بـا طـرح سـرباز تـاپ کـه دارای مجـوز از فرمانـده

سـعید زرنـدی ،معـاون طـرح و برنامـه
وسرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریت ،منابـع و امور
اسـتانهای وزارت صنعـت معـدن و تجـارت در
چهارمیـن روز شـانزدهمین کنفرانـس بینالمللـی
توسـعه منابـع انسـانی که بصـورت وب کنفرانس در
سـازمان مدیریـت صنعتی برگزار شـد بر لـزوم توجه
بیـش از پیـش به موضـوع منابع انسـانی در مباحث
مدیریـت تاکیـد کرد.بـه گـزارش روابـط عمومـی
سـازمان مدیریـت صنعتـی ،سـعید زرندی بـا تقدیر
از ارزیابـان سـازمان مدیریـت صنعتی در شناسـایی
مدیـران تـراز اول منابـع انسـانی کشـور و مداومـت
در برگـزاری کنفرانس توسـعه منابع انسـانی توسـط
ایـن سـازمان و همچنین ارائـه مدل هـای تعالی به
نقش سـازمان مدیریت صنعتی و سـازمان گسـترش
و نوسـازی صنایـع ایـران در مداومـت کار حرفه ای
در ایـن خصـوص پرداخـت .وی افـزود گنجانـدن
موضـوع منابـع انسـانی در مباحـث مدیریـت
جـای تقدیـر ویـژه ای دارد.معـاون طـرح و برنامـه
وسرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریت ،منابـع و امور
اسـتان هـای وزارت صمـت در ادامـه اظهار داشـت:
موضـوع منابع انسـانی امروز شـرایط خـاص و ویژه
ای در سـازمان ها و شـرکت ها دارد و شـرایط تغییر
از ایـن حـوزه آغـاز مـی شـود.وی افـزود :از منظـر
اقتصـاد کالن بـا نـگاه توسـعه محـور ،نیازمند مدل
فکـری بـا سرمنشـا نـوآوری و بهـره وری هسـتیم.
محیـط اطـراف مداوما در حال پیچیده شـدن اسـت.
شـرایط ناشـی از کرونـا فضایـی متفـاوت از ایـن
پیچیدگـی را فراهـم کـرد که سـازمان ها را بیسـت
سـال در حـوزه ارتبـاط از راه دور بـه پیـش بـرد و
دورکاری را جزئـی از بدنـه کار کرد.سـعید زرنـدی
بـا تاکیـد بـر اهمیـت مدیریـت در شـرایط پیچیـده
کسـب و کار گفت :سـازمان های دولتی در شـرایط
تحریـم؛ ویـروس کرونـا و مسـائل اقتصـادی ،برای
ایجـاد تغییـر و هماهنـگ شـدن بـا محیـط نیازمند
آداب و هنـر مدیریـت هسـتند.وی با بیـان این نکته
کـه حرکت بـه سـوی انقلاب صنعتی چهـارم آغاز
فضـای جدیـد منابـع انسـانی خواهد بود افـزود :باید
فاصلـه زمانی تا رسـیدن بـه انقالب صنعتـی چهارم
کوتـاه شـود و در ایـن مسـیر گام بگذاریـم و در این
راه مهیـا سـاختن نیـروی انسـانی بـرای مفاهیمـی
همچـون رقابـت انسـان با ربـات ،هـوش مصنوعی
و بیـگ دیتـا از جملـه مباحثـی هسـتند کـه روابـط
انسـانی را دچـار تحـول خواهند کرد و بایـد آمادگی
آن را در کشـور بـه وجـود آوریم.معـاون وزیر صمت
خاطـر نشـان کـرد :در زمینـه جهـش تولیـد نیازمند
نـگاه ویـژه بـه موضـوع منابع انسـانی هسـتیم چرا
کـه نقطـه مرکـزی و کلیـدی مسـاله همـواره منابع
انسـانی اسـت.وی در پایـان بـا ابـراز امیـدواری
نسـبت بـه جهـت گیـری و نگاهـی که در سـازمان
مدیریـت صنعتـی جریـان دارد گفت :با مـدل تعالی
ای کـه سـازمان مدیریـت صنعتـی ارائـه داده و
ادبیاتسـازیای کـه در محیـط اداری محقـق کرده
و کارهای ارزشـمندی که در انگیـزش محیط اداری
در حـوزه منابع انسـانی انجـام داده اسـت امیدواریم
شـاهد تحـوالت مثبـت و انقالب صنعتـی چهارم در
کشـور باشیم.
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اخبار
ملی حفاری  ۸۲حلقه چاه در خارک حفر
کرد

شرکت ملی حفاری ایران از حفاری و تکمیل  ۸۲حلقه چاه نفت

در بخشهای خشکی و دریایی جزیره خارک خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران ،فرید
بچاری ،معاون مدیریت عملیات دریای این شرکت با بزرگداشت ۱۵
دیماه روز ملی جزیره خارک گفت :این شرکت در چهار دهه گذشته
براساس برنامههای تبیین شــده ،دستگاههای حفاری خشکی ،۴۲
 ۵۱و  ۶۳فتح و دســتگاههای حفاری شهید مدرس و شهید رجایی
را در این جزیره بهکارگرفته اســت.وی افزود :براساس مستندهای
موجود ،از مجموع چاههای توســعهای و تعمیری در این موقعیت با
کاربســت دستگا ه حفاری  ۴۲فتح  ۵۳حلقه چاه ،دستگاه  ۶۳فتح ۶
حلقه و دستگاه  ۵۱فتح  ۶حلقه چاه تاکنون در بخش خشکی جزیره
حفر و تکمیل شــده اســت.معاون مدیریت عملیات دریای شرکت
ملی حفاری ایران اظهار کــرد :در بخش دریا نیز حفاری  ۱۵حلقه
چاه به دســتگاه حفاری شهید مدرس و دو حلقه به دستگاه حفاری
شــهید رجایی اختصاص دارد.بچاری با اشاره به تالش شبانهروزی
کارکنان عملیاتی شــرکت ملی حفاری ایران در تحقق برنامههای
شــرکت نفت فالت قاره در حفاری چاهها در جزیره خارک تصریح
کرد :بهمنظور شــتاب بخشیدن به اجرای عملیات حفاری و کاهش
زمان جابهجایی دستگاههای حفاری ،متخصصان ملی حفاری برای
نخستین بار براساس طراحی و آمادهسازی تجهیزات الزم نسبت به
ساخت دو دستگاه ریل کشنده ( )Pony Baseدر این منطقه اقدام
کردند.وی افزود :متراژ حفاری چاهها در جزیره خارک در این مدت
در مجموع  ۶۴هزار و  ۴۸۲متر بوده است که از این رقم  ۲۸هزار و
 ۴۶۶متر به چاههای دریایی مربوط میشود.معاون مدیریت عملیات
دریای شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه هماکنون دستگاه
حفاری  ۴۲فتح در این جزیره اســتقرار دارد ،گفت :از ابتدای امسال
تاکنون هفت حلقه چاه در این منطقه تعمیر و تکمیلشــده و تعمیر
یک حلقه چاه نیز در دست اجرا است.

راهاندازی  ۳واحد فرآورشی نمکزدایی
در مسجدسلیمان

شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدســلیمان از راهاندازی

ایمن واحدهای بهرهبرداری و نمکزدایی هفت شهیدان و نمکزدایی
هفتکل /نفت ســفید با تشــکیل کارگروه  PSSRو اجرایی شــدن
دستورعمل آن خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،فرید غالمیحموله ،رئیس اداره بهداشــت ،ایمنی و محیط
زیســت (اچاسئی) شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان با
اعالم این خبر گفت :در راستای انجام تعهدات تولید و پس از پایان
تعمیرات اساسی گســترده در واحدهای بهرهبرداری و نمکزدایی
هفت شهیدان ،نمکزدایی هفتکل /نفت سفید ،بهمنظور راهاندازی
ایمن و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی از قبیل نشــت نفت و گاز
یا آتشســوزی احتمالی برای نخستین بار کارگروه  PSSRتشکیل
شــد.وی افزود :با تشکیل نشستهای پرشمار ابتدا چکلیستهای
مربوطه ازسوی ادارههای نگهداری و تعمیرات مهندسی فرآورش -
بهرهبرداری با محوریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست (اچاسئی)
بومیســازی و پانچها و نواقص در ســطح واحد از ســوی اعضای
کارگروه شناســایی و برطرف شــد.رئیس اداره بهداشت ،ایمنی و
محیط زیســت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان اظهار
کرد :در پایــان و پس از حضور مداوم و  ۷۲ســاعته همه اعضای
کارگروه در واحدهای مربوطه با برآورد دقیق از ســطح ریســک و
شناسایی خطرات و تدوین دســتورعملهای راهاندازی و هوازدایی
بهمنظور کاهش ریســکهای عملیاتی ،برای نخســتین بار از گاز
نیتروژن برای هوازدایی همه تجهیزات و ظروف فرآیندی اســتفاده
شد.غالمی تصریح کرد :پیش از این هوازدایی تجهیزات و تأسیسات
فرآیندی با استفاده از گاز شــیرین انجام میشد که برای نخستین
بار و با استفاده از دســتورعملهای شرکت ملی نفت ایران در این
تأسیسات با استفاده از گاز نیتروژن صورت گرفت ،ضمن اینکه تعهد
مدیریت در پیشــبرد اهداف و پیادهسازی دستورعملهای اچاسئی
سبب آن شده رکورد روزهای بدون حادثه همچنان حفظ شود.

تکمیل  ۱۱۱پروژه مسئولیت اجتماعی نفت در
پاییز ۹۹

تعداد  ۱۱۱پروژه به همت مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی

مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت ایران در پاییز امسال تکمیل شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی نفت ایران،
مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز در پاییز امسال،
تعداد  ۱۱۱پــروژه را با اعتبار  ۱۱۲میلیــارد و  ۱۷۹میلیون و ۴۰۰
هزار تومان معادل  ۱.۱۲۱.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰با همکاری دســتگاههای
بهرهبردار تکمیل کرده است.از میان  ۱۱۱پروژه تکمیلشده ،هفت
پروژه آموزشــی (یک پروژه در اســتان ایالم و  ۶پروژه در استان
خوزستان) ۱۵ ،پروژه ورزشی (یک پروژه در خوزستان ،سه پروژه در
فارس ،دو پروژه در کهگیلویه و بویر احمد ،ســه پروژه در لرستان،
یک پروژه در هرمزگان و پنج پروژه در یزد) ۸۵ ،پروژه بهداشــتی
( ۲۲پروژه خوزستان ،هفت پروژه ایالم ۱۰ ،پروژه بوشهر ۱۰ ،پروژه
فارس ۱۱ ،پروژه کرمانشــاه ،چهار پروژه کهگیلویه و بویر احمد۹ ،
پروژه لرســتان ۱۱ ،پروژه هرمزگان و یک پروژه خراسان رضوی)،
یک پروژه راه در اســتان خوزســتان و سه پروژه آبرسانی در استان
خوزستان بوده اســت.مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق
نفتخیز همسو با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت
ایران ،اجرای پروژههای آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی ،راه ،آبرسانی،
برقرســانی ،خدماتی و ...را در مناطق نفتخیز و محروم کشور در
دستور کار دارد.

مدیرعاملشرکتصنعتیهوایارمطرحکرد:

بومیسازیکمپرسورسانتریفیوژدردلتحریم
اراده شده اســت .مذاکراتی با بانکهای
عامل انجام گرفته و توانســتهایم با ارائه
ضمانتنامههای الزم تســهیالت مالی
برای توسعه ســرمایهگذاری و گسترش
توانمندیهای فنی و مهندســی در مورد
محصوالت جدید اخذ شده است.

مدیرعامل شــرکت صنعتی هوایار
گفت :در ســال جاری دانــش طراحی و
ساخت انواع کمپرسورهای سانتریفیوژ را
بومیســازی کردیم .هنوز خرید تضمینی
برای تجهیزات نفتی ساخت داخل توسط
وزارت نفت اجرایی نشده است.

بــه گــزارش فــارس ،یکــی از
طرحهــای بیژن زنگنه وزیــر نفت که
در دولــت یازدهم مطرح شــد ،طرحی
با عنــوان بومیســازی  10قلم کاالی
اســتراتژیک در صنعــت نفــت بود که
این طرح در ســال  93با هدف حمایت
از ســاخت داخل و پوشــش خالءهای
تکنولوژیک در حوزه تجهیزات مورد نیاز
صنعت نفت مطرح شد.
این  10قلم کاالی اساسی شامل
تجهیــزات ســرچاهی و درون چاهی،
پمپهــای مربــوط به چــاه ،متههای
حفاری ،شــیرهای کنترلی ،انواع لولهها،
الکتروموتورهــا ،ماشــینهای دوار،
فوالدهای آلیاژی ،ابزارهای اندازهگیری
و ساخت پیگ هوشمند بودند.
در این بین هر چند تصمیم وزارت
نفــت مبنی بــر بومیســازی  10قلم
کاالی اساسی نفت تصمیم درستی بوده
اســت ،اما عمال در فضای اجرایی کمتر
اقــدام تاثیرگذاری بــرای همراه کردن
دســتگاههای دولتی بــرای حمایت از
تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت انجام
شده است.
یکــی از  10قلم کاالی اساســی
صنعت نفت کمپرســورها است .به طور
کلی کمپرســورها به ســه نوع تقسیم
میشوند .نوع اول Axial compressor
یا کمپرســورهای محوری هســتند که
کاربرد زیادی در صنعت نفت ندارند .نوع
دوم  Centrifugal compressorیــا
کمپرســورهای گریز از مرکز هستند که
شــرکت  OTCو چند شرکت دیگر در
این زمینه فعالیت دارند.
نوع ســوم هــم کمپرســورهای
جابجایی مثبت هســتند که این نوع از
کمپرسورها به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول کمپرسورهای رفت و برگشتی
اســت که شــرکت هوایار و بارون در
این حوزه پیشــتاز هســتند .دسته دوم
کمپرسورهای پیچشی یا screw-type
 compressorهستند که تا امروز این
کمپرسورها در ایران پکیج میشدند.
نکته دیگــر درباره کمپرســورها
این اســت که برخالف سایر تجهیزات
نفتــی ،هزینــه ســرویس و نگهداری
تجهیزات دوار از جمله کمپرســورها در
یک دوره  20ســاله ،حــدود  93درصد
کل هزینههــای انجام شــده برای این
تجهیز اســت .بــه بیان دیگــر قیمت
خرید کمپرســور ( )CAPEXبه نسبت
هزینههای تعمیر و نگهداری ()OPEX
بســیار پایین است و قیمت خرید معادل
 ۷درصد کل هزینه میباشد .به عبارتی
فارغ از اهمیت مباحث وابســتگی و ...
میزان ارزبری برای کمپرســورها را باید
در دامنه زمانی  ۲۰ساله محاسبه کرد و
در این صــورت حجم باالی ارزبری آن
آشکار میشود.
بر اساس آمار تهیه شده در وزارت
نفت ،هزینــه خرید تجهیزات دوار برای
توســعه صنعت نفت وگاز در  10ســال
آینده معادل  ۴۶۱۵۱میلیون دالر برآورد
شده اســت که اگر در تناسب  ۷به ۹۳
درصد ،هزینه بیســت سال بهرهبرداری
را محاســبه کنیم میتوان به اهمیت و
ضرورت جلوگیــری در ارزبری در این
حوزه پی برد.
با توجــه به اهمیت بومیســازی
کمپرســور در جلوگیــری از ارزبــری
از کشــور مصاحبــهای با نیما ســجده
مدیرعامل شــرکت صنعتــی هوایار به
عنوان یکی از شــرکتهای تولیدکننده
این محصول انجام شــد که به بررسی
چالشهای موجود در مســیر ســاخت

 آیا تضمین خرید محصول توسط وزارت

نفت به شما داده شده است؟

داخل کمپرســور و میزان موفقیت این
شــرکت در بومیســازی این محصول
پرداخته شود.
در گــزارش شــماره  8پرونده 10
قلم کاالی اساسی نفت نیز مصاحبهای
با بهرام بارانی مدیرعامل شرکت بارون
با موضوع بومی ســازی کمپرســورها
انجام شــد که با عنوان «فرآیند ساخت
کمپرســور از ســنگ آهن تا محصول
نهایی در داخل انجام میشــود /فاصله
اندکی با نســل چهارم فناوری داریم»
منتشر شده است.
مشــروح مصاحبه بــا مدیرعامل
شرکت هوایار به شرح زیر است:

 به عنوان سوال نخست آیا شرکت برای

تولید کمپرســور تیم تحقیق و توسعه ایجاد
یا تکمیل کرده است؟

بله شرکت هوایار برای طراحی و
توســعه کیفی محصوالت خود یک تیم
مجــزای تحقیق و توســعه دارد که در
این تیم متخصصان و کارشناسان برای
بومیسازی کمپرسورها رفت و برگشتی
و بهبود تکنولوژی آنها تالش میکنند و
طبق برنامه کارها در دست انجام است.
 دانــش فنی الزم برای تولید چگونه به

دســت آمد؟ آیا آن را داشــتید یا خریدید یا
توسعه دادید یا مهندسی معکوس کردید؟

دانش فنی طراحی و ساخت انواع
کمپرسورهای روتین و تجهیزات جانبی
در ابتدا با طراحی معکوس شــروع شده
و سپس برای کمپرســورهای خاص با
مشارکت شرکتهای بزرگ خارجی در
قالب طراحی مشــترک برای پروژههای
خاص ادامه پیدا کــرد و در آخر با تکیه
بر تجربه چند ساله در تعمیر و نگهداری
و ساخت قطعات یدکی این کمپرسورها،
همچنین توسعه نیروی انسانی فرهیخته
از کلیه رشتههای تخصصی ،طراحی این
کمپرسورها از  2سال پیش در دستور کار
قرار گرفت و در ســال گذشته ما موفق
به بومیســازی کمپرســورهای رفت و
برگشــتی گاز شدیم .در سال جاری هم
برای اولین بار در کشور دانش طراحی و
ساخت انواع کمپرسورهای سانتریفیوژ را
بومی کردیم.
 با کدام شــرکت خارجی از کدام کشور

برای انتقال تکنولوژی وارد تعامل شــدید؟
چه تکنولوژیهایی اخذ شد؟

در ســالهای گذشــته و قبل از
تحریمهــای بینالمللی ما با شــرکت
اطلس کوپکــو بلژیک قرارداد همکاری
مشــترک در تولیــد کمپرســورهای
اســکرو داشتیم و تکنولوژی ساخت این
کمپرســورها را خریداری کرده بودیم.
همچنین با شــرکت سامسونگ تکوین
( )SAMSUNG TECHWINکــره
جنوبی قرارداد نمایندگی رسمی فروش
و خدمات پس از فروش کمپرســورهای
سانتریفیوژ را عقد کردیم.

در برخی پروژههــای خاص مثل
پارس جنوبی ،در خصوص کمپرسورهای
ســانتریفیوژ طراحی مشــترک را اجرا
کردیم به شــکلی که طراحی و ساخت
برخــی از تجهیزات جانبی کمپرســور
را ما انجــام دادیم .ولــی در خصوص
طراحی و ساخت اجرای اصلی کمپرسور
ســانتریفیوژ همکاری نکردند ،زیرا این
دستگاهها جزو دستگاههای با تکنولوژی
سطح باال است که آن را حتی با پرداخت
هزینههای گزاف ،در اختیار شرکتهای
دیگر قرار نمیدهند.
 مکانیزم انتخاب شرکتها به چه صورت

بوده است؟

ما شرکتهای همکار بین المللی
را از بیــن برندهای معروف و خوشــنام
انتخــاب میکنیــم و بــرای انتخــاب
پیمانکاران داخلی رویه مدونی داریم که
تیم ارزیاب شــرکت با حضور در سایت
پیمانــکاران از نقطه نظــر ،فنی و مالی
همچنین ســوابق عملکردی ایشــان را
ارزیابی و گرید بندی میکنند.
برخی از تجهیزات ساخت کمپرسور با
اعمال تحریمها در لیست اقالم ممنوعه
قرار گرفتهاند

نمونه اولیه ایــن محصول چگونه تهیه

شد؟ از طریق شرکت نفت به شما داده شد
یــا اینکه خودتان برای خرید اقدام کردید؟

نمونه اولیه دسته دوم بود؟

به خاطر اینکه ما نمایندگی تامین
و خدمات پس از فروش این کمپرسورها
را داشتیم ،همیشــه نمونههایی از انواع
کمپرســورها را در اختیــار داشــتهایم.
همچنیــن بــرای تعمیــرات اساســی
کمپرسورها تقریبا همه اقالم کمپرسور
دمونتاژ و در دسترس است .از طرفی با
ســابقه طراحی معکوس و ساخت داخل
کردن برخــی قطعات این دســتگاهها
مثل بیرینگها ،ایمپلر ،شفت و ...دانش
و اطالعــات کافی برای ســاخت داخل
کردن آن در دسترس بود.
 تجهیزات الزم برای تولید را دارید؟ در

صــورت ناقص بــودن آیــا آن را تکمیل
کردهاید؟ آیا تجهیزات ساخت داخل هستند
یا باید آنها را وارد کنید؟ امکان واردات آنها

وجود دارد؟

ما در حــال حاضر برخی از تجهیزات
الزم برای تولید قطعات کمپرســور را داریم
ولی شــبکهای از پیمانکاران در داخل را از
سالهای گذشته تدارک دیدهایم که برخی
از قطعات و مجموعهها را به این شرکتها
ســفارش ســاخت می دهیم .از آنجایی که
با ســاخت داخل کردن چند مــدل از این
کمپرســورها تیراژ تولید و امــکان کنترل
بیشــتر بر کیفیت ســاخت بســیار اهمیت
دارد ،تصمیــم گرفتهایــم تجهیزات کافی
برای ساخت در داخل شــرکت را خودمان
خریداری کنیم .تجهیــزات مورد نیاز برای
ســاخت عمدتا وارداتی هســتند و به دلیل

تحریمهــا برخی از تجهیــزات جزو اقالم
ممنوعه هستند که ما با روشهایی در حال
تامین این تجهیزات هستیم .طبق برنامهای
که ریخته شده تا  6ماه آینده تجهیزات وارد
خواهند شد.
تست کمپرسورها در خود کارخانه انجام

میشــود یا خارج از کشــور و یا ســایت
عملیاتی؟ آیا تست انجام شده اطمینان الزم

را داراست یا نه؟ چقدر ریسک وجود دارد؟

تست عمده محصوالت در داخل
کارخانه هوایار انجام می شود .البته برای
برخی از تجهیزات خاص که الزم است
در شــرایط فرآیندی سایت تست انجام
شود .ابتدا تستهایی که نشان از درستی
کار و سالمت دســتگاه دارد در کارخانه
انجام میشود و ســپس تست عملکرد
دستگاه در سایت انجام میشود.
ما با انجام آزمونهای اندازهگیری
و عملکــردی مختلــف مطابــق بــا
اســتانداردهای بینالمللی ریسک کار را
به حداقل ممکن میرســانیم به طوری
که تاکنون  100درصد تجهیزات نصب و
راه اندازی شده و رضایت کارفرما کسب
شده است .البته بخاطر پیچیدگی کار و
وجود ابهامات و محدودیتهای فرآیندی
در سایت ،بعضی مواقع مشکالتی هنگام
نصب و راهاندازی ممکن است رخ داده
باشد که با پشتیبانی همه جانبه تیمهای
فنی و تخصصی مشــکل مرتفع شــده
است.
خرید تضمینی برای تجهیزات نفتی
ساخت داخل هنوز اجرایی نشده است

شیوه قرارداد شما به وزارت نفت چگونه

بوده است؟ به صورت پیش پرداخت بوده یا
زمانی؟ آیا آیتم ریســک پروژه در قرارداد

دیده شده است؟ مبلغ قرارداد در مقایسه با
نمونه مشــابه خارجی بــه چه صورت بوده

است؟

در پروژههــا به صورت مســتقیم
با وزارت نفت قراداد بســته نمیشــود و
معموالً شــرکتهای تابعه در خصوص
پروژهها ورود میکنند بخشــی از نیازها
مربوط به بخش خصوصــی که آنها نیز
مستقل عمل میکنند .عمدتا قرادادها به
صورت دریافت پیش پرداخت در ابتدای
قرارداد و به صورت زمان دار میباشــد.
درباره مبلغ قراردادها انتظار وزارتخانه و
مشتریان این اســت که نسبت به مشابه
خارجی قیمتها پایینتر پیشنهاد شود که
ما نیز در تالش هســتیم کیفیت مناسبی
با قیمت پایینتر نســبت به رقبا داشــته
باشیم.
آیا برای تولید کمپرســور تسهیالتی از

بانکهــا ،صندوق نــوآوری ،معاونت علمی

ریاســت جمهوری و صنــدوق پژوهش و
فناوری دریافت کردید؟

بعد از اخذ مجــوز دانش بنیان در
سالهای گذشته و به پیشنهاد تسهیالتی
که از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی

با توجه بــه تصویب قانون حمایت
ســاخت داخل و قانون حداکثر اســتفاده
از توان تولیدی کــه مجلس دهم انجام
شــد ،هماکنون تالش مراجع ذیربط بر
این موضوع متمرکز شده است که تا حد
امکان پروژههایی که شرکتهای داخلی
توانمندی ســاخت دارند به شرکتهای
ایرانی واگذار شــود .این یعنی قدمهای
خوبی برداشــته شــده اســت ولی هنوز
جا برای کار هســت و میتوان اقدامات
موثرتری در این حوزه انجام داد.
درباره بحث تضمین خرید تجهیزات
بومیسازی شده توســط تولیدکنندگان
ایرانــی نیز نمیتوان گفت که سیاســت
خرید تضمینــی محصول انجام شــده
اســت .البته چه بسا در حال حاضر برخی
از شرکتها و صنایع به دلیل مالحظات
فنی و تکنولوژی صنایعشان و بعض ًا مدت
زمان تحویل محصول ،خرید از شرکت
های خارجــی را در اولویت قرار دهند و
بتوانند مجوزهــای الزم را برای واردات
بدســت آورند ولی قاعــده و اصل کلی
همانطور که اشــاره شد باید بر حمایت از
تولیدکننده داخلی متمرکز باشد.
با ساخت داخل کمپرسورهای سانتریفیوژ
تحریمها را خنثی کردیم

 بازار محصول تولیدی شما چگونه است؟

ساالنه چه تعداد تقاضا وجود دارد؟

در خصوص کمپرسورهای توربینی
ساالنه به صورت متوسط حدود 40-30
دستگاه مورد درخواست مشتریان میباشد
که در صورتی که پروژهها بر اساس زمان
بندی خود پیش بروند ،نیازمند تامین این
مدل از کمپرسورها هستند.
 آیــا اهمیت تولیــد این محصول از جنبه

اقتصادی است یا جنبه استراتژیک؟

تولید انــواع کمپرســور از جمله
کمپرســور سانتریفیوژ برای کشور از نظر
استراتژیک بســیار مهم است .چون این
دستگاهها جزو دستگاههای High Tech
بودند و همیشه جزو اقالم تحریمی بوده
است که با بومیسازی و تولید داخل آنها
ما یک گام رو به جلو برای خنثیســازی
تحریمها برداشتیم .از نظر اقتصادی هم
ساخت داخل کردن این دستگاهها بسیار
اهمیــت دارد چرا که جــزو گران قیمت
ترین تجهیزات مورد اســتفاده در صنعت
نفت محسوب میشــوند و ساالنه مبلغ
هنگفتی ارز از کشــور بــرای واردات آن
خارج میشود.
 آیا این کمپرســور به تولید رسید؟ اگر نه

پروژه تا چه اندازهای پیشرفت داشته است؟

بلــه در حــال حاضر کمپرســور
ســانتریفیوژ در حال تولید انبوه در کشور
اســت و طبق برنامه تا انتهای امسال ما
 10دستگاه را تولید خواهیم کرد.
دالیــل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه از

نظر شما چیست؟

به اعتقــاد بنده دالیــل موفقیت
شــرکت صنعتــی هوایــار در تولیــد
کمپرسورها عبارتاند از  -1 :بهره گیری
از نیروی جــوان فرهیخته و توانمند -2
پشــتکار فراوان و تجربــه موفق چند
ســاله در ارائه خدمات فنی و مهندسی
و سرویس و نگهداری تجهیزات مشابه
بــرای پروژههای اســتراتژیک کشــور
 -3وجود دانــش تخصصی و مدیریتی
مطلوب در همه در همه سطوح شرکت
مخصوصــا واحدهای فنی و اجرایی -4
وجود شبکه توانمند از پیمانکاران داخلی.
مصاحبه از سیداحسان حسینی

بین امللل

شنبه  20دی ماه 1399
شماره 753
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نظر کارشناسی درمورد نتیجه نشست اوپک پالس
وزیران نفــت و انرژی ائتالف اوپک
پالس شــب گذشــته ضمن ارائه مجوز
مجموع افزایــش تولید روزانه  ۱۵۰هزار
بشکهای به روسیه و قزاقستان برای  ۲ماه
فوریه و مارس ،بر ســر رقم کاهش تولید
روزانه  ۷میلیون و  ۱۲۵هزار بشــکهای
بــرای ماه فوریه و  ۷میلیــون و  ۵۰هزار
بشــکه برای ماه مارس به اجماع رسیدند
که طبق اعالم کارشناسان این تصمیم می
تواند در حفظ قیمت ها موثر باشد.

به گزارش ایســنا ،آنطــور که در
بیانیه پایانی سیزدهمین نشست وزارتی
اوپــک پالس آمده در این نشســت که
یک روز پس از دور نخست مذاکرات در
چهارم ژانویــه ( ۱۵دیماه) ادامه یافت،
بــر تعهد کشــورهای تولیدکننده حاضر
در توافقنامه همــکاری (Declaration
 ،)of Cooperationمنافــع مشــترک
کشــورهای تولیدکننده ،عرضه کارآمد،
مقرونبهصرفــه و مطمئــن بــرای
مصرفکننــدگان ،بازگشــت منصفانه
ســرمایهگذاری و بــازار پایــدار تأکید
شــد.همچنین ســرعت گرفتن دوباره
شــیوع ویــروس کرونا ،اعمــال دوباره
محدودیتهای سختگیرانه رفت و آمد،
افزایش قرنطینهها و تردیدهای پیشرو
سبب شکنندهتر شدن روند بهبود اوضاع
اقتصادی شده است ،بهطوری که انتظار
میرود در ســال  ۲۰۲۱میــادی این
شــرایط نیز ادامه یابد .در این نشســت
بر تســهیل تدریجی روزانــه  ۲میلیون
بشــکهای اعضای اوپک پالس ،تنظیم
سرعت تســهیل کاهش تولید بر اساس

شــرایط بازار ،توافق دوازدهمین نشست
وزارتی این ائتالف برای تسهیل کاهش
تولید روزانه  ۵۰۰هزار بشــکهای در ماه
ژانویه  ۲۰۲۱و تعدیل کاهش تولید از رقم
روزانه  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه به ۷
میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکه در روز تأکید
شد.در این نشست یادآوری شد که سطح
پایبندی باالی اعضا بهطور قابل توجهی
به توازن و ثبات بازار کمک کرده است.
کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از ماه
مه تا نوامبر پارسال حدود یک میلیارد و
 ۹۰۰میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت
کاســتهاند ،این رقم شامل کاهشهای
داوطلبانــه تولید هم میشــود که نقش
مهمی در بازگرداندن تعادل به بازار نفت

داشته است.همچنین با تأکید بر شرایط
استثنایی سال  ۲۰۲۰که تعادل میانگین
پنجساله ذخیرهســازیهای تجاری نفت
کشــورهای عضو ســازمان توســعه و
همکاریهای اقتصادی (اوئیسیدی) را
بر هم زد ،توصیه شــد میانگین  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۱۹معیاری شاخصتر است ،در حالی
که آنها اکنون حفظ میانگین پنجســاله
اخیر را در نظر دارند.
آیا راه برای ایران هموارتر شده است؟

در این بین مرتضــی بهروزی فر
 کارشــناس ارشد حوزه انرژی به ایسناگفت :با توجه بــه اینکه جهش ویروس
کرونا که در انگلســتان شــروع شده و
کشــورها را در برگرفتــه ایــن موضوع

میتوانــد اوضاع بازارهــا را ناامن کند و
انتظار می رود کمی کاهش تقاضا وجود
داشته باشــد که روی قیمت اثر بگذارد
از آن طــرف تا تاثیر واکســن کرونا نیز
مشخص شود زمان بر خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه نــا اطمینانی
هایی در بازار نفت وجود دارد و اوپک
پالس به ویژه عربســتان خواســتند
نشــان دهند که تحت هر شرایطی به
دنبال حفظ قیمت هســتند و اگر الزم
باشد کاهش بیشــتر نیز بدهند ،اظهار
کرد :اقدام روســیه نیــز یک منفعت
طلبی بوده اســت که از قبل هم این
مســاله قابــل پیش بینی بــود و این
کشور قصد داشت تا با حفظ قیمت ها

اخبار

افزایش تولید داشته باشد که به هدف
خود نیز رسید.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی
با اشــاره به نقش ایران در این بین و
اینکه آیا کاهش تولید کشــورها راهی
برای ورود ایران به بازار نفت اســت،
گفت :این موضوع برای دو ماه است و
تا زمانی که بایدن بخواهد سرکار بیاید
مســلما در این بازه زمانی نخواهد بود
اما مســلما بازار چاره ای ندارد غیر از
اینکه ایران را هر زمانی که قرار شــد
با سهم بیشــتر وارد بازار شود بپذیرد.
بهروزی فر ادامه داد :با توجه به اینکه
این توافق دو ماهه اســت؛ در این دو
ماه نیز قرار نیســت که ایران ســهم
بیشــتری دریافت کند .به همین دلیل
این فرضیه درست نیست که سیاست
های عربستان برای همراهی با ایران
باشــد و به نظر بنده اینکه گمان شود
عربستان به یکباره تغییر سیاست داده
و می خواهد از ایران حمایت کند دور
از ذهن است.به گفته وی ایران میداند
زمانی که بخواهد وارد بازار شود ،تمام
کشــورهای اوپک پالس این واقعیت
را می پذیرند که ایران وارد بازار شــود
و اگر کشــورها همراه نباشند کاهش
قیمت اتفاق خواهد افتاد و کشورهایی
همچون روســیه و عربستان به دنبال
افزایــش قیمت هســتند و اگر جنگ
قیمتی اتفاق بیفند کشورهایی همچون
روسیه و عربستان متضرر خواهند بود
به همین دلیل ســعی خواهند کرد که
قیمت ها را حفظ کنند.

مروری بر بازار نفت در سال ۲۰۲۰
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اتحادیه اروپا از تکمیل خط لوله گازی نورد
استریم ۲-حمایت میکند

معاون نخستوزیر روسیه اعالم کرد که پروژه خط لوله گازی

نورد استریم ۲-با حمایت اتحادیه اروپا تکمیل میشود.

به گزارش خبرگزاری تاس از مســکو ،الکســاندر نواک در
گفتوگــو با تلویزیون آربیتــی ( )RBTاعالم کرد :تحریمهای
آمریکا علیه خط لوله گاز نورد اســتریم ۲-نشــاندهنده پیشبرد
هدف گاز طبیعی مایعشده واشــینگتن در بازار اروپاست ،این در
حالی اســت که کشــورهای اتحادیه اروپا این موضوع را درک و
از این پروژه حمایت میکننــد و به لطف حمایت آنها این پروژه
تکمیل میشود.وی گفت :بیشک سیاست تحریم آمریکا نشان
از پیشــبرد اهداف خود دارد و دلیل اصلــی مخالفت همکاران
خارجی ما با پروژه نورد استریم ۲-پیش از هر چیز حکایت از تبلیغ
برای محصول خودشــان یعنی گاز طبیعی مایعشده (الانجی)
اســت.معاون نخست وزیر روسیه اظهار کرد :این ابزار غیررقابتی
اســت ،همه از جمله کشــورهایی که عالقهمند به اجرای پروژه
نورد استریم ۲-هســتند ،یعنی کشورها و شرکتهای اروپایی از
ایــن پروژه حمایت میکنند و اطمینــان دارم چنین حمایتی این
پروژه تکمیل میشود.

کویت  ۲ذخیره جدید نفتی کشف کرد

وزیر نفت کویت از کشــف دو ذخیره جدید نفتی در این کشور

خبر داد.

به گزارش خبرگــزاری رویترز از قاهــره ،محمد عبدالطیف
الفارس روز دوشــنبه ( ۱۵دیماه) اعــام کرد که دو میدان نفتی
جدید در این کشــور کشف شده است.براساس گزارش خبرگزاری
رســمی کویت (کونا) ،یکی از کشــفها در میدان نفتی حومه در
شمال غربی کویت قرار دارد و ظرفیت تولید روزانه آن هزار و ۴۵۲
بشــکه نفت سبک برآورد شده است.در این گزارش آمده است که
ذخیره نفتی دوم در میدان القشــعانیه در شمال کویت واقع شده و
ظرفیت تولید تجاری آن روزانه هزار و  ۸۱۹بشــکه نفت سبک و
 ۲میلیون و  ۷۸۰هزار فوت مکعب گاز برآورد شده است.وزیر نفت
کویــت اظهار کرد :ذخایری از نفت متعارف هم در شــمال میدان
نفتی بورقان کشــف شده که دارای ظرفیت تولید روزانه بیش از ۲
هزار بشــکه نفت است.کویت در سال  ۲۰۲۰میالدی برای تعیین
وسعت این ذخایر نفتی چند چاه حفر کرده بود.
نوبت اول

تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه
عمومي (يك مرحله اي)

شــیوع بیماری کرونا در ســال  ۲۰۲۰و
تأثیر آن بر اقتصاد جهــان ،تمامی پیشبینیها
در خصوص رشــد اقتصادی را تحت تأثیر قرار
داد و افزایش محدودیتهای قرنطینهای ،آثاری
غیرقابل پیشبینــی بر تقاضــای جهانی نفت
گذاشت.
با شــیوع بیماری کرونا در سال  ۲۰۲۰و
تاثیر آن بر اقتصاد جهــان ،تمامی پیشبینیها
در خصوص رشــد اقتصادی تحــت تأثیر قرار
گرفت .در عین حال ،با توجه به پیشبینی بهبود
شــرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور نظیر
چین و هند ،انتظار میرود رشد اقتصادی جهان
در ســال  ۲۰۲۱به  ۴.۴افزایــش یابد .البته در
پیشبینیها باید به برخــی نااطمینانیها مانند
ادامه شرایط بیماری کرونا ،جهتگیری سیاسی
دولت جدیــد آمریکا ،مذاکــرات «برگزیت» و
مذاکــرات تجاری در دســت اقدام در ســطح
جهان توجه داشت .اخبار امیدوارکننده پیرامون
آزمایشهــای موفقیتآمیز واکســن کرونا در
بســیاری از نقاط جهان و تولید فــراوان آن از
نیمه دوم ســال  ،۲۰۲۱پیشبینی رشد سریعتر
اقتصادی را میسر میسازد .شیوع بیماری کرونا
و افزایش محدودیتهــای قرنطینهای ،آثاری
غیرقابــل پیشبینی بر تقاضــای جهانی نفت
گذاشــت؛ بهطوری که پیشبینی شــد در سال
 ،۲۰۲۰تقاضــای نفت  ۹.۸میلیون بشــکه در
روز کاهش یابد ( ۵.۵میلیون بشــکه در روز از
سوی کشــورهای عضو  OECDو  ۴.۳میلیون
بشکه در روز از سوی کشورهای غیر )OECD

و پیشبینی میشــود در سال  ۲۰۲۱با توجه به
بهبود شرایط اقتصادی جهان ،تقاضا حدود ۵.۹
میلیون بشکه در روز ( ۲.۶میلیون بشکه در روز
کشــورهای عضو  OECDو  ۳.۳میلیون بشکه
در روز در کشورهای غیر  )OECDافزایش یابد.
عمده ایــن افزایش مربوط به افزایش تقاضا در
بخش حملونقل و فعالیتهای صنعتی اســت.
البتــه در مقابل ،برخــی نااطمینانیهــا مانند
چگونگی ادامه شرایط بیماری کرونا ،همچنین
تغییر رفتار مشتریان بهویژه در بخش حملونقل
مؤثر بر برآورد قطعی تقاضا خواهد بود .با توجه
بــه تأثیر بیماری کرونا بــر تقاضا و قیمتهای
جهانی نفت ،تولید نفت در کشورهای غیراوپک
نیز تحت تأثیر قرار گرفت؛ بهطوری که رشــد
عرضه نفت در این کشــورها در ســال ۲۰۲۰
پایینتــر از پیشبینیهای قبلی شــد و انتظار
میرود بــا کاهش  ۲.۵میلیون بشــکه در روز
روبهرو شــود .همــکاری اوپک و کشــورهای
غیراوپک مشــارکتکننده در بیانیه همکاری،
حدود  ۹.۵میلیون بشکه در روز نفت اضافی را از
بازار کاسته است که سهم کشورهای غیراوپک
از این کاهش  ۲.۶میلیون بشــکه است .شایان
ذکر اســت که  ۳.۶میلیون بشکه در روز تولید
نفــت از چاههای نفت آمریــکا و کانادا متوقف
شده اســت .پیشبینی میشــود در سال آینده
با توجه به فعالیتهای توســعهای در آمریکای
شــمالی ،تولید نفت در ایــن منطقه  ۸۰۰هزار
بشکه در روز و تولید نفت کشورهای غیراوپک
مشــارکتکننده در بیانیه همــکاری  ۷۰۰هزار

بشکه در روز افزایش یابد .افزون بر این ،انتظار
میرود نفت تولیدی از شــیلهای نفتی آمریکا
در سال آتی  ۳۰۰هزار بشکه رشد داشته باشد.
تولید نفت در برزیل ،نروژ و کانادا نیز با رشــد
همراه خواهد بود .هماهنگی کشــورهای اوپک
و غیراوپک مشــارکتکننده در بیانیه همکاری
بــه علت شــرایط اقتصادی جهان ،بهواســطه
شــیوع بیماری کرونا ملموستر شده و با توجه
به کنترل شــرایط بازار ،تصمیمهای مهمی در
سطح وزیران این کشورها در خصوص تعهدات
داوطلبانه کاهش تولید در نظر گرفته شده است،
بهطوری که در آخرین جلســه وزارتی تصمیم
گرفته شد در سه ماهه اول سال  ،۲۰۲۱با توجه
به بهبود نســبی اقتصاد جهان ،حدود  ۵۰۰هزار
بشــکه در روز از توافق کاهش تولید کاســته
شــود ،همچنین تصمیم گرفته شد تا از ابتدای
سال  ۲۰۲۱کشــورها در جلسات منظم ماهانه،
شرایط بازار را بررسی و در خصوص برنامه تولید
تصمیمگیری کنند .در آخرین جلسه وزارتی در
تاریخ ســوم دســامبر  ،۲۰۲۰موضوع افزایش
تدریجی  ۲میلیون بشکهای تولید در روز مطرح
و قرار شد کاهش تولید از  ۷.۷میلیون بشکه در
روز به تدریج به  ۵.۷میلیون بشکه در روز برسد.
در مرحله اول ،برای ســه ماهه نخســت سال
 ۲۰۲۱توافق شد که کاهش تولید به میزان ۷.۲
میلیون بشکه در روز باشــد که پس از بررسی
ماهانه بازار تصمیمگیری برای ماههای پیشرو
صورت میگیرد.
منبع :مدیریت امور اوپک وزارت نفت
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اخبار

تولیدپلیاتیلنسنگیندرپتروشیمیایالم
از مرز یک میلیون تن گذشت

واحد بخار پاالیشگاه فاز  ۱۴پارس جنوبی
آماده تولید شد

مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی از تکمیل عملیات ساخت

و پیشراهاندازی واحد بخار پاالیشگاه این طرح خبر داد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت و گاز پارس،
محمدمهدی توســلیپور با بیان اینکه این واحد شــامل  ۶بویلر تولید
بخار اســت ،گفت :کار تکمیل این واحد یوتیلیتی ازسوی شرکت مپنا
انجام شده و این شرکت وظیفه ساخت بویلرهای این واحد را بهعهده
داشته است.وی با اشــاره به ظرفیت تولید  ۱۶۰تن بر ساعت بخار از
ســوی هریک از بویلرهای واحد بخار پاالیشگاه فاز  ۱۴پارس جنوبی،
گفــت :این واحد با توجــه به تکمیل فعالیتهــای اجرایی و عملیات
پیشراهاندازی ،تحویل گروه راهانداز شد و در زمان بهرهبرداری ،بخار
مورد نیاز پاالیشگاه را تامین میکند.مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس
جنوبی ابراز امیدواری کرد با تکمیل واحدهای فرآیندی پاالیشگاه فاز
 ۱۴پارس جنوبی ،این واحد عملیاتی شده و از بخار آن برای واحدهای
تولیدی و روشن کردن مشعل پاالیشگاه استفاده شود.توسلیپور با بیان
اینکه عملیات ســاخت پاالیشگاه فاز  ۱۴در سایت دو پارس جنوبی با
پیشــرفت  ۸۴.۶درصد هماکنون درحال اجراســت و در گام نخست،
واحدهای جانبی این طرح تا پایان امســال عملیاتی میشود ،تصریح
کرد :واحد آب آتشنشانی پاالیشــگاه فاز  ۱۴با توجه به بهرهبرداری
از دو مخــزن ذخیرهســازی میعانات گازی و ضرورت اجرایی شــدن
الزامهای ایمنی راهاندازی شده است.

نقشه جامع مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی
تدوین میشود

نقشه جامع جغرافیایی مناطق عملیاتی پنجگانه شرکت بهرهبرداری

نفت و گاز زاگرس جنوبی در سه استان فارس ،بوشهر و هرمزگان تدوین
و در سیستم استاندارد بینالمللی مختصات  UTMثبت میشود.

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

نشانی اینترنتی:

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،امیر شــاکری ،رئیس اداره امور حقوقی و پیمانهای شــرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در تشــریح عملکرد یک ساله
ایــن اداره گفت :یکی از اقدامهای در حال انجام که از پارســال آغاز
شده ،تهیه نقشــه جامع جغرافیایی مناطق عملیاتی پنجگانه است که
همه الیههای اطالعاتی مربوط به اراضی محل اســتقرار تأسیسات و
عبور خطوط لوله شــرکت را در بر میگیرد و ازسوی کارشناسان این
اداره در حال انجام اســت.وی با اشاره به مزیتهای اجرای این طرح
افزود :بر این اســاس ،ســامانهای برای مدیریت و واکاوی اطالعات
جغرافیایی خطوط لوله ،تأسیســات ،امالک تحصیلشده و حریمهای
آنها ،همه جادهها و راههای دسترسی چاهها و موقعیت چاههای گازی
در سیســتم مختصات  UTMایجاد میشــود که افزون بر اطالعات
توصیفــی ،امکان ارائه نتایج در قالب نقشــه ،گزارش ،جدول و نمودار
را نیز دارد.رئیس اداره امور حقوقی و پیمانهای شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشــاره به اینکه همه اقرارنامههای افراد
و اطالعات و مســتندات ثبتی حوزه اراضی و حقوقی در این ســامانه
بارگذاری میشــود ،ادامه داد :همچنین بانک اطالعاتی این سامانه در
حوزه فنی نیز شــامل مطالعات محیطی ،تراکم پوشش گیاهی ،جنس
زمین ،شیب توپوگرافی ،شیب الیههای زمین ،گسلها و ...است که در
تصمیمگیری برای عبــور خطوط لوله نفت یا گاز و جانمایی و احداث
تأسیســات عمرانــی و صنعتی کاربرد فراوان و مؤثری دارد.شــاکری
جلوگیری از تعــارض و تجاوز به ملک ،کاهــش اختالفهای ملکی
و تعیین مســاحت دقیــق اراضی را از دیگر مزایــای ثبت اراضی این
شــرکت در سامانه  UTMعنوان کرد.شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی با مرکزیت شــیراز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران اســت که پنج منطقه عملیاتی را در ســه
استان فارس ،بوشهر و هرمزگان راهبری میکند.

رئیس مجتمع پتروشــیمی ایالم
گفت:بــا تالش شــبانهروزی همکاران
مجتمع پتروشیمی ایالم ،تولید پلیاتیلن
سنگین در گریدهای مختلف از مرز یک
میلیون تن گذشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،آرش
خزایی اظهار داشت:کسب این موفقیت
ارزشــمند حاصل خودباوری  ،تالش و
دانش متخصصان و فرزندان این مرز و
بوم و نتیجهی کوشش و تعهد در جهت
تحقق شعار «جهش تولید» بوده است.
وی با بیــان اینکه واحد HDEP
در ســال  ۹۳با حضور رئیس جمهور به
بهرهبرداری رسید ،افزود :ظرفیت تولید
در این واحد  ۳۰۰هزار تن در ســال و
 ۴۰تن در ساعت است که با راهاندازی
الفین این میزان بــه  ۴۵۰هزار تن در
سال افزایش پیدا کرده است.
وی به راهانــدازی الفین و تولید
 ۷۵۰هزار تن محصول در ســال شامل
اتیلن  ،پروپیلن ،بنزین پیرولیز و سوخت
مایع اشاره داشت و ادامه داد:راه اندازی

دو واحد الفین و شیرینسازی با دستان
پرتــوان متخصصان داخلــی و بدون
حضور سازندگان و کارشناسان خارجی
و در شرایط تحریمهای ظالمانه صورت

گرفت.
خزایــی افزود:با احــداث صنایع
تکمیلی در پاییندســت پتروشــیمی
ضمن ایجــاد ارزش افزوده و جلوگیری

از خامفروشی ،اشــتغال استان متحول
خواهد شد.
وی میزان اشتغال نیروهای بومی
استان و منطقه در پتروشیمی ایالم در

سطوح کارفرما  ۹۰و پیمانکاری را بیش
از  ۹۵درصد عنــوان کرد و افزود:الفین
ســیزدهم تنها واحد الفین در کشــور
است که توسط فرزندان شایست ه بومی
و داخلــی و بــدون حضــور خارجیها
راهاندازی شده است.
رئیــس واحــد  HDمجتمــع
پتروشــیمی ایالم نیز گفت:از سال ۹۲
که واحد  HDEPوارد مدار تولید شــده
تا  ۱۶دیمــاه  ، ۱۳۹۹بیــش از یک
میلیون و  ۴۱هــزار تن محصول تولید
شده است.
رضــا کاکایی ظرفیــت دریافت
خوراک را  ۴۰تن در ساعت عنوان کرد
و ادامه داد:با همت همکاران واحد HD
رکورد اخذ خوراک به میزان  ۴۱تن در
ساعت نیز ثبت شده است.
وی به ثبت رکورد  ۱۲۰روز تولید
پایدار بدون وقفه پلیاتیلن ســنگین در
سال جاری اشاره و خاطر نشان کرد:از
فروردین امســال تا امــروز  ۱۳۳هزار
تن محصــول در گریدهای فیلم ،لوله،
تزریقی و بادی تولید شده است.

طرح اکتشافی ناحیه مغان تکمیل شد

پروژه طرح اکتشــافی مغان تکمیل شد و بر اساس
نتایج حاصــل از مطالعات زمینشناســی در این طرح،
ماسهسنگهای این ناحیه بهعنوان نمونه منحصربهفردی
از مخازن نامتعــارف ( )Unconventional Reservoirsبا
عنوان ماسهســنگهای نفتی کمتراوا ()Tight Oil Sand
معرفی شدند.

 ،با تکیــه بر دانش زمینشناســان باالدســتی
پژوهشــگاه صنعت نفت ،پروژه طرح اکتشــافی مغان
بــه پایان رســیده و نتایــج کاربردی و ارزشــمندی
در مســیر شناســایی و گســترش ناحیهای زونهای
مخزنی در منطقه مورد مطالعه بهدســت آمده اســت.
بر اســاس نتایج حاصــل از مطالعات زمینشناســی
مخــزن و نتایج تولید ،ماسهســنگهای ایــن ناحیه
بهعنــوان نمونه منحصربهفردی از مخــازن نامتعارف
( )Unconventional Reservoirsبــا عنــوان
ماسهســنگهای نفتی کمتــراوا ()Tight Oil Sand
معرفی شــدند ،همچنیــن با توجه بــه پیچیدگیهای
ســاختاری و زمینشناســی این مخازن در این ناحیه،
راهکارهای مناســبی با هدف اکتشــاف و توسعه آنها

ارائه شــد.پیمان محمدی ،مدیر طرح اکتشــافی ناحیه
مغان پژوهشــگاه صنعت نفت به انجام پروژه «بررسی
و ارزیابــی کاربردی زمینشناســی ناحیه جنوبی طرح
اکتشافی مغان با نگرشی ویژه به روند تغییرات تخلخل
و تراوایی در ســازندهای مخزنی» اشاره کرد و گفت:
این پروژه بهعنوان مطالعه موردی مخازن ماسهسنگی
بهشــمار میآید که از یک سو با توجه به وسعت ناحیه،
پیچیدگیهای ســاختاری و ســنگ مخزن و از سوی
دیگر با هدف هموار کردن مسیر اکتشاف و بهرهبرداری
از ذخایر هیدروکربــوری این ناحیه ،پس از تصویب در
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و برنامهریزی
تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران ،به پژوهشگاه صنعت
نفت واگذار شد.وی درباره موقعیت جغرافیایی و وسعت
ناحیــه مطالعاتی این طرح گفت :محــدوده مطالعاتی
پروژه یادشــده با وســعتی بالغ بر  ۶۵۰۰کیلومتر مربع
واقع در شمال غرب کشور ،نیمه جنوبی حوضه رسوبی
مغــان را در برمیگیرد و از طرفی دیگر ،ناحیه مغان از
لحاظ شــرایط جغرافیایی و دسترســی آسان به دریای
خــزر موقعیتی راهبردی و ویــژه دارد و این حوضه از

نواحی مســتعد دارای ذخایر هیدروکربوری اســت که
میتواند در آینده بهعنوان یک منبع اقتصادی بالقوه در
جایگاه ویژه قرار گیرد و کمک مؤثری برای رسیدن به
اهداف اکتشــافی و تولیدی ذخایر هیدروکربوری باشد.
مدیر طرح اکتشافی ناحیه مغان پژوهشگاه صنعت نفت
افزود :بهدلیل ویژگی زمینشناسی ،تولید نفت در ناحیه
مغان با افت فشار همراه است و این پروژه برای هموار
کردن مسیر اکتشاف هیدروکربور در این ناحیه عملیاتی
شده است.محمدی به اهداف کلی این پروژه نیز تأکید
کرد و گفت« :شناسایی و تعیین روند تغییرات تخلخل
و تراوایی در افقهای مخزنی سازندهای اجاق قشالق
و زیــور» و «تهیه و روزآمد کردن و استانداردســازی
نقشــه زمینشناسی یکپارچه ناحیه مغان» از مهمترین
اهداف این پروژه بهشــمار میآیــد.وی به ویژگیهای
این منطقه اشــاره کرد و افزود :حوضه رســوبی مغان
تاریخ زمینشناســی منحصر بهفردی دارد و از یکسو
مخازن هیدروکربوری ناحیه مغان از نوع مخازن ماسه
ســنگی است و از ســوی دیگر بهدلیل ویژگی زمین
شناســی تراوایی پایینی دارد؛ تولیــد از این مخازن با

افت فشــار همراه است که شــرایط تولید بهینه از آن
را با مشــکل روبهرو میکند.مدیر طرح اکتشافی ناحیه
مغان پژوهشــگاه صنعت نفت ادامه داد :ماسه سنگ
های مخزنی حوضه رســوبی مغان با مخازن نامتعارف
در دیگر نقاط دنیا مانند ماسه سنگهای مخزنی حوضه
پرت استرالیا قابل مقایسه هستند که تحت تأثیر عواملی
همچون سنگشناســی ،شــرایط زمان رسوبگذاری
(بافت رســوبی) و بهویژه پس از رسوبگذاری (دیاژنز)
رفتاری غیرمتعارف از خود نشان میدهند ،بهطوری که
جریان سیال و تولید بهینه مقرون بهصرفه را با چالش
همراه میکند.محمدی درباره تهیه نقشه زمینشناسی
یکپارچــه ناحیه مغان گفت« :تهیــه ،روزآمد کردن و
استانداردسازی نقشــه زمینشناســی یکپارچه ناحیه
مغان» از اهداف از پیشتعریفشــده در این پروژه بود
که تهیه ،روزآمدکــردن ،کارتوگرافی و GIS Ready
نقشه زمینشناسی حوضه رسوبی مغان با استانداردهای
شرکت ملی نفت ایران انجام و نقشه زمینشناسی برای
نخســتین بار در پژوهشــگاه صنعت نفت در قالب این
پروژه تهیه شد.

هشدارهای تورمی؛ بشکه کمتر ،دالر گران تر و تبعات تورمی!
رو شــدن درآمد  ۱۹۹هزار میلیارد تومانی نفت از صادرات ۲.۳
میلیون بشــکه در الیحه بودجه  ۱۴۰۰آنقدر واکنش منفی از سوی
نمایندگان به همراه داشت که انگار قرار است اصالح عجیبی در این
پیشنهاد انجام شود ،اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه همان
میزان بشــکه بین بخش های مختلف تقسیم شده و فقط با کاهش
سهم بشکه های نفتی دولت ،دالر را گران تر کرده اند که این کسری
جبران شود تا جایی که درآمد دولت به  ۲۳۰هزار میلیارد تومان رسیده
است ،تغییراتی که هشدارهای تورمی را با خود به همراه داشته است.

به گزارش ایســنا ،از بودجه  ۲۴۳۵هزار میلیارد تومانی سال
آینده ۸۴۱ ،هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت یعنی
آنچه که برای اداره کشور در بودجه در اختیار دارد است؛ منابعی که
نســبت به رقم مصوبه  ۵۷۱هزار میلیاردی سال جاری حدود ۳۰۰
هزار میلیارد تومانی رشد کرده و به محض بردن الیحه به مجلس
و مشــخص شــدن اعداد و ارقام آن انتقادات و بحث ها راجع آن
بــاال گرفت و تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان حتی قبل از
شروع بررسی الیحه در کمیســیون ها ،از رد کلیات الیحه بودجه
سخن گفتند.در منابع  ۸۴۱هزار میلیاردی ۳۷۱ ،هزار میلیارد تومان
درآمدها( ۲۴۷هزار میلیارد مالیات و مابقی از سایردرآمدها) ۲۹۸ ،هزار
میلیارد واگــذاری دارایی مالی و در اهم آن  ۲۲۵هزار میلیارد تومان
واگذاری دارایی سرمایه ای قرار داشت که بیش از دو برابر نسبت به
سال جاری افزایش یافته بود ،جایی که منابع حدود  ۵۰هزار میلیارد
تومانی نفت و فرآورده هــای آن تا  ۱۹۹هزارمیلیارد تومان و منابع
ناشــی از واگذاری اموال دولت از  ۵۰هزار میلیارد امسال به  ۲۵هزار
میلیارد تومان کاهش یافته بود.دولت پیش بینی کرده بود که روزانه
 ۲.۳میلیون بشــکه نفت با متوسط قیمت  ۴۰دالر و نرخ تسعیر ۱۱
هزار و  ۵۰۰تومان بفروشــد ،در حالی که در سال جاری ۱.۵میلیون
بشکه با نفت  ۵۰دالر و تسعیر  ۴۲۰۰تومان پیش بینی شده بود .این

تغییر عمده با واکنش های بسیاری همراه شد و آن را غیرقابل تحقق
اعالم و بارها نمایندگان بر اصالح درآمد نفتی الیحه تاکید کردند.اما
در این بین دولت پیشنهاد پرداخت سهم  ۲۰درصد از صندوق توسعه
ملی و در اختیار گرفتن  ۱۸درصد از ســهم  ۳۸درصدی سال آینده
این صنــدوق از درآمدهای نفتی را هم مطرح کرده بود که در این
حالت از فروش  ۲.۳میلیون بشــکه نفت ،سهم دولت از درآمد نفتی
 ۶۵.۵درصد ،ســهم صندوق توسعه ملی  ۲۰درصد و سهم شرکت
ملی نفت  ۱۴.۵درصد می شــد ،اما با اعالم این درخواست از سوی
رئیس جمهور از مقام معظم رهبری ایشان شرایط استفاده دولت از
منابع صندوق را اعالم کردند که تکلیف شــد تا یک میلیون بشکه
ســهم صندوق  ۲۰درصد پرداخت و  ۱۸درصد در اختیار دولت باشد
ولی در صــورت فروش بیش از یک میلیون بشــکه در روز دولت
ســهمی از صندوق نخواهد داشت و  ۳۸درصد واریز می شود که در
این حالت  ۱۴.۵درصد دیگر برای شــرکت ملی نفت و  ۴۷.۵درصد
برای دولت باقی می ماند.
ظاهرا مجلس هم  ۲.۳میلیون بشکه را قبول دارد

اما جریان به نحوی پیش رفت که کمیسیون تلفیق مجلس
تصمیم دیگری هم در رابطه با درآمد نفتی گرفت که نشان از برنامه
ریزی برای فروش  ۲.۳میلیون بشکه ای دارد ،ظاهرا مجلس هم به
این نتیجه رسیده که می تواند امکان فروش  ۲.۳میلیون بشکه در روز
وجود داشته باشد که برای آن برنامه ریزی کرده است ،این بار منابع
فروش این میزان نفت به سه بخش تقسیم شده است.
تا یک میلیون برای دولت ،تا  ۱.۵هم برای دولت اما اول بدهی
صندوق پرداخت شود

بر اساس آخرین مصوبه کمیســیون تلفیق ،در سال آینده از
فروش تا ســقف یک میلیون بشکه نفت در روز  ۶۵.۵درصد سهم

دولت ۲۰ ،درصد ســهم صندوق توســعه ملی و  ۱۴.۵درصد سهم
وزارت نفت است ،اما از یک میلیون نفت تا سقف  ۱.۵میلیون بشکه
ســهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و  ۴۷.۵درصد سهم
دولت می شــود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق
توسعه که گفته می شود برای سال آینده حدود  ۳۰۰۰میلیارد تومان
است پرداخت شــود ،بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا  ۱.۵میلیون
بشکه  ۳۸درصد ســهم صندوق توسعه و  ۱۴.۵درصد سهم وزارت
نفت خواهد بود.
 ۸۰۰هزار بشکه هم برای ...

برای بیش از ۱.۵میلیون تا  ۲.۳میلیون بشکه نفت هم برنامه
تعیین شــده اســت؛ به گونه ای که از  ۸۰۰هزار بشکه باقی مانده
 ۴۷.۵درصد سهم دولت می شود که باید برای معیشت ،سالمت و
حمایت از تولید و طرحهای تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده
قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توســعه ملی و شرکت ملی نفت
اختصاص پیدا می کند.
مجلس نرخ ارز را دستکاری کرد

در این بین با وجود کاهش بشکه های نفت پیش بینی شده
به عنوان درآمد نفتی برای دولت ،درآمد ارزی آن از این محل به طور
قابل توجهی رشد کرده که قابل تامل است.مجلس دست به تغییر
نرخ تســعیر ارز زده است ، .نرخی که دولت به عنوان مبنای تبدیل
درآمــد ارزی خود به ریال با نظر بانک مرکزی در بودجه تعیین کرد
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان بود که بر این اســاس با فروش  ۲.۳میلیون
بشکه و نرخ  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان و متوسط  ۴۰دالر در هر بشکه
به  ۱۹۹هزارمیلیارد تومان می رســید ولی اکنون با کاهش میزان
فــروش متعلق به دولت درآمد  ۲۳۰هــزار میلیارد تومان ایجاد می
شود که دلیل آن دستکار در نرخ ارز بودجه و افزایش آن به  ۱۷هزار

و  ۵۰۰تومان اســت ،این در حالی است که  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان
متوســطی از این نرخ و ارز  ۴۲۰۰تومانی بود که می توانست متغیر
باشد ولی در این حالت به یکباره نرخ به  ۱۷هزار تومان رشد کرده و
درآمد دولت از نفت این گونه حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان در مجلس
رشد کرده است.
افزایش نرخ ارز و هشدار به تبعات تورمی

بنابر این مجلس برای پوشــش کاهش بشکه های نفت در
درآمد دولت ،ظاهرا راهی جز افزایش قیمت ارز در بودجه نداشــته و
این گونه حذف یک طرف را با گران تر کردن یک طرف دیگر جبران
کرده که می تواند تبعات خاص خود را به همراه داشــته باشد.حذف
نرخ  ۴۲۰۰تومان تامین کاالهای اساسی و همچنین  ۱۱هزارو ۵۰۰
تومان تسعیر ارز و یکی شدن آن به  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان با انتقادات
برخی کارشناسان و البته مقامات دولتی همراه بوده و تاکید دارند که
مــی تواند موجب آثاری در بازار پول و البته بازار کاالهای اساســی
شود.به هر حال این موضوع مطرح است که افزایش نرخ تسعیر ارز
با توجه به تبدیل ریالی از سوی بانک مرکزی می تواند به نوعی بر
رشد پایه پولی اثرگذار باشد که در نهایت به افزایش نقدینکی و تورم
منجر شود ،در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با
افزایش نرخ تسعیر نرخ ارز اعالم کرده که ممکن است در ظاهر این
اقدام با کم کــردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج
بودجه شــود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک
مرکزی ،تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت.
همتی خواسته تا بیش از تاکید بر افزایش نرخ تسعیر ارز بر
تالش برای افزایش فروش نفت تمرکز شود.

مشخص آن است که باید تغییرات اعمال شده در درآمدهای
نفتی و ســهم دولت از صندوق توسعه ملی از محل دیگر جایگزین

شود تا پاسخگوی مصارف  ۸۴۱هزارمیلیاردی دولت که حدود ۶۷۰
هزار میلیارد آن را هزینه جاری و به نوعی حقوق و دستمزد تشکیل
می دهد باشــد ،این در حالی است که دو محل دیگر منابع درآمدها
با تمرکز بر درآمد مالیاتی است که در الیحه  ۲۴۷هزار میلیارد پیش
بین شده و برای افزایش باید ظرفیت آن با توجه به وضعیت فرارها
و معافیت های مالیاتی و این که دولت در این ســال ها چه اقدامی
در این رابطه انجام داده وجود داشــته باشد .سوی دیگر منابع دولت
فروش اوراق و ســهام شرکت های دولتی در قالب واگذاری دارایی
مالی قرار دارد که حتی نســبت به  ۲۹۸هــزار میلیارد تومان پیش
بینی شــده که رشد باالیی نسبت به امسال داشته تردید وجود دارد
و جای نقد است.
ارز  ۴۲۰۰هم ماجرای خود را دارد

با نــرخ  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی اعالمــی ،نرخ  ۴۲۰۰تومان
کاالی اساســی هم حذف می شــود و با این نرخ تامین ارز خواهد
شــد که درمورد آن نیز بحث زیادی مطرح اســت ،از یک سو آثار
منفی ناشی از این حذف که می تواند افزایش قیمت کاالی اساسی
و تورم آن را حتی نســبت به زمان فعلی به همراه داشته باشد و از
سوی دیگر رانت سنگین این ارز و عدم دسترسی مردم به کاالهایی
که به هر ترتیبی با این نرخ تامین ارز شــده اند وجود دارد و در دو
ســال اخیر بارها بحث اصالح آن مطرح بوده است.اینکه در نهایت
در مجلس چه مصوبه ای در مورد دخل و خرح ســال  ۱۴۰۰صادر
می شــود که از همان شروع سال بحث عدم تحقق منابع و کسری
و اقدام برای اصالح بودجه به روال دو ســال اخیر پیش نیاید و چه
تصمیمی در مورد ارز  ۴۲۰۰و نرخ تســعیر ارز گرفته می شــود که
کمترین آثار منفی را به همراه خود داشته باشد ،با اختالف نظرهای
موجود مشخص نیست.

