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درهجدهمینهمایشتعالیسازمانیعنوانشد:

دستیابی به جهش تولید
با حرکت در مسیر تعالی
برندگان هجدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی

(سال  )1399در همایش تعالی سازمانی معرفی شدند و
با اهدای تندیس و لوح تقدیر از آنها تجلیل شد
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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

وزارت نفت در پی انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر «دریافت حقوقهای وحشتناک و نجومی» از سوی کارکنان صنعت نفت اطالعی ه داد؛

حقوق و دستمزدها در کشور بر اساس رویههای قانونی و از سوی دستگاههای مسئول تعیین میشود و هیچ دستگاه اجرایی در کشور قادر نیست رأس ًا حقوق و دستمزد برای کارکنانش تعیین کند

زمزمههای بازگشت
نفت  ۱۰۰دالری

پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است

زنگنه :برای ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس همه
زحمت کشیدند

شرکت سوکار جمهوری آذربایجان پیش بینی کرد؛ قیمت نفت
برنت ظرف  ۱۸تا  ۲۴ماه آینده سه رقمی خواهد شد و بانک

امریکا انتظار دارد قیمت نفت تا چند سال دیگر تحت تاثیر بهبود
عوامل بنیادین و تدابیر محرک مالی جهانی به باالی  ۱۰۰دالر
در هر بشکه صعود کند
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زکی یمانی ،وزیر نفت پیشین عربستان درگذشت

تأثیرگذارترین وزیر نفت
عربستان چه کسی بود؟

زکی یمانی تا اواسط دهه  ۱۹۸۰میالدی و بیش از دو دهه سکان
هدایت وزارت نفت عربستان را بهعهده داشت .وی یکی از
تأثیرگذارترین وزیران نفت عربستان بود که از اوایل دهه ۱۹۶۰
میالدی تا سال  ۱۹۸۶این سمت را در اختیار داشت
15

دکتر تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت متن تبیین کرد:

نگاه صفر یا صد به نقشآفرینی
شرکتهای داخلی و خارجی
در طرحهای نفتی راهگشا نیست
ما امروز در طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک

شاهد سهم بیش از  ۹۵درصدی ساخت داخل هستیم ،یعنی سعیشده
ظرفیتهای موجود در کشور در زمینه ساخت ورق ،لوله ،پمپ،
شیرآالت و ...تا حد ممکن به کار گرفته شود
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مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

میدان نفتی خشت
سال آینده
به تولید میرسد

میدان نفتی خشت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰به تولید زودهنگام
میرسد و تا پایان سال آینده ،توسعه این میدان با تحقق تولید روزانه
 ۲۰هزار بشکه نفت تکمیل میشود
5

گفته میشود نبوغ یک نفر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را
به پایان رسانده است ،مگر پاالیشگاه با نبوغ ساخته میشود!؟
پاالیشگاه با همت و مدیریت ساخته میشود
3

دانش نفت گزارش می دهد؛

 ۳خط لوله مهم انتقال
فرآورده کشور
به بهرهبرداری رسید

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی :ظرفیت پاالیش نفت ایران
در شرایط کرونا کاهش نیافت
4

2

تحلیل
گفتمان
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خرب
یک شبکه رادیویی خبر داد:

موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از
داراییهای بلوکهشده ایران در کره جنوبی

به گفته شبکه رادیویی  KBSواشنگتن با انتقال بخشی از داراییهای

ایران از بانکهای کره جنوبی به سوئیس موافقت کرده است.

به گزارش دانش نفت و به نقل از  ،KBS World Radioیک مقام
ارشد وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد واشنگتن با این برنامه موافق بوده
اما تاکید کرد که باید گفتوگوهای بیشتری درباره نحوه انتقال داراییها
انجام بگیرد.دولتهای کره جنوبی و آمریــکا درباره انتقال داراییهای
ایران به ســوئیس گفتوگو کردهاند تا این داراییهای توقیفی از طریق
کانال دادوستد بشردوستانه سوئیس به ایران منتقل شود.

بهینهسازی مصرف سوخت و معاونت زنان
ریاستجمهوری تفاهمنامه امضا کردند

شرکت بهینهسازی مصرف ســوخت و معاونت امور زنان و خانواده

ریاســتجمهوری بهمنظور اجرای پروژههای مشترک آموزشی با موضوع
ترویج بهینهسازی مصرف انرژی ،تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت بهینهسازی مصرف سوخت،
این تفاهمنامه روز چهارشــنبه ۲۹ ،بهمنماه بــه امضای علی مبینی،
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و زهرا جواهریان ،معاون
برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاســتجمهوری
رســید.هدف از این تفاهمنامه ،توانافزایی زنــان و خانوادهها در ترویج
فرهنگ مصرف بهینه انرژی و اجرای پروژههای مشــترک آموزشی در
این حوزه عنوان شده است؛ به نحوی که با همکاری دو طرف ،نسبت به
برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی در خصوص بهینهسازی
مصرف انــرژی و راهاندازی اســتارتآپها و ایجاد مراکز رشــد برای
شرکتهای دانشبنیان مرتبط با انرژی اقدام خواهد شد.این تفاهمنامه
در راســتای اجرای تفاهمنامهای که پیشتر در تاریخ  ۱۵آذرماه امسال
میان بیژن زنگنه ،وزیر نفت و معصومه ابتکار ،معاونت امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری امضا شده بود ،منعقد شده است.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
منصوب شد

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در حکمــی ،زهرا گودرزی را به

عنوان مدیر امور حقوقی این شرکت منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسیان خطاب به زهرا گودرزی آمده است« :نظر
به اینکه از تاریخ  ۲۲شــهریور  ۹۹به موجب حکم اینجانب ،مسئولیت
مدیریت ،اداره ،تمشــیت امور و انجام وظایــف مربوطه در امور حقوقی
این شــرکت بهعهده سرکار بوده است و با عنایت به سوابق ،تجربهها و
تخصص سرکارعالی به عنوان «مدیر امور حقوقی» منصوب میشوید.
امید است در پرتو الطاف الهی ،شــاهد به ثمر رسیدن تالشها و ادامه
توفیقات سرکار و همکاران در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف عالیه
صنعت نفت باشــیم .بر اســاس این گزارش ،گودرزی که از شهریورماه
امســال با حکم کرباسیان سرپرستی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی
نفت ایران را عهدهدار شده بود ،به عنوان مدیر امور حقوقی این شرکت
منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی وزیر نفت؛

رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
منصوب شد

وزیر نفت در حکمی حامد حوریجعفری را بهعنوان رئیس مؤسسه

مطالعات بینالمللی انرژی منصوب کرد.

حکم بیژن زنگنه به حامد حوریجعفری به شرح زیر است:
«نظر به صالحیتهای علمی و حرفهای جنابعالی ،به استناد ماده
( )۸اساســنامه مؤسســه مطالعات بینالمللی انرژی بهمدت چهار سال
بهعنوان رئیس مؤسسه یادشده منصوب میشوید .از خداوند قادر متعال
برای جنابعالی در این مسئولیت توفیق مسئلت میکنم».

سکوی یازدهم پارس جنوبی رنگآمیزی شد

مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پــارس از پایان عملیات

رنگآمیزی و نوسازی سکوی گازی  SPD۱۱در فاز دهم پارس جنوبی در

رئیس دفتر رئیس جمهور:

روزهایی را گذراندیم که زیر  ۱۰۰هزار بشکه فروش
نفت داشتیم

رئیس دفتر رئیــس جمهور گفت:
روزهایی را پشت ســر گذاشتیم که زیر
 ۱۰۰هزار بشــکه فروش نفت داشــتیم
و نمی توانســیم حتی پول آن را جابجا
کنیم ،با این وجود ناچار بودیم فضایی را
در کشــور ایجاد کنیم که کمبود کاالیی
نداشته باشیم.
محمود واعظی ،شامگاه پنجشنبه
 ۸اســفند مــاه در آییــن تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونه اســتان اصفهان،
اظهار کرد :وی ادامه داد«:متاســفانه با
واقعیتی روبرو شدیم که نه می خواستیم،
نه اشــتباهی کردیم و نه به استقبال آن
رفتیم که چهار ســال پیــش دیوانه ای
در آمریــکا رای آورد و آنچه با تحریک
صهونیســت ها علیه ایران انجام داد ،با
هیچ کشــوری انجام نداد و با یک جنگ

روانــی و اقتصادی فشــار حداکثری به
کشــور وارد کرد.واعظی بــا بیان اینکه

شرکت ملی نفت ایران در واکنش به یک گزارش توضیحاتی ارائه داد؛

موفقیت سیاستهای راهبردی وزارت نفت در حمایت از سازندگان داخلی
شــرکت ملی نفت ایران در واکنش به
گزارش خبرگزاری فارس درباره بومیســازی
شــیرهای کنترلی در صنعت نفت ،استفاده از
تولیدات ســاخت داخل با عمق ساخت منطبق
بر توانمندیهای شــرکتهای سازنده داخلی
را طی ســالهای اخیر نشــاندهنده موفقیت
چشمگیر سیاستهای راهبردی وزارت نفت در
حمایت از سازندگان توانمند داخلی عنوان کرد.

شــرکت ملی نفت ایران در واکنش به
انتشار گزارشی با عنوان «بومیسازی شیرهای
کنترلــی در صنعت نفت /قبــل از تحریم به
تولیدکننــده ایرانی محل نمیگذاشــتند» در
خبرگزاری فارس ،توضیحاتی به شــرح زیر
برای تنویر افکار عمومی ارائه داد:
 -۱ماهیت شیرهای کنترلی بهگونهای
اســت که تجهیز فوق بر اســاس اطالعات
فنــی هر پــروژه طراحی ،تولیــد و آزمایش
میشود ،از اینرو اســتفاده از کاال و خدمات
شرکتهای ســازنده داخلی در الگوی جدید
و الزام پیمانکاران صنعت نفت به تأمین کاال
از سازندگان ایرانی پیگیری شد که نتیجه آن
حضور سازندگان داخلی در پروژههای بزرگ
از جملــه پاالیشــگاه گاز بیدبلند ،طرح گوره
جاسک و ...است.
 -۲در گــزارش مصاحبه به شــرکت
رســتاگروپ اشاره شده اســت :محصوالت
این شــرکت در پروژههــای مختلف صنعت
نفت اســتفاده میشود؛ « ...اکنون سفارشها

را بهطــور مســتقیم دریافت میکنــد و آنها
را طراحی کرده و میســازد .از آن ســال به
بعد بیش از  ۱۲۰پروژه به ما ســفارش شده
است »...که حاکی از موفقیت برنامه راهبردی
صنعت نفت در حمایت از شرکتهای سازنده
داخلی است.

خلیج فارس خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز پارس ،علیرضا
عبادی با اشاره به برنامهریزی برای رنگآمیزی کامل سکوهای ۱۰ ،۶
و  ۱۱پارس جنوبی گفت :همســو با این موضــوع پروژه خرید مصالح،
آمادهسازی سطوح ،رنگآمیزی ،تأمین و تعویض قطعات معیوب این سه
سکو و همچنین منطقه آبخور ( )Splash Zoneسکوهای فازهای ،۲ ،۱
 ۸ ،۷ ،۵ ،۴ ،۳و  ۹مدتی است آغاز شده و هماکنون در حال اجراست.وی
ضرورت نگهداری از سطوح فلزی و جلوگیری از زنگزدگی و پوسیدگی
تجهیزات در ســکوهای دریایی را بهمنظور حفــظ تولید ایمن و پایدار
بهعنوان یکی از اصلیترین دغدغههای شرکتهای تولیدی نفت و گاز
جهان در دریا برشمرد و اظهار کرد :سرعت باالی فرآیند خوردگی سطوح
فلزی در محیط دریا ،از معضالت اصلی سکوهای دریایی است که حفظ
و ترمیــم آنها ،بهخصوص همزمان با تداوم تولید به گرفتن تصمیمهای
ویــژه و برنامهریزی دقیق نیاز دارد.مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت
و گاز پــارس با یادآوری تکمیل موفقیتآمیز عملیات رنگآمیزی کامل
سکوی  SPD۶در آبانماه امسال افزود :با وجود شرایط نامساعد جوی و
مواج بودن دریا ،مطابق برنامهریزیهای انجامشده عملیات رنگآمیزی
ســکوی  SPD۱۱هم از اواخر آبانماه امسال آغاز و در چند روز گذشته
پایان یافت و تیم پروژه برای ادامه عملیات به ســکوی  SPD۱۰منتقل
شدند.عبادی با اشاره به  ۲۹۰هزار نفر ساعت کار مستقیم و غیرمستقیم
در عملیات رنگآمیزی ســکوی  SPD۱۱تصریح کرد :با توجه به اینکه
این سکو در حال تولید بوده و عملیات برشکاری ،سنگزنی و جوشکاری
همزمان با شرایط تولیدی ســکو انجام شد ،از این رو هماهنگی کامل
با واحدهــای ایمنی و عملیات تولید و در نظــر گرفتن تمهیدات ویژه،
مورد توجه قرار گرفت و خوشــبختانه بــدون وقوع هیچ حادثهای پایان
یافت.

طی سه سال گذشته کشور با یک جنگ
تمام عیار اقتصادی روبرو بود ،گفت :باید

ارزی که صادرکنندگان کاال با آن صادر
مــی کردند را به بانــک مرکزی باز می

گرداندیم تا کاالی اساســی برای سفره
های مردم می خریدیم.وی با بیان اینکه
زمانی که این جنگ به کشــور تحمیل
شد ،روزانه  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه
نفت مــی فروختیم ،گفت :امــا در این
دوران ،روزهایی را پشت سر گذاشتیم که
زیر  ۱۰۰هزار بشکه فروش نفت داشتیم
و نمی توانســتیم حتی پول آن را جابجا
کنیم ،با این وجود ناچار بودیم فضایی را
در کشــور ایجاد کنیم که کمبود کاالیی
نداشــته باشیم تا دشمن از این فضا سوء
اســتفاده نکنــد .وی با تاکیــد بر اینکه
خوشبختانه شــرایط در حال تغییر است،
گفت :اگرچه تحریم ها کاهش نیافته ،اما
اکنون فروش و صادرات نفت در کشــور
روان شده است و امیدواریم این شرایط
را پیش ببریم.

 -۳با توجه به مــوارد مندرج در بند
یک ،وجود زیرساختهای الزم در بخش
فنی و مهندســی و دانش فنی ،ساخت و
تولید و سرانجام سامانههای آزمایشهای
عملکــردی و تائیــد طراحــی ،جــزء
جداییناپذیر امکانات تولید شــرکتهای

ســازنده شــیرهای کنترلی است .نصب
و راهانــدازی ســامانه آزمایشهای CV
که جزو الزامهای شــرکتهای ســازنده
است ،با تالشهای شــرکت رستاگروپ
و حمایتهای کارشناســان صنعت نفت
در ســال  ۱۳۹۸انجام شد ،بنابراین ارجاع

قرارداد در ابتدای فعالیت این شــرکت با
عمــق ســاخت داخل  ۳۰درصــد که در
متن گزارش به آن اشــاره شده ،حاکی از
حمایتهای هوشمندانه وزارت نفت جهت
توانمندسازی شرکت رستاگروپ و تعمیق
ساخت است.
 -۴در بخش تولید تجهیزات شیرهای
کنترلــی نیز افزون بــر فناوری مــورد نیاز
برای ســاخت بدنه شــیر و قطعــات داخلی
شــیرهای کنترلی ،توانایی طراحی و ساخت
عملکــرد ( )ACTUATORو موقعیتدهنده
( )POSITIONERجــزو توانمنــدی
شــرکتهای مدعی ساخت شیرهای کنترلی
اســت که در این زمینه نیز بــا حمایتهای
انجــام پذیرفته ،عملگر مورد نیاز شــیرهای
کنترلی در سال  ۱۳۹۹توسط شرکت یادشده
نیز ســاخته شده است.با توجه به مراتب فوق
و براســاس گزارش تهیهشده از شرکت رستا
گروپ ،باوجــود تحریمهــای ظالمانه علیه
کشــور ،هماکنون این تجهیز در داخل کشور
بهطــور کامل تولیــد و در پروژههای صنعت
نفت استفاده میشود و اســتفاده از تولیدات
ســاخت داخل بــا عمق ســاخت منطبق بر
توانمندیهای شرکتهای سازنده داخلی در
سالهای گذشته حاکی از موفقیت چشمگیر
سیاستهای راهبردی وزارت نفت در حمایت
از این شــرکت و دیگر ســازندگان توانمند
داخلی است.

افزایش  ۵۰برابری عمر توربینها با نانوپوشش
با خارج شدن شــرکت زیمنس از کشور و ناتمام
ماندن پروژههای توربین سازی شرکتهای داخلی در این
زمینه وارد شــدند ،ضمن آنکه یکی از شرکتهای فناور
موفق به پوششدهی سطح پرههای توربین شد که اعمال
آن موجب افزایش  ۵۰برابری عمر پرههای توربین شد.

حســن علمخواه ،رئیــس هیئتمدیــره یکی از
شــرکتهای فناور فعال در حوزه پوشش دهی،با بیان
اینکه تــا کنون پرههای  ۲۴توربین را با ســاختارهای
نانو پوشــشدهی کردهایم و قرارداد پوشــشدهی ۲۴
توربین دیگر نیز منعقد شــده اســت ،گفــت :در طول
سال جاری  ۱۲توربین شــرکت توربور کمپرسور نفت
آسیا ( )OTECو  ۱۲توربین شرکت توربینهای گازی
خاورمیانه ( )MIGTرا پوششدهی کردیم که هر توربین
 ۶۴۴پره دارد که با این پوشــشهای نانوساختار ،عمر
پرهها  ۵۰برابر افزایش یافته است.به گفته وی با توجه
موفقیتآمیز بودن پوشــشدهی این توربینها ،قرارداد
پوششدهی  ۲۴توربین دیگر منعقد شده است علمخواه
افــزای تصریح کرد :با خروج شــرکت زیمنس از ایران
به بهانه تحریمها ،فرآیند طراحــی توربینها در داخل
کشــور نیمهکاره ماند که این کار توســط متخصصان
داخلی به پایان رســید و در بخش پوششدهی نیز این

شرکت مسئولیت ایجاد پوشــشهای سخت روی پره
توربینها را به عهده گرفــت .در طراحی اولیه زیمنس

از پوشــشهای سخت رایج استفاده میشــد ،اما ما از
پوششهای میکرومتری حاوی مواد نانوساختار استفاده

کردیــم و بــه دو برابر اســتاندارد مــورد نظر زیمنس
رســیدیم و مقاومت به خوردگی  ۴۰۰ساعت مورد نظر
زیمنس را به  ۹۰۰ساعت رســاندیم.عضو هیئتعلمی
دانشــگاه همدان اظهار کرد :در حــال حاضر از صنایع
مختلف نظیر قطعهسازی ،قالبســازی و ابزارسازی از
خدمات ما بهره مند شــدند .استفاده از پوششهای نانو
موجب افزایش عمر و اســتحکام محصوالت میشود.
برای مثال یک شــرکت کرکرهســازی با پوششهای
نانوی شــرکت ما موفق شــد تا عمر قالبهای خود را
به گونــهای ارتقاء دهد که از  ۳۰۰کیلو تولید کرکره به
 ۳۰۰۰کیلو کرکره با یک قالب رســید.بر اساس اعالم
ستاد نانو ،رئیس هیئت مدیره این شرکت با بیان اینکه
ما از روش رســوبگذاری فیزیکی از فاز بخار ()PVD
که یکی از پرکاربردترین روشهای الیهنشــانی جهت
دستیابی به پوشــشهای نانوساختار با خواص مطلوب
است ،اســتفاده میکنیم ،یادآور شد ۶ :سال پیش یک
دستگاه  PVDاز یکی از شــرکتهای فناور خریداری
کردیم و در حــال حاضر به دلیل تقاضاهای باالیی که
برای خدماتدهی داریم ،به دنبال تولید دستگاه PVD
هســتیم که پیشبینی میکنیم تا نیمههای سال آینده
این دستگاه به بهرهبرداری برسد.

گزارش
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پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است

زنگنه :برای ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
همهزحمتکشیدند

گفته میشود نبوغ یک

وزیر نفت با بیان اینکه پیروزی هزار
پدر دارد و شکست یتیم است ،گفت :برای

نفر پاالیشگاه ستاره

بیژن زنگنه روز دوشــنبه ،چهارم
اســفندماه در آیین بهرهبرداری رســمی
از طرحهــای ملــی انتقــال ،توزیــع و
ذخیرهســازی فرآوردههای نفتی با بیان
اینکــه به روزهــای انتخابات ریاســت
جمهوری نزدیک میشــویم؛ میگویند
پیروزی هزار پدر دارد و شکســت یتیم
است ،به ســاخت پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس اشــاره کرد و گفت :تصمیمهای
ســاخت پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس
ســال  ۱۳۸۲طبق اســناد موجود گرفته
و موافقتنامــه اجرایی آن امضا شــد،
دوســتان دولت بعــدی آمدنــد ،دنبال
کردند و این پاالیشــگاه را پیش بردند.
همان قدری که زحمت کشــیدند ما آن
را با جزئیات اعالم کردیم.وی با اشــاره
به اینکه گفته میشــود نبــوغ یک نفر
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان
رســانده است ،مگر پاالیشــگاه با نبوغ
ســاخته میشود!؟ پاالیشــگاه با همت
و مدیریت ســاخته میشود ،افزود :همه
میخواهند بگویند ما پاالیشــگاه ستاره
خلیــج فارس را ســاختیم و آن را به نام
خود تمام کنند .همیشه گفتهایم هرکسی
میخواهد این پاالیشــگاه به نام او باشد
اشــکالی ندارد و اســتقبال میکنیم ،اما
انصاف هم موضوع خوبی است ،زحمات
دیگران را خراب نکنند.وزیر نفت با اشاره
به اینکه واحدهای فرآیندی پاالیشــگاه
ســتاره خلیج فارس طبق استناد موجود
در ســال  ۹۲حدود  ۴۱درصد پیشرفت
داشــتند ،ادامــه داد :این پاالیشــگاه با
مدیریت و فــداکاری مدیران پیش رفته
است.

رسانده است ،مگر

ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همه

خلیج فارس را به پایان

زحمت کشیدند.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و
اغتشاش مدیریتی

زنگنه با یــادآوری اینکه در زمان
تدریس «آشــنایی با مدیریــت پروژه»
یکی از طرحهایی که فکر میکردم باید
بهعنوان اغتشــاش مدیریــت درس داد
نیروگاه شــهید رجایی بود ،تصریح کرد:
وقتی سال  ۱۳۶۸وارد وزارت نیرو شدم
با این نیروگاه زمین مانده برخورد کردم.
خیلی زحمت کشــیدیم تــا این طرح را
توانســتیم تمام کنیم و از نظر مدیریتی
به آن نظــام دهیم .پس از این پروژه به
این نتیجه رســیدیم که باید شرکتهای
پیمانکار عمومی تأسیس شود .مپنا برای
نیروگاه حرارتی و فرآب برای نیروگاه آبی
تشکیل شد.وی تصریح کرد :این نیروگاه
همیشه در موضوع تدریس مورد توجهام
بود ،اما پس از دیدن پاالیشــگاه ستاره
خلیج فارس دیدم نیروگاه شــهید رجایی
در مقابل آن هیچ است .باید این پروژه را
موضوع تدریس قرار داد ،اگر میخواهید
اغتشاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنید
من بدتر از طرح ســتاره خلیج فارس در
عمــر کاریام ندیدم .البته ســاخت این
پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شده است،
اما وقتی جلوتر رفت به جایی رســید که

پاالیشگاه با نبوغ ساخته
میشود!؟ پاالیشگاه با

همت و مدیریت ساخته
میشود

فرآوردههــای نفتی از روزانه  ۵.۹میلیون
تن در سال  ۹۱به  ۲۳میلیون تن در سال
 ۹۸رسیده است.
 ۴۴مجوز ساخت پاالیشگاه نفت دادیم

فقط باید در دانشگاهها تدریس کرد ،این
افتخار ندارد.وزیر نفت با بیان اینکه من
و همکارانــم وقت مدیریتی زیادی برای
این پاالیشگاه گذاشــتهایم تا توانستیم
این پــروژه را با زحمت و فشــار انجام
دهیم ،افزود :ســردار عبدالهی ،فرمانده
پیشین قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا به
نقل از یکی از فرماندهان ارشــد ســپاه
که بازدیدی از این طرح داشــتند برایم
نقــل کردند اینجا (پاالیشــگاه ســتاره
خلیج فارس) داعش حمله کرده اســت.
زنگنه با اشــاره به اینکه همه کاری در
این پاالیشگاه انجام شده بود ،اما به کار
اصلی پرداخته نشــده بود ،گفت :بسیار
زحمت کشیده شــد تا این پاالیشگاه به
تولید بنزین برســد .شرکتهای اویک و
اویکو بســیار زحمت کشیدند تا توانستند
ایــن پاالیشــگاه را راهانــدازی کنند.
همکاران مدیریتی شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی نیز هر هفته به
این پاالیشگاه سفر کردند ،صدها ساعت
وقــت برای پــروژه گذاشــتم .ما منتی
نگذاشــتیم ،زیرا وظیفهمان بود این کار
را انجام دهیم.وی تصریح کرد :آنچه به
ما رسید نهتنها پیشرفت کم (پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس) ،بلکــه یک وضع
مغشوش بود که با ادامه آن راه هرگز به
نتیجه نمیرسیدیم .مدیریت کار را تمام
میکند .در پیشرفت مدیریت اصل است،
اصل توسعهها با اندیشه درست مدبرانه
است که نباید آن را دستکم گرفت.
برای خودتان افتخارهایی میسازید که
هرگز وجود نداشته است

وزیر نفت از همه افرادی که برای
ســاخت پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس
زحمت کشــیدند قدردانی کرد و با تأکید
بــر اینکــه در این پروژه همــه بودند و
هیچکس نباید تکخوری کند ،افزود :به
زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک
میشویم ،عدهای در این چند سال بیکار
ماندند و حاال تالش میکنند در انتخابات
کاری کنند.زنگنــه در ادامه به نقل قولی
اشــاره کرد و گفت :در انتخابات ریاست
جمهوری قصابی در گرگان کاندیدا شد،
از وی دلیلش را پرسیدند گفت این روزها

وضعم بسیار خوب است ،به این دلیل که
همه میخواهند ببیند قصابی که کاندیدا
شــده کیســت و به همین دلیل میآیند
و از من گوشــت میخرند ،درســته که
رئیسجمهور نمیشوم ،اما رئیس صنف
قصابان گرگان که میشــوم.وی افزود:
حال عدهای بیکار بودند و دائم به وزارت
نفت فحش میدهند .آخر افتخارات شما
چه بوده است؟! برای خودتان افتخاراتی
میســازید که هرگز وجود نداشته است.
اگــر از زاویه مدیریتــی بخواهیم درباره
کارهایــی که انجام دادیــد بحث کنیم
میبینیم بسیاری از آنها افتخارات نیست،
سیئات است.وزیر نفت تصریح کرد :اگر
حرف نمیزنیم به این دلیل نیســت که
زبان نداریم ،دلیلش این اســت که وقت
نداریم.
 ۸هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
برای ساخت خطوط لوله جدید نفتی

زنگنه با قدردانی از شرکتهایی که
طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی
فرآوردههای نفتی را انجــام دادند ،اظهار
کــرد :فعالیتهای شــرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران زیاد دیده نمیشود ،اما
جــا دارد از زحمات آنها قدردانی شــود .ما
 ۱۳هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی انتقال
نفت و فرآورده داریم که روزانه یک میلیون
و  ۵۰۰هزار بشــکه نفــت و فرآورده نفتی
را برای مصارف داخلــی انتقال میدهند.
وی با اشاره به توســعه فناوری در کشور
و بــا بیان اینکه لولههای کشــور همگی
در ایران ساخته میشــود ،گفت :خط لوله
گوره  -جاســک همانطور که بارها گفتم
ایرانیترین خطوط لوله نفت کشــور است.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه با بهرهبرداری
رسمی ســه خط لوله مهم انتقال فرآورده
کشــور از تردد هــزاران نفتکش جادهپیما
جلوگیری میشود ،افزود :خوشبختانه همه
ایــن طرحها در این دولت آغاز و در همین
دولت تکمیل شد.زنگنه ،جلوگیری از قاچاق
ســوخت و فرآورده را که به دلیل یارانهای
بــودن آن در ایران رخ میدهــد از جمله
مزایای اجرای خطــوط لوله انتقال نفت و
فــرآورده عنوان کرد.وی اجرای این ســه
خط لوله را برای تأمین فرآوردههای شمال

از مسیر تهران بســیار با اهمیت دانست و
با تأکید بر ضرورت توســعه پاالیشگاهها
و خطوط لوله افزود :ما ســاخت چند خط
لوله را در حال اجرا داریم که مهمترین آن،
خط لوله انتقال فرآورده  ۲۶اینچ بندرعباس
 ســیرجان  -رفسنجان اســت تا بنزینپاالیشگاه ستاره خلیج فارس را بتوانیم به
مناطق مرکزی بیاوریم.وزیر نفت مجموع
هزینه سه خط شــازند  -قم  -ری ،نایین
 کاشــان  -ری و تبریز  -خوی  -ارومیهرا بیــش از  ۸هزار میلیــارد تومان و ۹۸
میلیون یورو عنوان کرد.زنگنه با اشــاره به
خط لوله گوره – جاسک و بیان اینکه همه
تجهیــزات این خط لوله در ایران ســاخته
میشود ،گفت :جوشــکاری و لولهگذاری
این طرح تا پیش از پایان امســال تکمیل
میشود ،امیدواریم در ماههای نخست سال
آینده نخستین بارگیری نفت خام از جاسک
را داشته باشیم.
صادرات فرآوردههای نفتی ایران ۴
برابر شد

وی بــا بیان اینکــه دولت تدبیر و
امید کارهای بزرگــی در حوزه پاالیش
و پخش و صــادرات فرآوردههای نفتی
انجام داده است ،گفت :ظرفیت پاالیشی
کشــور از رقم روزانه یک میلیون و ۸۰۰
هزار بشکه در سال  ۹۲به رقم کنونی ۲
میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه کنونی رسیده
اســت .تولید روزانه بنزین کشور از کمتر
از  ۵۰میلیون لیتــر به  ۱۰۷میلیون لیتر
و تولیــد روزانه گازوئیــل از  ۹۴میلیون
لیتر بــه  ۱۱۳میلیون لیتر در ســال ۹۸
رسیده است.وزیر نفت با اشاره به کیفیت
فرآوردههــای تولیــدی گفــت :کیفیت
فرآوردههای تولیدی در ســالهای اخیر
بهشدت افزایش یافته ،تولید بنزین یورو
 ۴و  ۵در ســال  ۹۱صفر بوده و در سال
 ۹۸به بیش از  ۷۶میلیون لیتر رســیده،
تولیــد روزانه گازوئیل با کیفیت یورو نیز
از  ۶میلیون لیتر در اوایل سال  ۹۲به ۴۵
میلیون لیتر در سال  ۹۸رسیده است.وی
با اشــاره به اینکه صادرات فرآوردههای
نفتــی نیز بهدلیل افزایش گازرســانی و
افزایــش ظرفیت تولید پاالیشــی چهار
برابر شده اســت ،تصریح کرد :صادرات

وزیر نفت بــا بیان اینکه طرحهای
بهسازی و ارتقای کیفی پاالیشگاهها نیز
در این سالها انجام شد ،گفت:بهسازی
پاالیشــگاههای تبریــز ،بندرعبــاس و
اصفهان با حدود  ۲میلیارد دالر سرمایه
گذاری انجام شــده که در نتیجه اجرای
این طرحهــا ۷ ،میلیون لیتر تولید بنزین
افزایش یافتــه و کیفیت  ۱۰میلیون لیتر
بنزین و  ۱۱میلیون لیتر گازوئیل به یورو
 ۴و  ۵ارتقا یافته اســت.زنگنه همچنین
از دو طــرح تثبیــت ظرفیت پاالیشــی
پاالیشــگاه آبادان و واحــد تصفیه نفت
گاز ( )GHTپاالیشگاه اصفهان بهعنوان
دو طرح در حال اجــرا نام برد و توضیح
داد :با بهرهبرداری از طرح تثبیت ظرفیت
پاالیشی پاالیشگاه آبادان مازوت تولیدی
این پاالیشگاه از  ۴۵درصد به  ۲۶درصد
میرسد و کیفیت فرآورده این پاالیشگاه
به یــورو  ۵ارتقا مییابد .پیشــرفت این
طــرح هماکنــون بیــش از  ۶۵درصد
است و پیشبینی میشــود فاز نخست
آن ســال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری برســد،
همچنین واحــد تصفیه نفتگاز ()GHT
و ارتقای کیفی تولید پاالیشگاه اصفهان
نیز در حال اجراســت که انشاءاهلل واحد
تقطیر این پاالیشــگاه اوایل سال آینده
بــه بهرهبــرداری میرســد.وی با بیان
اینکه از ســال  ۹۲تاکنــون  ۴۴مجوز
ساخت پاالیشــگاه نفت خام و میعانات
گازی بــه ظرفیت روزانــه  ۳میلیون و
 ۱۰۰هزار بشــکه صادر کردهایم ،گفت:
آنچه را که ســهممان در قانون حمایت
از توســعه صنایع پاییندستی نفت خام
و پتروپاالیشگاههاســت اجــرا کردیم.
وزیر نفت با اشــاره به ریلگذاری برای
آینده افزود :ما سند تأمین انرژی بخش
حملونقل کشور تا افق  ۱۴۲۰را با تأکید
بر کارایی و بهینهسازی مصرف سوخت
تدوین کردیم و در تصویب شورای عالی
انرژی رســاندیم.زنگنه با تأکید بر اینکه
اگر به بهینهســازی در مصــرف توجه
نکنیم با هیچ برنامه تولیدی پاسخگوی
نیازهای کشــور نخواهیم بــود ،تصریح
کرد :گرچــه افزایش تولید در بخش گاز
و فرآوردههای نفتی ضروری اســت ،اما
جوابگویی بــه نیازها ،تنها بــا تأکید بر
بهینهســازی مصرف تحقق مییابد که
نباید از این موضوع غفلت کرد.

لولهگذاری دومین خط لوله زیردریایی پایانه نفتی جاسک تکمیل شد
سرپرســت طرح پایانه نفتی جاســک از تکمیل
عملیات احداث دومین رشــته خط لوله دریایی  ۳۶اینچ
انتقال نفت خام پایانه صادراتی جاسک خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و
گاز پارس ،وحید مالکــی گفت :پس از تکمیل عملیات
لولهگــذاری نخســتین خط لوله دریایــی این طرح در
هفتههای پیشــین ،بهمنظــور تکمیل مســیر دریایی
نخســتین فاز زودهنگام پایانه نفتی جاســک ،شــناور
لولهگذار بالفاصله در موقعیت احداث دومین رشته خط
لوله  ۳۶اینچ زیر دریایی منتهی به مســیر گوی شناور

صادراتی قرار گرفت .وی افزود :متناســب با زمانبندی
از پیش تعیینشده ،لولهگذاری این رشته خط لوله در دو
مرحله توسط شــناور تحت مالکیت شرکت مهندسی و
ساخت تأسیسات دریایی ایران به عنوان پیمانکار طرح
انجــام و دیروز (جمعه ،یکم اســفندماه  )۹۹با موفقیت
پایان یافت .سرپرست طرح پایانه نفتی جاسک پیشرفت
کلی طرح پایانه نفتی جاســک را در فــاز زودهنگام و
پس از تکمیل دومین رشته خطلوله دریایی ۸۲ ،درصد
اعالم و تصریح کرد :با تکمیل این دو رشــته خط لوله
دریایی انتقال نفت خام ،در روزهای آینده امکان نصب

و راهاندازی گوی شــناور صادراتــی و تجهیزات جانبی
آن کــه هماکنون در یارد صنعتی خرمشــهر بارگیری
شده ،فراهم میشــود .طرح توسعه پایانه نفتی جاسک
بــه عنوان آخرین حلقه از زنجیره طرح ملی و راهبردی
انتقال نفت خام از گوره به جاسک ،شامل سه مجموعه
خطوط لوله  ۴۸اینچ خشکی و سیستمهای اندازهگیری،
 ۶رشــته خط لوله  ۳۶اینچ زیردریایی ،ســه مجموعه
چندراهه دریایی و ســه مجموعه گوی شناور به همراه
تجهیزات جانبی اســت که مقرر است فاز نخست آن تا
پایان امسال آماده راهاندازی شود.
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گزارش
توانمندسازی نیروهای بومی
در طرح گوره-جاسک

مدیر پروژه مخازن ذخیرهســازی نفت خام در طرح گوره  -جاسک از
توانمندســازی نیروهای بومی در این پروژه خبر داد و گفت :هماکنون شاهد
فعالیت  ۲۵۰تا  ۳۰۰نفر از افراد بومی در این بخش هستیم.

عبداهلل احمدی عنوان کرد :خوشــبختانه مــا از همه نیروهای بومی
که توان فعالیت داشــتند دعوت کردیم و براساس هماهنگی انجام شده با
مســئوالن اداره فنیوحرفهای اســتان ،در حال آموزش نیروهای مورد نیاز
برای این طرح هســتیم.وی افزود :این حرکت آموزشــی از همان ابتدای
اجرای پروژه براساس هماهنگی انجامشده با استاندار هرمزگان کلید خورده
و آموزش افراد به منظور اســتفاده از این نیروها در آینده در حال اجراست.
مدیر پروژه مخازن ذخیرهسازی نفت خام در طرح گوره-جاسک اظهار کرد:
از جمله بیشــترین نیازها در شرایط موجود جوشکار و نیروی کارگری ماهر
و فنی است و بســیاری از افرادی که اکنون فعال هستند ،آموزشدیدگان
همین دورههای توانمندسازی هستند.احمدی به استقبال مناسب نیروهای
ی از آموزش و فعالیت در این طرح اشاره کرد و گفت :در بخش مخازن
بوم 
طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک  ۷۵۰نفر مستقیم فعالیت میکنند که
طبق برنامهریزی انجام شده تا پایان امسال به  ۱۵۰۰نفر میرسد و بهطور
میانگین در ماه به این تعداد  ۲۰۰تا  ۲۵۰نفر افزوده میشوند .افزون بر آن
 ۳تا  ۴هزار نفر هم غیرمســتقیم مشــغول فعالیت هستند.وی عنوان کرد:
پروژه ســاخت مخازن نفتی و تأسیسات جانبی  ۲۰درصد از کل طرح خط
لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک را به خود اختصاص داده که در مرحله
نخست مشــتمل بر احداث  ۲۰مخزن نفتی فلزی هریک به ظرفیت ۵۰۰
هزار بشکه ،یک نیروگاه برق  ۱۵مگاواتی و یک واحد تصفیه آب است که
در زمینی به مســاحت  ۱۳۰هکتار در منطقه جاسک و سواحل مکران در
حال اجراست .همه مخازن این پروژه فلزی است و برای ساخت این مخازن
نزدیک به  ۳۵هزار تن ورق بهکار میرود ،همچنین این مخازن سقف شناور
دوجداره دارند.احمدی توضیح داد :سقف شناور در این مخازن نه تنها مانع
از تبخیر نفت میشــود ،بلکه با فشاری که به سطح نفت موجود در داخل
مخزن میآورد به تخلیه آن از مخزن نیز کمک میکند ،از ویژگیهایی که
این مخازن را از دیگر مخازن نفتی موجود در صنعت نفت متمایز میسازد،
میتوان به نصب سیستمهای صاعقهگیر در آنها اشاره کرد ،همچنین تغییر
اقلیم در منطقه و وجود سقف شناور در مخازن ،احتمال وقوع آتشسوزی در
آنها را باال میبرد ،اما شرکت مهندسی و توسعه نفت با درسآموزی از وقایع
گذشته ،سعی کرده در مخازن نفتی جاسک این ایرادها را برطرف کند و به
همین منظور مخازن گوره-جاسک به سیستم صاعقهگیر مجهز خواهند شد.
تجهیز مخازن به سیستم جلوگیری از رسوب

احمدی با اعــام اینکه رســوبزدایی از مخــازن نفتی یکی از
معضالتی اســت که همیشه در صنعت نفت با آن روبهرو بودهایم ،عنوان
کرد :در مخازن جاسک برای این چالش نیز چارهاندیشی شده و در همه
مخازن ،سیستمهای جلوگیری از تشکیل رسوب ( )SRJبهکار گرفته شده
است .بهکارگیری این سیستم از دیگر ویژگیهای این پروژه است که بار
دیگر آن را از دیگر پروژههای ســاخت مخازن متمایز میسازد .سیستم
 ،SRJتجهیزاتی است که در بخش مرکزی داخل مخازن نصب میشود
و با بــه کار انداختن آن در مخزن یک یا دو بار در ماه بهمدت  ۲۴تا ۴۸
ساعت و از طریق ایجاد حرکات دورانی مانع از تشکیل رسوب در مخازن
میشود .این سیستم در مخازن  ۵۰۰هزار بشکهای به صورت  ۱۰۰درصد
از تشکیل رســوب جلوگیری میکند که از این حیث نیز به هیچ عنوان
تهدیدی برای محیط زیســت محسوب نمیشود.وی درباره صفر تا صد
فعالیت ساخت مخازن و مشــکالتی که در این مسیر وجود دارد ،عنوان
کرد :برای آمادهســازی ســاخت و نصب مخزن در کنار سواحل مکران
باید پس از تســطیح زمین ،عملیات تراکم دینامیکی انجام داد که اکنون
در بیش از  ۴۰هکتار از آن منطقه این عملیات انجام شــده است .پس از
این کار الزم اســت آبهای موجود در زیر زمین را هدایت کرد تا بتوان
با عملیات پیش بارگذاری به تراکم بیشــتری از خاک دست یافت.مدیر
پروژه مخازن ذخیرهسازی نفت خام در طرح گوره-جاسک اظهار کرد :در
مخازن جاسک بهمنظور استحکام بستر  PVDکوبیده میشودPVD .ها
در واقع لولههایی هستند که بهصورت عمودی  ۱۵متر  ۱۵متر به فاصله
یک و نیم متر در زمین قرار میگیرند که مجموع آنها هزار کیلومتر خواهد
شد .برای اجرای عملیات پیش بارگذاری در محلی که قرار است مخازن
احداث شوند ،بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار مترمکعب خاک منطقه را
بهصورت یک تپه درست میکنند و در آن محل قرار میدهند و بعد از دو
ماه نسبت به جمعآوری خاک اقدام میکنند .این کار سبب میشود زمین
تحکیم الزم برای ســاخت مخزن در آن قسمت را بهدست آورد .وقتی
عملیات خاکبرداری به تراز چهارونیم متری از سطح دریا رسید ،کار ساخت
فنداسیون بتونی آغاز میشود.
تولید پایدار با ذخیرهسازی

احمدی با اشــاره به اینکه انتقال و تولید پایدار نیازمند ذخیرهســازی
اســت ،تصریح کرد :افزون بر آنکه ذخیرهســازی به ما یک اطمینان برای
تــداوم تولید و صادرات میدهد ،قدرت چانهزنی ما هم در بازارهای جهانی
باالتــر میرود .اگر اتفاقهایی رخ دهد که در مقاطعی نتوانیم نفت را صادر
کنیم ،امکان تولید و نگهداری و ذخیره آن وجود داشته باشد .به همین دلیل
در طرح گوره-جاسک در فاز نخست  ۱۰میلیون بشکه مخزن ذخیرهسازی
در نظر گرفته شده که شامل  ۲۰مخزن  ۵۰۰هزار بشکهای است .همچنین
بــا توجه به اینکــه در آن منطقه هیچ امکاناتی وجود نــدارد ،احداث یک
نیروگاه برق در نظر گرفته شده که هماکنون در حال ساخت است .کارخانه
آبشــیرینکن نیز از دیگر اقدامهایی است که در حال ساخت بوده و همه
تجهیزاتی که برای یک تانک بار یا مخزن نیاز اســت در این طرح در نظر
گرفته شده اســت .وی ادامه داد :مخازن در پایان خط لوله گوره-جاسک
قرار دارد و در فاز نخست در زمینی به مساحت  ۱۴۰هکتار احداث میشود
و پیشبینی ما اضافه کردن  ۲۰میلیون بشــکه دیگر است که زمین ۴۶۰
هکتاری برای آن در نظر گرفته شــده ،همچنین  ۲میلیون بشکه نیز برای
تعادل در تلمبهخانههای  ۳و  ۵در نظر گرفته شده است که در آینده نزدیک
آغاز بهکار میکند.
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گزیده
اطالعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
درباره آخرین تغییرات سهمیه بنزین وانتبارها

روابط عمومی شــرکت ملــی پخش فرآورده هــای نفتی ایران طی
اطالعیه ای آخرین تغییرات سهمیه بنزین وانت بارها را اعالم کرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ،در متن این اطالعیه آمده اســت :پیرو آخرین مصوبات
کارگروه مدیریت مصرف سوخت آخرین تغییرات انجام شده در سهمیه بنزین
وانتبارهای بنزین سوز (کممصرف و پرمصرف) موارد زیر را به اطالع عموم
هموطنان عزیز میرساند:
 -۱ســهمیه تخصیصی به وانتبارها به دو صورت ســهمیه لیتراژی
(شــارژ بر روی کارت هوشمند سوخت) و سهمیه اعتباری (تخصیص اعتبار
ریالی بر روی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب) انجام میشود.
 -۲مجموع سهمیه تخصیصیافته بر اساس این دو سهمیه اشار ه شده
در بند یک به وانتبارهایی که توســط متولیان امر (سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور ،سازمان راهداری و حملونقل جادهای و وزارت صمت
که مورد تائید وزارت کشور است) ساماندهی شدهاند و خدمات عمومی ارائه
میکنند ،به تفکیک وانتبار تک ســوز ک م مصــرف از  ۱۲۰تا  ۴۰۰لیتر و
وانتبار تک ســوز پرمصرف از  ۲۰۰تا ۶۰۰لیتر متناسب با عملکرد خودرو
است.
 -۳سهمیه تخصیصیافته بهصورت لیتراژی جهت تمامی وانتبارها
اعم از وانتبارهایی که خدمات عمومی ارائه مینمایند و یا بهصورت شخصی
مورد اســتفاده قرار میگیرند ،بهصورت یکسان و یکپارچه در ابتدای هر ماه
بر روی کارت هوشمند سوخت شارژ میشود؛ بدیهی است وانتبارهایی که
در بخش عمومی فعالیت دارند ،ســهمیه متناسب با عملکردشان را در قالب
سهمیه اعتباری توسط کارت بانکی دریافت خواهند کرد.
 -۴با عنایت به رویکرد کارگروه مدیریت مصرف سوخت جهت توزیع
عادالنه سوخت یارانهای در حوزه خدمات عمومی علیالخصوص وانتبارها
و همچنین به منظور حمایت از کسبوکارهای ارائهکننده خدمات عمومی،
از ابتدای اســفندماه سال جاری سهمیه لیتراژی تمامی ناوگان وانتبار تک
ســوز کممصرف از  ۱۵۰به  ۱۲۰لیتر و پرمصرف از  ۲۵۰به  ۲۰۰لیتر تغییر
یافته است و معادل ریالی این تغییرات تا سقف پرداختی فعلی جهت ناوگان
ساماندهی شــده در قالب سهمیه اعتباری (در کارتبانکی مالک یا نماینده
قانونی وی) جبران خواهد شــد و هیچگونه کاهشــی در ســهمیه سوخت
وانتبارهایی که خدمات عمومی ارائه میدهند ،اعمال نخواهد شد.
با تکیه بر توان داخلی؛

کمپرسور واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز
پاالیشگاه تهران راهاندازی شد

کمپرســور واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز پاالیشگاه تهران با تکیه بر
دانش و تخصص کارکنان این پاالیشــگاه پس از بازسازی کامل ،با موفقیت
راهاندازی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پاالیشگاه تهران،با توجه به ضرورت
عملیاتی شــدن کمپرسور  ۴۱۷۰۱الف و حضور نداشتن کارشناسان شرکت
اتریشی  LMFبهعنوان ســازنده این کمپرسور ،در پی شیوع بیماری کرونا،
تصمیم گرفته شد عملیات نصب و راهاندازی کمپرسور با نظارت و سرپرستی
کارشناسان پاالیشگاه تهران و همکاری کارشناسان شرکت تاپکو و با مشاوره
اینترنتی شرکت  LMFاتریش انجام شود.با برنامهریزی دقیق و رعایت اصول
ایمنی بازسازی کمپرسور  ۴۱۷۰۱الف از اواخر مهرماه  ،۹۹عملیات نصب و
راهاندازی کمپرســور در چهار فاز با حضور گروههایی از ادارههای تعمیرات
(ماشــینری ،برق ،ابزار دقیق ،گارگاه مرکزی و ،)...بهرهبرداری و ســتادی
اجرایی شد.براساس این گزارش ،سود خالص کارکرد این واحد به ازای یک
روز با خوراک  ۵۳هزار بشــکه ،معادل  ۲۶۵هزار دالر اســت ،این در حالی
است که ارزش افزوده هر بشکه خوراک این واحد پنج دالر است.برای تعمیر
ی که کمپرسور یدکی نداشته باشد ،واحد چهار روز از
این کمپرسور در صورت 
سرویس خارج میشود که هزینه آن یک میلیون و  ۶۰هزار دالر میشود و
خوشبختانه با نصب و راهاندازی این کمپرسور دیگر نیازی به بستن این واحد
نیست.واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز پاالیشگاه تهران جزء واحدهای موافق
محیط زیست است که محصول راهبردی آن گازوییل یورو  ۵با گوگرد بسیار
کم و حدود زیر  ۱۰پیپیام است که افزون بر صرفهجویی ارزی ،دانش نصب
کمپرســورهای عظیم در این شرکت نهادینه شده و کارشناسان متخصص
این شرکت میتوانند نســبت به نصب و راهاندازی این نوع کمپرسورها در
پاالیشــگاهها و پتروشــیمیهای دیگر هم در صورت نیاز اقدام کنند.واحد
تصفیه هیدروژنی نفتگاز  GHDSبا ظرفیت اســمی  ۵۳۰۰۰بشکه در روز
برای تولید نفتگاز با استاندارد یورو  ۷بهکار گرفته میشود ،به این ترتیب که
نفتگاز سبک ،نفتگاز سنگین و نفتای امتزاج حاصل از واحدهای تقطیر از
این واحد عبور و مشــتقات گوگردی و ازتدار آن تحت فشار و دمای باال و
در مجاورت کاتالیست تصفیه و نفتگاز با میزان گوگرد کمتر از  ۱۰پیپیام
تولید میشود.

مالکان خودروها مراقب پیامهای جعلی باشند

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران طی اطالعیهای اعالم کرد:

با توجه به ارسال پیامهای نامعتبر به مالکان خودروهای شخصی ،الزم است
مالکان مراقب پیامهای جعلی درباره کارت هوشــمند سوخت و مقدار سهمیه
باشند.

پاالیش و
پخش

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،در متن این اطالعیه آمده اســت« :شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران به اطالع هموطنان عزیز میرســاند :با توجه به ارسال پیامهای
نامعتبر به مالکان خودروهای شــخصی درباره کارت شــخصی هوشــمند
سوخت و مقدار سهمیه ،ضمن اعالم جعلی بودن محتوای پیامهای ارسالی،
یادآور میشــود راههای ارتباطی این شــرکت برای اطالعرسانی از سهمیه
ســوخت ،پورتال اطالعرسانی به آدرس  www.niopdc.irیا تماس با مرکز
پاســخگویی این شرکت به شــماره  ۰۹۶۲۷است و هرگونه پیام و یا ایجاد
ارتباط خارج از راههای ارتباطی مورد نظر ،تأیید نمیشود.الزم است هموطنان
عزیز در این باره هوشــیاری کامل داشته باشند و از ارائه هرگونه اطالعات
شخصی و بانکی ،ارسال پیامک و نیز پرداخت وجه به آدرسهای نامعتبر و
جعلی خودداری کنند».

دانش نفت گزارش می دهد؛

 ۳خط لوله مهم انتقال فرآورده کشور به بهرهبرداری رسید
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی :ظرفیت پاالیش نفت ایران در شرایط کرونا کاهش نیافت

تهيه و تنظيم :اسماعيل مددي طائمه
ســه خط لوله مهم انتقال فرآورده کشور
با حضور بیــژن زنگنه ،وزیر نفــت و علیرضا
صادقآبادی ،مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش
و پخــش فرآوردههای نفتی ایــران از طریق
ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.

ســه خط لوله  ۲۶اینچ انتقــال فرآورده
شــازند  -قم  -ری به طول  ۲۹۳کیلومتر با
ظرفیت انتقال  ۳۰۰هزار بشــکه فرآورده در
روز ۲۰ ،اینچ نائین  -کاشــان – ری به طول
 ۴۲۰کیلومتر با ظرفیت انتقال  ۲۰۴هزار بشکه
در روز فــرآورده و  ۱۴اینــچ تبریز  -خوی –
ارومیــه به طــول  ۲۲۰کیلومتــر از تبریز به
ارومیه با ظرفیت کل  ۶۵هزار بشــکه در روز
فرآورده ،صبح روز دوشــنبه ،چهارم اسفندماه
از طریق ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
سرمایهگذاری انجامشــده در پروژه خط لوله
شازند  -قم  -ری  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال،
پروژه خط لوله نائین  -کاشــان  -ری  ۵هزار
و  ۴۰میلیارد ریال و  ۸۴.۵میلیون یورو وپروژه
تبریز  -خوی  -ارومیه  ۲هزار و  ۱۰۰میلیارد
ریال بوده است.
احداث خط لوله از شازند تا ری با ظرفیت
 ۳۰۰هزار بشکه در روز

افزایش ظرفیت انتقال فرآورده به میزان
 ۳۰۰هزار بشــکه در روز در مســیر شازند تا
ری و  ۴.۳میلیون مترمکعــب خاکبرداری از
جمله اقدامها در پروژه خط لوله شــازند  -قم
 ری اســت .پیمانکار این پــروژه که قراردادآن به صورت  EPCبوده قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیا (ص) و مشاور آن مهندسین مشاور
طرحاندیشان بوده است.
افزایش ظرفیت انتقال  ۲۰۴هزار بشکهای
فرآورده از جنوب کشور با احداث خط لوله
نائین  -کاشان  -ری

انتقال بخشــی از گازوئیل ،نفت سفید
و بنزین تولیدشــده در پاالیشگاههای ستاره
خلیجفارس ،بندرعباس و پاالیشگاه آتی هرمز
به نائین و کاشــان و از آنجا به تهران از جمله
اهــداف موردنظر احداث خط لولــه نائین -
کاشان  -ری بوده اســت .احداث  ۱۰مخزن
ســقف ثابت و متحرک جمع ًا به ظرفیت ۳۰۰
هزار مترمکعب در نائیــن از جمله طرحهای
جانبی این پروژه بهشــمار مــیرود ،افزون بر
آن در قالب این پروژه تلمبهخانه جدید کاشان
احداث شد و تلمبهخانه موجود نائین نیز توسعه
یافت .در قالب این پروژه افزون بر احداث ۴۲۰
کیلومتر خط لوله  ۲۰اینچ مجهز به سیســتم
نشــتیاب در حد فاصل نائین ،کاشان و ری،
توسعه و ارتقای پســت برق موجود ،ایجاد ۶
کیلومتر خط انتقال برق  ۶۳کیلوولت از کاشان
به تلمبهخانه کاشــان و توسعه پست برق ۶۳
کیلوولت کاشان و توســعه پایانه ری مدنظر
قرار گرفت.در قالب این پروژه  ۸هزار و ۸۰۰
تن عملیات ساخت و نصب مخازن ۲ ،هزار و
 ۸۶۷مترمربع ساختمان اداری ،احداث ابنیه و
ســازههای صنعتی به مساحت  ۵هزار و ۳۳۰
مترمربع ،نصب  ۳۰دســتگاه تجهیزات دوار
اجرایی شده است .نوع قرارداد این پروژه EPC
و پیمانکار آن شرکت مشارکت نصر بوده است.
حذف تردد  ۵۰۰دستگاه نفتکش با
بهرهبرداری از خط لوله تبریز  -خوی -
ارومیه

تهیه و نصب ســه دستگاه الکتروپمپ،
ســاخت یک دســتگاه مخزن رلیــف ۲۴۰
مترمکعبــی ،احداث ســاختمانهای اداری و
صنعتی پایانه خوی و ارومیه ،اجرای لولهکشی
پایانــه  ۸اینچ خط قدیم ارومیه ،ســاخت ۲۴
کیلومتر خط لوله  ۱۰اینچ سلماس  -خوی و
تأسیسات میان مسیری ،اجرای  ۲۶۰کیلومتر
کابل فیبر نوری ،احداث تأسیسات تکمیلی خط
لوله تبریز  -خوی  -ارومیه از جمله اقدامهای
انجامشــده در اجرای پروژه خط لوله تبریز -
خوی  -ارومیه بوده است .در این پروژه که نوع
قــرارداد آن  EPCبوده ۲ ،هزار و  ۱۰۰میلیارد
ریال سرمایهگذاری شــده و از جمله مزایای
اجرای آن حذف تردد  ۵۰۰دســتگاه نفتکش
اســت که افزون بر صرفهجویــی اقتصادی،
مزایای زیست محیطی نیز به همراه دارد.
ظرفیت پاالیش نفت ایران در شرایط کرونا
کاهش نیافت

بر این اســاس ،مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت:
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی جزو معدود پاالیشگرانی در دنیا بود که
در شرایط همهگیری جهانی ظرفیت پاالیش
نفت خود را کاهش نداد .علیرضا صادقآبادی
صبح روز دوشــنبه ،چهارم اسفندماه در آیین
بهرهبرداری رســمی طرحهــای ملی انتقال،
توزیع و ذخیرهســازی فرآوردههای نفتی که
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد ،گفت :با
اجرای پروژه خط لوله نائین  -کاشــان  -ری
و انبار ارومیه ظرفیت ذخیرهسازی فرآورده در
سختترین شــرایط تحریم و کرونا بیش از
 ۵۰۰میلیون لیتر در کشور افزایش یافت که با
احتساب افزایش ظرفیت ذخیرهسازی بهوسیله
تکمیــل مخازن دیگر در مجموع یک میلیارد
لیتر به ظرفیت ذخیرهســازی فرآورده کشور
افزوده شد .وی افزود :در پایان سال  ۹۸بحران
شــیوع ویروس کرونا فشار زیادی را به لحاظ
مصرف به کشــور تحمیل کــرد ،با این حال
ما جزو معدود پاالیشــگرانی در دنیا بودیم که
ظرفیت پاالیش نفت را کاهش ندادیم .این کار
در شرایطی رخ داد که پاالیشگاههای بسیاری
در سراسر دنیا تعطیل شدند .مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
گفت :در روزهای پایانی پارسال برای عملیاتی
شدن مخازن ،فشار بسیار زیادی به همکارانم
وارد شد ،اما خوشبختانه با همت این عزیزان
و عملیاتی شــدن بهموقع مخــازن ،ظرفیت
پاالیشی کشور حفظ شد.
صرفهجویی  ۴هزار میلیارد تومانی ساالنه از
محل اجرای  ۳پروژه خط لوله در کشور

صادقآبادی تصریح کرد :اجرای ســه
پروژه خط لوله نائین  -کاشــان  -ری ،شازند
 قم  -ری و تبریز  -خوی  -ارومیه به همراهتلمبهخانههــا و مخازن تعادلــی که امروز به
بهرهبرداری رسمی رسید ،در مجموع ساالنه ۳
هزار و  ۵۰۰تا  ۴هزار میلیارد تومان در کشور
صرفهجویی میشود .وی تأکید کرد :پروژه خط
لوله شازند  -قم  -ری ظرفیت انتقال روزانه
 ۳۰۰هزار بشکه را دارد .این  ۳۰۰هزار بشکه
را اگر بخواهیم بــا نفتکشها جادهپیما حمل
کنیم ،هزینــهاش  ۲۰۰تومان به ازای هر تن
کیلومتر خواهد بود؛ در صورتی که هزینه انتقال
با خط لوله  ۱۸تومان به ازای هر لیتر اســت
که از این محل فقط روزانه حدود  ۱.۶میلیارد
تومان برای مجموعه شــرکت ملی پاالش و
پخش فرآوردههای نفتی صرفهجویی به همراه
دارد که معادل صرفهجویی ساالنه  ۶۰۰میلیارد
تومان برای کشــور است .معاون وزیر نفت در
پاالیش و پخش صرفهجویی محقق شــده از
محل هرکــدام از این پروژهها برای مجموعه
وزارت نفت و شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی را  ۶۰۰میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :در مجموع با اجرای این سه پروژه
از هزینهکرد حدود  ۲هزار میلیارد تومان بودجه
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای
انتقال فرآورده در کشور جلوگیری شده است.
صادقآبادی افزود :از محل اختالف قیمت نفت
گاز و گاز طبیعی نیز که برای انتقال با خط لوله
به ازای هر تن کیلومتــر ۲۰۰ ،تومان و برای
انتقال با نفتکش (نفتگاز)  ۳۰۰تومان به ازای
هر لیتر است در هرکدام از این پروژهها حدود
 ۶۰۰میلیارد تومان صرفهجویی برای کشــور
محقق شده که در مجموع معادل صرفهجویی

سه خط لوله  ۲۶اینچ انتقال
فرآورده شازند  -قم  -ری به
طول  ۲۹۳کیلومتر با ظرفیت
انتقال  ۳۰۰هزار بشکه فرآورده
در روز ۲۰ ،اینچ نائین  -کاشان
– ری به طول  ۴۲۰کیلومتر با
ظرفیت انتقال  ۲۰۴هزار بشکه
در روز فرآورده و  ۱۴اینچ
تبریز  -خوی – ارومیه به طول
 ۲۲۰کیلومتر از تبریز به ارومیه
با ظرفیت کل  ۶۵هزار بشکه
در روز فرآورده ،از طریق
ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری
رسید

ساالنه حدود  ۴هزار میلیارد تومان است.

مواهب اجتماعی اجرای پروژههای خط لوله
در دل پروژهها نهفته هستند

وی با اشاره به منافع اجتماعی و ملی این
طرح افزون بر منافع اقتصادی گفت :این پروژهها
افزون بر توجیهپذیــری اقتصادی ،آزادی عمل
بســیار باالیی هم به ما میدهد که بحثهایی
نظیر مشکالت نقل و انتقال ،مسدودشدن جادهها
و یخبندان و ...از جمله مشکالت و چالشهای
انتقال فرآورده با نفتکش به شمار میآید که در
خطوط لوله حذف شده است .مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی گفت:
از لحاظ مسئولیتهای اجتماعی نیز برای انتقال
این حجــم از فرآورده در هرکدام از این خطوط
لولــه ،حدود  ۱۵۰۰تانکر عملیاتی و در مجموع
حدود  ۵هزار تانکر عملیــات انتقال فرآورده را
انجام میدادند که با چالشهایی نظیر ترافیک،
تصادف و ...روبهرو بودند .صادقآبادی با تأکید بر
اینکه آثار اجتماعی اجرای پروژههای خط لوله
در دل این پروژهها نهفته هســتند ،گفت :این
پروژهها به لحاظ زیســت محیطی نیز مزایایی
از جمله کاهش مصرف نفتگاز را در کشور به
همراه داشتهاند.
ظرفیت ذخیرهسازی فرآورده در شمالغرب
ایران به  ۳۳۰میلیون لیتر رسید

در همیــن حال ،مدیرعامل شــرکت
ملی پخــش فرآوردههای نفتی ایران گفت:
مجموع ظرفیت ذخیرهســازی فرآورده در
شمالغرب کشــور با اجرای پروژه ساخت
خــط لوله جدید تبریز  -خــوی  -ارومیه و
ساخت انبار نفت جدید ارومیه به  ۳۳۰میلیون
لیتر رســید .کرامت ویسکرمــی در آیین
بهرهبرداری رســمی طرحهای ملی انتقال،
توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی که
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد ،گفت :با
بهرهبرداری از خط لوله جدید تبریز  -خوی
 ارومیه و تأسیســات آن از جمله انبار نفتجدید ارومیه ،ظرفیت ذخیرهسازی فرآورده
در اســتان آذربایجان غربی از روزانه ۲۱۰
میلیون لیتر به  ۳۳۰میلیون لیتر رسید .وی
افزود :بــا راهاندازی این خط جدید ،ظرفیت
انتقــال فرآورده در این منطقــه از  ۳۵هزار
بشکه در روز به حداقل  ۱۰۰هزار بشکه در
روز رســید که این رقم تا روزانه  ۱۴۰هزار
بشــکه نیز قابل افزایش است .مدیرعامل
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تأکید
کرد :با راهاندازی این خط لوله از تردد روزانه
تعداد زیادی نفتکش در جادههای اســتان
بــرای انتقال فرآورده نفتی از تبریز به خوی
و نیروگاه خوی جلوگیری شــده و افزون بر
آن ،انتقال پایدار فرآورده در نیروگاه خوی نیز
محقق شده است.

انبار نفت جدید ارومیه مجهز به تجهیزات
مدرن بارگیری برای صادرات فرآورده نفتی

ویسکرمی تصریح کرد :انبار نفت جدید
ارومیه که در قالب این پروژه احداث و اجرایی
شــده ،در زمینی به مساحت  ۵۰هکتار در ۲۲
کیلومتری شــهر ارومیه واقع شده و ظرفیت
ذخیرهســازی آن  ۱۲۰میلیــون لیتر اســت.
وی گفــت :این انبار بــا دارا بودن  ۱۴مخزن
ف شــناور و چندمنظوره ،دو
ذخیرهسازی سق 
مخزن ذخیرهسازی آب آتشنشانی به ظرفیت
 ۷میلیون لیتــر و  ۳۸نقطه بارگیری همزمان
امکانات مدرنی برای صادرات از شــمالغرب
کشور فراهم کرده اســت و امیدواریم بتوانیم
از ســال آینده ،بحث صادرات به کشورهای
همجــوار را از ایــن نقطه عملیاتــی کنیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی افزود :ظرفیت انتقال فرآورده در اســتان
آذربایجان غربی  ۳۵هزار بشــکه در روز بوده
اســت که بخشــی از فرآوردههای مورد نیاز
استان بهویژه در منطقه ارومیه از طریق ناوگان
حملونقل جادهای تأمین میشد .ویسکرمی
افــزود :مصرف ســوخت اســتان آذربایجان
غربی در شــبانهروز  ۶میلیون لیتر و مصرف
روزانه ســیانجی در این استان  ۱.۴۵میلیون
مترمکعب است .وی تأکید کرد :خط لوله جدید
تبریز – خوی – ارومیه انتقال فرآورده از تبریز
به ارومیه و از شمال دریاچه ارومیه به تأسیسات
انبار نفت جدید ارومیه متصل شــده است که
خط لوله انشــعابی  ۱۰اینچ حدفاصل خوی تا
ســلماس به طول  ۳۶کیلومتر و اتصال انبار
نفت قدیم و جدیــد از طریق یک خط لوله ۸
اینچ ،احداث پایانه خوی و احداث پایانه در مبدأ
از جمله زیرپروژههای این پروژه بوده اســت.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی تصریح کرد :ســرمایهگذاری انجامشده
در این پروژه  ۱۵۰میلیارد تومان به اضافه ۱۴
میلیون یورو بوده کــه از منابع داخلی تأمین
شــده و از ســال  ۹۲عملیات اجرایی آن آغاز
شده است.
انتقال فرآوردههای نفتی به شمال و شمال
شرق ایران شتاب میگیرد

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایــران از انتقال فرآوردههــای نفتی در
کمترین زمان و هزینه با راهاندازی پروژههای
جدید خط لوله در کشور خبر داد .قاسم عرب
یارمحمــدی در آییــن بهرهبرداری رســمی
طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهســازی
فرآوردههای نفتی کــه با حضور بیژن زنگنه،
وزیر نفــت و علیرضا صادقآبادی ،مدیرعامل
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد ،گفت:
خط لولــه نائین  -کاشــان  -ری با ظرفیت
 ۱۰۵هزار بشکه در روز ،فرآوردههای نفتی را
به ســمت ری منتقل میکند و این کار نقش
مهمی در تســریع انتقال فرآورده با کمترین
هزینه از جنوب به سمت شمال و شمال شرق
کشــور دارد .وی افزود :در ابتــدای دهه ۷۰
شمسی با راهاندازی پاالیشگاه بندرعباس یکی
از شاهراههای اصلی انتقال فرآوردههای نفتی،
مسیر خط لوله  ۲۶اینچ بندرعباس – رفسنجان
بود که پس از آن با راهاندازی پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس ،ظرفیت این خط توسعه یافت و
افزون بر آن خط لوله  ۲۰اینچ زنجان – نائین
و خط لوله  ۲۰اینچ نائین  -اصفهان نیز برای
انتقــال فرآوردههای تولیدی این پاالیشــگاه

اجرایی شد .مدیرعامل شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران گفت :تا پیش از راهاندازی
این خط جدید ،فرآوردههای نفتی را با خط لوله
نائین – اصفهان و دو خط  ۱۷و  ۲۴اینچ نفت
خام بهطور رفت و برگشــت به سمت تهران
انتقال میدادیــم که با راهاندازی خط لوله ۲۰
اینچ نائین – کاشــان – ری به ظرفیت ۲۰۰
هزار بشکه در روز ،توانستیم انتقال فرآوردهها
را از طریق نائین با تلمبهخانهای که ســاخته
شد و ذخیرهسازی  ۳۰۰میلیون لیتر و رزمایش
عملیاتی در تجهیزات خطوط لوله و شــرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی به نحو احســن
انجام دهیم .عرب یارمحمدی افزود :این خط
لوله در فاز نخست یعنی ساخت مخازن ذخیره
و مخازن تعادلی تکمیل شده و تلمبهخانه نائین
نیز با ظرفیت انتقال روزانه  ۲۰۰هزار بشکه به
بهرهبرداری کامل رسیده است.
ایران در ساخت و اجرای پروژههای خطوط
لوله صددرصد خودکفا شد

مدیرعامل شــرکت ملی مهندســی و
ســاختمان نفت ایران گفت :در سختترین
شرایط اقتصادی و تحریم در ساخت و اجرای
پروژههــای خط لوله انتقال نفت و فرآورده در
کشــور به خودکفایی کامل رسیدهایم .سعید
ســتاری نائینی در آیین بهرهبرداری رســمی
طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهســازی
فرآوردههای نفتی کــه با حضور بیژن زنگنه،
وزیر نفــت و علیرضا صادقآبادی ،مدیرعامل
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتــی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد،
گفت :ســه پروژه خط لوله نائین  -کاشان -
ری ،شــازند  -قــم  -ری و تبریز  -خوی -
ارومیه به همراه تلمبهخانهها و مخازن تعادلی
ازسوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
ایران با حمایتهای مدیریتی و مادی شرکت
ملی پاالیــش و پخش فرآوردههای نفتی و با
همــکاری و هماهنگی شــرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ایران ،شــرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی و بــا حمایتهای ملی و
مدیریتی شرکت ملی پاالیش و پخش به ثمر
رسیده است .وی افزود :با حمایتهای وزارت
نفت ارزش ساخت داخل این پروژهها هماکنون
 ۱۰۰درصد اســت که این رقم در طول اجرا
اندکی کمتر بوده است ،اما با اطمینان میگویم
که اگر امروز بخواهیم پروژه خط لوله جدیدی
در کشــور بســازیم ،این کار بهطور کامل و
صددرصدی با توان داخلی اجرایی میشــود.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان
نفت ایران تأکید کرد :این نوید را میدهیم که
بهرهبرداری رسمی از این طرحها ابتدای توسعه
و آغاز کار اســت و شــرکت ملی مهندسی و
ساختمان نفت ایران بیش از یک هزار کیلومتر
خط لوله و  ۱۵ایســتگاه و تلمبهخانه در حال
ســاخت دارد و بزرگترین طرح پاالیشگاهی
کشــور (طرح توسعه پاالیشــگاه آبادان) نیز
در شــرایط تحریم و بیماری کرونا توسط این
شرکت در حال اجرا و توسعه و پیشرفت است.
ستاری درباره جزئیات این پروژهها گفت :پروژه
خط لوله شازند – قم  -ری  ۹۳کیلومتر خط
لوله  ۲۶اینچ با ظرفیت انتقال روزانه  ۳۰۰هزار
بشــکه به همراه ایستگاه حفاظت کاتدیک و
توسعه تلمبهخانههای شازند ،قم و ری دارای
ارزش ســرمایهگذاری  ۷۷میلیون یوروست و
ی آن در دوران ساخت ۵۰۰
میزان اشــتغالزای 
نفر و در زمان بهرهبرداری  ۷۰نفر بوده است.
وی افزود :برای اجرای این پروژه  ۹۰۰هکتار
تحصیل اراضی و تملک اراضی انجام شــده
که با چالشهای بســیاری همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان
نفت ایران اظهار کرد :طرح نائین – کاشــان
– ری نیز شامل احداث  ۴۲۰کیلومتر خط لوله
 ۲۶اینچ به ظرفیت انتقال  ۲۰۰هزار بشکه در
روز به همراه مخازن تعادلی نائین و توســعه
تلمبهخانه نائین و احداث تلمبهخانه کاشــان
بوده است .نائینی اظهار کرد :سومین پروژه که
سهم اشتغالزایی و ساخت داخل بسیار باالیی
داشــته ،شامل ساخت خط لوله تبریز  -خوی
 ارومیــه با  ۲۲۰کیلومتر خط لوله  ۱۴اینچ وظرفیت انتقال روزانه حدود  ۱۰۰هزار بشــکه
به همراه اجرای تعدادی انشــعاب به ســمت
شهرستانهای سلماس و خوی است.

تحلیل
گفتمان

شنبه  9اسفند ماه 1399
شماره 760
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

میداننفتیخشتسالآیندهبهتولیدمیرسد
میدانها در حوزه شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار دارد که
توسعه آنها ،اســتان فارس را به یکی
از قطبهای اصلی تأمین انرژی کشور
تبدیل میکند.

مدیرعامل شــرکت نفــت مناطق
مرکزی ایران گفت :میدان نفتی خشــت
در نیمه نخســت ســال  ۱۴۰۰به تولید
زودهنگام میرسد و تا پایان سال آینده،
توســعه این میدان با تحقق تولید روزانه
 ۲۰هزار بشکه نفت تکمیل میشود.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،رامین
حاتمی در بازدیدی که روز شــنبه (دوم
اسفندماه) از طرح تولید زودهنگام میدان
نفتی خشت داشــت ،با بیان این مطلب
افزود :تولیــد زودهنگام ایــن میدان با
راهاندازی سه حلقه چاه در نیمه نخست
ســال آینــده عملیاتی میشــود و نفت
تولیدی بهوســیله خط لوله  ۱۰اینچ به
طول  ۱۷کیلومتــر به مرکز بهرهبرداری
ن
نرگسی ارســال میشود .وی گفت :ای 
میــدان نفتی ،نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰با
پنــج حلقه چاه و تولید  ۲۰هزار بشــکه
بهطور کامل وارد چرخه تولید نفت و گاز
کشور وارد میشــود.میدان نفتی خشت
یکی از میدانهای نفتی شــرکت نفت
مناطق مرکزی ایران در گســتره فعالیت
شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی است که در  ۱۸۰کیلومتری شهر
شــیراز و در حوزه جغرافیایی شهرستان
کازرون قرار دارد.بر اساس این گزارش،
در بازدیــدی که بهمنظور بررســی روند
پیشــرفت طرح تولید زودهنگام میدان
نفتی خشــت از این میــدان و در ادامه
از مرکز آموزش فنی و حرفهای اســتان
فارس در کازرون صورت گرفت ،فریدون
عباسی ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس
شورای اســامی ،فرخ علیخانی ،معاون
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران در

تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفهای
استان فارس

امور تولیــد ،سیدابوالحســن محمدی،
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفت و
گاز زاگرس جنوبی ،جمعی از مســئوالن
شهرســتان کازرون و مدیرعامل شرکت
 OEIDبهعنــوان پیمانکار پــروژه نیز
حضور داشتند.
پیشرفت  ۹۰درصدی طرح توسعه
میدان خشت

رئیس کمیســیون انرژی مجلس
شورای اسالمی نیز در حاشیه این بازدید
گفت :راهاندازی میدان خشــت ،توسعه
پایدار مناطق همجوار بــا این میدان را
بهدنبال دارد .فریدون عباسی با اشاره به
پیشرفت حدود  ۹۰درصدی طرح توسعه
میدان نفتی خشــت ،گفت :اقدام بعدی
پس از عملیاتی شدن این میدان ،ساخت

میدان نفتی خشت در

نیمه نخست سال ۱۴۰۰
به تولید زودهنگام

میرسد و تا پایان سال

آینده ،توسعه این میدان
با تحقق تولید روزانه ۲۰
هزار بشکه نفت تکمیل
میشود

مرکز پتروپاالیشی در مقیاس کوچک در
ن منطقه اســت که بــه این منظور در
ای 
هماهنگی با وزارت نفت ،رایزنیهایی با

برخی ســرمایهگذاران داخلی انجام شده
است و امیدواریم نتیجهبخش باشد.
تاکید بر توسعه میدانهای گازی نفت
مناطق مرکزی

وی با اعالم حمایت کمیســیون
انرژی از طرحهای توســعهای وزارت
نفــت ،بر توســعه میدانهــای گازی
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران
نیز تأکید کرد و گفــت :هر منطقهای
کــه منابــع هیدروکربــوری دارد از
جایــگاه ویژهای از نظــر ثروتافزایی
برای کشــور برخوردار است و توسعه
میدانهــای جدیــد گازی افــزون بر
افزایش سرمایههای اقتصادی کشور،
توســعه پایدار مناطــق را هم بهدنبال
دارد.به گفته عباســی ،تعدادی از این

رئیس کمیســیون انرژی مجلس
شورای اسالمی به همکاری شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران با ســازمان فنی و
حرفهای استان فارس در زمینه راهاندازی
مرکز آموزشهای تخصصی صنعت نفت
نیز اشاره کرد و گفت :با توجه به نزدیکی
شهرســتان کازرون با مراکــز اداری و
عملیاتــی صنعت نفت در اســتانهای
فارس ،خوزســتان ،بوشهر و کهگیلویه و
بویراحمد ،احداث این آموزشگاه حرفهای
میتواند ضمن تأمین نیازهای آموزشــی
کارکنان صنعت نفت در این اســتانها،
جوانــان جویای کار را هم برای ورود به
بــازار کار آماده کنــد.وی ادامه داد :این
مرکز بــا اعطای مدرک معتبر بینالمللی
در حوزه شــیرآالت صنعتی و تجهیزات
دوار و ســایر دورههای عمومی صنعت
نفت ،نقش تأثیرگذاری در تربیت نیروی
کار مورد نیاز این صنعت خواهد داشــت.
تفاهمنامه همکاری احــداث این مرکز
آموزشی اوایل پاییز امسال میان شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به
نمایندگی از وزارت نفت و ســازمان فنی
و حرفهای اســتان فارس امضا شده بود
که در این مدت شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی نســبت به تجهیز
کارگاههای آموزشــی ایــن مرکز اقدام
کرده است.

گاز را صادر کنیم یا به نیروگاه بفرستیم؟

امنیت و اقتصاد انرژِی تعیین کننده است
غیراقتصادی بودن توسعه انرژی تجدیدپذیر
رجوع کرده و این منابع را گسترش ندهند».

استفاده از انرژی برق جزء جدانشدنی
از زندگی مردم شــده و تامین آن به یکی از
وظایف اساســی دولتها بدل شــده است.

امنیت انرژی کشور با وابستگی شدید تولید
برق به منابع گازی در خطر است

شدت وابستگی زندگی مردم به انرژی برق
آنقدر فراتر از تصور اســت که تامین نکردن
جزء اندکــی از انرژی تنها بــرای یک روز
میتواند زمینه ابراز نارضایتی گسترده را به
وجود بیاورد.

برای تولید برق از کدام منبع استفاده کنیم؟

در شــرایط کنونی این انرژی از منابع
مختلفی نظیر ،سوختهای فسیلی ،انرژی
هســتهای و انرژیهــای تجدیدپذیر تولید
میشــود .انتخاب هریــک از این منابع به
منظور تولید برق میتواند دالیل گستردهای
را به همراه داشته باشــد .بنابراین انتخاب
منابع تامیــن انرژی با کنارهــم قراردادن
دالیــل متعدد ممکن میشــود.به گزارش
فــارس ،یکی از اساســیترین بخشهای
انتخــاب منبع انرژی تولیــد برق برای هر
کشور ،مســئله اقتصاد و هزینه تولید برق
اســت .در همین راســتا قصد داریم ،تولید
برق با اســتفاده از منابعی نظیر ،گاز ،انرژی
خورشــید ،انرژی بادی و انرژی هستهای را
از نگاه اقتصادی برای کشور بررسی کنیم.
کاهش  89درصدی هزینه تولید برق
خورشیدی در  10سال گذشته

در همیــن ارتباط ،اولیــن گام برای
بررســی مذکور ،توجه به تعیین قیمت تمام
شــده هر یک از منابع ذکر شده است.برای
مثال مطابق جزئیات ارائه شــده از ســوی
توســعه تکنولوژی در  10سال اخیر سبب
شــده تا تولید برق از منابــع تجدیدپذیر به
شدت اقتصادی شود .به استناد آمار جهانی،
در شــرایطی که تولید یک مگاوات ساعت
برق از منبع صفحههای خورشیدی در سال
 2009حدود  359دالر هزینه داشــت .این
هزینه با کاهش  89درصد در ســال 2019
به تنها  40دالر برای هر مگاوات رســیده
اســت.همچنین هزینه تولید انرژی برق از

توربینهای بادی نصب شــده در خشکی
نیز در طول  10ســال گذشته با کاهش 70
درصدی مواجه شده در ســال  2019تنها
با هزینــه  41دالری میتوانید 1 ،مگاوات
ســاعت انرژی برق داشته باشید.نکته قابل
توجه در زمینه مقایســه هزینه تولید انرژی
در بازه زمانی  10ســال گذشــته ،مســئله
انرژی هســتهای است که از سال  2009تا
سال  2019به ترتیب با افزایش  26درصد
مواجه شده و به  155دالر برای هر مگاوات
رســیده اســت .علت این امر نیــز ارتقای
استانداردهای ایمنی و دفن زبالههای اتمی
و بــه دنبال آن افزایــش هزینه تولید برق
اســت.هزینه تمام شــده عنوان شده برای
انرژیهای خورشــیدی ،بادی و هستهای
از آمار جهانی اســتخراج شــده و قطعا این
هزینهها در ایران بــه دلیل منابع و نیروی
کار ارزان قیمت تر ،کمتر خواهد بود.
تولید برق ایران از گاز طبیعی ،مگاواتی
 17.5دالر

با دانســتن قیمت تولید بــرق منابع

اتکای بیش از اندازه

تولید برق به منابع گاز

طبیعی عالوه بر کاهش

ارزش افزوده این منبع
محدود منجر به از بین

انرژی کشور
رفتن امنیت ِ
میشود

تجدیدپذیــر از جملــه انــرژی
خورشیدی ،انرژی بادی و انرژی هستهای
به ســراغ محاســبه قیمت تولیــد برق با
اســتفاده از منابع گاز میرویم .به اســتناد
جزئیات ارائه شــده از ســوی شرکت تولید
نیروی برق حرارتــی ،هزینه تولید برق هر
مگاوات انرژی برق در نیروگاههای کشــور
با احتســاب هزینه انرژی معادل  350هزار
تومان است که با احتساب هر دالر  20هزار
تومــان معادل  17.5دالر برای هر مگاوات

خواهد بود.در نگاه اول ،مقایسه قیمت تولید
برق با اســتفاده از منابــع گازی  43درصد
ارزان تر از انرژی خورشیدی است اما یکی
از دالیل عمده این قیمت کم ،منابع عظیم
گاز طبیعی در ایران اســت.در همین راستا
ســیما غفاری ،کارشناس انرژی با اشاره به
این نکته گاز طبیعی تولید شــده میتواند
به جای تبدیل شــدن به برق با استفاده در
سایر صنایع و حتی صادرات ،ارزش افزودۀ
بیشتری برای کشــور داشته باشد ،گفت«:
هزینه تولیــد برق با احتســاب هزینه گاز
وارداتــی بین  40تا  50دالر اســت و اگر
ما بخواهیم از گاز طبیعی بیشــترین ارزش
افزوده را داشته باشیم ،تولید برق خورشیدی
به صرفه تر از تولید برق از گاز میشود».
این کارشناس انرژی ضمن اشاره به
اینکه ،منابع گازی کشور ذخایر استراتژیک
و متعلــق به آیندگان اســت ،گفت« :تولید
برق بــا قیمت غیــر متعــارف گاز معادل
 17.5دالر برای هر مگاوات است و همین
باعث شــده تا مدیران تصمیمگیر به توجیه

عالوه به مسئله اقتصادی ،یکی دیگر
از مواردی که بایــد در انتخاب منابع تولید
برق مدنظر قرار گیرد ،مسئله امنیت انرژی
اســت .به طور کلی نزدیــک به  90درصد
از تولید برق کشــور به کمک منابع گازی
تامین میشــود .در چنین شــرایطی تحت
تاثیر قرارگرفتن تامین گاز این نیروگاههای
میتواند زمینه بحران گستردهای را به وجود
آورد ،زیرا بخش عمــدهای از نیروگاههای
تولیــد برق کشــور از مدار خارج شــده و
عمال تامین برق کشور فلج میشود.تجربه
زمســتان سال جاری و افزایش مصرف گاز
خانگی شاهدی بر این مدعاست که اتکای
بیــش از اندازه تولید برق بــه منابع گازی
میتواند منجــر به شــدت گرفتن بحران
خاموشــی در صورت کاهــش ورودی گاز
به نیروگاهها شــود.در همین راســتا ،اصغر
سرمســت ،کارشــناس مســائل انرژی در
بیان اینکــه نباید همه تخم مرغهای تولید
برق کشور در ســبد گاز طبیعی چیده شود،
گفت «:حتی اگر قیمــت تولید برق از گاز
طبیعی صفر هــم تمام شــود ،نباید تولید
برق حرارتی را از حدی بیشتر کرد ،چرا که
امنیت انرژی مسئله مهمی است که باید به
آن توجه شود».
با توجه به  2عامل مطرح شــده یعنی
مســئله توجیه اقتصادی و همچنین امنیت
انرژی به نظر میرســد ،توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر با محوریت اســتفاده از انرژی
خورشیدی ،انرژی بادی و انرژی هستهای
باید در دستور کار مدیران کشور قرار گیرد،
تــا عالوه بر صادرات گاز طبیعی ما به ازا و
افزایش ارزش افزوده ناشــی از این عمل،
وابستگی تولید برق کشــور به گاز طبیعی
کمتر از میزان کنونی شود.
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اخبار نفت
فرصت یکساله برای ارائه مدرک زبان پس از
امضای قرارداد مدتمعین

بهدنبال بررســی نتایج آزمون آنالین کارکنان قراردادی مدت موقت،

شرایط بهکارگیری کارکنان یادشده بهصورت قرارداد مدت معین اعالم شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از معاونت توســعه مدیریت و سرمایه
انسانی وزارت نفت ،آن دسته از کارکنان واجد شرایط بهکارگیری به عنوان
قرارداد مدت معین ،در صورت بهدســت نیاوردن نمره کافی در بخش زبان
(آزمون آنالین) ،پس از امضای قرارداد جدید ،برای ارائه مدرک معتبر زبان
انگلیســی فرصت خواهند داشت .بر این اســاس ،کارکنان قراردادی مدت
موقت واجد شــرایط ،در صورت کسب امتیاز الزم در بخشهای توانمندی
شــناختی و تأیید ســامت روان (با توجه به امتیاز ارزیابی روانشناختی)،
مراحــل بعدی (آزمــون کامپیوتر و مصاحبه تخصصــی) را برای امضای
قرارداد بهصورت مدتمعین طی میکنند .واجدان شــرایط در صورت طی
موفقیتآمیز مراحل یادشــده ،بر اساس اعالم نیاز شرکتها در سمتهای
بالتصــدی بهعنوان کارمند قرارداد مدتمعین بهکارگیری خواهند شــد و
چنانچه نمره کافی در بخش زبان انگلیســی را بهدســت نیاورده باشند ،در
صورت دارا بودن دیگر شــرایط ،پس از امضای قرارداد مدت معین ،فرصت
یکساله برای ارائه مدرک معتبر زبان خواهند داشت .به دنبال بررسی نتایج
بهدســت آمده ازسوی شرکتکنندگان آزمون آنالین ،آن دسته از کارکنان
قراردادی مدت موقت شــاغل در مشاغل اصلی  -تخصصی که حد نصاب
نمره آزمون را بهدست آوردهاند ،واجد شرایط افزایش زمان قرارداد به صورت
قرارداد مدتموقت سه و پنج ساله خواهند بود .قرارداد این دسته از کارکنان
(بــا توجه به نتایج آزمون آنالین) ،پــس از ارائه گواهینامه معتبر کامپیوتر
(و در صورت وجود زمان تا ســن قانونی بازنشســتگی) ،به سه و پنج سال
افزایش مییابد .تالش برگزارکنندگان آزمون ،ارزیابی دقیق برای جلوگیری
از تضییع حق همکاران بوده است و کارکنان قراردادی مدت موقت میتوانند
در چند روز آینده ،از طریق شماره شناسایی و کد رهگیری خود نتایج آزمون
و استعالم وضع خویش را چک کنند.
با اقدامات زیستمحیطی شرکت نفت فالت قاره ایران؛

بهرگان سبزترین واحد صنعتی جنوب کشور
میشود

شــرکت نفت فالت قاره ایران ،اقدامهای گستردهای را با هدف حفظ

محیط زیســت در منطقه بهرگان اجرا کرده است که به واسطه این اقدامها،
بهرگان در آیندهای نزدیک به ســبزترین واحد صنعتی جنوب کشور تبدیل
میشود.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران ،مسعود
بیرانونــد ،معاون عملیات تولید منطقه بهرگان گفت :بهمنظور پاسداشــت
محیط زیســت و جلوگیری از آلودگیهای زیســتمحیطی ،در دو ســال
گذشته در این منطقه نســبت به پاکسازی و مدیریت پسماند اقدام شده و
پسماندهایی که در سه دهه دپو شده و از چالشها و عدم انطباقهای اصلی
زیست محیطی منطقه بوده ،جمعآوری شدهاند.وی با بیان اینکه این اقدام
با مشارکت واحدهای مختلف منطقه از جمله اچاسئی ،نوسازی و تعمیرات
ساختمانی ،امور اداری ،تدارکات و امور کاال و مهندسی حفاری انجام شده
اســت ،افزود :از آنجایی که در چند نقطه ،دپوی انواع ضایعات شامل خاک
آلوده به نفــت ،لجنهای نفتی و زائدات ســاختمانی حاصل فعالیتهای
ساختوساز و کارهای تعمیراتی ،سبب آلودگی و بدمنظره شدن محیط شده
بود ،نسبت به ساماندهی مواد حفاری ،پاکسازی سلویج زائدات نفتی و دپوی
زائدات ســاختمانی اقدام و از دهها تن زائدات ســاختمانی در تسطیح نقاط
مختلف و ساخت باند هلیکوپتری استفاده شد .از خاکهای آلوده به نفت نیز
در تسطیح جاده عملیاتی بهرگان  -گوره استفاده و نقاط یادشده پاکسازی
و ضایعات جداسازیشــده به ســلویج انتقال داده شد.معاون عملیات تولید
منطقه بهرگان اظهار کرد :در این مدت حدود  ۴هزار اصله درخت همچون
کنار و کهور که از لحاظ مصرف آب کممصرف هســتند و با اقلیم منطقه
سازگاری دارند در نقاط پاکسازیشده کاشته شده است و پیشبینی میشود
منطقه بهرگان در آیندهای بســیار نزدیک به سبزترین واحد صنعتی جنوب
کشور تبدیل شود.بیرانوند با بیان اینکه از لجنهای نفتی بهصورت پایلوت،
آســفالت تهیه شده و آزمایش آن موفقیتآمیز بوده است ،گفت :برای تهیه
آسفالت از لجنهای نفتی نیز با همت همکاران واحدهای تعمیرات مکانیک
و ســاختمانی ساخت پکیچ آسفالتساز در دســتور کار قرار گرفت که امید
میرود تا پایان امسال این بسته نیز راهاندازی شود.

پتروپارس از ساخت نخستین راکتور ایرانی
پتروشیمی حمایت میکند

مدیرعامل گروه پتروپارس از برنامهریزی برای ساخت نخستین راکتور

ایرانی قابل استفاده در صنایع پتروشیمی با حمایت پتروپارس خبر داد.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از گروه پتروپــارس ،حمیدرضا
مسعودی با اشاره به اینکه در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی حمایت
از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی که در جزیره کیش برگزار شد،
قراردادهای ساخت «راکتور» و «برجها و مخازن» پتروشیمی دهدشت
با پیمانکاران ایرانی امضا شــد ،تصریح کرد :این برای نخســتین بار
اســت که راکتور مجتمعهای پتروشیمی بهطور کامل در ایران ساخته
میشــود.وی با بیان اینکه در این قرارداد برای نخستین بار در کشور
ســه راکتور هر یک به وزن حــدود  ۱۲۰تن ،قطر  ۴.۵متر و طول ۱۷
متر تولید میشــود ،افزود :طرح و ســازنده این تجهیزات پیش از این
خارجیها بودند.مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه بهمنظور ساخت
این راکتورها از ســازندگان توانمند داخلی دعوت کردیم و با برگزاری
مناقصه این فرصت ایجاد شــد تا در بومیسازی این فناوری پیشقدم
باشیم ،اظهار کرد :همچنین در قرارداد دیگری ساخت هفت برج و ۱۶
مخزن تحت فشــار پتروشیمی دهدشت به یک شرکت سازنده داخلی
واگذار شد.مسعودی با اشاره به اینکه سازندگان یادشده از طریق مناقصه
انتخاب شدند ،گفت :ماهیت وجودی پتروپارس انتقال دانش و فناوری
پیشــرفته صنعت نفت به داخل کشور اســت و این شرکت در اجرای
همه طرحهای خود همواره از کاالهای با کیفیت ساخت داخل حمایت
کرده است.
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گاز

شنبه  9اسفند ماه 1399
شماره 760
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اما و اگرهای تمدید یک قرارداد صادرات گاز

یادداشت
توانمندسازی جوامع محلی میزبان صنایع گاز
زبانزد است

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران
میگوید :ممکن اســت هم ما و هم بخش
خصوصی با توجه بــه فضای آینده ترکیه

شــمار فعالیتها در حوزه نــوآوری و پارک علــم و فناوری در
پاالیشگاه گاز شهید هاشمینژاد بهویژه در بخش گوگرد ،نشاندهنده
رقــم خوردن اتفاقی بزرگی در ایــن زمینه خاص در این واحد صنعتی
اســت .نتایج این اقدامها برای مردم در حوزه اشتغال بهویژه با استقرار
اســتارتآپها و شــرکتهای نوپا و در عین حال ورود دانشبنیانها
ن موارد بهویژه در زمینه
به منطقه ،بهطور کامل محسوس اســت .ای 
اســتفاده از مدیران جوان که بــا ایدههای جدید بــه دنبال تحول و
نوآفرینی هستند ،نتیجه پیادهسازی فرهنگ کاری تازه در این منطقه و
پاالیشگاه است .شرکت ملی گاز ایران در زمینه توانمندسازی جوامعی
که پاالیشــگاه در آنجا استقرار یافته ،همیشــه زبانزد بوده است ،من
هــم از همین جا اعالم میکنــم که برای کمک به ایــن عزیزان با
هدف موفقیت در ادامه راهی که آغــاز کردهاند ،بهویژه در حوزههای
برای کمک به توانمند کردن داخلیسازی صنعت گاز و جوانان منطقه
در زمینههای مختلف آماده هســتم .اســتفاده از ظرفیتهای جوانان
صاحبایده برای توانمندســازی جوامع بیرونی ،میتواند نقطه عطفی
برای دستیابی به فناوریهای روزآمد و صدور آن به کشورهای منطقه
باشد.

اخبار گاز
سیاست صادرات گاز به همسایگان اولویت
همیشگی ایران است

اداره کل روابط عمومی وزارت نفــت به گزارش «صادرات گاز

به کویت ،فرصتی که ســوخت» توضیحاتی برای تنویرافکار عمومی
ارائه داد و تأکید کرد :سیاســت صادرات گاز به همسایگان اولویت
همیشگی است.

به گزارش شانا ،در توضیحات اداره کل روابط عمومی به این
گزارش که  ۲۸بهمنماه در خبرگزاری مهر منتشر شد ،آمده است:
نظر به انتشار گزارشــی در خبرگزاری مهر براساس سخنان
اخیر آقای رســتم قاسمی ،وزیر پیشین نفت ،درباره صادرات گاز به
کویت ،به اطالع میرساند مذاکرات اولیه صادرات گاز به کویت در
دولت هفتم و در ســال  ۱۳۷۹آغاز شده بود و در  ۲۵اسفند ۱۳۸۳
و در حاشیه نشست سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک)
اصفهان توافقنامه صادرات گاز به کویت بهمدت  ۲۵سال و به مقدار
روزانه  ۳۰۰میلیون فوتمکعب در روز برای تحویل در اواخر ســال
 ۲۰۰۷به امضای وزیران نفت دو کشور رسید .براساس آن توافقنامه
قرار بود صادرات گاز به کویت از طریق احداث خط لولهای به طول
 ۲۶۰کیلومتر از مســیر بندر گناوه و از طریق دریا و خشکی انجام
شود و جزئیات اجرایی قرارداد نیز قرار بود ظرف  ۶ماه بعدی نهایی
شــود که با روی کار آمدن دولت نهم ایــن توافقنامه دچار فراز و
نشیب شد و به مســیر دیگری افتاد.در عین حال پس از روی کار
آمدن دولت یازدهم دوباره مذاکره برای صادرات گاز به کویت ازسر
گرفته شــد .مزید اطالع نگارنده گزارش مهر ،موضوع اخذ مصوبه
از مجلس عراق برای انتقال بخشی از گاز صادراتی ایران به عراق
از مسیر خط لوله بصره نیز بخشی از تالشهای ایران برای صدور
گاز به کویــت بوده که در دولت دهم کلید خورد و در ســالهای
 ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴پیگیــری و منجر به امضــای تفاهمنامهای در این
زمینه شــد که اجرایی شــدن آن با توجه به تغییر شرایط سیاسی
بینالمللی به تأخیر افتاده اســت.با توجه به مؤلفههای متعدد مؤثر
در اینگونه مذاکرات ،این موضوع بهعنوان یکی از سیاســتهای
اصولی جمهوری اســامی ایران مبنی بــر اولویت صادرات گاز به
همســایگان خود همچنان در دســتور کار قرار دارد .بدیهی است
اجرایی شدن این سیاستها نیازمند فراهم شدن مقدماتی است که
مقتضیــات آن در حیطه اختیار یک فرد قرار ندارد ،از این رو انتظار
اســت در طرح چنین مباحثی افراد دچار هیجان نشــوند و مصالح
بلندمدت و آینده کشــور را بدون ســنجه مناسب برای جلب توجه
لحظهای صرف نکنند.

تعرفه گاز خانوارهای کممصرف محروم
رایگان میشود

نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،تعرفــه آب ،برق و گاز

مشترکان کممصرف خانوارهای محروم را رایگان کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ،ششم اسفندماه)
مجلس شورای اســامی در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه
بودجه  ،۱۴۰۰با بند الحاقی  ۳از تبصره  ۸ماده واحده الیحه بودجه
موافقت کردند.در این بند الحاقی آمده است :وزارتخانههای نفت و
نیرو موظفاند در ســال  ۱۴۰۰تعرفههای آب ،برق و گاز مشترکان
خانوارهای کشــور را بهگونهای اصــاح کنند که با رعایت مناطق
جغرافیایی کشور ،تعرفه مشــترکان کممصرف خانوارهای محروم
(از جمله افراد زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی) برابر صفر ،مشترکان تا الگوی مصرف بهصورت یارانهای،
مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف بهصورت غیریارانهای
و براســاس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.مقدار افزایش تعرفه
مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازهای
تعیین شــود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کممصرف
را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشــته باشــد.آئیننامه
اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو تهیه
میشــود و ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب
هیئت وزیران میرسد.

انواع قرارداد صادرات گاز را با این کشور
داشته باشیم و تمدید قرارداد صادرات گاز
در قالب یک قرارداد نباشد.

باید تجارت گاز را بهعنوان یکی از
اصلیترین مســائل دنبال کنیم و ترکیه
یکی از مسیرهای مناسب برای تجارت
گاز اســت .چه در خود بازار ترکیه ،زیرا
این کشــور میخواهد مبــادی مختلفی
برای تأمین گاز داشــته باشد و خود را به
یک کشور وابســته نخواهد کرد؛ بهطور
طبیعی بخشی از آن بازار را هم از ایران
تأمین میکند که هم به نفع ترکیه است،
هم به نفع ایران .از ســویی ترکیه مسیر
خوبی بــرای تجارت گازی بــا اروپا در
آینده اســت ».ایــن تازهترین اظهارنظر
حســن منتظرتربتی ،مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران اســت که در گفتوگویی
با شانا مطرح کرده است.
او پیش از این هم اعالم کرده بود
«ایران و ترکیه در نیمه مهرماه امســال
نشســتی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
کردند و ایران تمایل خود را برای تمدید
این قــرارداد اعالم کــرد و حاال منتظر
پاسخ ترکیه است.
سردرگم تمدید این قرارداد
کالف
ِ
در حالی پیچیدهتر شده که از یک طرف
ویــروس کرونا در جهان شــیوع یافته،
از ســوی دیگر شــرایط تجارت گاز در
منطقه در حال تغییر اســت و از طرفی
ترکیه حــدود  ۶ماه پیش ( ۳۱مردادماه)
از کشــف بزرگترین ذخیره گاز طبیعی
خود خبــر داد و رجب طیــب اردوغان،
رئیسجمهوری این کشــور اعالم کرد
ظرفیت این ذخیره گازی در دریای سیاه
 ۴۰۵میلیارد مترمکعب اســت و تا سال
 ۲۰۲۳قابل برداشت خواهد بود.مجموعه
این رخدادها شــبکه پیچیــده رقابت و
همــکاری را بین ایــران و ترکیه ایجاد
کرده اســت؛ هرچند وزیر امــور دارایی
ترکیه پس از کشــف این میدان گازی
اعالم کرد که کشــف گاز این کشور در

دریای سیاه ممکن است سبب همکاری
آنکارا با مسکو و تهران شود.طبق اعالم
خبرگزاری آناتولی هم با وجود آنکه ترکیه
در ماه جــوالی  ۲۰۲۰مجموع واردات
گاز خــود را  ۴.۵درصد کاهش داده ،اما
واردات از ایــران را  ۹.۵درصد باال برده
اســت .از طرف دیگر خرید گاز در ترکیه
به دالیل داخلی از جمله عرضه بیش از
حد گاز طبیعی مایعشده از سال  ۲۰۱۹به
مقدار قابل توجهای کاهش یافته است.با
این حال حسن منتظرتربتی ،مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است
«کشــف ذخیره گازی جدیــد ترکیه در
دریای ســیاه بر تمدید قرارداد گازی با
ایران تأثیری ندارد ،زیرا مقدار کشفشده
رقم قابلتوجهی نســبت به کل نیازهای
آنها نیست».
****
قرارداد  ۲۵ســاله صــادرات گاز
ایران به ترکیه از ســال  ۲۰۰۱آغاز شده
و تا ســال  ۲۰۲۵ادامــه دارد .طبق این
قــرارداد ایران باید ســاالنه  ۱۰میلیارد
مترمکعــب (و حداقل حدود  ۸.۵میلیارد
مترمکعــب) گاز به ترکیــه صادر کند و
اگر برداشت گاز از ســوی ترکیه کمتر

از این مقدار باشــد ،باید براساس شرط
 Take & Payبخش عمدهای از پول
آن را پرداخــت کند ،بنابراین برداشــت
نکردن گاز به معنای دسترســی نداشتن
به منافع قــراردادی نیســت .خط لوله
صــادرات گاز ایران به ترکیه از تبریز به
آنکارا به طول  ۲هــزار و  ۵۷۷کیلومتر
( ۱۶۱۰مایــل) اســت.به هــر ترتیب
مقامهــای ایرانــی همچنان بــا لحنی
امیدوارانه نسبت به تمدید این قرارداد با
طرف ترکیه صحبت میکنند و میگویند
«هنوز وقت برای آغاز مذاکرات هست و
ما به دنبال امضای قراردادی برد  -برد
هستیم.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
در ایــن باره توضیــح میدهد« :فضای
تجارت گاز ترکیه نســبت بــه قرارداد
پیشین تغییر کرده ،یعنی بخش خصوصی
آنهــا در حال ورود به حــوزه توزیع گاز
اســت که نقش دولتشــان کمرنگتر
میشود ،بنابراین باید الگوی قراردادمان
را برای فضای آینده ترکیه متناســب با
بازار آنها آماده کنیم .ممکن است بخشی
از گازمان را به روشهای کوتاهمدت یا
بهصورت فصلــی عرضه کنیم ،در حالی
کــه بــازار ترکیه هم بخــش عمدهای

از خریدهایــش را تکمحمولــه انجام
میدهد و همــه را در قالب قراردادهای
بلندمدت دنبال نمیکند.به گفته تربتی،
در حالی که مــا در قالب قرارداد کنونی
موضــوع را با ترکیه دنبــال میکنیم و
امیدواریم مذاکراتمان هم بیشتر شود ،اما
در کنــار آن مطالعاتی را انجام میدهیم
که برای فضــای آینده کشــور ترکیه
نیز آماده باشیم و ســهممان را در بازار
این کشــور چه از طریق دولت و چه از
طریق بخش خصوصی یــا حفظ کنیم
یا افزایش دهیم.بیژن زنگنه ،وزیر نفت
هم چنــدی پیش در این باره تأکید کرد
که این ذخیره گازی کشفشــده۳۲۰ ،
میلیارد مترمکعب گاز دارد .حال اگر این
 ۳۲۰میلیارد مترمکعب گاز درجا باشــد،
گاز قابل برداشت آن حدود  ۲۲۰تا ۲۳۰
میلیارد مترمکعب میشود.به گفته او ،اگر
این عدد را بر  ۲۰سال تقسیم و  ۲۰سال
را هم بر  ۳۶۵روز تقســیم کنید ،روزی
 ۳۰تا  ۳۵میلیون مترمکعب گاز میشود.
از ســوی دیگر ،باید به این موضوع هم
توجه داشــته باشید که ســرمایهگذاری
در دریــا با عمق  ۲هــزار متر هم گران
اســت و هم به فناوری باالیی نیاز دارد

کــه امیدواریم ترکیه با ســرعت آن را
انجام میدهد ،اما اگر اعداد دقیق باشد،
میتوان روزانه  ۳۰میلیون مترمکعب گاز
تولید کرد که این مقدار هم برای ترکیه
مهم است ،اما طبق اطالعاتی که داریم
نیــاز روزانه ترکیه بــه گاز  ۱۳۰میلیون
مترمکعب اســت که بیشتر این مقدار را
به نســبت  ۲.۵به یک از روسیه و ایران
و مقدار کمی از جمهوری آذربایجان وارد
میکند.از ســوی دیگر  ۱۸شــهریورماه
امسال رؤســای جمهوری ایران و ترکیه
بــر ادامه همکاریهای تهــران و آنکارا
در بخــش انرژی و مقابله با فعالیتهای
تروریســتی بهویژه در مرزهای مشترک
تأکید کردند .به نظر میرســید بخشــی
از ایــن مذاکــرات به انفجــار خط لوله
واردات گاز ترکیــه از ایــران معطــوف
اســت که  ۱۲فروردینماه امسال توسط
پ.ک.ک رخ داد و ســبب توقف حدود
ســه ماهه صادرات گاز ایران به ترکیه
شد.رؤســای جمهــوری دو کشــور در
ششمین نشست شورای عالی همکاری
جمهوری اســامی ایــران و جمهوری
ترکیه که به ریاســت مشــترک حسن
روحانی ،رئیسجمهوری اســامی ایران
و رجب طیــب اردوغان ،رئیسجمهوری
ترکیه و با حضور جمعــی از وزیران دو
کشــور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
شد بیانیه مشــترکی منتشر و در بخشی
از آن بر تداوم و گسترش همکاریهای
دوجانبه ،منطقــهای و بینالمللی تهران
و آنکارا همســو با تأمین منافع مشترک
تأکید کردند.به هر ترتیب شــرایط گازی
ترکیه نشــان میدهد این کشور با وجود
نیــاز گازی داخلی خود تــاش دارد به
رؤیــای حضور در بــازار اروپا هم جامه
عمل بپوشاند و این موضوع از آن جهت
که ترکیه در مسیر ترانزیت صادرات گاز
ایران بــه اروپا قرار دارد ،برای جمهوری
اســامی ایران هم قابل توجه است ،به
همین دلیل هم مســئوالن صنعت گاز
کشور تأکید دارند ایران بهدنبال صادرات
گاز به اروپاســت و این دورنما را دنبال
میکند.

برنامه بلندمدت  ۱۵ساله برای حفظ شرایط تولید گاز تدوین شده است
یکی از هابهای نوآوری کشور است.

مدیــر هماهنگی و نظــارت بر تولید
شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که برنامه

تجهیزات پاالیشگاههای گازی از
سازندگان داخلی تامین میشود

بلندمدت  ۱۵ســالهای برای حفظ شرایط
تولید گاز در ســه مجموعه اصلی تولیدی
کشور تدوین شده است تا سقف تولید گاز
در این مناطق حفظ شود.

مســعود زردویان در نشست با دبیر
ســتاد توســعه فناوریهای آب و انرژی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
مدیران و مسئوالن مجتمع گازی پارس
جنوبی و مدیر پارک علم و فناوری استان
بوشهر ،با اشاره به جایگاه صنعت گاز در
کشــور و تبعات مثبت توسعهای و رفاهی
آن ،گفــت :هرچند تولید بخشــی از این
برنامه مدون اســت ،اما هیچگاه نباید از
بخشهای نگهداشــت و پشــتیبانی این
صنعت غافل شــد.وی ادامه داد :همسو
بــا این موضوع الزم اســت بــه جایگاه
پارکهای علــم و فناوری توجه و از این
ظرفیت به صورت ســاختارمند اســتفاده
شود تا از حاشیههایی که ممکن است در
سالهای آینده بر روند عملکرد تاثیرگذار
باشــد ،پیشگیری شــود .در صورتی که
روابط میــان بخشهــای مختلف فعال
در ایــن صنعــت ،ایجاد و ســازماندهی
شــود ،زیست بومی شــکل میگیرد که
خود ،نگهدارنده اســت و توانایی ارتقای
خــود را دارد.مدیر هماهنگــی و نظارت
بر تولید شــرکت ملی گاز ایران با اشاره
به اهمیت رویکرد اکوسیســتمی در این
حوزه اظهار کرد :به ارتباط شــرکتهای
دانشبنیــان با فعاالن باتجربه در صنعت

گاز و مجتمع گاز پارس جنوبی باید بیش
از پیش توجه شــود ،زیــرا این همکاری
و راهنمایــی میتوانــد در فرآیند تولید،
راهگشــای آنها باشد.زردویان یادآور شد:
در این اکوسیســتم همواره تالش شــده
ارتباط مناســبی با جوامــع محلی برقرار
شود و زیرســاختهای راه و حملونقل
و اشــتغالزایی از خدماتــی بــوده که با
اســتقرار صنایع گاز بــرای جوامع محلی
فراهم شده است و همراه با این خدمات،

به مســائل فرهنگی و آموزشــی نیز باید
توجه شود.وی تصریح کرد :افزون بر این،
پروژههای بزرگ صنعتی در کشور از این
نعمت الهی اســتفاده میکنند که مکران
چابهار معروفترین و جدیدترین آنهاست
و در آینــدهای نزدیــک بــه یک قطب
اقتصادی تبدیل میشــود .گاز و میعانات
گازی ،پایه و اساس فعالیتهای مجتمع
پارس جنوبی و پتروشــیمیهای فعال با
ارزش افزوده باال در این منطقه اســت و

تأسیســات نقاط مختلف کشور نیز از گاز
بهعنوان ماده نخســتین ،خوراک تولیدی
یا محرک تأمین انرژی استفاده میکنند.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت
ملــی گاز ایران در پایــان گفت :جایگاه
مجتمــع گاز پارس جنوبی در صنعت گاز
بسیار پررنگ است ،طوری که  ۸۵درصد
از گاز مورد نیاز کشور را تأمین میکند و
ظرفیت باال و نیاز عملیاتی کشور در این
منطقه ،عامل اصلی در تعیین آن بهعنوان

در همین حــال ،مدیر هماهنگی و
نظــارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران
گفت :شرکت ملی گاز و مجتمع گاز پارس
جنوبی در قطب اقتصادی کشــور همواره
در کنار شرکتهای دانشبنیان هستند و
از اقدامها و دستاوردهای این شرکتهای
سازنده استقبال میکنند.مسعود زردویان
در آیین گشــایش دوازدهمین نمایشگاه
صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی
در عسلویه ،اظهار کرد :وجود شرکتهای
توانمنــد ،ســازنده قطعــات و تجهیزات
و تأمینکننــده اقالم مــورد نیاز صنعت
عظیم گاز در کشــور ،فرصتی مناســب
برای افزایش توان و ظرفیت متخصصان
داخلی اســت.وی با اشــاره به تأمین و
اســتفاده از قطعات و تجهیزات داخلی در
پاالیشگاههای گازی کشور ،تصریح کرد:
مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون بیشترین
نیــاز خــود را در حوزه خریــد قطعات و
تجهیزات از ســازندگان و شــرکتهای
داخلی و پــارک علم و فنــاوری تأمین
میکنــد و امیدواریم این مهم با رشــد و
شــکوفایی بیشــتری تداوم داشته باشد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت
ملی گاز هدف از برگزاری این نمایشگاه
را تکمیل زنجیــره تأمین در این صنعت
عظیــم و معرفی شــرکتهای داخلی و
متخصصان ســازنده در قطب اقتصادی
پارس جنوبی اعالم کرد.

پرتوشیمی
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تولید پتروشیمی شهید تندگویان
از مرز یک میلیون تن گذشت

اخبار
کمک  ۴میلیارد ریالی پتروشیمی گچساران
به زلزلهزدگان سیسخت و دنا

شرکت پتروشــیمی گچســاران بهدنبال وقوع زلزله در مناطق

سیسخت و دنا ۴ ،میلیارد ریال به مردم این منطقه کمک کرد.

شرکت پتروشیمی

شهیدتندگویان ،با اجرای

پروژههای رفع تنگناهای تولید،
موفق به افزایش رکورد تولید

محصوالت «پلیاتیلن ترفتاالت»
شده و با مرور وضع پایدار

تولید در بهمنماه امسال تولید
این شرکت از مرز یک میلیون

تن گذشت و پیشبینی میشود
رکورد تولید ادوار شرکت که

مربوط به پارسال و حدود یک
میلیون و  80هزار تن است،
جابهجا شود

همزمــان با اجرای چنــد طرح رفع
تنگناهــای تولیــد و تعمیراتــی ،تا پایان
بهمنماه امســال تولید شرکت از مرز یک
میلیون تن گذشت.

بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل

از شــرکت پتروشیمی شــهیدتندگویان،
همزمان با اجــرای موفق پروژههای رفع
تنگناهای تولید در این شــرکت ،تولید در
این زنجیره پلیاتیلــن ترفتاالت به ۱۰۳
هزار و  ۹۷۵تن در بهمنماه امسال رسید.

بر این اساس ۱۰۰ ،درصد برنامه تولید در
پتروشیمی شــهیدتندگویان محقق شد و
تولید ایــن مجتمع از مرز یک میلیون تن
گذشت.شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان،
با اجرای پروژههای رفع تنگناهای تولید،

موفق به افزایش رکورد تولید محصوالت
«پلیاتیلــن ترفتاالت» شــده و با مرور
وضع پایــدار تولید در بهمنماه امســال
تولید این شــرکت از مرز یک میلیون تن
گذشــت و پیشبینی میشود رکورد تولید

ادوار شــرکت کــه مربوط به پارســال و
حدود یک میلیون و  80هزار تن اســت،
جابهجا شود.پتروشــیمی شهیدتندگویان،
بزرگتریــن تولیدکننده محصوالت مهم
و راهبــردی پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETو
اســید ترفتالیک خالص ( )PTAدر کشور
است .این شــرکت بهعنوان بزرگترین و
تنها تولیدکننده محصول زنجیره پلیاتیلن
ترفتاالت در صنعت پتروشــیمی کشــور
دارای ظرفیت تولید ســاالنه بیش از یک
میلیون و  ۵۸۷هزار تن محصول متنوع از
جمله گریدهای مختلف  PETاست.

مدیرعامل پتروشیمی دهدشت:

 ۶۵درصد پتروشیمی دهدشت با استفاده از توان داخل ساخته میشود
مدیرعامل پتروشیمی دهدشت با اشاره

پتروشیمیدهدشت

به سرعت گرفتن ساخت این طرح ،از افزایش

پیش از این قرار بود

بهکارگیری توان داخلی برای ساخت این طرح
خبر داد.

 ۵۰درصد ساخت داخل

به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از
ســتاد خبری دومیــن همایش و نمایشــگاه
تخصصی حمایت از ســاخت داخل در صنعت
پتروشیمی ،محمدرضا صاحبنسق در حاشیه
امضای قرارداد همکاری با دو شــرکت ایرانی
در حاشــیه این رویــداد تخصصــی ،گفت:
پتروشــیمیدهدشــتپیش از این قرار بود
 ۵۰درصد ســاخت داخل باشد که با شناسایی
توان شــرکتهای ایرانی ،پیشبینی میشود
این مقداربه ۶۵درصد برســد. وی با اشــاره
به پیشــرفت  ۲۰درصدی طرح پتروشــیمی
گچســاران ،افــزود :بیش از  ۱۰۰دســتگاه
سفارش داخل گذاشته شــده و سفارشهای
خارجی نیز منتظر تأیید سفارشهای ثبت شده
از سوی وزارت صمت است.به گفته مدیرعامل
پتروشیمی دهدشت ،این طرح تا آذر  ۱۴۰۱به
بهرهبرداری میرسد.در این نمایشگاه ،قرارداد
ســاخت راکتورهای پروژه با شرکت آذرآب،

باشد که با شناسایی

توان شرکتهای ایرانی،
پیشبینی میشود این
مقداربه ۶۵درصد
برسد

قــرارداد ســاخت columns و pressure
vesselsو rocess pبا شرکت فاتح صنعت
پتروپارس و قرارداد ســاختrefrigeration
unit با شــرکت نــارگان کســریوند امضا
شد.سفارشهای داخل این پتروشیمی تاکنون
برای شرکتهای مصنوعات فلزی سنگین و
دمافین ،عالوه بر راکتورها وتاورهای سفارش
داده شــده بــه شــرکتهای آذرآب و فاتح
صنعت ،سفارشگذاری شده است .

پتروشیمی خوزستان  ۷تفاهمنامه داخلیسازی امضا کرد
پتروشـیمی خوزسـتان همسـو بـا
سیاسـت داخلیسـازی و تولیـد گریدهـای
جدیـد محصـوالت خـود ،هفـت تفاهمنامه
همـکاری بـا شـرکتهای دانشبنیـان و
تولیدکننـدگان ایرانـی بـرای داخلیسـازی
امضا کـرد.
بـه گـزارش دانـش نفـت به نقـل از
سـتاد خبـری دومین نمایشـگاه و همایش
تخصصـی حمایـت از سـاخت داخـل در
صنعـت پتروشـیمی ،رضـا صالحاحمـدی،
مدیرعامـل پتروشـیمی خوزسـتان در ایـن
رویـداد تخصصی بـا هفت شـرکت ایرانی
تفاهمنامـه سـاخت امضـا کرد.پتروشـیمی
خوزسـتان با شـرکت نیـرو صنعـت عقیق
تفاهمنامـه سـاخت کاترهـای پلیمـر،
بـا شـرکت گسـترش فنـاوری خوارزمـی
تفاهـم تولیـد و تحویـل کاتالیسـتهای
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ریفرمینـگ خشـک ،بـا شـرکت همـگام
صنعـت ایسـتا اهـواز تفاهمنامـه طراحـی
و سـاخت الینرهـای کمپرسـور پیسـتونی
واحد منوکسـید و ساخت سـانتریفیوژهای
واحـد پلیکربنـات ،بـا شـرکت
برناصنعتتـوس تفاهـم خریـد کنتـرل
شصنعـت مدرن
ولـو و بـا شـرکت پژوهـ 
تفاهـم اسـتفاده از پلیکربنـات لنـز گریـد
پتروشیمی خوزسـتان در چراغ خودروهای
داخلـی امضـا کرد.ایـن پتروشـیمی کـه
تنهـا شـرکت تولیدکننـده پلیمرهـای
مهندسـی پلیکربنـات و رزیناپوکسـی
در کشـور اسـت ،همچنین در ایـن رویداد،
تفاهمنامههایـی بـا رایمـون سـورین
پـارت ،سـازنده پمپهـای مگنـت و
مکانیـکال سـیل و سازهگسترسـایپا امضـا
کر د .

به گزارش دانش نفت به نقل از پتروشیمی گچساران ،مصطفی
حیدریان ،مدیرعامل این شرکت درباره این کمکها اظهار کرد :این
کمکها در قالب تهیه آذوقه خوراکی ،پوشــاک ،پتو و موکت انجام
شده است.وی ادامه داد :همچنین  ۵هزار قوطی کنسرو ۵۰۰ ،تخته
پتــو و  ۳هزار مترمربع موکت با چهار دســتگاه کامیون به مناطق
زلزلهزده سیســخت ارسال شــد.مدیرعامل پتروشیمی گچساران
تصریــح کرد :این اقالم به ارزش  ۴میلیــارد ریال ،برای کمک به
زلزلهزدگان شهرســتان دنا و شهر سیسخت اســتان کهگیلویه و
بویراحمد به اداره کل مدیریت بحران استانداری ارسال شد.حیدریان
ضمن ابراز همدردی با مردم زلزلهزده سیســخت ،اظهار کرد :این
شرکت آمادگی الزم را برای ادامه کمکرسانی به این منطقه دارد.

افزایش  ۹۵درصدی درآمد پلیمر
آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در دوره  ۱۱ماهه منتهی به بهمن ۹۹
مبلغ  ۱۵۴,۷۳۶میلیارد ریال فروش محقق کرده که نســبت به دوره
مشابه پارسال با رشد  ۹۵درصدی همراه بوده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پلیمر آریاساســول،
این شــرکت در دوره  ۱۱ماهه منتهی به بهمن  ۹۹مبلغ ۱۵۴,۷۳۶
میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به دوره مشابه پارسال با
رشــد  ۹۵درصدی همراه بوده است .مبلغ فروش بهمنماه ۱۸,۵۳۷
میلیارد ریال محقق شــده که کاهش  ۱۴درصدی نســبت به ماه
گذشته دارد ،اما از میانگین مبلغ فروش در  ۱۰ماه گذشته  ۳۶درصد
بیشتر اســت .از نظر فصلی تاکنون بهترین عملکرد فروش شرکت
در فصل پاییز بوده و متوســط فــروش در دو ماه دی و بهمن ۱۱
درصد از میانگین پاییز باالتر بوده است.تناژ فروش بهمن نسبت به
ماه گذشته  ۶درصد کاهش داشته و مقدار کل تناژ فروش از ابتدای
ســال تا بهمنماه نسبت به دوره مشابه پارسال چهار درصد افزایش
نشــان میدهد .قیمت فروش محصوالت در مقایســه با بهمنماه
پارســال افزایش  ۱۵۰درصدی دارد.شــرکت پلیمرآریاساسول در
بهمنماه  ۸۶هزار تن محصول فروخته که  ۵۵هزار تن آن صادراتی
بوده است .میانگین فروش ماهانه امسال  ۹۱هزار تن است و فروش
 ۱۱ماه ســال  ۹۹رشد  ۴درصدی نســبت به مدت مشابه سال ۹۸
دارد.درآمد فروش آریا در ســهماه ابتدایی سال به ترتیب ۹۰۶ ،۷۳۴
و  ۸۳۸میلیارد تومان و در ســه ماهه دوم به ترتیب ۱.۱۷۱ ،۱.۱۷۴
و  ۱.۳۵۶میلیارد تومان بوده اســت .در پاییز ارقام فروش از مهرماه
برابــر  ۱.۵۶۳ ،۱.۶۰۳و  ۲.۲۱۴میلیــارد ثبت شــد .در دیماه هم
عدد  ۲.۱۶۷میلیارد تومانی و در بهمنماه نیز  ۱.۸۵۳میلیارد فروش
گزارش شــده اســت.میانگین قیمت پلیاتیلن آریاساسول در فصل
نخســت و دوم  ۹۹به ترتیب  ۱۰۳.۷۱۳و  ۱۵۸.۸۷۵ریال برای هر
کیلو بود که در فصل سوم به میانگین  ۲۴۱.۶۵۲رسید و در دیماه
با رشد  ۲درصدی نسبت به آذر ۲۶۲,۷۱۰ ،و در بهمن نیز ۲۴۵.۴۵۷
ریــال بود .قیمتهای کنونی نســبت به میانگین  ۱۱ماه امســال
افزایش  ۳۳درصدی دارد.

تقدیر از شرکت های برتر صنعت پتروشیمی
در حوزه مسئولیت اجتماعی

مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیر خانه مسئولیت اجتماعی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های برتر درحوزه مسئولیت
های اجتماعی تقدیر کرد.

آیین تقدیر از شــرکت های پتروشیمی که در حوزه مسئولیت
های اجتماعی موفق به کســب عناوین و رتبه های برتر شــدند روز
یکشــنبه  3اسفند ماه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.در
این آیین ،علی ربانی مشــاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیر خانه
مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اهمیت
مســئولیت اجتماعی در مسیر توســعه صنعت پتروشیمی اظهارکرد:
تدوین و ابالغ استراتژی حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی
در حال نهایی شــدن اســت .وی با بیان این که مسئولیت اجتماعی
منجر به تقویت برند می شــود گفت :بحث  CSRدارای کارکردهای
مختلفی اســت و سیاست های ارتباطی با ذینفعان باید هدفمند باشد
و در این مسیر اطالع رســانی به موقع از سوی شرکت ها می تواند
منجر به اثر بخشی بیشتری شــود.ربانی ادامه داد :باید فعالیت های
ما در بحث مسئولیت های اجتماعی در چارچوب سیاست های کالن
کشــور مورد توجه قرار بگیرد و شناخت درســت از مناطق در حال
فعالیت می تواند زمینه را برای تحقق مسئولیت اجتماعی فراهم کند.
ربانی افزود :تعداد گزارش های پایداری شــرکت های پتروشیمی به
نســبت سال گذشته  110درصد رشد داشــته و علیرغم اینکه تعداد
گزارش های پایداری شرکت های پتروشیمی 25درصد کل گزارش
واصله به دبیرخانه نفت را تشــکیل می داد بــه دلیل کیفیت باالی
گزارش های شرکت های این صنعت 45درصد از جوایز ویژه همایش
به شــرکت های پتروشــیمی تعلق گرفت که جا دارد از تالش های
مدیران محترم عامل ،روســا و کارشناسان و کارگروه های مسئولیت
اجتماعی شــرکت ها که به شــکل حرفه ای به نهادینه کردن این
مفهوم جهانی که نیاز جامعه امروز ما نیز می باشد تقدیر و تشکر شود.
همچنین انصاری دبیر اجرایی همایش هم ضمن تشــکر از برگزاری
جلسه و شــرکت های حاضر در همایش پنجم مسئولیت اجتماعی،
شــرکت های پتروشیمی را الگوی شرکت های فعال در صنعت نفت
در حوزه مسئولیت اجتماعی اعالم کرد و تداوم این روند رو به رشد را
با توجه به اقدام هایی که در دبیرخانه دنبال می شود خواستار شد.بر
اســاس این گزارش در پایان این آیین شــرکت های برتر در بخش
های مختلف معر فی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
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نهایتبیانصافی

وزارت نفت در پی انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر «دریافت حقوقهای وحشتناک و نجومی» از سوی کارکنان صنعت نفت اطالعی ه داد؛

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار برخی
اخبار نادرســت مبنی بر «دریافت حقوقهای وحشــتناک و
نجومی» از ســوی کارکنان صنعت نفت با صدور اطالعیهای
ضمن تکذیــب آمار و اطالعات و اعداد غیرواقعی منتشــره
در مورد حقوق و دســتمزد کارکنان صنعــت نفت ،تصریح
کرد :نهایت بیانصافی اســت اگر عدهای ناآگاهانه با توسل
به تفاوت حقوقــی کارکنان صنعت نفت و دیگر اقشــار به
دوگانهسازی میان «کارکنان جان بر کف» صنعت نفت اقدام
کنند.

در این اطالعیه آمده اســت :حقوق و دســتمزدها در
کشور بر اســاس رویههای قانونی و از سوی دستگاههای
مسئول تعیین میشود و هیچ دستگاه اجرایی در کشور قادر
نیست رأس ًا حقوق و دســتمزد برای کارکنانش تعیین کند،
با این وصف ،وضع حقوقی کارکنــان نفت که هم قانونی
اســت و هم مطابق رویه کلی حقوقی کشــور ،در بسیاری
مــوارد و با توجه به وضع ویژه مناطــق عملیاتی ،صعوبت
و خطرهــای ناشــی از فعالیت در مناطق بــد آب و هوای
عملیاتی و ســکوها ،ریسک باالی ســامتی و خطرهای
جانی مرتبط و سطح مســئولیتها ،تناسب ندارد و حتی با

اعمال ضرایــب مربوطه ،جبرانکننده زحمات خالصانه آنها
نیست .با این وصف حقوق بیشتر کارکنان صنعت نفت هیچ
قرابتی با اعداد موهوم و خیالی اعالمشــده از سوی برخی
افراد و رســانههای مغرض ندارد .ایــن اطالعیه میافزاید:
تصور نادرست و خطای محاسباتی برخی صاحبان تریبون و
رسانههایی که خود بدون هیچ حساب و کتابی از منابع مالی
سرشــار نهادهای خاص ارتزاق میکنند سبب شده است تا
با تفسیر ناشیانه مستندات لوایح بودجه ساالنه ،محل صرف
بودجه شــرکت ملی نفت و دالیــل اختصاص آن و بدون
آگاهی از اجرای عملیات وســیع صنعت نفت برای «حفظ
قدرت نفتی» جمهوری اســامی ایــران که در خط مقدم
جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد ،با دســتاویز قرار دادن
برخی ارقام و اعداد و ذهنیات نادرســت به تضعیف روحیه
سربازان اقتصادی کشور و تشویش افکار عمومی بپردازند.
اما مزید اطالع این عده متذکر میشــویم بودجه شــرکت
نفت و نیز دیگر دستگاههای دولتی از سوی مجلس شورای
اســامی تعیین و از سوی دیوان محاسبات کشور بهعنوان
بازوی نظارتی مجلس شورای اسالمی هم چگونگی صرف
بودجهها و تطابق آن با قوانین کشــور بررســی و بازرسی

میشود و خود دستگاهها دخل و تصرفی در تعیین آن ندارند.
متأسفانه مجری برنامه «سالم صبح بخیر» رادیو ایران در
روز چهارشنبه ششم اسفندماه در نهایت بیادبی و گستاخی
نســبت به وزیر محترم نفت و کارکنان زحمتکش صنعت
نفت با بیانی تمسخرآمیز سبب انحراف افکار عمومی شده
و در مورد اخیر تــاش میکند بدون هیچ مدرکی ذهنیت
مرفه بودن کارکنــان صنعت نفت را بهگونهای القا کند که
گویی آنان در ســایه نشســته و بدون هیچ زحمتی «مفت
بری» میکنند .کارکنان خدوم صنعت نفت بهعنوان موتور
اصلی اقتصاد کشــور هیچگاه بابــت «تولید ثروت ملی» و
تأمین ارز مورد نیاز کشور منتی نداشتهاند ،اما القای تصویر
«رفاهزدگی» یکی از شریفترین و نجیبترین اقشار جامعه
ایران که در بدترین شرایط اقلیمی و با کمترین رقم حقوق
و دستمزد نسبت به مشاغل مشابه صنعت نفت در منطقه و
جهان ،بیادعا و مخلصانه برای خدمت به ایران کمر همت
بستهاند ،رفتاری خالف مروت و اخالق است .توصیه ما به
جناب مجری که اینچنین علیه کارکنان نفت جوســازی
میکند این است که از استودیوی راحت خود خارج شده و
نیمروزی را مهمان همــکاران ما در مناطق عملیاتی نفتی

باشــند و آنگاه اگر توانستند شرایط کاری آنها را برای ی 
ک
ساعت تاب آورند ،در مقام مدعی سخن بگویند ،البته تردید
نداشته باشــند که همکاران ما برخالف ایشان رسم ادب و
احترام را به جای میآورند.
تمسخر کارکنان صنعت نفت ازسوی رسانه ملی مایه
تأسف و تعجب است

در همین حــال ،معاون توســعه مدیریت و
سرمایه انسانی وزیر نفت ،اعداد و ارقام منتشرشده
بهعنوان میانگین حقوق و دستمزد کارکنان رسمی
صنعت نفت در فضای مجازی را بهشدت تکذیب
کرد و در واکنش به لحن اهانتآمیز گوینده رسانه
ملی نســبت به وزیر و کارکنان نفت ،گفت :باید از
رسانه ملی تشکر کرد که تا این اندازه تالشهای
بیوقفه کارکنان صنعت نفت را در اوج تحریمها و
شیوع کرونا قدر نهاده است!
فرزیــن مینو در گفتوگــو با شــانا ،در واکنش به
انتشار اعدادی نجومی بهعنوان میانگین حقوق و دستمزد
کارکنــان صنعت نفت در فضای مجــازی و صحبتهای
صبح روز چهارشــنبه ،ششــم اســفندماه گوینده یکی از

دولت تدبیر و امید چقدر درآمد نفتی داشت؟

از سال  ۹۲تا پایان سال  ۹۸دولت تدبیر و امید  ۲۴۰میلیارد و  ۱۸۹میلیون دالر درآمد نفتی داشته است
از ســال  ۹۲تا پایان سال  ۹۸دولت تدبیر و امید  ۲۴۰میلیارد و
 ۱۸۹میلیون دالر درآمد نفتی داشته است.

در سال  ،۱۳۸۹درآمدهای نفتی  ۹۰،۱۹۱میلیون دالر بوده که
در ســال  ۱۳۹۰به  ۱۱۸۱۸۶۱میلیون دالر افزایش یافته اســت .در
سال  ۱۳۹۱به علت تحریم ها ،درآمدهای نفتی به  ۶۸،۰۵۸میلیون
دالر کاهش یافت که این روند کاهشــی ادامه یافت و به ۳۱۰۸۴۸
میلیون دالر در ســال  ۱۳۹۴رسید.سپس از سال  ۹۵روند افزایشی
پیدا کرده و به  ۶۵۰۸۱۸میلیون دالر در ســال  ۱۳۹۶رســید .اما به
علت تشــدید تحریم ها دوباره از سال  ۱۳۹۷روند کاهشی داشته و
به  ۲۹،۰۱۶میلیون دالر در ســال  ۱۳۹۸و در  ۴ماه ابتدایی سال ۹۹
به  ۱۳۸۳.۳میلیون دالر کاهش یافت .کل درآمدهای نفتی کشــور
شــامل نفت و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی در بازه زمانی ۹۲
تا رقم محاســبه شده برای  ۴ماهه اول سال  ۹۹بالغ بر  ۳۶۴میلیارد
و  ۴۹۸میلیون دالر بود که از این میزان ســهم دولت ( ۶۵.۵درصد)
 ۲۴۰میلیــارد و  ۱۸۹میلیــون دالر و همچنین ســهم  ۱۴.۵درصد
شــرکت ملی نفت  ۵۲میلیارد  ۶۵۲میلیون دالر تا پایان ســال ۹۸
گزارش شــد.طی سال های مورد بررسی ،باالترین درآمدهای نفتی
از محل صادرات نفت مربوط به ســال  ۱۳۹۰و پایین ترین مربوط
به سال  ۱۳۹۸اســت.با کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات
نفت ،ســهم  ۱۴.۵درصدی شرکت نفت از محل درآمدهای نفتی و
نیز سهم صندوق از صادرات نفت به طور نسبی طی سال های مورد
بررسی ،روند کاهشی داشته است .در مورد منابع حاصل از صادرات
نفت و گاز در بودجه سال  ،۱۳۹۹می توان بیان کرد ،کل درآمد ارزی

کشور حاصل از صادرات نفت برابر  ۱۸.۲۵میلیارد دالر و درآمدهای
ارزی صادرات نفت و گاز برابر با  ۲۲.۲۵میلیارد دالر پیش بینی شده
است.درآمد نفتی دولت از کل درآمدهای ارزی نفت برابر  ۱۱میلیارد
دالر می شود .درآمد صندوق توســعه ملی از کل درآمدهای نفتی،
معادل  ۸میلیارد دالر و شــرکت نفت با سهم  ۱۴.۵درصد برابر ۳.۲
میلیارد دالر اســت.در الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰منابع دولت حاصل
از صــادرات نفت و فرآورده های نفتــی برابر با  ۱،۹۹۲،۷۲۰میلیارد
ریال است.رقم فوق که ســهم دولت بوده معادل  ۶۵٫۵درصد کل
درآمد کشــور حاصل از صادرات نفت است .مابقی سهم وزارت نفت
به میزان  ۱۴٫۵درصد و ســهم صندوق توســعه ملی به میزان ۲۰
درصد است .بنابراین کل درآمد نفتی برابر  ۳،۰۴۲،۳۲۵میلیارد ریال
خواهد بود.با توجه به نرخ ارز اعالم شــده از ســوی رئیس سازمان
برنامه و بودجه برابر با  ۱۱۵٫۰۰۰ریال برای هر دالر ،با تقســیم در
آمد ریالی به نرخ دالر اعالم شده ،درآمد ارزی سال کشور حاصل از
صــادرات نفت برابر با  ۲۶میلیارد و  ۶۵۵میلیون دالر خواهد بود.اگر
درآمد ارزی سال کل کشور در  ۶۵٫۵درصد ضرب شود ۱۷ ،میلیارد
و  ۳۲۸میلیون دالر سهم دولت خواهد بود .به این ترتیب ،سهم ۲۰
درصدی صندوق توســعه ملی ،برابر با  ۵میلیارد و  ۲۹۱میلیون دالر
و ســهم  ۱۴.۵درصدی شرکت نفت برابر با  ۳میلیارد و  ۸۳۵میلیون
و  ۷۹۷هــزار دالر خواهد بود.مبنای درآمدهــای نفتی بودجه ایران
در الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۰با نفــت  ۴۰دالری و فروش روزانه
 ۲.۳میلیون بشــکه شامل صادرات و پیش فروش داخلی آن در نظر
گرفته شده است.

ترجمه و تدوین:وحید عرفانی،نویسنده و پژوهشگر
در حوزه سالمت /شرکت نفت فالت قاره

آسيبها و بيماري هاي شــغلي ناشي از دستگاه هاي

صنعتي در تمامي كشورهاي جهان بسيار گسترده است .هر
ساله در اين مورد رقمهاي بااليي نشان دهنده زيانهاي مالي
و جاني وارده بر جامعه ،گزارش ميشود .حوادث ،آسيبها و
بيماري هاي شغلي ناشي از دســتگاه ها در مراكز توليدي و
صنعتي بيشترديده ميشود .معموال دستگاه هايي كه امروزه
در صنعتي به كار گرفته ميشود ،به انواع و شكلهاي گوناگون
تقسيمبندي ميشوند و هر يك از آنها نيز تنوع خاص خود را
دارند .رعايت نكات بهداشتي و ايمني درهنگام كاربادستگاه
هاي صنعتــي ،دركاهش پيش آمدها و نيز افزايش ســطح
سالمت كاركنان بسيار اهميت دارد.

به طــور كلي الزم اســت كاركنان مراكــز صنعتي جهت
پيشگيري از بروز پيشآمدها و آسيبهاي شغلي ناشي از دستگاه
ها در صنايع ،به طور جدي اصول ايمني و بهداشــتي را در محيط
كارشــان رعايت كنند؛ به عبارت ســادهتر با رعايت اصول ايمني
ميتــوان مانع بروز حوادث و آســيبهاي ناگوار و از همه مهمتر
آسيب هاي ناشي از دستگاه ها در هنگام كار شد.
هنگامي كه پيشــاپيش علت حادثهاي را بدانيم ،تا اندازهاي
ميتوانيم از بروز آن جلوگيري كنيم .بهتر است براي پيشگيري از
بروز آســيبها و بيماري هاي شغلي ناشي از دستگاه ها ،به نكات
زير توجه شود.
توصیه های مهم:
• محیط کارتان را تمیز ومرتب نگه دارید .تمیز ومرتب بودن
محیط کار ،درپیشگیری ازبروز حوادث موثر است.
• از دستگاه ها به طور منظم و مرتب مراقبت شود.دستگاه
هايي كه به خوبي مراقبت شدهاند ،كمتر احتمال از كار افتادن دارند؛
اما دستگاهي كه درست نگه داري نشده است ،نه تنها ممكن است
از كار بيافتد ،بلكه خطرناك هم ميباشد .نگهداري خوب و كامل از
دستگاههاي صنعتي در جلوگيري از بروز آسيبهاي ناشي از آنها،
بسيار مهم اســت .به طور كلي اگر از دستگاهي در هنگام كار به
خوبي مراقبت و استفاده شود ،تا حدود زيادي از بروز تعداد حوادث
ناشي از آن در محيط كار كاسته خواهد شد.
• نگــه داري و مراقبت صحيح از دســتگاه هــا ،عالوه بر
پيشگيري از بروز آسيب هاي ناشــي از آنها در هنگام كاركردن،
باعث جلوگيري از به هدر رفتن وقت توليد ميشود .همچنين اين
كار موجب افزايش بهرهوري ،كمتر شدن تعمير و هزينههاي آن و
افزايش سطح ايمني انجام كار ميشود.
• ضروري اســت در مراكز صنعتي مقــررات و آييننامهاي
براي مراقبت منظم دســتگاه ها و نگه داري آنها در شرايط خوب
برقرار شود.
• كاركنان مراكز صنعتي به ياد داشته باشند كه با نگه داري
و مراقبت صحيح از دســتگاه ها ميتوانند ميــزان بروز حوادث و
آسيبهاي ناشــي از دســتگاه ها را در محيط كار كاهش دهند.

شــبکههای رادیویی که با ســخره گرفتن حقوق کارکنان
وزارت نفت و اهانت مســتقیم به وزیر نفــت همراه بود،
گفت :کارکنان عملیاتی صنعت نفت در سختترین شرایط
کاری از نظر آب و هوا ،دوری از خانواده و زندگی اقماری،
حملونقل پرریســک و ...بیوقفه مشغول فعالیت هستند،
بهطوری که حتی در تمام مدت شــیوع کرونا در کشــور،
لحظــهای جریان تولید و توزیع نفــت ،گاز و فرآوردههای
نفتی متوقف نشــده اســت؛ آنگاه یک گوینده در رسانه
ملــی چطور به خود اجــازه میدهد کارکنــان زحمتکش
صنعت نفت را به ســخره بگیرد و حقوق و دســتمزد این
کارکنــان را آن هم بر پایــه اطالعات کام ً
ال غلطی که در
فضای مجازی منتشر شده است ،دستاویزی برای شوخی
و تمســخر قرار دهد؟وی با بیان اینکــه تعصب و تالش
کارکنان صنعت نفــت برای درآمدزایــی ،افزایش امنیت
اقتصادی و ارتقای قدرت کشور در چانهزنیهای بینالمللی
بهویژه در ســالهای اخیر که کشور با سختترین شرایط
تحریمی روبهرو بوده اســت ،بر کســی پوشــیده نیست،
ادامــه داد :کارکنــان نفت تالش میکنند ســازمانهایی
امثال صداوســیما بتوانند با اتکا به درآمدهایی که صنعت

چگونه آسيبهاي

فراموش نشود كه بيشتر خطرات ناشي از دستگاه ها ،به علت عدم
مراقبت درست و تعمير آن است.
• با رسيدگي و تعمير منظم و پيوسته دستگاه ها و جلوگيري
از بروز هرگونه فرســودگي آنها ميتوان كمك فراواني به كاهش
بروز خطرات و آســيبهاي شغلي ناشي از دستگاه ها را در محيط
كار كرد.
• برطرف كردن علل نقص مكانيكي و فيزيكي دستگاه هاي
موجود در كارگاه ها ،يكي از مهمترين اقدامات اساسي در جلوگيري
از بروز پيشآمدها و افزايش بازدهي آنها است.
• كاركنــان مراكز صنعتي بايد قبل از شــروع بــه كار ،از
دستگاههايي كه با آنها سر و كار دارند ،بازديد كلي به عمل آورند.
همچنين هنگام استفاده از دستگاهها بايد از سالم بودن آنها اطمينان
حاصل كنند .ضروري اســت هرگونه نقص فني ،پيشآمد و عدم
تنظيم دستگاهها هرچه سريع تر به مسؤول كارگاه ها گزارش شود.
• بازرسيهاي ايمني و بهداشتي فراموش نشود.كارشناسان
ايمني و بهداشــت صنعتي در مراكز صنعتي بايد برنامهاي منظم
و دقيق براي انجام بازرســي و نظارت كامــل خود از كارگاهها و
دستگاهها ،به خصوص هنگام تميز كردن و سرويس دستگاه ها از
سوي كاركنان ،تنظيم كنند .در بازرسي و نظارت ايمني از كارگاهها،
بايد كنترل كامل تمام حفاظهاي دستگاه هاي صنعتي جدي گرفته
شود.
• ضروري اســت كارشناســان ايمني و بهداشت صنعتي
در بازديدهاي خــود از كارگاهها و محيطهاي صنعتي از وضعيت
محافظهاي دستگاه ها (نصب و سالم بودن آنها) اطمينان حاصل
كنند؛ همچنين چنانچه دستگاهها نياز به تميز كردن و يا در صورت
نياز بايد تعمير يا قطعهاي تعويض گردد ،سريعا اقدام الزم را انجام
دهند .الزم اســت خطاها ،حوادث ونقايص كار با هر دستگاهي از
سوي بازرسان ايمني و بهداشت صنعتي پيگيري شود.
• اصول ايمني را رعايت كنيد .با پيش بيني يك برنامه مدون
ايمني در مراكز صنعتي ميتوان از بروز خطرات ناشــي از دستگاه
ها تا اندازه زيادي پيشگيري كرد .در چنين برنامهاي ابتدا بايد انواع
خطرهاي دستگاه ها را به درستي شناسايي كرد.
• دســتگاههاي صنعتي بايد مطابــق معيارهاي ايمني و
ارگونومي طراحي شــود .فراموش نشــود كه حفاظت از كاركنان
مراكز صنعتي در هنگام كار با دســتگاهها ،بسيار ارزانتر از جبران
نتايج حاصل از آن است.
• ضروري اســت هنگامي كه دســتگاه جديدي براي يك
واحد صنعتي خريداري ميشود كاركنان آن واحد را به طور كامل
با اصول ايمني مربوط به آن دســتگاه آشــنا ساخت .به طور كلي
كاركنان مراكز صنعتي بايد در هنگام كار با دستگاهها و تجهيزات
همواره شعار «نخست ايمني» را به ياد داشته باشند.
• پيش از اســتفاده از هر دســتگاه صنعتــي ،آن را از نظر
نشانههاي خرابي يا فرسودگي بررسي كنيد .اگر سيم برق آن بريده،
آسيب ديده و رويهاش رفته و ريش ريش شده از نظر ايمني نبايد
از آن استفاده كنيد.

• در هنگام كار با دستگاه هاي صنعتي ،به ويژه
تراش و مته ،لباس كار چســبيده بپوشيد و آستين هاي
های خود را ببندید ،زيرا در هنگام انجام كار ممكن است
در بين تيغههاي دستگاههاي تراش و مته گير كند و ب
شدن دست فرد در دستگاه شود .اين امر ممكن است
آســيبهاي شديد و خطرناك مانند شكستگي استخ
شدن در دست فرد شود.
• از گــوش هاي خود محافظت كنيد.افــرادي
دســتگاه هايي كه با سرو صداي شديد و مداوم كار م
از وسايل ايمني پرده گوش (گوش ايمني) استفاده كن
گوشــيهاي مخصوص ميتوان تا اندازه زيــادي گ
سروصداي دستگاهها در امان نگهداشت.
• بهتريــن روش براي كاهش صدا در محيطه
محصور كردن دستگاه با قطعههاي پرسروصدا به وسيل
هادي(عايق) است .مواد عايق ،از انتقال صدا از يك ج
ديگر جلوگيري ميكند.
• با رسيدگي و تعمير منظم و پيوسته دستگاه ه
از بروز هرگونه افزايش غير عادي صدا و ارتعاش ،مي
زيادي به كاهش سروصدا در محيط كار كرد.
• نظافت دستگاهها را رعايت كنيد.تميز كردن دس
از استفاده ،از اقدامهاي اساسي است .توجه به نظافت د
تنها باعث از بين رفتن خطرات بدني ميشــود ،بلكه
در ايجاد ايمني ،موثر اســت .دســتگاههاي صنعتي ب
دستورات بهداشتي تميز شوند.
• الزم است تمامي تالش صرف بهبود بخشيدن
تميز كردن و سالم سازي آنها از وجود مواد آلوده و زيان
اندامهاي بدن ،به ويژه پوســت انجام گيرد ،تا بااين
آسيبها و بيماري هاي گوناگون ،مانند بيماريهاي پوس
كار تا اندازه زيادي جلوگيري شود.
• دســتگاهها بايد به گونهاي در محيط كار طر
شده باشند كه به آساني قابل تميز كردن باشند .اطراف
نبايد آلوده ،چرب وليز باشند .آب ،روغن و يا هر ماده ل
از اطراف و روي دســتگاهها پاك كرد .فاصله دستگا
ديگر موانع بايد به اندازهاي باشــد كه تميز كردن آنه
قابل انجام باشد.
• در صــورت آلودگي و كثيف بودن دســتگا ه
روغنها ،براده هاي فلزات و مواد شيميايي آنها را به ر
تميز كنيد تا از خراب شــدن آنها و نيــز بروز پيشآمد
جلوگيري كرده باشيد.
• مراقب دست هاي خود باشيد  .در هنگام كار با
صنعتي ،به خصوص دســتگاه هاي تراش و فرز از نز
دست به تيغه آنها خودداري شود.
• هنگام كار كردن دســتگاههاي صنعتــي ،از
ســطح كار با دست خودداري شود .دســتکشهاي ا
گونهاي انتخاب شــوند كه با خطرهاي احتمالــي در

گزارش
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حقوق و دستمزدها در کشور بر
اساس رویههای قانونی و از سوی
دستگاههای مسئول تعیین میشود
و هیچ دستگاه اجرایی در کشور
قادر نیست رأس ًا حقوق و دستمزد
برای کارکنانش تعیین کند

نفت ایجــاد میکند ،تولید محتوا کننــد و به حیات خود
ادامه دهند و الحق و االنصاف که رســانه ملی به خوبی
این زحمات را ارج نهاده اســت.معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انســانی وزارت نفت به ســازوکارهای ابداعی و
ضدانگیزشی کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
برای کاهش حقوق و دســتمزد کارکنان صنعت نفت نیز
اشاره کرد و گفت :زمانی که برخی نمایندگان مجلس ،با
بیتفاوتی و ســادهانگاری از کنار زحمات کارکنان صنعت
نفــت عبور میکنند و بدون توجه به انواع نامهنگاریها و
درخواستهای کتبی و شفاهی ما و بدون در نظر گرفتن
حساسیتها و ســختیهای کار کارکنان صنعت نفت ،در
برابر حقوق و دســتمزد نفتیها موضعگیری میکنند ،از
رسانه ملی چه انتظاری میتوان داشت؟مینو عنوان کرد:
وقتی میبینیــم نمایندگان مجلس در ســودای افزایش
حقوق و دستمزد و اختصاص انواع تسهیالت و معافیتها
ت علمی دانشــگاهها هستند و این روند را
به اعضای هیئ 
در کنار موضعگیریشــان علیه حقوق و دستمزد کارکنان
غیور صنعت نفت قرار میدهیم ،برایمان گاهی پرســیده
میشود که چه سازوکاری بر روند تصمیمگیریها حاکم
اســت؟وی در ادامه با اشــاره به اهانت مستقیم گوینده
رسانه ملی به شخص وزیر نفت ،ادامه داد :آقای مهندس

بیژن نامدار زنگنه نهتنها بهعنوان وزیر نفت ،بلکه بهعنوان
چهره سیاسی شاخص جمهوری اسالمی ایران که حدود
 ۳۰سال وزارت را در ســوابق خود دارد و نماد پاکدستی
و ســامت ،برند مدیریت تخصصی نفت و گاز در مجامع
بینالمللی انرژی از جمله اوپک و اعتبار مدیریتی در کشور
است ،ازســوی یک گوینده رادیو مورد اهانت قرار گرفته

اســت.به گفته معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی
وزارت نفت ،نهادینه شدن رفتارهای اهانتآمیز در کشور
به نفع هیچکس نیســت و بیشــک مراتب تأسف زمانی
بیشتر میشود که وزیری که نامش با پاکدستی و سالمت
و اعتبار گره خورده اســت ،مورد اهانت قرار میگیرد.وی
با یادآوری اینکه برخی گاهی فراموش میکنند که انتقاد

با اســتهزا و به سخره گرفتن تفاوت دارد ،افزود :در کمال
تعجب و تأسف ،نه تنها شاهد انتقاد نبودهایم ،بلکه اهانت
صورت گرفته نیز نه بر مبنای عملکرد ،بلکه با دســتاویز
کردن نام خانوادگی شــخص وزیر نفــت صورت گرفته
است.مینو با بیان اینکه وزارت نفت انتشار اکاذیب درباره
حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت و اهانت رسانه ملی

به کارکنان این صنعت و عضو هیئت دولت منتخب مردم
را بهشدت محکوم میکند ،خواســتار رسیدگی نهادهای
نظارتــی به این دســت از موضعگیریها شــد و گفت:
برخوردهایی از این دســت از جانب صداوسیما که عنوان
رســانه ملی را یدک میکشد ،کام ً
ال با منافع ملی مغایرت
دارد و بسیار دور از ادب ،انصاف و البته تأسفآور است.

ي شغلي ناشي از دستگاه ها را كاهش دهيد؟

ه دستگاههاي
ي مچ دست
ت لبه آستين
باعث كشيده
ت موجب بروز
خوان و زخمي

ي كه در كنار
مي كنند بايد
نند .با كمك
گوش ها را از

هاي صنعتي
ل ه ديواره غير
جسم به جسم

ها و جلوگيري
يتوان كمك

ستگاهها پس
دستگاهها ،نه
از نظر روحي
بايد مطابق با

ن دستگاهها،
نآور بر روي
روش از بروز
ستي ناشي از

راحي و نصب
ف دستگاهها
لغزنده را بايد
اه ها با هم و
ها به آســاني

هها،به ويژه با
روش مطلوب
دهاي ناگوار،

ا دستگاههاي
زديك كردن

ز تميز نمودن
ايمني بايد به
ر موقع كار با

دستگاههاي صنعتي ،متناسب بوده و هيچگونه خطر و آسيب براي
حركت انگشتان ايجاد نكند.
• بــراي جمع كــردن برادهها و ذرات فلــزات از اطراف و
روي دســتگاه و ميز كار ،از برس مخصوص استفاده كنيد .هرگز
نبايد از دســت هاي خود جهت انجام اين كار اســتفاده كرد؛ زيرا
عالوه بر زخمي شدن دســت ها توسط برادههاي فلزي ،احتمال
بروز آلودگيها و ابتال بــه بيماريهايي مانند كزاز را براي فرد به
وجود آيد.
• الزم است براي جلوگيري از بروز حوادث ناشي از برخورد
دســت با تيغه دســتگاهها ،هنگام تنظيم كار،بــه خصوص موقع
كاركردن با دســتگاه تراش و فرز ،دست ها را به اندازه كافي ازلبه
تيغه فرز يا دستگاه تراش دور نمود.
• هنگام كار با دســتگاه مته ،دستكش به دست نكنيد ،زيرا
ممكن است نوك انگشتان دستكش به تيغه مته گير كند ،در نتيجه
دست فرد به سمت دستگاه كشيده شود ،اين امر ممكن است باعث
قطع يا شكسته شدن انگشتان شود.
• برگزاري دورههاي آموزشــي را جــدي بگيريد.برگزاري
دروههاي آموزشي خاص ايمني و بهداشت ،به ويژه آشنايي كاركنان
مراكــز صنعتي با اصول ايمني و روشهــاي صحيح كاركردن با
دســتگاههاي صنعتي و نيز راههاي پيشــگيري از بروز خطرات و
آسيبهاي ناشي از دستگاهها در محيط كار الزم و سودمند است.
• به طور كلي اجراي برنامههاي تخصصي آموزش ايمني و
راههاي پيشــگيري از بروز بيماريها و آسيبها در صنعت ،بخش
مهمي از آموزشهاي عملي و مســتمر كاركنان در مراكز صنعتي
را شامل ميشود.
• ضروري اســت كاركنان را در استفاده درست و بيخطر از
دستگاهها آموزش دهيد .هنگام آموزش كاركنان بايد از اطالعات
ارائه شده توسط سازندگان دستگاهها استفاده شود.
• آمــوزش و بازآموزي كاركنان مراكز صنعتي بر انجام كار
مؤثر و ايمن ،بخش ضروري در توليد روزانه است .فراموش نشود
كه آموزش كاركنان در اســتفاده درســت از يك دستگاه ،يك بار
هزينه برميدارد ،اما جبران خطاها ،نواقص ،حوادث و پايين بودن
كيفيت ،صرف هزينه مداوم ميخواهد.
• ضروري است مســؤولين واحدهاي صنعتي ،با همكاري
واحد آموزش مركز جهت گســترش عادتهاي ايمني و راههاي
جلوگيري از بروز آسيبهاي ناشي از دستگاههاي صنعتي در محيط
كار به كاركنان خود كمك كنند ،البته اين امر به آموزش كاركنان به
منظور حفاظت از خود و آگاهي از خطرات كاري نياز دارد.
• در اجراي دروههاي آموزش براي كاركنان مراكز صنعتي
نكات زير را فراموش نكنيد:از سخنان و توصيههاي ساده ايمني و
بهداشتي استفاده نماييد .براي روشن شدن موضوع از طرح و شكل
استفاده كنيد .از واضح بودن كلمات و سخنان براي افراد اطمينان
حاصل نماييد .در آموزش كاركنان از نشانههاي بصري و كار عملي
اســتفاده كنيد .هنگام آموزش كاركان درباره طرز كار دستگاهها،
ازكاركنان و استادان ماهر در استفاده از آنها كمك گرفته شود ،به

ويژه از آنان بخواهيد كه روش كار درست و بي خطر با دستگاه را
به ديگران نشان دهند.
• اســتفاده از عينكهاي ايمني را فراموش نكنيد .رعايت
نكات بهداشتي و ايمني در سالمت چشم بسيار اهميت دارد .هنگام
سوراخ كردن اجسام .به ويژه اجسام شكننده عينك ايمني به چشم
بزنيد ،در غير اين صورت ممكن اســت برادهاي از جسم جداشده
وبه چشم برخورد كند ،در نتيجه باعث بروز آسيبها يا كوري شود.
• الزم اســت كاركنــان مراكز صنعتي بــراي محافظت
چشمهاي خود در هنگام كار با دستگاه هاي تراش و سنگ سمباده
و نيز در برابر بخار و قطرات مواد شيميايي قوي ،حتما از عينكهاي
ايمني استفاده كنند.
• مراقب ســيمهاي برق دســتگاهها باشيد.سيمكشــي و
رابطهاي برق دستگاهها ،از عوامل عمده بروز حادثه ناشي از برق،
به ويژه شــوك الكتريكي هستند .دستگاه درست نگه داري شده
يا سيمكشــي سالم ،كمتر موجب بروز آتشسوزي و ديگر حوادث
ميشود .همچنين احتمال برق گرفتگي فرد هم كمتر است.
• نظارت و مراقبت صحيح از سيمكشيهاي دستگاهها ،به
هدر رفتن وقت ناشــي از نقص دستگاهها را به حداقل ميرساند.
همه دســتگاههاي برقي در محيط هاي صنعتي بايد داراي سيم
اتصال به زمين باشند؛ بنابراين سيم اتصال به زمين متناسب ،براي
دستگاهها و وسايل برقي قراهم كنيد.
• هرگز به يك پريز يا يك سيم رابط ،دوشاخه چند دستگاه
را هم زمان وصل نكنيد .همچنين براي يك دستگاه برقي پرقدرت
(پروات) ،يا گرمازا از سيم رابط استفاده نكنيد.
• در مكانهايــي كه احتمال جمع شــدن گازهاي فرار و
آتشگير وجود دارد ،از دستگاهها و وسايل برقي استفاده نكنيد.
• به طور كلي الزم است به طور مرتب و منظم در بازديدهاي
خود از سالم بودن سيمكشيهاي دستگاه ها اطمينان حاصل كنيد.
• هنگام جوشكاري مراقب چشمان خود باشيد.پرتوها (مانند
اشعه ماوراي بنفش) ميتوانند موجب تورم و سوختگيهاي سطحي
قرنيه شــوند كه با نشانههاي درد شــديد ،قرمزي ،ريزش اشك،
خارش ،حســاس شدن به نور و ناراحتي ناشي از آنها بروز ميكند.
اين نشــانهها در زمان كار ،اگر از عينك حفاظتي و ديگر وسايل
ايمني استفاده نشود ،به مدت  6تا  12ساعت پس از تابش پرتوها
به چشمها ،خود را نشان ميدهد.
• جوشكاران ( برق يا اكسيژن) ،كساني كه از حرارت براي
بريدن و ذوب فلزها استفاده ميكنند ،كارگراني كه در صنايع بلور
و شيشهســازي كار ميكنند و به طور مستقيم به شيشه مذاب و
فلزهاي گداخته (كورهها) نگاه ميكنند ،بيشتر در معرض خطرهاي
ناشي از پرتوها قرار ميگيرند.
• ممكن است فرد جوشكار در اثر بي احتياطي و عدم دقت
كافي در هنگام جوشكاري آسيب هايي به خود و ديگر همكارانش
وارد آورد .الزم اســت در اين مورد از ســوي مسؤولين كارگاهها
يادآوريهاي الزم انجام گيرد.
• بسياري از ماسكهاي ايمني كه به وسيله جوشكارها به

كار برده ميشود ،محافظ كامل چشم در برابر پرتوها و جرقههاي
جوشكاري است؛ اما بي دقتي در استفاده از آنها ممكن است باعث
شود كه چشــمهاي جوشــكار در معرض درخشش و جرقههاي
جوشكاري قرار گيرد كه براي چشم خطرناك هستند .در نتيجه فرد
آسيب ديده پس از ترك محيط كار ،هنگام شب دچار درد ،خارش،
ســوزش ،ريزش اشك ،احساس جسم خارجي در چشم و حساس
شدن به نور ميشود .علت پيدايش اين ناراحتي ،سوختگي حاصل
از پرتو است كه از پرتو جوشكاري آشكار مي شود.
• هنگام جوشــكاري با برق ،بايد از ماســك محافظ چشم
با شيشــه استاندارد اســتفاده شــود ،در غير اين صورت پرتوها و
قطعههاي پرتاب شــده و داغ گل جوش ممكن است باعث بروز
زخم در چشم ها شود .ماســكهاي دستي و صورت بايد به طور
مرتب و منظم بازرسي شده و اطمينان حاصل شود كه هيچ نوري از
طريق سوراخهاي ايجاد شده در اثر سوختن عبور نميكند و پوشش
صافي شيشهاي آن درست ميباشد.
• در موقع زدودن سرباره از جوشها به وسيله تراشيدن ،بايد
چشم ها به وسيله عينك دوردار يا وسايل ديگر محافظت شوند.
• جوشكاري در محيط بسته ،به علت ايجاد گازهاي زيانآور
خطرناك است .در صورت لزوم بايد از هواكش استفاده شود.
• الزم است براي حفاظت چشم ديگر كاركنان در محيط كار
در برابر پرتو ماوراي بنفش ،محل جوشكاري را به وسيله ديوارهاي
مخصوص پوشاند.
• از تعمير و تميز كردن دستگاهها در حال كار ،خودداري
شــود.براي حفظ ســامت خود و جلوگيري از بروز حوادث ،از
روغنكاري ،تعمير و تميز كردن دستگاههايي مانند پمپ ،توربين،
اره برقي و دستگاه تراش كه در حال كار هستند ،خودداري شود.
بنابراين توجه داشته باشيد كه پيش از شروع به تعمير ،تميز كردن
و روغن كاري دستگاهها ،به صورتي مطمئن آنها را خاموش كنيد.
• بــه طور كلي در هنگام تنظيم دســتگاه هاي برقي در
كارگاههــا ،حتمــا آن را خاموش و برق آن را قطــع كنيد؛ زيرا
خامــوش كردن تنها كافي نخواهد بود .همچنين هيچ گاه نبايد
دســتگاهي را در حال كار كردن خاموش و روشن كنيد ،زيرا در
اين صورت به موتور آن آسيب وارد خواهد شد.
• محيط كار را به دســتگاه تهويه و مكش قوي و مناسب
مجهز سازيد.جريان مناسب هوا در محيط كار ،براي كار توليد و
ايمن ،بسيار مهم اســت؛ بنابراين داشتن دستگاه تهويه مناسب
براي محيط كار ضروري اســت .تهويه كافــي ،به كنترل مواد
خطرناك و جلوگيري از جمع شــدن گرمــا در كارگاهها كمك
ميكند.
• به طور كلي نصب دســتگاههاي تهويه و مكش قوي
به ميزان قابل توجه در ســطح كارگاههاي صنعتي براي خروج
گردو غبار ،ذرات فلزات و بخارهاي مواد ســمي از درون محيط
كار سودمند بوده و يكي از راههاي اساسي در پيشگيري از ابتال،
كاركنان به بيماريهاي تنفسي و سرطانها ،به ويژه سرطان ريه
است.

• با قراردادن منافذ تهويه در سقف يا ديوار مجاور كارگاهها،
دستگاه تهويه مطلوب و كافي ايجاد خواهد شد.
• در صورت افزايش ميزان بخارهاي ســمي و گرد و غبار
متصاعد شــده در هنگام كار ،بايد از دستگاه مكنده براي بيرون
راندن گرد و غبار ،گازهاي ســمي و براده حاصل از دســتگاهها
،مانند دستگاه سمباده از محيط كار استفاده كرد.
• مراقبت از دستگاههاي تهويه بايد به طور مرتب و منظم
انجام شــود؛ به عبارت ديگر الزم است دستگاه هاي تهويه در
محيط كار به صورت كيفي و كمي مورد بازرسي جديد قرار گيرند.
• در مقابل دســتگاهها درست بايســتيد.در هنگام كار با
دســتگاه هاي صنعتي مانند دستگاه هاي تراش و برش نبايد بر
روي كار خم شــد؛ زيرا همواره خطر پرش برادههاي حاصل از
تراش و برش قطعه كار ،به ويژه به ســوي چشم ها وجود دارد و
نيز موجب بروز آسيب ها و خطرهاي ديگر ميشود.
• آيا ميدانيد كه انجام شــوخيهاي بي جا و خطرناك در
محيط كار ،به خصوص در هنگام كار كردن با دســتگاهها ،يكي
از مهمترين عوامل بروز حادثه و آســيبهاي خطرناك و شديد
در صنعت است؛ به ويژه اين كه گاهي موارد به قيمت جان خود
و همكارانشــان ميانجامد .بنابراين الزم است كاركنان مراكز
صنعتي از شوخيهاي بيجا و حراكات نابهجا در محيط كار پرهيز
كنند.
• پيش از فشــاردادن هرگونه اسپري ،مطمئن شويد كه
قسمت خروجي مواد به طرف شما نباشد.
• دســتگاهها را به حفــاظ ايمني مجهز ســازيد.يكي از
بهترين راههاي پيشــگيري از بروز آسيب ها و خطرهاي ناشي
از دســتگاه ها ،به ويژه آســيبهاي چشمي ،نصب صفحههاي
شفاف پالستيكي مخصوص ،يا حفاظ روي آنها است تا از پرتاب
شــدن مواد و برادههاي فلزات به سوي چشم وديگر اندامهاي
بدن جلوگيري شــود .يك حفاظ مناسب و ايمن ،بايد از برخورد
دست با قطعات متحرك دســتگاه جلوگيري كرده و كار راحت
فرد را فراهم كنند.
• بهتر است حفاظ ،جزيي از دستگاه محسوب گردد .حفاظ
بايد به گونهاي بر روي دســتگاه نصب شــده باشد كه مزاحم
روغنكاري ،تعمير و تميزكردن دستگاه نشود؛ در غير اين صورت
بــراي انجام تعمير يــا روغن كاري بايد حفــاظ را از جاي خود
برداشــت ،كه در اين حالت بيشتر كاركنان آن را دوباره در جاي
خود قرار نميدهند.
• به طور كلي حفاظ نبايد براي فردي كه با دســتگاه كار
ميكند مشكلي ايجاد نمايد؛ زيرا در اين صورت او آن را از روي
دســتگاه برميدارد؛ در نتيجه از حفاظ به نحو مطلوب اســتفاده
نميشود.
• نصب حفاظ در جلوي دســتگاهها ،بــراي جلوگيري از
پاشيدن روغن و ديگر تدابير بهداشتي و ايمني ،موچب ميشود
كه مواد شيميايي كمتر با بدن تماس پيدا كند .هرگز نبايد هنگام
كار با دستگاهها حفاظ آنها را كنار گذاشت.

• در هنگام كار با دستگاه ،حفاظ بايد از نفوذ اندامهاي بدن
به قسمتهاي خطرناك دستگاه جلوگيري كند.
• هرگز نبايد حفاظ دســتگاه ،خود منبع بروز خطر باشد.
قبل از كار كردن با دســتگاههاي صنعتي اطمينان حاصل كنيد
كه ميلهها ،چرخ ،غلطكها ،چرخ دندهها و ديگر قسمتهاي آنها
داراي حفاظهاي مناسب هستند.
• جنس حفاظ دستگاهها بايد از نوع محكم و با استقامت
انتخاب شــود تا در برابر آتش و مواد خورنده (اســيدها و قلياها)
مقاوم باشد.
• محافظ دســتگاه را بايد به طور منظم و مرتب بازرسي،
تميز نموده و در صورت نياز آن را تعمير و يا تعويض كرد.
• از دستگاهها درست استفاده كنيد.اگر از هر دستگاهي در
هنگام كار كردن ،درست استفاده شود تا اندازه زيادي از بروز تعداد
حوادث ناشي از دستگاهها در محيط كار كاسته خواهد شد .دقت
در هنگام كار كردن با دســتگاهها و محافظت از آنها ،از وظايف
مهم كاركنان شاغل در مراكز صنعتي به شمار ميرود.
• عدم دقت در اســتفاده صحيح از دستگاههاي صنعتي،
يكي از همگاني ترين داليل بروز حوادث رايج در صنعت است.
• فردي كه در محيط صنعتي با دســتگاهها كار ميكند ،بايد
كامال با روش كاركردن آنها آشــنا بوده و نيز اجازه اســتفاده از اين
دستگاه ها را از مسؤول آن واحد دريافت كرده باشد؛ به عبارت ديگر
كاركنان مراكز صنعتي جهت جلوگيري از بروز آســيبهاي ناشي از
دستگاهها و خراب شدن آنها ،بايد پيش از كار كردن با اين دستگاهها
به خوبي آنها را بشناسند و نيز با طرز كارشان آشنايي كافي پيدا كنند.
• اســتفاده نادرست از دســتگاههاي صنعتي ميتواند به
كاهش سرعت كار ،توقف كار ،بروز آسيب و حوادث بيانجامد.
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اخبار
آمادگی بهداشت و درمان آغاجاری جهت
مقابله با موج جدید کرونا

رییـس بهداشـت و درمـان صنعت نفـت آغاجاری گفـت  :تاکنون

مـوردی از کرونای انگلیسـی در این منطقه شناسـایی نشـده اسـت.

بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی بهداشـت و درمـان صنعـت
نفـت آغاجـاری ؛ در پـی شـیوع مجـدد بیمـاری کرونـا در اسـتان
خوزسـتان ،دکتـر فریـد خـدری رییـس ایـن مرکـز بـا اشـاره بـه
آمادگـی بیمارسـتان گفـت  :تاکنـون مـوردی از کرونای انگلیسـی در
ایـن منطقـه شناسـایی نشـده اسـت.
وی افـزود  :بـا راه انـدازی مرکـز ایمـن تشـخیصی و مراقبـت
هـای بهداشـتی سلامت شـاغلین در مرکـز سلامت کار ،مراجعـه
بیمـاران مشـکوک و مبتلا بـه کرونـا را بـه درمانـگاه امام رضـا ( ع)
منتقـل کردیم.
دکتـر خدری بـه فعالیـت درمانگاه 16سـاعته تنفسـی و مراجعه
بیمـاران تنفسـی بـه ایـن درمانـگاه اشـاره کـرد و گفـت  :درمانـگاه
بیمـاران تنفسـی واقـع در خیابـان بهداشـت را که با همکاری شـبکه
بهداشـت و درمـان شهرسـتان امیدیـه راه انـدازی کردیم بـه صورت
 16سـاعته در حـال شناسـایی بیمـاران مشـکوک و مبتلا بـه کرونـا
مـی باشـد و تسـت گیـری  PCRنیـز در همیـن درمانـگاه انجام می
شود.
رییـس بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت در خصـوص فعالیـت
اورژانـس بیمارسـتان شـهید ایرانپـور افـزود :تریـاژ ایـن بخـش بـه
صورت شـبانه روزی در حال شناسـایی و جداسـازی بیماران تنفسـی
از سـایر بیمـاران مـی باشـد و ضمن ثبت عالئـم مراجعیـن  ،بیماران
مشـکوک تنفسـی را بـه سـالن مخصـوص بیمـاران تنفسـی هدایـت
مـی نماید.
عضـو سـتاد مبـارزه بـا کرونـای شهرسـتان امیدیه بـه وضعیت
بیمـاران بسـتری اشـاره و بیان کـرد :بخش بسـتری کرونـا از ابتدای
شـروع پاندمـی کرونـا تـا کنـون در حـال پذیـرش و خدمـت رسـانی
بـه بیمـاران مشـکوک و مبتال بـه کرونای شـرکتی و بومیـان منطقه
است.
دکتـر خـدری بخـش داخلـی زنـان را نیـز بخـش جایگزیـن
بسـتری کرونـا ذکـر کـرد و گفـت :در حـال حاضـر از لحـاظ تخت و
امکانـات و تجهیـزات مـورد نیاز در وضعیـت مطلوبی هسـتیم و کادر
شـریف درمـان با تلاش مجموعه پشـتیبانی و تـدارکات از این لحاظ
دغدغـه ای ندارند.
دکتـر خـدری شـیوع ویـروس کرونـای انگلیسـی را در اسـتان
خوزسـتان نگـران کننـده توصیـف کـرد و تصریـح کـرد  :تاکنـون
مـوردی از کرونـای انگلیسـی در ایـن منطقه شناسـایی نشـده اسـت
امـا آمادگـی کامل جهـت مدیریت ایـن بیمـاری را نیـز داریم،فعالیت
برنامـه ریـزی شـده مرکز مدیریـت بحـران (  )EOCاز  8صبح تا 10
شـب ،پاسـخگویی بـه سـواالت کرونایـی مـردم و ثبت نـام کارکنان
شـرکت هـای نفـت و گاز منطقه در سـامانه نوکرونا از دیگـر اقدامات
است.
رئیـس بهداشـت و درمـان آغاجـاری از تالش یکسـال گذشـته
کادر درمـان منطقـه آغاجاری تشـکر کـرد و گفت :بجـز لطف خداوند
هیـچ پـاداش دیگـری نمی تواند ایـن همه تالش و زحمـت را جبران
نمایـد و مـا قدردان زحمـات تک تک همـکاران توانمندمان هسـتیم.
عضـو سـتاد مبـارزه بـا کرونـای شهرسـتان امیدیـه عوامـل
تشـدید کننـده شـیوع بیمـاری کرونـا را مورد توجـه قـرار داد و تاکید
کـرد :کاهـش رفـت و آمدهـای شهرسـتانی ،فاصله گـذاری فیزیکی
و اجتماعـی ،عـدم شـرکت در تجمعـات  ،عـدم برگـزاری مراسـمات
شـادی و شـیون  ،زدن مرتـب ماسـک و شستشـوی مکـرر دسـت
هـا از مناسـب تریـن راه هـای کاهـش انتقـال ویـروس مـی باشـند
کـه امیدواریـم مـردم شـریف ایـران بخصـوص مـردم شـهید پـرور
خوزسـتان بـه ایـن نـکات توجـه نماینـد.

آمادگی بیمارستان نفت آبادان در مقابله با
موج جدید بیماری کرونا

دکتـر کهـن گفـت  :بـا مـوج جدیـد بیمـاری تعـداد مراجعیـن

بـه اورژانـس تنفسـی  60درصـد افزایـش داشـته ولـی تاکنـون مورد
کرونای انگلیسـی در جمعیت تحت پوشـش ما مشـاهده نشـده اسـت.

بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومـی بهداشـت
ودرمـان صنعـت نفـت آبادان؛دکتـر نسـرین کهـن رییس بیمارسـتان
نفـت آبـادان ،در مـورد شـرایط موجـود در مـوج جدید بیمـاری کرونا
گفـت :در چنـد روز گذشـته ،مراجعیـن بـه اورژانـس تنفسـی مـا 60
درصـد افزایـش یافتـه امـا خوشـبختانه تاکنون هیـچ مـوردی از نوع
جدیدویـروس در جمعیـت مـا مشـاهده نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره اینکـه تعـداد زیـاد مراجعـه کننـدگان قرنطینـه
خانگـی میشـوند  ،افزود  :در کلینیـک تخصصی تنفسـی روزانه تعداد
 20الـی  30نفـر مراجعـه مـی کنند.
رییـس بیمارسـتان صنعـت نفت آبـادان تصریح کـرد  :در حال
حاضـر  8بیمـار در بخـش کرونـای  1بیمارسـتان بسـتری و تحـت
نظـر هسـتند،یک مـورد بیمـار بدحال بـه بخـش مراقبت هـای ویژه
بیمارسـتان 17شـهریور انتقال داده شـد.
دکتـر کهـن اظهـار داشـت  :عمـل هـای جراحـی الکتیـو
غیراورژانـس تـا اطلاع ثانـوی کنسـل شـده و فقـط عمـل هـای
اورژانـس و ضـروری انجـام مـی شـود،از نظـر دارویـی خوشـبختانه
کمبـود نداریـم و امـا در مـورد نیـروی انسـانی کمبود نیروی پرسـتار
هسـت .
رییس ّبیمارسـتان صنعـت نفت آبادان بیان کـرد  :ما در آمادگی
کامـل بسـر مـی بریـم و ان شـااهلل در زمـان تعطیلات نـوروزی نیز
آمادگـی الزم را خواهیـم داشـت،آنکالی هـای مدیریتـی الزم برنامـه
ریـزی شـده و مرخصـی هـای کلیه نیروها تـا کنترل مـوج بیماری و
اعلام شـرایط عادی لغو شـده اسـت.

تاکیدمدیرعاملسازمانبررعایتپروتکلهایبهداشتی
مدیرعامل ســازمان در پی شیوع مجدد بیماری

کرونا به ویژه در اســتان خوزستان در دهمین جلسه
هفتگی که روز  2اســفندماه با حضور روسا و مدیران
ستادی و روســا دو منطقه اهواز و شمالشرق بصورت
ویدیو کنفرانس برگزار شــد به رعایت پروتکل های
بهداشتی تاکید کرد .

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و
درمــان صنعت نفت  ،در ابتدا جلســه دکتر پیمان
فریدنیــا رییس ســامت کار و  HSEســازمان ،
گزارشــی از تعداد مراجعه بیماران بستری و سرپایی
مبتــا به کرونــا و افزایش آن ارائه و ســپس در
خصوص بروز رسانی دستورالعمل ها و نظارت دقیق
در مناطق مباحثی را مطرح کرد.
دکتر جهانبخش امینی رییس امور بازرسی و
رســیدگی به شکایات به ادامه ارائه گزارش بازرسی
از مناطق پرداخت که در پایان مدیرعامل ســازمان
ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته خواســتار
نظارت دقیق تر و بازرسی دوره ایی جدید از مناطق
شــد.در ادامه دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت و
درمان صنعــت نفت اهواز با اعالم روند افزایشــی
تعــداد مراجعین کووید  19نســبت بــه هفته های
گذشــته گفت  :عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

و دســتورالعمل هــا منجر به قرمز شــدن برخی از
شــهرهای استان خوزستان شــده و میزان ورودی
بیماران را به بیمارستان  2الی  3برابر کرده است .
وی افــزود  :در حــال حاضر چهــار بخش
اورژانس تنفسی  ،کووید  1و  2و  ICUکووید با تمام
توان مشغول به خدمت رسانی به بیماران مشکوک

و مبتال به بیماری کووید هستند.
دکتر سید مهدی هاشمی مدیرعامل سازمان با
اشاره به بروز احتمالی پیک چهارم در کشور خواستار
رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی در مناطق به
ویژه اســتان خوزستان شد و گفت  :برای کنترل و
جلوگیری از شیوع مجدد بیماری کووید  19تمامی

دســتورالعمل ها بروز رســانی و در اختیار مناطق و
شــرکت های نفتی قرار بگیرد و نظارت در تمامی
مراکز انجام شود.
امیر قائم پناه مدیرمنابع انسانی سازمان از راه
اندازی بخش  PCRعسلویه در این هفته خبر داد .
دکتر پرهام صالحی رییس بهداشــت و درمان
صنعت نفت شمالشرق که بصورت ویدیو کنفرانس
در این جلسه حضور داشت در خصوص روش های
اســتفاده بهینه از ظرفیت ها در منطقه و تخصیص
بودجه مبتنی بر گــزارش عملکرد مباحثی را مطرح
کرد و مقرر شــد در جلسه هفته آینده هم در این
خصوص بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.
علیرضا فارســیان رییس فنــاوری اطالعات
و ارتباطــات ســازمان در خصوص متصل شــدن
( )paperlessبهداشت و درمان صنعت نفت تهران
در واحد تصویربرداری و آزمایشــگاه گزارشی ارائه
کرد.مهندس بهنام سمیع مدیر مهندسی و ساختمان
هــم در خصوص پیگیری پیشــرفت پــروژه های
عمرانی اهواز و گچســاران موضوعاتی را مطرح و
مقرر شــد از سوی مدیرعامل ســازمان با مدیریت
مناطق نفت خیز جنوب روند تحویل پروژه پیگیری
شود.

 60درصد افزایش تعداد بیماران و مراجعه کنندگان به اورژانس تنفسی در نیمه دوم بهمن ماه
تعداد بیمــاران و مراجعه کنندگان بــه اورژانس
تنفسی در نیمه دوم بهمن ماه بیش از 60درصد افزایش
داشــته اســت ،از  18بهمن ماه  99که به یکباره با موج
جدید این بیماری مواجه شــدیم  ،با  4بخش اختصاصی
کووید ) 19اورژانس تنفسی  ،کووید  1و 2و  ICUکووید)
مشغول ارائه خدمت به جامعه بزرگ صنعت نفت هستیم .

دکتر دهقان با بیان اینکه تریاژ در تمام مبادی
ورودی بیمارستان بزرگ نفت اهواز و مراکز سالمت
خانواده انجام می شــود گفت  :در تمام واحد های
تریاژ با تب ســنجی و اخذ شــرح حــال مختصر ،
شناســایی و افتراق بیماران تنفسی از سایر بیماران
انجام شــده و ضمن ثبت عالئم مراجعین  ،بیماران
مشــکوک و دارای عالئــم تنفســی را به منطقه
خاکستری و یا اورژانس تنفسی هدایت می کنند.
وی با اشــاره به موج جدیــد بیماری کرونا در
اســتان خوزستان گفت  :از  18بهمن ماه  99که به
یکباره با موج جدید این بیماری مواجه شــدیم  ،با
 4بخش اختصاصی کووید ( 19اورژانس تنفســی ،
کووید  1و 2و ICUکووید) مشــغول ارائه خدمت به
جامعه بزرگ صنعت نفت هستیم .
وی تصریح کــرد  :تعداد بیمــاران و مراجعه
کنندگان به اورژانس تنفسی در نیمه دوم بهمن ماه
بیش از 60درصد افزایش داشته است  ،تعداد موارد
بســتری در همین بازه ی زمانی بیش از  40درصد
و تعداد بیماران بخــش ICUکووید نیز بیش از 60
درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کــرد  :در حال حاضر بیمارســتان
بــزرگ نفت اهواز بیش از  60تخت بســتری را به
بیماران کووید اختصاص داده اســت که در صورت
تدوام عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط
مردم و افزایش مراجعین با عالئم تنفســی  ،بخش
ســوم عمومی کووید و بخش  ICUکووید 2هم راه
اندازی خواهد شد .
وی افــزود  :با ابالغ معاونت درمان دانشــگاه
جندی شــاپور اهــواز در حال حاضــر فقط اعمال

جراحی اورژانسی قابل انجام است.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در
خصوص آزمایشــگاه  PCRبهداشت و درمان اهواز
که آزمایشگاه اصلی تشخیص کووید می باشد گفت
 :از شــهریور ماه  99که این آزمایشگاه کار خود را
آغاز نموده است تا کنون بیش از  3500تست PCR
انجام شــده اســت .میزان انجام این تست در نیمه
دوم بهمن ماه نســبت به نیمــه اول بهمن بیش از
 2برابــر افزایش یافته و روزانه بیش از  80تســت
به تشخیص پزشکان اورژانس از مراجعین با عالئم
تنفســی گرفته می شود که از این تعداد بیش از 50
درصد موارد نتیجه تست ها مثبت اعالم شده است.
نمونه گیری تســت  PCRهمــه روزه در اورژانس
تنفســی بیمارســتان بزرگ نفت اهواز انجام شده
و پاســخ تســت ها در کمتر از  24ساعت از طریق
پیامک به مراجعین اعالم می گردد.
دکتر دهقان در خصوص فعالیت مراکز سالمت

خانواده بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز اظهار
داشــت  :در مراکز ســامت خانواده فراخوان های
فعال پزشــکی خانواده متوقف شده و پیگیری های
بیماران پرخطر (مانند بیماران مبتال به بیماری های
قلبی  ،فشــار خون ،دیابــت و  ) ...به صورت تلفنی
توسط پزشک و پرستار انجام میگیرد.
وی گفت  :در حال حاضر در کل مراکز سالمت
خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز به طور
میانگین روزانه  1600نفر ویزیت می شــوند که با
تریاژ صحیح و اخذ شــرح حال مختصر از مراجعین
تالش می شــود مراجعین تنفســی شناسایی و به
منطقه خاکستری هدایت شــوند .جهت خانم های
باردار نیز گروه های مجازی تشکیل شده تا مسائل
و مشکالت ایشان توســط مامای مجرب پیگیری
شود تا نیاز به مراجعه حضوری نباشد  .واکسیناسیون
کودکان نیز در دو مرکز بهداشــتی اختصاصی کوی
ملت و امام رضا (ع) انجام میشــود و در دیگر مراکز

بــا هماهنگی قبلی و در ســاعات خلوت تر مراجعه
صورت می گیرد.
وی تاکید کرد  :در دو مجتمع سالمت خانواده
شــهدای نفت و کارون که به صورت شبانه روزی
فعال می باشــند ،عــاوه بر خدمــات اورژانس و
پزشــکی خانواده  ،کلینیک هــای تخصصی اصلی
مانند قلب  ،داخلی  ،چشــم و ارتوپدی نیز با فواصل
زمانی مشــخص برقرار می باشــند .مراکز سالمت
خانواده زیتون  ،نیوســاید  ،لشکر و کوت عبداله نیز
به صورت  16ساعته فعال می باشند.
وی اظهار داشت  :مجتمع تخصصی سالمت
خانواده کارون از سوی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز به عنوان یکی از مراکز پذیرش بیماران
ســرپایی کووید  19انتخاب شده و در این مرکز به
بیماران غیر شرکتی نیز خدمات ارائه می گردد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در
خصوص تیم های واکنش سریع بهداشتی نیز گفت
 :پس از اتمام پیک ســوم بیماری کرونا به ســبب
کاهش مــوارد مثبت این بیمــاری  ،فقط یک تیم
واکنش سریع بهداشتی فعال بود  ،اما با شروع پیک
چهــارم و افزایش مراجعات بیماران  ،در حال حاضر
 4تیم واکنش سریع بهداشتی فعال بوده و گندزدایی
محیــط کار و زندگی مبتالیان و ارائه آموزش های
بهداشتی الزم را انجام می دهند.
دکتر دهقان با بیان اینکه در بحران کووید 19
 ،کادر درمانی بویژه پزشــکان و پرســتاران با تمام
قوا در صــف اول مقابله و مبارزه بــا این بیماری
قرار داشته اند گفت  :کادر درمانی برای کنترل این
بیماری جان برکفانــه و ایثارگرانه تالش کرده اند
بهترین و باکیفیت ترین خدمات درمانی را به جامعه
بزرگ صنعت نفت ارائه کنند .امیدواریم بازنشستگان
فرهیخته و شــاغلین پرتالش و سختکوش صنعت
نفت و خانواده های ایشــان بــا رعایت حداکثری
پروتکل های بهداشتی ما را در مدیریت این بیماری
یاری نمایند.

واکسیناسیون کرونا به زودی آغاز می شود
مشــاور اجرایی مدیرعامل سازمان
بهداشــت ودرمان صنعــت نفت اعالم
کرد :به زودی وا کسیناسیون پیشگیری
از کرونا در بیمارســتان نفت تهران آغاز
می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی
بهداشــت ودرمان صنعت نفــت ،رضا
شــهرامی با بیان این مطلب افزود :در
برنامــه واکسیناســیون  ،گــروه اول
کادردرمــان  ،مرحله دوم گروه های پر
خطر و افراد ســن بــاال و بعد هم به
ترتیب ،این واکســن باید به همه افراد
زده شــود و اینکه واکسیناســیون برای
همه انجام شــود بسیار اهمیت دارد زیرا
موجب کنترل بیماری می شود.

دکتر شهرامی تاکید کرد :صحبت
های مختلف راجع به کشــور ســازنده
واکسن  ،بحث های حاشیه ای است که
نبایــد به آنها اهمیت داد و این مســائل
نباید ،واکسیناســیون را در کشــور به
تعویق بیاندازد.
این فوق تخصص مراقبت های
ویژه در بیمارســتان نفت تهران خاطر
نشــان کرد :نکته ای که وجود دارد این
اســت که ریسک واکســن  ،بیشتر از
ریســک مصرف داروهای کرونا و ابتال
به این بیماری نیســت .ضمن اینکه هر
واکســنی که تولید شــده اســت حتما
امتحان شده و مراحل تست را گذرانده
است  .شــهرامی گفت :واکسنی که

درایران توزیع می شــود ،در چند کشور
دنیــا تایید شــده اســت و ســازمان
غذاودارو کشــور نیز تایید کرده است .
البته ناگفته نماند هریک از واکســن ها
که وارد شــود و در کشــور ساخته شود
حتما از نظر کارایی های پزشکی تست
شده است و بعد به مرحله واکسیناسیون
عمومی مــی رســد .وی تصریح کرد:
اکنون با وزارت بهداشت ودرمان برای
آغازواکسیناسیون هماهنگ شده است و
ســهمیه الزم تعلق گرفته است و سعی
می شود ،واکسیناسیون در صنعت نفت
نسبت به بقیه ارگان ها دیرتر نباشد و به
زودی واکسیناسیون در صنعت نفت نیز
آغاز می شود.

گفتمان
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دکتر تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت متن تبیین کرد:

نگاهصفریاصدبهنقشآفرینی
شرکتهای داخلی و خارجی در
طرحهاینفتیراهگشانیست
پرسش درباره طرح توسعه میدان نفتی آذر که هماکنون

آماده بهرهبرداری رسمی است ،زمینهســاز گفتوگو درباره

تسریع توسعه کمک کرده ،یا از سرعت توسعه کاسته است.
پس از آن چطور؟

از زمانی که بهعنوان مدیرعامل شرکت متن منصوب
شــدم ،عمده کار شرکت مهندســی و توسعه سروک آذر بر
تکمیل واحد فرآورش مرکــزی میدان آذر متمرکز بود ،زیرا
پیشتر تولید زودهنگام میدان محقق شده بود .آنچه شخص ًا
در بازدیدها و نشستهای مستمر شاهد بودهام کار مبتنی بر
اصول حرفهای ،نظم خوب ،اســتفاده از سیستمهای روزآمد
بــرای مدیریت و کنتــرل پروژه و در مجمــوع عملکردی
حسابشده در آذر بوده است ،بهویژه که این میدان از بسیاری
جهات در نوع خود از اولینها بهشــمار میرود .همین ویژه
بودن میدان ،نیاز به کاالها و تجهیزات ویژ ه را اجتنابناپذیر
میکرد که تأمین آنها در شرایط تحریم بسیار سخت بود و با
تدابیر ویژه و صرف زمان و هزینه قابلتوجه امکانپذیرشد.

ســال  ۹۸با مشکالت ناشــی از سیالبها آغاز شد و
تنگ شــدن حلقه تحریمها هم محدودیتهای ویژه خود را
به همراه داشت .ساخت  Skid Mountedآزادگان جنوبی از
این حیث که با جذب ســرمایه خارجی همزمان با تحریمها
عملیاتی شد حائز اهمیت است ،اما نقدهایی هم با محوریت
چرایی حضور بخش خصوصی خارجــی در بهرهبرداری از
تأسیسات باالدست نفت بهدنبال داشت .بگذارید به بیش از
یک قرن پیش برگردیم؛ زمان کشــف نفت که انگلیسیها
گفتند ما برای شما نفت تولید میکنیم و بابتش فالن مقدار
میپردازیم .حاکمیت وقت هم بررسی کرد و پیش خودشان
گفتند تا االن کل درآمد کشــور از ق َِبل بیچاره کردن مردم
هرچقدر بوده ،به همین اندازه و چهبسا بیشتر به درآمدهایمان
اضافه میشود .بعدها ایران شاهد تحوالت اجتماعی زیادی
شــد و نفت بهقدری تعیینکننده بود که حتی علمای دینی
برای روشــن کردن اذهان مردم ،سعی میکردند درباره حق
و حقوقشان نســبت به نفت آگاهی ایجاد کنند ،اما موضوع
اینجاســت که اگر عدهای یک روزی نشستهاند و به فالن
ی ما نفت تولید کن ،حاال هم
شرکت خارجی گفتهاند تو برا 
از این ســمت بوم افتادهایم و گاهی اصرار داریم همه کارها
را خودمان انجام دهیم .به تواناییهایمان نگاه نمیکنیم ،به
خرد جمعی اعتقاد نداریم و کوچکترین حرفی هم زده شود،
سریع برچسب بیاعتقادی به تولید داخل میزنیم! در حالی
که نگاه صفر و صدی راهگشا نیست .آقای وزیر (نفت) روز
بهرهبــرداری از این پروژه گفتند «این نخســتین بار پس از
ملی شدن صنعت نفت است که یک واحد فرآورشی ازسوی
بخش خصوصی ســاخته شده و ازســوی خود این شرکت
بهرهبرداری میشــود» .ما در این پروژه گفتیم چه اشکالی
دارد یک شرکت خارجی بیاید ،دانش و فناوری ساخت واحد
پیشســاخته فرآورش نفت را به کشــور بیاورد ،به ما نفت
فرآورششــده تحویل دهد و در ازای خدماتش پول بگیرد.
پروژه اجرا شــد و تا االن از محل این واحد فرآورشی ،حدود
 ۲۵میلیون بشــکه نفت فرآورش شده و بیش از  ۱.۳میلیارد
دالر برای کشــور درآمدزایی شده است .روزی که ترامپ از
برجام خارج شــد ،یک پیچ و مهره در این پروژه بهکار نرفته
بود ،اما اســفند  ۹۷آن را به مدار آوردیم .پروژه بدون اینکه
هزینهای کنیم ،طی هشت ماه عملیاتی شد و تا زمانی هم که
در مدار نیامد ،هیچ پرداختی به ســرمایهگذار خارجی صورت
نگرفت .طبق قرارداد ،پرداختی ما به سرمایهگذار  ۱.۲۸دالر
به ازای هر بشکه بوده که فرآیند پرداخت پس از بهرهبرداری
آغاز شــد و تاکنون حدود  ۳۰میلیون دالر پرداخت کردهایم.
 ۳۰میلیون دالر پرداختی در برابر  ۱.۳میلیارد دالر درآمدزایی.

مالی در سال  ۹۴شتاب گرفت ،اما در مجموع طرحهای توسعهای

ملیمان بهکار گرفتیم و با کمترین ریســک و هزینه ،برای کشور

دیگر طرحهای در حال اجرای شرکت مهندسی و توسعه نفت
میشود .مدیرعامل شرکت متن در گفتوگو با خبرنگار شانا از
پایان ســاخت خط لوله طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک
خبر میدهد و میگوید « ۱۰تا  ۱۵پمپ ساخت داخل تا پایان
سال تحویل طرح خواهد شد» .دکتر تورج دهقانی با تأکید بر
اینکه این طرح ملی با تکیه کامل بر ظرفیتهای ایرانی پیش
میرود ،معتقد است نباید نسبت به نقشآفرینی شرکتهای
داخلی و خارجی در اجرای طرحهای صنعت نفت ،نگاه صفر یا
صدی داشت .او خلعید پیمانکار چینی طرح توسعه آزادگان
جنوبی را تصمیم درســت و مؤثر مجموعــه نفت میخواند و
درباره هزینه  -فایده احداث واحد پیشساخته فرآورش نفت
در این میدان مشــترک توضیح میدهد .به پرسشــم درباره
ن یادآوران پاســخ میدهد و با اشاره به ادامه روند نصب
میدا 
پمپهای درونچاهی در یاران شمالی ،یادآوری میکند اهمیت
نصب پمپها از این جهت است که در صورت موفقیت کامل،
میتوان به استفاده از آن بهعنوان راهکاری در بعضی از دیگر
از چاههای غرب کارون هم تکیه کرد .مدیرعامل شرکت متن،
به خاک خوردن برخی ایدهها پشت سد جنجالهای سیاسی
اشــاره میکند و درباره برخی «نتوانســتن»ها هم میگوید
«برای شناسایی نقاط ضعف و قوتمان و رفع چالشها ،راهی
جز خودانتقادی منطقی نداریم» .او با طرح این ســؤال که آیا
هیچوقت فکر کردهایم چرا تا پیش از این ،ورق نیس ()Nace
در صنعت یکصد و اندی ســاله نفت ایران بومیسازی نشده
بود؟ ادامه میدهد «این سؤال تنها یک نمونه است ،اما شاید
اگر بتوانیم به آن پاســخ درستی بدهیم ،بســیاری دیگر از
سؤالهایی که در ذهنمان مطرح است نیز پاسخ داده شوند».

طرحتوســعهمیدان آذردر آستانهبهرهبرداریرسمیاست.

بهعنوان کارفرمــا ،عملکرد صورتگرفته در این طرح را چگونه
ارزیابی میکنید؟

درســت است که روند توسعه این طرح پس از تزریق منابع

ما در اوج تحریم ،توان و ســرمایه خارجی را در خدمت منافع

میدانهای نفت و گاز کشور اغلب در زمان تعیینشده به سرانجام

هزاران میلیون دالر درآمد ایجاد کردیم .حاال نوع برخی برخوردها

توسعه آذر ،کاری بزرگ و ستودنی است که باید به آن
بها داده شــود .در این شکی نیست .فراموش نکنیم شرکت
نروژی که طرح جامع توسعه ( )MDPاولیه میدان آذر را ارائه
داد ،بیش از  ۶ســال زمان برای توســعه این میدان در نظر
گرفتــه بود .اما اگر بخواهیم کالن بــه موضوع نگاه کنیم،
بــا تجربههایی که تا امروز اندوختهایــم و توانی که در این
سالها در ساخت داخل و پیمانکاری بهدست آوردهایم ،طرح
توسعهای نباید بیش از پنج سال طول بکشد و اگر هم موانعی
در این مسیر وجود دارد ،بهطور حتم قابلرفع است .باید این
باور شــکل گیرد که میتوان در کوتاهمدت میدان را توسعه
داد و وقتی باور شکل گرفت ،باید ملزومات آن را فراهم کرد.
توســعه ملزوماتی دارد ،اما ما اغلب یا با هم ه موارد سیاسی
برخــورد میکنیم یا بهدلیل ناتوانی در شــناخت قابلیتها،
توانمندیها و نیازمندیهای واقعی ،قادر به برقراری ارتباط
مناســب میان آنها نمیشویم .همین موضوع سبب میشود
بهطور نمونه توسعه یک میدان دو دهه طول بکشد.

که در جریان طرح بسیاری از ایدهها در کشور ،فارغ از بررسی آن

نمیرسند .فکر میکنید چرا؟

منظورتان آزادگان جنوبی اســت؟ شما به سهم خود در این

میدان چه کردید؟

فرآیند توســعه این میدان از سال  ۹۴به شکل جدی
کلید خورد و تا ســال  ۹۷ظرفیت تولید روزانه میدان از ۲۶
هزار بشکه به  ۱۴۰هزار بشکه افزایش یافت و پیشرفت طرح
از  ۱۰درصد به  ۶۵درصد رسید .نخستین واحد پیشساخته
فرآورش نفت کشــور هم با سرمایهگذاری خارجی در کمتر
از هشــت ماه در این میدان راهاندازی شــد .میتوان شتاب
توسعه یک میدان را در بازههای زمانی مختلف بررسی کرد
و با توجه به فراز و فرودهای عملکرد در این بازههای زمانی،
نتیجه گرفت چه تصمیمهایی و در چه برهههایی چگونه به

با این پروژه را در سطح گستردهتری تعمیم دهید .اینگونه است
که چه تأثیری در منافع ملی و کســب درآمد برای افزایش رفاه

مردممان دارند ،تنها فضایی برای برچســب زدنهای سیاسی

درســت میشود و بســیاری از طرحها و پروژهها پشت س ّد این

جنجالهای سیاسی خاک میخورند.

متوجهم .برای نمونه عدهای همچنان معتقدند پیمانکار
چینی نباید از طرح توســعه آزادگان جنوبی کنار گذاشــته
میشد.
به نظرم خلعید پیمانــکار خارجی آزادگان جنوبی در
ســال  ۹۳یکی از بهترین تصمیمهای وزارت نفت و شرکت
ملی نفت ایران بوده اســت .روند پیشرفت طرح پس از این
تصمیم ،صحت این ادعا را بهخوبی نشان میدهد.
حاال که صحبت از چینیها شد ،از یادآوران هم بگویید .بیش

از چهار سال از پایان فاز نخست توسعه این طرح میگذرد .هنوز

به ازسرگیری کار و ادامه فرآیند توسعه توسط پیمانکار چینی امید
هست؟

بلــه .مذاکرات در این باره جدیتر شــده .به هر حال
باید در نظر داشت سطح مراودات ایران با بعضی از کشورها
و شــرکتها ایجاب میکنــد گاه متغیرهــای مختلفی در
سطوحی فراتر از نفت در تصمیمگیریها دخیل باشد ،وگرنه
طرح توســعه یادآوران بهدلیل مشترک بودن میدان از جمله
طرحهایی است که مهندس زنگنه و دکتر کرباسیان همواره
بر معطل نشــدن آن تأکید داشتهاند .ما نیز در این سالها با
بعضی از اقدامها توانستیم ظرفیت تولید این میدان را تا ۱۵
هزار بشکه در روز افزایش دهیم.
گفتیدمشکلاینجاستکهگاهیهم همواردراسیاسیمیکنیم.

شاید هم ه موارد سیاسی هست.

به هر حال صنعت نفت بهدلیل اثرگذاری بسزایی که
در اقتصاد کشــور دارد با سیاست آمیخته است ،اما مشکل
اینجاست که گاهی رویکردهای تخصصی و معمول صنعت
را دستاویزی برای بازیهای سیاسی قرار دهیم .برای نمونه
بارها شــنیدهایم به آنها که دنبال همکاری با شــرکتهای
خارجی هســتند میگویند غــربزده و به جریــان مقابل،
میگویند کاســبان تحریم ،در حالی که مشخص است چه
جاهایی میتوانیــم تنها با اتکا به خود پیــش برویم و چه
جاهایــی نمیتوانیم .نباید نگاه صفر و صد داشــت .تلفیقی

ما امروز در طرح انتقال نفت
خام گوره به جاسک ،شاهد
سهم بیش از  ۹۵درصدی
ساخت داخل هستیم ،یعنی
سعیشده ظرفیتهای موجود
در کشور در زمینه ساخت
ورق ،لوله ،پمپ ،شیرآالت
و ...تا حد ممکن به کار گرفته
شود
از این دو راهگشاســت .بسیاری از اوقات هم نقش شناخت
مســئله و برخورداری از دانش رویارویی با آن نادیده گرفته
میشــود .برای نمونه آیا کســی تا به حال از خود پرسیده
است چرا در صنعت نفت ایران که بیش از یک قرن قدمت
دارد و صنعت فــوالد هم حدود نیم قــرن ،ورق  Naceبا
استانداردهای بینالملل هیچگاه بومیسازی نشده بود؟ این
سؤال تنها یک نمونه است ،اما شاید اگر بتوانیم به آن پاسخ
درستی دهیم ،بسیاری دیگر از پرسشهایی که در ذهنمان
مطرح است نیز پاسخ داده شوند.
دانش و توان الزم برای ساخت آن در کشور نبوده؟

بهطور حتم بوده.

یعنی سالهای پیش هم سازندگان ایرانی توان ساخت آن را

داشتهاند؟

بله .اگر از آنها خواسته میشد ،میتوانستند .بعدها آقای
سبحانی (مدیرعامل وقت شــرکت فوالد مبارکه اصفهان)
گفت ما پیش از این تنها فروشــنده محصوالت فوالدی به
صنعت نفت بودیم و با چنین سفارشهایی روبهرو نمیشدیم.
شاید هم ب ه دلیل منافع حاصل از واردات.

اینطور باشد کاالهای دیگر هم بومیسازی نمیشود.

به نظر شما دلیلش چه بوده است؟

بســیاری از مواقع ،نه صحبت از نتوانستن است و نه
پای مافیایی در کار اســت؛ تنها مســئلهها حلنشده باقی
میمانند زیرا متولیان کار ،شناخت و اشراف کافی نسبت به
مسئله ندارند .نمونههایی از این دست هم زیاد است .گاهی
در جاهایی که با توانســتن فاصله بسیار داشتهایم ،سرمان را
باال گرفتهایم و شــعار «ما میتوانیم» سر دادهایم؛ گاهی تا
رســیدن به مقصد یک قدم بیشتر نبوده ،اما آن یک قدم را
برنداشتهایم.
در این دوره چطور بومیسازی ورق  Naceکلید خورد؟

در سالهای  ۹۵و  ۹۶قراردادهایی برای تأمین لولههای
طرح گوره جاســک امضا شده بود و طبق عرف همیشگی،
شرکتهای لولهسازی ورق مورد نیاز را از خارج تامین کرده
بودند .حتی مقــداری ورق هم تحویل گرفته بودند ،اما یک
ســالی میشد که شــرکتهای خارجی از دادن ورق امتناع
میکردنــد و طرح بهدلیل نبود لوله متوقف شــده بود .باید
راهکارهای موجود را بررسی میکردیم .یک راه ،توقف کامل
طرح بود .یک راه ،عدول از ســرویس استاندارد بود که تیم
کارشناسی ما را از تبعات کار با سرویس شیرین در این طرح

برحذر داشت .راه سوم ،فکر کردن به تولید داخلی ورق بود.
در اوج ناامیدی به گزینه سوم فکر کردیم ،زیرا بهطور طبیعی
وقتی به عقب نگاه میکردیم میگفتیم حتم ًا امکان ساخت
آن نبوده که تا االن بومی نشــده اســت ،اما در آن شرایط،
تنها راه ممکن بود .گروهی از کارشناســان شرکت مأمور به
شناسایی و بررسی ظرفیتهای داخلی شدند .نشستهایی
با شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد اکسین و ...برگزار
شد .مشاوران هم به کمک آمدند .در مجموع سعی و خطای
زیادی رخ داد و ســرانجام اوایل سال  ۹۸این نتیجه برایمان
قطعی شد که میتوانیم ورق با استاندارد  Naceرا در داخل
بســازیم .نگرانی بعدی ما ضرورت انجام سریع کار و نیاز به
ظرفیتهای باال در تولید ورق و لوله بود که خوشبختانه در
این زمینه هم با پیگیریهای شــخص آقای وزیر که اواخر
پارســال هم بازدیدی از فوالد اکسین داشتند ،شرکتهای
ســازنده برای تولید در ظرفیتهای باالتــر اعالم آمادگی
کردند .زمانبندی ،حمل ،آزمون و تحویل لولهها هم با دقت
مدیریت میشد .به این موارد بهعنوان عملکرد شخصی اشاره
نمیکنم .از تیم کارشناسی خبرهای حرف میزنم که کار را
بهخوبی میشناسند و شاید همین سبب شد طرح با سرعت به
مسیر خود ادامه دهد .میخواهم بگویم بسیاری از مسائل حل
نمیشوند ،چون گاهی کار دست کاردان نیست.
تا االن چند کیلومتر خط لوله ساخته و نصب شده؟

ساخت همه خط لوله مورد نیاز تقریب ًا به پایان رسیده و
 ۹۰۰کیلومتر از خطوط لوله هم جوشکاری شده است .پاسخ
این پرسش در خرداد  ،۹۸صفر کیلومتر بود.
یعنی ساخت و نصب این خط لوله در کمتر از دو سال عملیاتی

شده .درست است؟

دقیق ًا .مسیرسازی ما مهر  ۹۸کلید خورد .حتی تا بهمن
 ۹۸فقط  ۱۶کیلومتر خط لوله جوشــکاری شده بود و امروز
حــدود  ۹۰۰کیلومتر .فقط در دیماه امســال  ۲۵۰کیلومتر
لولهگذاری انجام شــد .در نظر بگیریــد همه این فعالیتها
در سختترین شــرایط تحریمی و همینطور شیوع کرونا
در کشور انجام شــده است .حتی اگر ورق را از خارج تأمین
میکردیم ،با سرعت کنونی کار برابری نمیکرد .برای همین
اســت معتقدم با تجربههایی که تا به امروز از محل اجرای
طرحها و پروژههای مختلف صنعت نفت حاصل شــده ،باید
بتوان طرح توســعهای را در کمتر از پنج سال به ثمر نشاند.
مغزافزار ،سختافزار و نرمافزارهای الزم به این منظور ،همه
موجود است.
ساخت پمپها و احداث مخازن ذخیرهسازی در چه مرحلهای

است؟

در زمینه تأمین پمپهــا باوجود بعضی از مخالفتها
با واگذاری ساخت آنها به شــرکتهای ایرانی بهدلیل نبود
تجربه پیشین ســاخت در این مقیاس ،با تأکید وزیر نفت و
پیگیری ایشان ،کار به پمپسازان داخلی واگذار شد .تاکنون
هم یک دستگاه ســاخته ،آزمایش و به کارگاه حمل شده و
در حال نصب اســت و طبق برنامه تا پایان ســال  ۱۰تا ۱۵
پمپ به طرح تحویل داده میشود .پیشرفت در بخش احداث
مخازن هم حدود  ۴۰درصد است و اخیراً کار سرعت بیشتری
گرفته .در اردیبهشــت یا خرداد سال آینده دو مخزن به مدار
میآید ،ضمن آنکه تمهیداتی اندیشیده شده که بارگیری نفت
امکانپذیر باشد.
پس طبق وعده ،بهزودی انتقال نفت خام از گوره به جاسک

امکانپذیر میشود؟

همه تالشمان بر همین هدف متمرکز است.

با توجه به این حجم فعالیت انجامشــده و در دست اقدام،

ظرفیت سازندگان ایرانی را چگونه ارزیابی میکنید؟

ما امروز در طرح انتقال نفت خام گوره به جاســک،
شاهد ســهم بیش از  ۹۵درصدی ساخت داخل هستیم.
یعنی سعیشــده ظرفیتهای موجود در کشور در زمینه
ســاخت ورق ،لوله ،پمپ ،شــیرآالت و ...تا حد ممکن به
کار گرفته شود .حمایت از توان ایرانی در این طرح نیازی
به تبلیغ ندارد ۳۵ .پیمانکار و مشاور ایرانی و بیش از ۵۰۰
تولیدکننده و ســازنده داخلی در طرح انتقال نفت گوره به

جاسک با نفت همکاری میکنند ،اما میخواهم تأکید کنم
کیفیت حرف نخست را میزند.
ما در قبال کاری که به سازنده داخلی واگذار کردهایم
مسئولیت داریم و البته خوشبختانه اغلب شاهد نتایج خوب
حاصل از این اعتماد بودهایم ،اما سازندگانی هم داشتهایم
که بدون رعایت حداقلهای استانداردی در ساخت کاالی
مورد نیاز ،مصاحبه میکنند و میگویند نفت از ما حمایت
نمیکند .نفــت با همه توان و در نشســتهای متعدد و
فشرده ،نظارت و بررسی اســتانداردها و کیفیت کاالها و
تجهیزات را مدنظر قرار داده است.
بارها گفتــهام اگر زمانی تجهیزی بهواســطه عدم
کیفیت ساخت در طرح یا پروژهای مشکلساز شود ،صرف ًا
یک طرح یا پروژه دچار مشــکل نشده ،بلکه باور و ایمان
به صنایع داخلی و توان سازندگان ایرانی خدشهدار میشود
که تبعات آن ،هزاران برابر بیشتر از پیشآمد یک اشکال
فنی اســت .گاهی یک اشتباه سبب میشود ناگزیر شویم
تا همیشــه آرمانهایمان را در پســتو پنهان کنیم و البته
خوشحالم اغلب فعاالن حوزه ساخت تجهیزات و قطعات
نسبت به این حساسیت واقفاند.
عملکرد مجموعه خود را چطور ارزیابی میکنید؟

در ســالهای اخیر تالش شد تا حد امکان طرحها
و پروژهها مطابق زمانبندیهای هدفگذاریهایشــده
پیش بــرود .در آزادگان جنوبی ظرف کمتر از دو ســال،
ظرفیت تولید روزانه نفت به  ۱۴۰هزار بشــکه رسید ،آن
هم با یکسوم هزینه در طرحهای مشابه .نخستین واحد
پیشســاخته فرآورش نفت با ســرمایهگذاری خارجی در
دوران تحریم در این میدان راهاندازی شــد .نیروگاه غرب
کارون تکمیل و عملیاتی شــد .در یاران شــمالی تاکنون
 ۶پمپ درونچاهی نصب شــده و بــا نتایج خوبی همراه
بوده؛ نصب چهار پمپ دیگر هم در حال اجراست .اهمیت
نصب پمپها از این جهت اســت که در صورت موفقیت
کامل ،میتوان به اســتفاده از آن بهعنــوان راهکاری در
دیگر چاههای غرب کارون هم تکیه کرد .خط لوله گوره
جاســک هم که تقریب ًا نهایی شــده و فاز نخست طرح
بهزودی تکمیل میشود .در این طرح برای بهرهمندی از
ظرفیت شرکتهای ایرانی نشستهای بیشماری برگزار
و بررسیهای کارشناسانه زیادی انجام شد که نتیجه آن را
امروز شاهدیم .حفظ محیطزیست بهویژه تاالب هورالعظیم
هــم از اولویتهای متن بوده که بــا آبگیری حداکثری
این سرمایه ارزشــمند محقق شده است .عملیات اجرایی
میدانهای ســپهر و جفیر ،آبان و پایدار غرب و یاران هم
در قالب قراردادهای جدید نفتی در دســت اجراست .البته
کارهایی هم هست که دلم میخواسته به سرانجام برسد و
نرسیده؛ مانند طرح احداث مخازن راهبردی گوره و امیدیه.
بهویژه مخازن گوره که در شرایط اخیر کشور هم نیاز بود
و با توجه به پیشــرفت طرح ،میتوانستیم آن را در مدت
یک سال به مدار بیاوریم .به هر حال برای شناسایی نقاط
ضعف و قوتمان و رفع چالشهــا ،راهی جز خودانتقادی
منطقی نداریم.
تکلیف توسعه چنگوله مشخص شده است؟
در شرف دریافت مجوزهای مربوطه است ،اما تاکنون
ابالغ نشده.
بــا توجه به نهایی شــدن مذاکرات بــا اویک ،این
مجموعه را گزینه مناسبی برای توسعه چنگوله میدانید؟
اویک و شرکت مهندســی و توسعه سروک آذر در
توسعه میدان آذر ،دانش ،تجربه و شناخت بسیار خوبی به
دست آوردهاند و منطق ایجاب میکند با توجه به امکانات
و تجهیزات این شرکت در آن منطقه ،همین گروه ،توسعه
میدان چنگوله را در دســت بگیرد .البتــه معتقدم باید در
شرایط رقابتی ،قرارداد حرفهای مبتنی بر منافع ملی امضا
شــود .گروه حرفهای خوبی در این مجموعه ایجاد شــده
اســت و باید از این فرصت به بهترین شکل و با شرایطی
که منافع دو طرف را تأمین کند ،بهرهمند شد.
هانیه موحد
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OPEC’s 8th International Seminar Postponed to 29-30 June 2022
The Organization of
the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
has postponed its 8th
International Seminar
until next year due to the
COVID-19 pandemic.
The Seminar, originally
scheduled for 16-17
June 2021, will now be
held on 29-30 June 2022
at the Hofburg Imperial Palace in Vienna,
Austria.
OPEC Secretary General,
HE Mohammad Sanusi
Barkindo, said: “The
OPEC International Seminar is regarded as one of
the premier events on the
world energy calendar
and the decision to postpone follows very close
consultations with many
stakeholders, including
our Member Countries.
Though this was not an
easy decision to make,
our utmost priority is
the safety and health of
all participants. We look
forward to building on
our past achievements
and holding an even
more successful Seminar
again in 2022. We thank
the Hofburg Palace, the
City of Vienna and the
Austrian Government for
their support and flex-

ibility in facilitating this
change.”The Seminar’s
participants customarily
include Ministers from
OPEC Member Countries, countries participating in the ‘Declaration of
Cooperation’, and other
oil-producing and oilconsuming nations; heads
of international organizations; chief executives of
national and international

oil companies; along
with other industry leaders, academics, analysts,
energy experts and
journalists from specialised media.OPEC has
held seminars since 1969
and the first in the current
series of International
Seminars took place in
2001. Over subsequent
decades, the OPEC
Seminar has increased in

size and scope, covering
topics such as the world
economy, global finance,
energy cooperation and
the transition, sustainable development and
the environment.The
Seminar’s reputation
has grown steadily. The
last edition in 2018 attracted a record of more
than 950 participants
from over 50 nations,

around 80 speakers, 60
ministers and CEOs,
19 sponsors, 20 exhibitors, and 170 journalists,
analysts and photographers.The postponement comes as travel
restrictions remain in
place in many countries
and lockdown measures
complicate the logistics
of planning major international events.

9% Rise in Iran Petchem Output
The director of production control at the
National Petrochemical
Company said production
of various petrochemical products is expected
to reach 61 million tons
by the end of the current
calendar year, which began on March 21, to grow

roughly 9% year-on-year.
According to the National
Petrochemical Company,
Seyed Jalal Mirhashemi
stated: “From the beginning of this [calendar]
year to mid-February,
production of petrochemicals has reached
about 56 million tons

and is expected to reach
about 61 million tons by
the end of the calendar
year of 1399.”Last year,
Iran’s petrochemical
output stood at over 55
million tons.“Production
and sales of various
petrochemical products
with the desired capacity

is underway and despite
certain problems, with the
efforts of the country’s
petrochemical industry,
this year’s production
leap in the petrochemical
industry has been realized
and the total output is expected to grow by about
9% compared to last

year,” he said.Mirhashemi further emphasized
that Iran’s petrochemical
industry, as one of the
parent industries, is one
of the most important
pillars of development
and the driving force of
various sectors of the
country’s economy.

Iran Export of Petroleum Products Quadrupled under Rouhani

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh says the country’s
export of petroleum products saw
a 4-fold increase under President
Rouhani’s administration since
2013.
Addressing a virtual ceremony to
launch 3 major pipelines for the
transfer of petroleum products on
Monday, Mr. Zangeneh said that
the administration had carried out
great work in the field of refining, distribution and export of
petroleum products, adding that
the country’s refining capacity
has increased from 1,800,000
barrels per day in 2013 to the
current figure of 2,200,000 barrels per day.“The daily production of gasoline in the country
has increased from less than 50
million liters to 107 million liters

and the daily production of diesel
has increased from 94 million
liters to 113 million liters in [the
calendar year of] 1398 (which
ended on March 2020),” he said.
Referring to the quality of processed products, the Minister of
Petroleum said: “The quality of
the produced items has increased
sharply in recent years; production of Euro-4 and 5 gasoline
was zero in [the calendar year of]
1391 (ended on March 2013) and
reached more than 76 million liters in 1398. Daily production of
Euro quality diesel also increased
from 6 million liters per day in
early 1392 to 45 million liters in
1398.”He noted that the export
of petroleum products has also
quadrupled due to the increase
in gas supply and the increase in

refining production capacity, adding that the export of petroleum
products has increased from 5.9
million tons per day in 1391 to
23 million tons in 1398.Mr. Zangeneh further stated that plans to
improve the quality of refineries
were also carried out in recent
years, adding nearly $2 billion
has been spent for upgrading Tabriz, Bandar Abbas and Isfahan
refineries which has led to a 7
million liters per day of gasoline
production capacity enhancement
as well as promotion of the quality of 10 million liters of petrol
and 11 ml of gasoil to Euro-4 and
5 standards.He also mentioned
two projects of stabilizing refining capacity of Abadan Refinery
and the oil and gas refining unit
(GHT) of Isfahan Refinery as two

ongoing projects in the refining
sector of the country.According
to him, by exploiting the refining capacity stabilization plan of
Abadan Refinery, the fuel oil produced by this plant will decrease
from 45% to 26% and the quality
of the refinery’s products will be
upgraded to Euro 5.The progress
of this project is currently more
than 65% and the first phase is
expected to be operational next
calendar year, he added.Also, the
oil and gas refining unit (GHT)
and the quality improvement plan
of Isfahan Refinery is underway,
Mr. Zangeneh added. “Since
1392, we have issued 44 permits
for construction of crude oil and
gas condensate refineries with
a daily capacity of 3.1 million
barrels.”
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Key Drilling Item Localized

A basic functional part in the drilling rig
lifting equipment set was localized and operationalized in a joint venture between the
specialists of the National Iranian Drilling
Company and the Islamic Azad University
of Ahvaz.
According to the National Iranian Drilling
Company (NIDC), Behnoud Mansournejad,
Deputy Director of Research, Technology
and Engineering of NIDC, said: “The manufacture of Stop Ring, which is one of the
hook & Traveling BLook parts of a drilling machine, has been localized with the
cooperation of the Islamic Azad University
of Ahvaz.”He added: This item was made
by forging method and optimizing the raw
material compared to its foreign sample by
the engineering group of the university and
under the supervision of Quality Control
and Construction Engineering, Technology
Research and Construction Engineering of
National Iranian Drilling Company.He said
the item has received the necessary approvals, adding that NIDC has an effective and
continuous cooperation with most universities in the country.Mansournejad stated:
“Cooperation of the National Iranian Drilling Company with scientific and research
centers, knowledge-based companies and
domestic builders and craftsmen has so far
led to the localization of 22,000 items.

Shahid Tondgouyan Petchem
Output exceeds 1 mt

The output of Tondgouyan Petrochemical Plant has reached a million tons since
the beginning of the current calendar year,
which began on March 21.
The plant launched several projects and
removed production bottlenecks which
enhanced its overall output.According
to Shahid Tondgouyan Petrochemical
Company, production of polyethylene
terephthalate chain reached 103,975 tons
since March 2020.100% of the production
plan of the company was realized in the
company during the period.Shahid Tondgouyan Petrochemical Company is the
largest producer of important and strategic
polyethylene terephthalate (PET) products
and pure terephthalic acid (PTA) in the
country.As the largest and only producer of
polyethylene terephthalate chain products
in the petrochemical industry, this company
has an annual production capacity of more
than one million and 587 thousand tons of
various products, including various grades
of PET.

65% of Dehdasht Petchem
Plant Being Built Domestically

The CEO of Dehdasht Petrochemical Plant
said 65 percent of the items and equipment
needed for construction of the project were
provided by domestic manufacturers.
Referring to the acceleration of the construction of the project, Mohammad Reza
Sahebnasaq said the project was originally
planned for 50% use of domestic manufacturing capacity, however, after identifying
novel potentialities, the share of domestic
developers will reach 65% in the project.Referring to the 20% progress of the
Gachsaran petrochemical project, he added:
“More than 100 domestic orders have been
placed and foreign orders are waiting for
the approval of the registered orders by the
Ministry of Industry.”According to the CEO
of Dehdasht Petrochemical Plant, this project will be operational by December 2023.

گزارش
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دستیابیبهجهشتولیدباحرکتدرمسیرتعالی
در هجدهمین همایش تعالی سازمانی عنوان شد:

برندگان هجدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی (سال
 )1399در همایش تعالی ســازمانی معرفی شــدند و با
اهدای تندیس و لوح تقدیر از آنها تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی،
در مراســم تجلیــل از برگزیدگان دو ســطح تندیس و
تقدیرنامــه جایزه ملی تعالی ســازمانی کــه با حضور
مقامات ،مســئولین و مدیران ارشد شرکت های سرآمد
ایرانــی ،با رعایــت پروتکلهای بهداشــتی و بصورت
محدود در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد« ،شركت
مادر تخصصی میدكو»« ،شــركت مهندســی و ساخت
توربیــن مپنا – توگا» و «گروه مپنا» در بخش ســاخت
و تولید و در سطح ســازمانهای بزرگ در بازه امتیازی
 550تا 600موفق به کسب تندیس سیمین هجدهمین
دوره جایزه ملی تعالی سازمانی شدند.بنا به این گزارش،
تندیس بلورین در بخش ســاخت و تولید و در ســطح
ســازمان های بزرگ در بازه امتیــازی  500تا  550به
«شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا – پرتو» و «
شركت فوالد امیركبیركاشان « رسید.در بخش خدمات و
در سطح سازمانهای بزرگ در بازه امتیازی  450تا 500
نیز «شركت كارگزاری رســمی بیمه سایپا» و «شرکت
ارتباطات سیار ایران» به کسب تندیس بلورین سال 99
جایزه ملی تعالی ســازمانی نائل شــدند.در این همایش
همچنیــن از ویرایش جدیــد الگوی تعالی ســازمانی،
رونمایی شــد و در ادامه مراسم از سیدمسعود همایونفر
به عنوان پیشگام تعالی سازمانی در کشور ،با اهدای لوح
و رونمایی از سردیس ،تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
سخنرانی رییس هیات عامل ایدرو
در این همایش محســن صالحینیا ،معاون وزیر و
رییس هیات عامل ســازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایــران (ایدرو) در ســخنانی محورهای مــورد انتظار از
ســازمانهای متعالی را بر شــمرد .وی حرکت در مسیر
تعالی از طریق پایداری و نوآوری در پدیدههای نوظهور
به ویژه در شــرایط همهگیری کرونا و روشهای اتخاذ
تصمیــم در این شــرایط و همچنین ،الگوبــرداری از
ســازمانهای موفق بینالمللی و داخلی در جهت تدوین
مدل سازمانی و اتخاذ استراتژی های مناسب را از جمله
این محورهــا عنوان کرد .صالحینیا خاطرنشــان کرد:
محورهای اصلی سیاست های کالن و اسناد باالدستی
مانند اقتصاد مقاومتی  ،جهش تولید و نیز الزامات حاکم
بر فضای بومی فضای کســبوکار کــه بر عملکرد و
شــاخصهای متعارف بنگاهها تاثیر می گذارند ،میتواند
با نــگاه خالقانه در طراحی الگوهای ارزیابی و شــیوه
های بهبود تعالی بومی شده مدنظر قرار گیرد .وی روش
مواجهه با انقــاب صنعتی چهارم را از دیگر موضوعات
روز دانست که مدلهای جدید کسب و کار را رقم می زند
و باید مورد توجه سازمان های متقاضی تعالی قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت ،تاکید کرد :اقتصاد جهانی به ســوی
تعالی ســازمانی و اســتفاده از ظرفیتهای کسب و کار

دیجیتال حرکت کرده است و ویژگی استفاده از فضاهای
دیجیتال کاهش هزینهها و افزایش مشــتری اســت و
تولید هوشمند و ســرمایهگذاری متناسب با بازار جهانی
با رویکرد صادراتگرایی و پیادهسازی روش ها و قواعد
آن باید در دستور کار قرار گیرد.محسن صالحینیا توجه
به توسعه عوامل انسانی و اســتفاده درست از نیروهای
انســانی را عاملی مهم و تاثیر گذار در تعالی سازمانها
عنوان کرد و گفت :باید مســائل ســازمانی خود را به
نوعی با اســتانداردهای بین المللی خــود تطبیق دهیم
و الگوی بومی از آن بدســت آوریم.رییس هیات عامل
ایدرو در بخش دیگری از ســخنان خود بر لزوم حرکت
مستمر و رو به جلوی بخش خصوصی در حوزه مدیریتی
و فناوری تاکید کرد و گفت اگر این حرکت محقق نشود
با مخاطرات جدی روبرو خواهیم شد.صالحینیا در پایان
سخنان خود از بسته حمایتی سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی با موضوع پیاده
ســازی و آموزش مدل های کســب و کار جدید برای
ســازمانها و شرکت هایی که در مسیر تعالی در حرکت
هستند ،خبر داد.
سخنرانی معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت

برات قبادیان ،معــاون آموزش ،پژوهش و فناوری
وزارت صمــت در این همایش با قدردانی از فعالیتهای
سازمان مدیریت صنعتی بهویژه در برگزاری فرایند جایزه
ملی تعالی سازمانی اظهار داشت :این سازمان امروز بهتر
از هر مجموعه دیگری در کشور با توجه به شرایط خاص
همه گیری کرونا به فعالیت های راهبردی خود ادامه می
دهد .قبادیان سرمایه های کشور را شامل منابع طبیعی و
سرمایه های فیزیکی که توسط انسان ساخته شده عنوان
کرد وافزود :انسان سرمایه اصلی و نقطه مرکزی ما برای
توســعه است که نباید نادیده گرفته شود.معاون آموزش،

پژوهش و فناوری وزارت صمت با اشــاره به طرح ملی
تاپ تصریح کرد :این طرح از طرح های موثری است که
در وزارت صنعــت ،معدن و تجارت در جهت ارج نهادن
به سرمایه انسانی دانشگاهی برای حل مشکالت امروز
و جامه عمل پوشــاندن به ایدهآلهای فردای ما به اجرا
درآمده است.وی با توصیه به اساتید برای معرفی سامانه
تاپ به دانشجویانی که در آستانه انتخاب موضوع پایان
نامه هستند گفت :با این کار ،تخصص جوانان در بخش
هایــی که صنعت به آن ها نیــاز دارد به کار گرفته می
شــود.قبادیان افزود :جوانان متخصص در صورت مهیا
بودن سطح معقولی از رفاه و ابزار کار حاضرند به کشور
خدمت کنند .کشور نیازی به جمع آوری نیروی خارجی
ندارد و با فراهم آوردن شــرایط ســازمانی مناسب می
توان به اهداف مورد نظر در صنعت دســت یافت.وی در
بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد تفاهم نامه وزارت
صمت بــا وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری با موضوع
جذب اســاتید در مقطع پســا دکترا در بخش صنعت و
بهره مندی از فرصت مطالعاتی خبر داد.معاون آموزش،
پژوهــش و فناوری وزارت صمت در پایان به ســازمان
مدیریت صنعتی توصیه کرد تا به کار تخصصی پرورش
مدیر بپردازد و عهده دار آموزش مدیران کشور در سطح
معاونین وزیر و مدیران عامل شود.
سخنرانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

ابوالفضل کیانــی بختیاری ،مدیرعامل ســازمان
مدیریــت صنعتی دیگر ســخنران کلیــدی هجدهمین
همایش تعالی ســازمانی بــود.وی در ابتدا به مدل های
جدید و نوپدید تعالی ســازمانی پرداخت و با اشاره به نام
گذاری ســال جاری به نام جهش تولید ،شــاخص های
حایز اهمیت در این زمینه را بســیج امکانات ،ارتقاء توان
فنی و مهندســی ،افزایش بهرهوری ،توسعه صادرات و
کاهش واردات ،سرمایه گذاری ،تعامل بین المللی و تاب

آوری دانســت و تصریح نمود تمامی این شــاخص ها،
شــاخصهای اصلی تعالی هستند و اگر به دنبال جهش
تولید هستیم باید از مسیر تعالی بگذریم .کیانی بختیاری
از شــکل گیری رویکردهــای نوپدید در مســیر تعالی
سازمانی و همچنین به روز شدن رویکردهای قبلی خبر
داد و به تشریح مدل تعالی عملیاتی پرداخت.مدیرعامل
سازمان مدیریت صنعتی در این خصوص گفت :این مدل
قابلیت یک سازمان را برای اجرا و بهبود مستمر عملیات
آن ســازمان در عالیترین شکل ممکن و در جهت خلق
ارزش برای مشــتریان و ســهامداران و ذی نفعان مورد
ارزیابی قرار می دهد .در این راستا سیستم های مدیریت
یکپارچه و توسعه فرهنگ تعالی حائز اهمیت هستند.وی
خاطرنشان کرد :انسجام و یکپارچگی که از شاخصهای
مــورد توجه در مبحث جهش تولید اســت در سیســتم
های مدیریت یکپارچه منعکس شــده و فرهنگ تعالی
و آمــوزش فرهنگ نیز حائز اهمیت و از ارکان این مدل
اســت.کیانی بختیاری افزود :تعالی عملیاتی مشتمل بر
هفت اصل است که مهمترین آن ها انعطاف تیم رهبری
است .احترام به تک تک افراد عملیات ،جستجوی مداوم
برای تکامل ،اســتفاده از شــیوه های علمی ،تمرکز بر
فرایندها ،خلق ارزش برای مشتری و تفکر سیستماتیک
از دیگر اصول تعالی ســازمانی است.وی پیش نیاز تعالی
عملیاتی را در قابلیت یك ســازمان برای شناسایی تغییر
مــورد نیاز و اجرای آن در ســازمان در هــر زمان و در
كوتاهترین و مؤثرترین شــكل ممكن دانست.مدیرعامل
سازمان مدیریت صنعتی یکی از قابلیتهای مهم تعالی
عملیاتی را استنتاج تحول سازمانی دانست و تاکید کرد:
تعالی عملیاتی باعث بهبود در محیط های غیر منعطف،
محیطهای غیر قابل اطمینان ،محیط های پیچیده کسب
و کار و محیطهای مبهم می شــود.وی سه اهرم برای
تعالی تحول را فعال سازی و توانمندسازی رهبران برای

پذیرش و اثربخشسازی تغییرات ،همراه کردن فعاالنه
کارکنان با تحول ،و افزایش شــفافیت و مقیاس پذیری
فرآیندهــای تغییر از طریق ابزارهای روزآمد برشــمرد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت صنعتی افــزود :امروزه،
شــرکتهای بزرگ بینالمللی به پرورش و به کارگیری
مدیران ارشد تحول روی آوردهاند .این مدیران به پایش
دائمی محیط برای تشــخیص لزوم تغییر ،طراحی نقشه
جریان خلق ارزش ،طراحی مدل کســب و کار متناسب،
طراحی معماری سازمانی متناسب ،ارتباطات و آموزش،
پیادهســازی انكوباتورهای تغییر و ترجمه برنامه تحول
به زبان مالــی می پردازند .وی مهم ترین نقش مدیران
ارشد تحول را همراســتایی تیم رهبری با هم و كارمند
محوری دانســت.کیانی بختیاری زمینه های اســتفاده
از فناوریهــای صنعــت  4.0برای دســتیابی به تعالی
عملیاتی را كنترل ماشــینی ،سیستمهای رصد فرایندی
از طریق فناوریهایی نظیر سیســتمهای سایبرفیزیكی
و اتوماسیون ،پشــتیبانی از عملیات از طریق استفاده از
فناوریهایی نظیر علم داده بــرای جمعآوری و تحلیل
داده ،پشــتیبانی از مهندسی از طریق فناوریهایی نظیر
كالنداده و سنســورها ،مدیریت دانــش و نگهداری و
تعمیرات با استفاده از فناوریهایی نظیر سنسورها ،برای
كاهــش هزینهها و زمان نگهــداری و تعمیرات عنوان
کــرد.وی در ادامه به مدل تعالی دیجیتال پرداخت و آن
را در پنج ســطح حائز اهمیت دانســت .سطح استراتژی
که فرصت هــای دیجیتال همچون آمــوزش مجازی،
دورکاری ،مشــاوره و غیره در آن مطرح اســت ،سطح
ارزش آفرینــی کــه مبتنی بــر درک کامــل بازارهای
پلتفرمیك و دیجیتال اســت ،ســطح شایســتگی های
دیجیتال مشــتمل بر شایستگی های دیجیتال و دارایی
هــای فناورانه مانند دانش فنــی ،مالكیت معنوی ،حق
اختراع و غیره اندازه گیری می شــوند ،ســطح فرهنگ
سازمانی و رهبری تغییر که با نوآوری ها و فناوری های
تحول آفرین و نوآوریهای بــاز به عنوان معیار تعالی
سازمانی محسوب می شــوند و در نهایت سیستم های
مدیریت چابک و دیجیتالی شده که برای ارائه اثربخشی
پرورش می یابند.مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی،
در جمع بندی ســخنان خود بر ضرورت انتقال تجارب
موفق تعالی و تحول به ســایر بنگاهها در همایشهای
عرصههای یادگیری؛ تالش برای آمادهســازی بنگاهها
بــرای مواجهه با تحــوالت نوپدید ،ضــرورت پرورش
مدیران ارشد تحول در سازمان ها و تالش برای پایداری
و مانایی در تعالی سازمانی تاکید نمود.کیانی بختیاری در
پایان از ارائه بسته خدمات سازمان مدیریت صنعتی برای
بنگاههای متعالی خبر داد .آموزش مدلهای كسب و كار
نوپدید ،كمک به پیادهسازی مدلهای جدید تعالی ،ارائه
تخفیفات آموزشــی در دورههای كاربردی كوتاه مدت و
تحصیالت تكمیلی بر اساس رتبه تعالی از جمله محتوای
این بسته حمایتی بود.
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بهبود ناوگان آتشنشانی در زاگرس جنوبی

 ۱۰دســتگاه از خودروهــای ســنگین آتشنشــانی شــرکت

بهرهبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی مســتقر در پنــج منطقــه
عملیاتــی ایــن شــرکت بهمنظــور آمادگــی هــر چــه بیشــتر نــاوگان
آتشنشــانی ،تعمیــر و بازســازی شــدند.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی ایــران ،علیرضــا امینــی ،رئیــس اداره ایمنــی ،بهداشــت
و محیــط زیســت شــرکت بهرهبــرداری نفــت و گاز زاگــرس
جنوبــی گفــت :از مهمتریــن اقدامهــای انجامشــده در ایــن زمینــه
تغییــر کاربــری خودروهــای آتشنشــانی پشــتیبان بــه خودروهــای
آتشنشــانی چندمنظــوره بــا بهکارگیــری فناوریهــای روزآمــد
دنیاســت.وی دربــاره مزیتهــای تغییــرات ایجادشــده ،گفــت :در
خودروهــای چندمنظــوره از ســامانههای مختلــف خاموشکننــده
آتــش از جملــه آب و فــوم بــه همــراه تمامــی تجهیــزات مربوطــه
اســتفاده میشــود ،در حالــی کــه خودروهــای پشــتیبان فقــط
دارای سیســتم آب هســتند.رئیس اداره ایمنــی ،بهداشــت و محیــط
زیســت شــرکت بهرهبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی ادامــه
داد :بهمنظــور ارتقــای ضریــب اطمینــان عملکــرد خودروهــای
آتشنشــانی ،همــه مخــازن آب ،فــوم و تجهیــزات مربــوط
بــه آن نوســازی و بازســازی شــد و همچنیــن آزمــون عملکــرد
سیســتمهای الکتریکــی ،کابیــن خــودرو ،پمــپ آتشنشــانی و
تجهیــزات مرتبــط ،مخــازن آب و فــوم ،مانیتورهــا ،سیســتم کفســاز
و دیگــر تجهیــزات نصبشــده روی کابیــن بهدلیــل اطمینــان از
عملکــرد صحیــح همــه خودروهــا انجــام شــده اســت .امینــی بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــن خوردوهــا هماکنــون در مناطــق عملیاتــی
پارســیان ،نــار و کنــگان ،آغــار و داالن ،ســرخون و گشــوی جنوبــی
و سروســتان و ســعادتآباد در حــال ســرویسدهی هســتند ،گفــت:
در صــورت اجــرای ایــن پــروژه از ســوی شــرکتهای صاحبنــام
ســازنده خودروهــای آتشنشــانی ،اجــرای آن  ۱۱۰میلیــارد ریــال
هزینــه در بــر داشــت ،امــا در اقدامــی جدیــد بهمنظــور کمــک
بــه توانمندســازی شــرکتهای نوپــای بومــی ،افزایــش بهــرهوری
و اســتفاده بیشــتر از دانــش متخصصــان زاگــرس جنوبــی ،ایــن
پــروژه از ســوی یکــی از شــرکتهای فعــال در اســتان فــارس
بــا هزینــهای حــدود  ۴۰میلیــارد ریــال انجــام شــد.وی اظهــار
کــرد :شــرکت بهرهبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی دارای
 ۱۶ایســتگاه آتشنشــانی و  ۲۵خــودرو اطفــای حریــق اســت کــه
بهمنظــور مقابلــه بــا هرگونــه حادثــه احتمالــی در آمادگــی کامــل
هســتند.

فیلترهای کارتریجی پایانه فرآورشی کوروش
بومیسازی شد

فیلترهــای کارتریجــی تفکیــک روغــن کمپرســورهای هــوای

عرشــه ( )TMCپایانــه شــناور فرآورشــی کــوروش بــا تــاش
متخصصــان شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در داخــل کشــور تولیــد
و از خــروج مقادیــر قابــل توجهــی ارز جلوگیــری شــد.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت نفــت فــات
قــاره ایــران ،شهســوار ارغــش ،رئیــس منطقــه عملیاتــی کیــش
بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت :ایــن پــروژه پــس از یــک ســال
تبــادل نظــر میــان کارشناســان پایانــه شــناور فرآورشــی کــوروش
و شــرکتهای تولیدکننــده داخلــی و بــا انجــام موفقیتآمیــز
آزمونهــای میدانــی پایــان یافــت .وی افــزود :هزینــه خریــد یــک
ســت فیلتــر تفکیککننــده روغــن (ســه عــدد فیلتــر کارتریجــی)
در کشــور مبــدأ (نــروژ) بــدون در نظــر گرفتــن هزینههــای حمــل
هوایــی /دریایــی نزدیــک بــه  ۳۴۰۰دالر بــوده کــه هماکنــون بــا
جایگزیــن شــدن ایــن فیلتــر بــا نمونــه ایرانــی ،هزینــه تأمیــن آن
بــه  ۱۵۰میلیــون ریــال بــا کیفیتــی برابــر بــا نمونــه اصلــی کاهــش
یافتــه ،همچنیــن در کنــار کاهــش هزینههــا ،دسترســی و آســان
بــودن منبــع تأمیــن کاال از عوایــد ایــن طــرح اســت .رئیــس منطقــه
عملیاتــی کیــش بــا بیــان اینکــه مشــکالت ناشــی از تأمیــن قطعــات
یدکــی و مصرفــی تجهیــزات حیاتــی ،همــواره از دغدغههــای
اصلــی تولیــد بهشــمار میآیــد ،اظهــار کــرد :در ایــن میــان
کمپرســورهای هــوای عرشــه بــا توجــه بــه نقــش کلیدیشــان
در زمینــه تولیــد جــزو اولویتهــای اصلــی تعمیــر و نگهداشــت
محســوب شــده و فــارغ از هزینههــای گــزاف تأمیــن کاال از منابــع
اصلــی ،نبــود دسترســی مناســب بــه ســازندگان و تأمینکننــدگان
معتبــر ،دشــواریهای زیــادی را در پــی داشــته اســت .بــرای نمونــه
کل موجــودی فیلترهــای کارتریجــی کمپرســورهای هــوا در انبــار
پایانــه فرآورشــی کــوروش ســه ســت بــوده کــه پیــش از فرآینــد
تحویلگیــری اســتفاده شــده بــود .ارغــش تصریــح کــرد :رویکــرد
جایگزینــی روغــن کمپرســورهای هــوا از نمونــه خارجــی بــه نمونــه
ایرانــی و فراهــم آوردن دســتورعمل سیســتم مدیریــت روانکارهــا
گام نخســت فعالیتهــای سیســتم مدیریــت داراییهــای فیزیکــی
در راســتای جایگزینــی اقــام اصلــی مصرفــی بــا نمونههــای
ایرانــی بــوده اســت .از ســوی دیگــر بــا ارزیابــی و امکانســنجی
ســاخت فیلترهــای کارتریجــی تفکیــک روغــن مطابــق بــا طراحــی
مهندســی ،ســاخت ایــن قطعــات نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت و
ضمــن صرفهجویــی ارزی قابــل توجــه ،مشــکالت متعــدد ناشــی از
تأمیــن ایــن کاال از منابــع خارجــی نیــز برطــرف شــد .وی گفــت:
فرآینــد جایگزینــی فیلترهــای تفکیککنندههــای یادشــده بــا
تحقیــق و بررســیهای مهندســی در بخشهــای بهرهبــرداری
و تعمیــرات بــا تولیدکننــدگان داخلــی انجــام شــده و نکتــه مهــم
در ایــن میــان ،ایجــاد دانــش ســاختاریافتهای اســت کــه بــا
اشــتراکگذاری آن همافزایــی در میــان تأسیســات و واحدهــای
مختلــف تولیــدی در صنعــت نفــت ایجــاد میشــود.

صنعت پتروشیمی در سالهای پس از
انقالب و جنگ تحمیلی توانست با توسعهای
همهجانبه و ایجاد تغییراتی بنیادین ،به یکی
از بازوهای اجرایی –توســعهای و درآمدی
برای کشور تبدیل شود و از صنعتی وابسته
در داخل و خارج به صنعتی مستقل و سودآور
برسد .این تحوالت که جهش نخست آن
در دهههای  ۷۰و  ۸۰تمام شــده و امروز
در میانه جهــش دوم و آغاز بخشهایی از
جهش سوم هستیم ،بهعنوان موتور محرک
به سرمایهگذاری و تأمین اعتبار در داخل یا
خارج از کشور نیاز داشت و شرایط تحریمی
دست بسیاری از پروژهها را برای ادامه راه
میبست.

بــه همین دلیــل بود کــه صنعت
پتروشــیمی در کنار تحوالت ســاختاری
درونی خــود به دنبال تأمین ســرمایه به
شــکلهای مختلف رفــت و حال پس از
دو دهه به جایی رســیده کــه میتواند با
تشکیل شــرکتهای بزرگ و هلدینگها
بــدون دغدغه پروژههای بــزرگ و حتی
مگاپروژههای چند میلیارد دالری را آغاز کند
و به پایان برساند.هلدینگداری در صنعت
پتروشیمی هنوز در بعضی از موضوعها نیاز
بــه توجه و اقدامهای تکمیلی دارد و هنوز
راه زیادی برای رسیدن به سطح و شرایط
مناسب و استانداردهای جهانی باقی مانده
اســت ،اما در همین سطح هم انتظارها از
هلدینگهای پتروشیمی میطلبد تا تالش
بیشتری داشته باشــند .به عبارتی اگرچه
هلدینگها کارنامه قابل قبولی تا اینجای
کار دارند ،اما هنوز هم نمیتوانند هر طور
خواستند اقدام کنند ،چراکه در چند مورد از
جمله خوراک و مجوزهای مختلف دولتی
الزم اســت همکاری معناداری با صنعت
پتروشــیمی داشته باشند.در عین حال این
نــگاه وجود دارد که تعــدد هلدینگهای
پتروشــیمی چالشها و تبعــات منفی در
پی دارد و ممکن اســت سبب اختالل در
توســعه صنعت پتروشیمی شود و روشها
و مدلهای تجمیع مجتمعهای پتروشیمی
هلدینگهای مختلف باید با ســازوکاری
انجام شود که ابتدا زمینه شکوفایی اقتصاد
کشــور را فراهم کند و در ادامه به انتفاع

اقتصادی بخش خصوصی بینجامد.

آغاز طوفانی هلدینگها از ابتدای دهه ۹۰

در این سالها بسیاری از شرکتها
بــا قوانینی که بخش خصوصی را حمایت
و تقویــت میکرد ،آغاز بهکار کردند ،اما تا
اوایل دهه  ۹۰مفهومی بهعنوان هلدینگ
در شرکتهای پتروشیمی جایگاهی نداشت
و تــا حدی مورد اعتماد و پذیرفته نبود .در
مورد بســیاری از هلدینگهای امروز مثل
باختر ،پتروفرهنــگ ،تاپیکو و حتی خلیج
فــارس در ابتدای کار تنها شــرکتهایی
برای سهامداری مشترک تعریف شده بود
و شــروع فعالیت جدی آنها به همین چند
سال اخیر برمیگردد.در این میان هلدینگ
خلیج فارس بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین
هلدینگهای پتروشیمی در سالهای اخیر،
در سال  ۱۳۸۹با مدیریت دولتی بهصورت
ســهامی عام تأسیس و ســال  ۱۳۹۲در
راســتای اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی از
مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار
شــد و از آن به بعد بود که توانست بخش
زیادی از سهام شرکتهای پتروشیمی را
خریداری کند و از همه مهمتر اعتماد آنها را
برای این همراهی بهدست آورد .هلدینگ
خلیــج فارس در حال حاضــر بیش از ۱۲

شــرکت تولیدی و بیش از  ۶پروژه فعال و
در حال ساخت را زیرمجموعه خود دارد و
قرار است سه طرح دیگر را تا نیمه نخست
سال  ۱۴۰۰وارد مدار تولید کند و کلنگ دو
مگاپروژه را زمین بزند.
هلدینگها زمینه انسجام در پتروشیمی
هستند

جعفر ربیعــی ،مدیرعامل هلدینگ
خلیج فــارس در گفتوگو بــا هفتهنامه
مشــعل ،به اهمیت فعالیت شــرکتهای
پتروشیمی در شرایط تحریم بهعنوان یکی
از منابع تأمین ارز در کشــور اشاره کرد و
گفت :تنوع خوراک ،تأمین سرمایه مورد نیاز
و نیز نیروی انســانی ماهر جزو نقاط قوت
پتروشیمیهاســت و این شــرایط صنعت
پتروشــیمی را برای کشــورهای خارجی
جذاب میکند.به گفته وی ،این شرایط در
پتروشیمیها ســبب شده بتوانند افزون بر
تأمین سرمایه کافی برای توسعه بیشتر در
داخل صنعت ،اهداف صادراتی را هم دنبال
کنند.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس معتقد اســت که هلدینگها
تبدیل به یکی از عوامل انســجام صنعت
پتروشیمی در شرایط کنونی کشور هستند.
به گفته وی ،در صنعت پتروشیمی کشور

دیگر بــا تعداد زیاد و پراکنده شــرکتها
روبــهرو نیســتید ،بلکه با تعــداد اندکی
هلدینگ قوی و منســجم طرف هستید
که بهراحتی میتوانید آنها را دور هم جمع
کنید ،همکاری داشته باشید و سیاستهای
کشــور را به آنها منتقــل کنید و بهراحتی
کمک بگیرید.
انتقال تجربه هلدینگداری به صنایع
دیگر

مدیرعامل هلدینــگ خلیج فارس
افزود :در شــرایط کنونــی انجمن صنفی
صنایع پتروشــیمی یکــی از موفقترین
انجمنهای صنفی کشــور است ،چراکه
هلدینگهای پتروشــیمی این انجمن را
اداره میکنند .البته شــرکتهای مستقل
پتروشــیمی هم حضــور فعــال دارند و
میتــوان گفــت در صنعت پتروشــیمی
دیگــر آن روند خصوصیســازی پراکنده
را که در دیگر صنایــع پیش آمد و گاهی
دچار معضالتی شــد شــاهد نیستیم .در
شرایط کنونی پتروشیمی را نمیبینید که
به بخش خصوصی واگذار شــده باشد اما
متوقف باشد ،کاربری را تغییر داده باشد و
کارگرها را اخراج کرده یا زمینها را فروخته
باشــد!ربیعی ادامه داد :علت هم این است

که بیشتر واگذاریها به بخش خصوصی در
قالب هلدینگها بوده و اغلب سهامداران
هلدینگها هم صندوقهای بازنشستگی
و عموم مردم هســتند و جایی برای ضرر
وجود ندارد ،بنابراین تجربه هلدینگداری
در صنعت پتروشیمی تجربه بسیار موفقی
بوده است و شاید اگر این تجربه در صنایع
دیگر تجربه میشد ،تجربیات بسیار خوبی
برای کشــور بهدســت میآمد.وی گفت:
هلدینگها بهواسطه شرکتهای زیادی که
در زیرمجموعه خود دارند ،منابع مالی خوبی
هم دارند و در عیــن حال تنوع خوراک و
محصول خوبــی دارند و ایــن دو عامل
سبب میشود که بتوانند در توسعه صنعت
پتروشیمی بهتر کار کنند و مدیریت خوبی
روی اجرای پروژهها داشته باشند.مدیرعامل
هلدینگ خلیج فارس افزود :مســئله مهم
این است که اگر در شرایط موجود توسعه
صنعت پتروشیمی را به هلدینگها نسپارند،
مجبور به سرمایهگذاری دولتی هستند که
برای شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی یا
وزارت نفت منع قانونی دارد .در نتیجه طبق
اصل  ۴۴پروژههــا باید بخش خصوصی
بســپارند و اکنون بهترین گزینه در بخش
خصوصی برای توسعه صنعت پتروشیمی
هلدینگها هســتند.مدیرعامل هلدینگ
خلیج فارس با اشــاره به تنوع سهامداران
هلدینگهــا و شــفافیت در عملکردهــا
گفــت :هلدینگها ســهامدارانی متفاوت
دارند که اغلب در بورس هستند ،بنابراین
نمیتواننــد وارد پروژههــای زیانده یا به
عبارتی سفارشی شوند؛ اگر هلدینگهای
پتروشیمی وارد پروژهای میشوند ،هیئت
مدیره و ســهامداران آنها باید از ســودآور
بــودن پروژه مطمئن باشــند.وی تصریح
کرد :باید گفت پذیرش پروژهها از ســوی
هلدینگهای پتروشیمی در شرایط فعلی
یک نقطه مثبت برای کشور است نه نقطه
منفی! ورود هلدینگها به پروژهها ســبب
میشــود از یک طرف ســبد خودشان را
گســترش دهند و از طرف دیگر توسعه در
کشور ایجاد شود و این همان نتایج مثبت
هلدینگداری است.
منبع :هفتهنامه مشعل

بهداشت و
درمان

شنبه  9اسفند ماه 1399
شماره 760
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

زمزمههای بازگشت نفت  ۱۰۰دالری
میلیون بشکه) فروخته است.مدیر ارشد
بازرگانی ســوکار اظهار کرد که انتظار
دارد سازمان کشــورهای صادرکننده
نفت (اوپــک) و متحدانــش (ائتالف
اوپک پــاس) کاهش تولید نفت خود
را تســهیل کنند و بهزودی به ظرفیت
کامل عرضه نفت خــام خود بازگردد.
احمــدزاده تصریح کــرد :حتی در این
صورت هم عرضه نفت کافی نخواهد
بود.وی گفت :ایــن نگرانی وجود دارد
که حتی با بازگشــت تولید عربســتان
و تگــزاس در  ۱۲ماه آینــده با کمبود
عرضه روبهرو شویم ،این مسئله قیمت
را بسیار سریع باال میبرد.

تهيه و تنظيم :دانیال آبکناری
در حالی که خاطره ریزش قیمت
نفت هنوز در ذهن بســیاری از معامله
گران بازار تازه اســت ،زمزمه هایی به
گوش می رسد که قیمت هر بشکه نفت
تا پایان ســال آینده بار دیگر به باالی
 ۱۰۰دالر صعود خواهد کرد.

شــرکت ســوکار جمهــوری
آذربایجــان پیش بینی کــرد؛ قیمت
نفــت برنت ظرف  ۱۸تا  ۲۴ماه آینده
ســه رقمی خواهد شد و بانک امریکا
انتظار دارد قیمت نفت تا چند ســال
دیگر تحت تاثیر بهبود عوامل بنیادین
و تدابیــر محــرک مالــی جهانی به
باالی  ۱۰۰دالر در هر بشــکه صعود
کند .ســفته بازان هم دســت به کار
شــده و قراردادهایشان در بازار آپشن
یا اختیار معامله را با این حســاب که
قیمت هر بشکه نفت تا دسامبر سال
 ۲۰۲۲بــه  ۱۰۰دالر صعــود خواهد
کرد ،افزایــش داده اند.این دیدگاه ها
بسیار خوش بینانه اســت اما اعتماد
فزاینده در بازار نفت را پس از رشــد
بیــش از  ۲۰۰درصــدی قیمت نفت
برنت پس از این کــه در دوران اوج
پاندمی بــه پایین تریــن رکورد ۱۸
ســال گذشته ســقوط کرد ،منعکس
می کند .تقاضــا در بازارهای بزرگ
آســیایی بهبود یافته است و همزمان
اوپــک پالس تولیدش را محدود نگه
داشته و عدم سرمایهگذاری هم مانع
رشــد قوی تولید نفت شیل می شود.
گلدمن ســاکس هفته جــاری قیمت
مورد پیش بینی برای هر بشکه نفت
برنت در سه ماهه سوم امسال را ۱۰
دالر باال بــرد و  ۷۵دالر برآورد کرد.
قراردادهــای اخیر در بــازار با پیش
بینی صعود نفت برنت به باالی ۱۰۰
دالر تــا دســامبر  ۲۰۲۲افزایش پیدا
کــرده اســت.قیمت  ۱۰۰دالر جای
ویژه ای در ذهن بســیاری از معامله
گران دارد زیــرا قیمت نفت در اوایل
دهه گذشته تحت تاثیر تقاضای قوی
بازارهای نوظهور ،ســالیان متمادی
در همین حدود بود و باعث تشــویق
شرکت های حفاری به عملیات های
گســترده تر در همه نقاط از بستر آب
های عمیق اقیانوس گرفته تا ماســه
های نفتی در مناطق دوردست کانادا
شــد.این دوران در ســال  ۲۰۱۴که
شرکت های شیل آمریکا ثابت کردند
میتواننــد میزان زیــادی نفت را با
هزینه های بسیار پایین تر تولید کنند،
خاتمه پیدا کرد .اما اگر چه قیمت ۱۰۰
دالر از آن زمان از دسترس بازار دور
شد اما از یاد معامله گران نرفته است.
همین دو ســال پیش بود که شرکت
ها بازرگانی نفت پیش بینی نفت ۱۰۰
دالری را مطرح کردند که درســت از

پیشبینی گلدمن ساکس برای نفت
 ۷۵دالری

آب درنیامد.پیشبینــی ها برای نفت
 ۱۰۰دالری هنــوز به با نظرات فعلی
فاصله دارد .تحلیلگران در نظرسنجی
بلومبرگ پیــش بینی کرده اند قیمت
نفت برنت تا پایان سال  ۲۰۲۵پایین
 ۶۵دالر در هــر بشــکه خواهد ماند.
دالیــل زیادی برای بدبینی نســبت
به چنین افزایــش قیمتی وجود دارد.
یک دلیل آن مصنوعی بودن کاهش
عرضه اوپک و مــازاد ظرفیت تولید
قابل توجه این گروه اســت که پس
از احیای جهــان از پاندمی ،می تواند
تقاضــای بهبود یافتــه را تامین کند.
بهای معامالت نفــت برنت روز پنج
شنبه آخرین بار با  ۴۴سنت افزایش،
به  ۶۷دالر و  ۱۴ســنت در هر بشکه
و وســت تگزاس اینترمدیایت با ۴۴
سنت افزایش ،به  ۶۳دالر و  ۶۶سنت
در هر بشکه رســید .هر دو شاخص
اواســط معامالت به باالترین حد از
ژانویه ســال  ۲۰۲۰صعود کردند و در
مســیر ثبت باالترین قیمت نهایی در
 ۱۳ماه گذشته هستند.
تقاضای نفت امسال احیا میشود

در همیــن حــال ،برخــی
تحلیلگران معتقدند تقاضای جهانی
نفت تا پایان امســال به سطح پیش
از همهگیری ویروس کرونا میرسد.
به گزارش خبرگزاری پلتس ،برخی
تحلیلگران معتقدند افزایش تقاضای
بنزین ،گازوئیل و نفت کوره ســبب
میشــود که تقاضای جهانی نفت تا
پایان ســال جاری میالدی به سطح
پیش از همهگیری ویــروس کرونا
یعنی حدود  ۱۰۰میلیون بشــکه در
روز بازگردد .این تحلیلگران افزودند:
ایــن در حالی اســت کــه تقاضای
سوخت جت که حدود هشت درصد
تقاضــای جهانــی نفــت را به خود
اختصاص میدهــد ،همچنان پایین
خواهد ماند و در سال  ۲۰۲۲یا حتی

شرکت سوکار جمهوری

آذربایجان پیش بینی کرد؛

قیمت نفت برنت ظرف  ۱۸تا

 ۲۴ماه آینده سه رقمی خواهد
شد و بانک امریکا انتظار دارد
قیمت نفت تا چند سال دیگر

تحت تاثیر بهبود عوامل بنیادین
و تدابیر محرک مالی جهانی

به باالی  ۱۰۰دالر در هر بشکه
صعود کند

 ۲۰۲۳به ســطح پیش از بحران
کرونا میرســد.جیوانی سریو ،رئیس
تحقیقات جهانی شــرکت ویتول در
وبیناری بــا میزبانی بلومبرگ گفت:
تقاضای نفت تا پایان ســال جاری
میــادی به رقم قابــل توجه ۱۰۰
میلیون بشــکه در روز میرسد ،این
در حالی اســت که همه چیز تا حد
زیادی بــه واکسیناســیون ویروس
کرونا بســتگی دارد و انتظار میرود
در تابستان تسریع شود.ناتاشا کانوا،
سرپرست استراتژی کاالی مؤسسه
جی پــی مورگان هم معتقد اســت
تقاضای نفت تا دســامبر  ۲۰۲۱به
ســطح  ۲۰۱۹میرســد.وی انتظار
نــدارد که تقاضای ســوخت جت تا
ماه مه  ۲۰۲۲بهبود یابد.راجر براون،
مدیرعامل شرکت پاالیشی اروپایی
وارو هم انتظار ندارد تقاضای سوخت
جت حداقل تا ســال  ۲۰۲۳یا حتی
 ۲۰۲۴بهبــود یابــد.وی بــه بهبود
تقاضای بنزین و گازوئیل هم امیدوار
است.براون گفت :این مسئله تنها به
رفتار مصرفکننده مربوط نمیشود،
بلکه سرعت واکسیناسیون هم که در
مناطق مختلف متفاوت است ،اهمیت
دارد ،بنابراین تقاضای ســوخت جت
پس از همه فرآوردههای نفتی بهبود
مییابد.تحلیلگران پلتس انتظار دارند

تقاضای نفت تا پایان ســال جاری
میالدی به  ۱۰۲میلیون و  ۶۰۰هزار
بشــکه در روز یعنــی باالترین رقم
از ســه ماه چهارم  - ۲۰۱۹برابر با
 ۱۰۳میلیون و  ۹۰۰هزار بشــکه در
روز  -برسد.
برآورد نفت  ۸۰دالری در ۲۰۲۱

ســوکار برآورد کــرد که قیمت
نفــت در ســال  ۲۰۲۱بــه  ۸۰دالر
برای هر بشــکه میرســد.به گزارش
خبرگزاری بلومبرگ ،شــرکت دولتی
نفــت آذربایجان (ســوکار) پیشبینی
کرد که امسال قیمت نفت به  ۸۰دالر
برای هر بشــکه میرســد ،زیرا تقاضا
دوباره افزایش مییابد و تولیدکنندگان
نمیتواننــد بالفاصله بــا عرضه کافی
پاسخگوی آن باشــند.هیال احمدزاده،
مدیر ارشد بازرگانی سوکار در این باره
گفت :ذخیرهسازیهای مازاد نفت که
سال  ۲۰۲۰و در پی همهگیری ویروس
کرونا ایجاد شد تا تابستان بهطور کامل
کاهــش مییابد .این در حالی اســت
که افزایــش سرســامآور قیمتهای
فوالد مورد اســتفاده در لولهها ،چاهها
و اتصــاالت و هزینه باالی ســرمایه
بــرای تولیدکنندگان با وجــود بهبود
تقاضا ســبب محدود شدن قابل توجه
عرضه ازســوی صنعت تضعیفشــده
میشــود.وی در گفتوگویی تصریح
کــرد :جــای تعجب نخواهــد بود که
قیمت نفت در تابســتان یــا پیش از
پایان ســال جاری میالدی به  ۸۰دالر
برای هر بشــکه و پیش از پایان سال
یــا در  ۱۸تا  ۲۴ماه آینــده به باالی
 ۱۰۰دالر برای هر بشکه برسد.سوکار
با ایــن برآورد افزایــش قیمت نفت و
فرآوردههای نفتی ،به رقیب خود یعنی
شرکت بزرگ تجارت کاالی ترافیگورا
پیوست.احمدزاده افزود :سوکار تاکنون
قمدار نفتی را که در زمان بحران کرونا
ذخیرهسازی کرده بود (یعنی حدود ۱۵

گلدمن ســاکس برآورد خود از
قیمت نفت برای س ه ماه سوم امسال
را افزایــش داد و به  ۷۵دالر برای هر
بشکه رســاند.به گزارش خبرگزاری
رویترز ،بانک آمریکایی گلدمن برآورد
خود از قیمت نفت خام برنت را برای
ســهماهه دوم و سوم امسال  ۱۰دالر
افزایش داد و دلیل آن را انتظار کاهش
ذخیرهسازی نفت ،افزایش هزینههای
حاشــیهای برای شروع دوباره فعالیت
باالدســتی و ورود نقدینگی احتمالی
عنوان کرد.این بانک وال اســتریت
پیشبینی میکند قیمتهای برنت در
سهماه دوم امســال به  ۷۰دالر برای
هر بشــکه و در ســه ماه سوم به ۷۵
دالر برای هر بشکه برسد .این رقمها
در برآورد پیشین این بانک به ترتیب
 ۶۰و  ۶۵دالر بــرای هر بشــکه بود.
این بانک اکنون انتظار دارد تقاضای
جهانی نفت تا اواخر ماه ژوئیه ســال
 ۲۰۲۱به  ۱۰۰میلیون بشــکه در روز
برسد ،این در حالی است که در برآورد
پیشــین این بانک انتظــار میرفت
تقاضــا در مــاه اوت  ۲۰۲۱بــه این
رقم برســد.گلدمن پیشبینی میکند
کــه یخبندان ایالت تگــزاس در این
ماه ســبب کمبود جهانی روزانه یک
میلیون و  ۵۰۰هزار بشــکه نفت شود
و انتظار میرود این رقم در ماه مارس
بهدلیل آســیبدیدگی زیرســاختها
و تکمیل نشــدن پروژهها  ۲۰۰هزار
بشکه در روز باشــد.این بانک گفت:
توافق تســهیل کاهش تولید سازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک)
و متحدانش (ائتــاف اوپک پالس)
در نشســت آینده این ائتالف در ماه
مارس سبب کاهش قیمتها نخواهد
شــد ،زیرا قرار اســت ایــن افزایش
عرضه تدریجی باشد.بانک سوئیسی
یوبیاس هفته گذشــته برآورد خود از
قیمت نفت خام برنــت در نیمه دوم
امســال را  ۶۸دالر برای هر بشــکه
اعالم کرد.

نگاه
زکی یمانی ،وزیر نفت پیشین عربستان درگذشت

تأثیرگذارترین وزیر نفت عربستان چه کسی بود؟

احمد زکی یمانی ،وزیر نفت پیشین عربستان سعودی در لندن درگذشت.

بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز از دوبـی ،روزنامه عربسـتانی عکاظ روز سهشـنبه،
پنجـم اسـفندماه اعلام کـرد که احمـد زکـی یمانی ،وزیـر پیشـین نفت عربسـتان در
سـن  ۹۰سـالگی در لنـدن درگذشت.براسـاس گـزارش ایـن روزنامـه ،زکـی یمانـی در
شـهر مکـه بـه خـاک سـپرده میشـود.زکی یمانـی تا اواسـط دهـه  ۱۹۸۰میلادی و
بیـش از دو دهـه سـکان هدایـت وزارت نفـت عربسـتان را بهعهده داشـت.وی یکی از
تأثیرگذارتریـن وزیـران نفـت عربسـتان بـود کـه از اوایل دهـه  ۱۹۶۰میالدی تا سـال
 ۱۹۸۶ایـن سـمت را در اختیـار داشـت .در ایـن سـالها ،وی نماینـده چهـار پادشـاه
سـعودی در سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت (اوپـک) بـود و بـه قطـع صـادرات
نفـت کشـورهای عربـی (بحـران نفتـی سـال  ۱۹۷۳میلادی) در سـال  ۱۹۷۳کمـک
کـرد.وی در سـال  ۱۹۸۹مرکـز مطالعـات جهانی انـرژی را در لندن تأسـیس کرد ،این
مرکـز محفلـی بـرای گردهمایـی وزیـران نفـت و انـرژی نفـت ،مدیـران شـرکتهای
نفتـی و نماینـدگان دولتهـا و مصرفکننـدگان نفـت بهشـمار میآیدیمانـی در دهـه
 ۱۹۹۰بهعنـوان مدیـر اتـاق فکـر «مرکـز مطالعـات جهانی انـرژی» بیشـتر وقت خود
را در لنـدن گذرانـد و بهعنـوان مفسـر و مشـاور در زمینـه سیاسـتهای جهانـی نفـت
بـه کار خود ادامـه داد.
خالصـهای از زندگینامـه و سـوابق کاری احمـد زکی یمانی به قلم مونا مشـهدی
رجبی به شـرح زیر اسـت:
احمـد زکـی یمانی ،سیاسـتمدار عربسـتانی ،در فاصلـه سـالهای  ۱۹۶۲تا ۱۹۸۶
بهعنـوان وزیـر نفـت ایـن کشـور فعالیـت میکـرد و  ۲۵سـال همـهکاره سـازمان
کشـورهای صـادر کننـده نفـت بود .وی کـه مدرک تحصیلـی خود را در رشـته حقوق
از دانشـکده حقـوق دانشـگاه نیویـورک ،دانشـکده حقـوق هـاروارد و دانشـگاه اکسـتر
– در مقاطـع لیسـانس تـا دکتـرا -دریافـت کـرده بـود ،پس از بازگشـت به عربسـتان
بهسـرعت جـذب دولـت و بـه یکـی از مشـاوران ارشـد دولـت عربسـتان بدل شـد.وی
را یکـی از مهمتریـن افـراد در شـکلگیری شـرکت ملـی نفـت عربسـتان و سـازمان
کشـورهای صادرکننـده نفـت در دنیـا میدانسـتند و آکسـفورد از او به نام «مـرد تاریخ
سـاز در صنعـت نفـت» نـام بـرده بود.دانشـگاه آکسـفورد در بخـش بیوگرافـی افـراد
مطـرح در حـوزه انـرژی ،نـام احمـد زکـی یمانـی را ثبت کرده اسـت ،طبـق اطالعات
ایـن دانشـگاه ،زکـی یمانی معمار سیاسـتهای اصلی انـرژی در عربسـتان و خاورمیانه
اسـت و یکـی از تاثیرگذارتریـن سـخنگوهای نفتی این کشـور در طول تاریخ به شـمار
میآید.مهـارت وی در سـخنوری و فـن مذاکـره بـه انـدازهای بـاال بـود کـه هنـری
کیسـینجر در کتـاب خاطـرات خـود دربـارهاش نوشـته اسـت« :قـرار گرفتـن در مقابل
زکـی یمانـی بـه معنـای شکسـت در مقابـل فن و قـدرت مذاکره اوسـت ،زکـی یمانی
همیشـه میتوانسـت طـرف مقابـل خـود را در مذاکـرات مغلـوب کنـد و آنهـا را بـه
همراهـی بـا سیاسـتهای خـود وا دارد».
نخستین شغل زکی یمانی چه بود

زکـی یمانـی در سـال  ۱۹۳۰در شـهر مکـه متولـد شـد و پـدر و پدربزرگـش از
مبلغـان دینـی اسلامی بودنـد کـه در کشـورهای دیگـر مبلـغ دینـی بودنـد ،وی کـه
سـالها عمـرش را صـرف تحصیـل در زمینه حقـوق کـرده و در برترین دانشـگاههای
دنیـا ایـن دورههـا را گذرانـده بـود ،پـس از بازگشـت بـه عربسـتان بـه سـرعت جذب
کارهـای دولتـی شد.نخسـتین شـغلش در فاصلـه سـالهای  ۱۹۵۶تـا  ۱۹۵۸بـود کـه
مشـاور قانونـی دپارتمـان نفـت و مالیـات در وزارت امـور مالـی ایـن کشـور بـود اما به
ایـن شـغل قانـع نبـود و در کنار آن یک شـرکت مشـاوره حقوقی خصوصی را در شـهر
جـده ،راهانـدازی کـرد و کار در ایـن شـرکت حقوقـی خصوصـی را تـا پایان سـالهای
کارش در دولـت و وزارت نفـت ،ادامـه داد.از سـال  ۱۹۵۸میلادی وی بـرای دو سـال
مشـاوره قانونـی و حقوقـی هیئت وزیران را بهعهـده گرفت و در سـال  ۱۹۶۰بهعنوان
وزیـر کشـور انتخـاب شـد و به تدریج در شـکلگیری شـرکت نفـت و اوپـک و تثبیت
جایگاهـش بـه عنوان وزیـر نفت عربسـتان گام برداشـت.
پیشنهاد دهنده طرح ایجاد شرکت ملی نفت عربستان

در سـال  ۱۹۶۲سـازمان مـواد معدنـی و نفت یا بـه اختصار پترومین درعربسـتان
راهانـدازی شـد کـه از ابتـدا بـا هـدف تبدیـل بـه شـرکت ملـی نفت بـود ،طـرح اولیه
ایجـاد ایـن شـرکت ازسـوی زکـی یمانـی و با توجه بـه ضـرورت سـرمایهگذاری روی
ایـن صنایـع و کسـب درآمـد بیشـتر از صنعـت نفـت ارائـه داده شد.آکسـفورد پـرس
در ایـن زمینـه نوشـت :دو سـال پـس از تاسـیس شـرکت پترومیـن ،وزارت نفـت در
عربسـتان بهطـور رسـمی راهاندازی شـد و هـدف از شـکلگیری این وزارتخانـه ایجاد
مهارتهـای الزم بـرای کارشناسـان و مهندسـان ایـن کشـور بـا هدف توسـعه صنعت
نفـت و مدیریـت شـرکت ملی نفت عربسـتان بود.در ایـن زمان بود کـه اهمیت صنعت
نفـت در اقتصـاد کشـورو توسـعه اقتصـادی دنیـا در حـال شـکلگیری بود وعربسـتان
بـا توجـه بـه حجـم بـاالی ذخایـر تایید شـده نفتـی ،نقـش مهمـی در این عرصـه ایفا
میکـرد.
بنیانگذار سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (اوآپک)

کاهش  ۳۰درصدی ارزش صادرات نفت عربستان
دادههای رســمی نشــان داد که
ارزش صــادرات نفت عربســتان در ماه
دســامبر نزدیک بــه  ۳۰درصد کاهش
یافته است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز از
دوبی ،دادههای رســمی نشــان داد که

ارزش صادرات نفت خام عربســتان در
دســامبر  ۲۰۲۰در مقایســه با پارسال
حدود  ۳۰درصد ،یعنی  ۱۹میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریــال ( ۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر) کاهش یافته است.ســهم نفت از
مجموع صادرات عربستان نیز در این ماه

کاهش یافــت و از  ۷۱.۷درصد در دوره
مشابه پارسال به  ۷۱.۶درصد رسید.چین
در ماه دسامبر  ۲۰۲۰بزرگترین شریک
تجاری عربستان باقی ماند و  ۱۳میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال از مجموع صادرات
این کشور را به خود اختصاص داد.ژاپن

و هند پس از چین بزرگترین بازارهای
صادراتی عربســتان بودند و چهارمین و
پنجمین مقصد صادراتی این کشــور به
ترتیب به ایاالت متحده و امارات متحده
عربی اختصاص داشــت.ارزش واردات
عربســتان نیز در ماه دسامبر  ۱۲درصد

نسبت به سال پیش کاهش یافت .دلیل
کاهش ارزش واردات عربستان کاهش
حدود یکچهارم واردات وســایل نقلیه
و تجهیزات حملونقــل مرتبط با آن و
حدود یکپنجم فرآوردههای شیمیایی یا
صنایع وابسته این کشور بوده است.

وزیر جدید انرژی الجزایر منصوب شد
محمــد عرقاب بــا تغییــر در کابینه
الجزایــر به عنوان وزیر جدیــد انرژی این
کشور منصوب شد.

به گــزارش خبرگــزاری رویترز از
الجزیره ،دولت الجزایر روز یکشــنبه (سوم
اســفندماه) محمد عرقاب ،وزیر پیشــین

معادن الجزایــر را به عنــوان وزیر جدید
انرژی این کشــور جایگزیــن عبدالمجید
عطــار کرد.عرقاب کــه از آوریل  ۲۰۱۹تا
ژوئن  ۲۰۲۰ســکان هدایت وزارت انرژی
الجزایر را به عهده داشــته اســت ،اکنون
در اصالحــات کابینــه عبدالمجید تیبون،

رئیسجمهوری الجزایــر ،جایگزین عطار
شــد.این کشور عضو ســازمان کشورهای
صادرکننــده نفت (اوپــک) در پی جذب
ســرمایهگذاران خارجــی بیشــتر پس از
کاهش تولید نفت و گاز است .این کاهش
تولید ســبب کاهش درآمد صادرات انرژی

میشــود که  ۶۰درصد بودجه دولت و ۹۴
درصد مجموع درآمد صادرات این کشور را
تشــکیل میدهد.دولت الجزایر اوایل سال
گذشــته میالدی قانونی جدید را در حوزه
انرژی تصویب کرد که شــامل بخشهای
جذابــی از جمله مشــوقهای مالیاتی به

ســرمایهگذاران اســت.ویروس کرونــا با
کاهش قیمت جهانی نفــت ،بر امور مالی
دولت الجزایر تأثیر منفی گذاشــته و دولت
را مجبــور به کاهــش هزینهها و به تأخیر
انداختن بعضی از پروژههای سرمایهگذاری
برنامهریزیشده کرده است.
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در همیـن سـالها بـود کـه زکـی یمانـی زمزمههـای ایجاد سـازمان کشـورهای
عـرب صادرکننـده نفـت را مطـرح میکـرد .دیدگاهـی بـزرگ که قـدرت زیـادی برای
شـرکتهای نفتخیـز عربـی ایجـاد میکرد.در کتاب «اوپک :بیسـت سـال و بیشـتر»
کـه در سـال  ۱۹۸۲میلادی منتشـر شـد دربـاره نقـش زکـی یمانـی در شـکل گیری
ایـن سـازمان آمـده اسـت« :زکـی یمانی نقشـی مهـم در توسـعه دیدگاه شـکلگیری
اوپک داشـت .وی در سـال  ۱۹۶۷و در سـالهایی که جنگ اعراب و اسـرائیل رخ داده
بـود در مخالفـت بـا اسـتفاده از ابـزار تحریـم نفتی اعـراب صحبـت کرده بـود .تحریم
نفتـی سـال  ۱۹۶۷تاثیـر گـذار نبود ولـی تجربـهای در اختیار زکـی یمانی قـرار داد که
از نظـر او منافـع سیاسـی ایجـاد سـازمان کشـورهای صـادر کننـده نفتی عربـی را به
تصویـر میکشـید.در همیـن زمان بود کـه او به عنوان یکی از پیشـگامان شـکلگیری
ایـن سـازمان در سـال  ۱۹۶۸بـود و در این سـال سـازمانی به نام سـازمان کشـورهای
عربـی صادرکننـده نفت ( )OAPECرا تاسـیس کرد .اعضای این سـازمان کشـورهای
عربسـتان ،کویـت و لیبـی بودنـد و در سـال  ۱۹۷۰عـراق و سـوریه و مصـر هـم بـه
سـازمان اضافـه شـدند .ایده ایجاد شـرکت ملی نفت عربسـتان و سـازمان کشـورهای
عـرب صادرکننـده نفـت ،زکی یمانـی را برای همیشـه در تاریخ عربسـتان ماندگار کرد
امـا در زمانـی کـه تحریـم نفتی سـال  ۱۹۷۳اتفاق افتـاد ،اوپک به عنوان سـازمانی که
کشـورهای نفتخیـز غیرعربـی هـم عضوش بودنـد ،شـکل گرفت و سـپس تحوالتی
کـه در جریـان گروگانگیـری شـماری از وزیـران نفت عضـو اوپک در نشسـت برگزار
شـده در ویـن رخ داد ،نامـش را بـرای همیشـه در تاریـخ صنعـت نفـت دنیا ثبـت کرد.
نـام یمانـی بـه عنـوان بخشـی از تاریخ سیاسـتگذاریهای مهـم نفتـی و تاریخ صنعت
نفـت دنیـا باقـی میماند.
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@daneshenaft
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برداشـته میشـود بایـد ببینیـم نفـت ایـران قابلیـت فـروش و امـکان
حملونقـل داشـته باشـد.

سـیدعباس عراقچی ،شـامگاه شـنبه (دوم اسـفندماه) در آسـتانه
ضرباالجـل کاهـش تعهدهـای ایـران در برجـام ،بـا حضـور در یک
برنامـه زنـده تلویزیونـی بـه بررسـی وضـع برجـام پرداخـت و گفت:
ایـران بهطـور کامـل بـه تعهدهـای خـود پایبنـد بـوده و عمـل کرده
اسـت و حتـی پـس از خـروج آمریـکا ،یـک سـال در برجـام باقـی
ماندیـم و هنـوز هـم باقی ماندهایـم ،اروپا پـس از خروج آمریـکا وارد
صحنـه شـد و از مـا خواسـت در برجـام بمانیم تـا آنها نبـودن آمریکا
را جبـران و راهحلهـای عملـی پیـدا کننـد.وی افزود :آن یک سـالی
کـه صبـر کردیـم فرصـت دادن بـه اروپـا بـرای عمـل بـه تعهدهای
آنهـا و دیپلماسـی بـود ،متأسـفانه اروپـا در عمـل بـه تعهدهـای خود
ناتـوان بـود ،البته برخـی دیدگاهها وجـود دارد که از اسـاس آنها اراده
نداشـتند.معاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه ادامـه داد :پـس از یـک
سـال فرصـت تمـام شـده بـود و امـکان ادامـه مسـیر وجود نداشـت
و مـا براسـاس حـق خـود در برجـام ،منـدرج در پارگرافهـای ۲۶
و  ۳۶از حـق خـود اسـتفاده کردیم.عراقچـی تصریـح کـرد :بـه نظـر
نمیآیـد تـا پنجـم اسـفندماه اقدامـی بـرای لغـو تحریمهـا رخ دهـد
و مـا اجـرای پروتـکل الحاقـی را متوقـف میکنیـم و ایـن بهمعنـای
خـروج از برجام نیسـت.وی بـا تأکید بـر اینکه توقف اجـرای پروتکل
الحاقـی برگشـتپذیر اسـت ،گفـت :بـه محـض اینکـه خواسـتههای
مـا در برجـام و خواسـتههای مجلـس شـورای اسلامی تأمیـن شـود
مـا دوبـاره بازمیگردیـم و اجـرای پروتـکل الحاقـی ،نظارتهـا و
بقیـه تعهدهـا را انجـام میدهیم.معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه
عنـوان کـرد :اگر آمریـکا اقدامهـای نمادین انجـام میدهـد ،حداکثر
میتوانـد انتظـار اقدامهـای نمادیـن داشـته باشـد و وقتـی میگوییم
عمـل در مقابـل عمـل ،عمـل آنها لغو تحریـم و عمل ما بازگشـت به
تعهدهاسـت.عراقچی دربـاره جلوگیـری از بدعهدیهـای چندباره نیز
گفـت :تدبیـر مـا همان اسـت کـه رهبـر معظـم انقلاب فرمودند که
مـا نـگاه بـه عمـل و سـپس عمـل آنهـا را راسـتیآزمایی میکنیم و
بـرای نمونـه اگر تحریـم نفتی برداشـته میشـود باید ببینیـم نفت ما
قابلیـت فروش داشـته و امـکان حملونقل آن فراهم باشـد ،همچنین
بایـد امـکان بیمه کـردن محمولههای نفـت و بازگشـت پول حاصل
از صـادرات آنهـا هـم وجـود داشـته باشـد و ایـن چرخـه کار کند که
مطمئـن شـویم واقعـ ًا تحریـم نفتـی برداشـته شـده اسـت کـه اینهـا
را در عمـل میتـوان مالحظـه کـرد.وی افـزود :وقتـی تحریمهـای
مربـوط بـه سـرمایهگذاری در صنعـت نفـت ایران برداشـته میشـود
بایـد فاصلـه معقولـی وجود داشـته باشـد که شـرکتها بررسـیهای
خـود را انجـام دهند.معـاون سیاسـی وزیر امـور خارجه تصریـح کرد:
مهـم ایـن اسـت که مانعـی بر سـر راه آنهـا وجود نداشـته باشـد ،اما
اینکـه شـرکتها چـه زمانـی میخواهنـد وارد شـوند و مذاکـرات آنها
چـه زمانـی انجـام میشـود بحـث دیگـری اسـت ،امـا باید مشـاهده
کنیـم کـه در عمـل مانعـی وجود نـدارد و اگر چنیـن باشـد میتوانیم
بگوییـم راسـتیآزمایی کردهایـم کـه تحریمها برداشـته شـده اسـت.
عراقچـی گفت :در این دوره ما خسـارتهای مسـتقیم و غیرمسـتقیم
دیدیـم ،بـرای نمونـه فـروش نفت یکی از خسـارتهای مسـتقیم بود
و خسـارتهای غیرمسـتقیم نیـز کـه خود موضوع گسـتردهای اسـت.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

افزایش  ۹درصدی تولید
محصوالت پتروشیمی کشور

مدیـر کنتـرل تولیـد شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی گفـت:
پیشبینـی میشـود تولیـد انـواع محصـوالت پتروشـیمی تـا پایـان
امسـال بـه  ۶۱میلیون تن برسـد و رشـدی حدود  ۹درصدی را نسـبت
بـه سـال  ۹۸رقـم زند.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی صنایـع
پتروشـیمی ،سـیدجالل میرهاشـمی با اعلام این مطلب اظهـار کرد:
از ابتـدای امسـال تـا پایان بهمنمـاه تولید محصوالت پتروشـیمی به
حـدود  ۵۶میلیـون تـن رسـیده اسـت و پیشبینـی میشـود تـا پایان
سـال  ۹۹ایـن رقـم به حـدود  ۶۱میلیون تن برسـد.وی با بیـان اینکه
تولیـد در سـال گذشـته بیـش از  ۵۵میلیـون تـن بـوده اسـت ،گفت:
رونـد تولیـد و فـروش محصـوالت مختلـف پتروشـیمی بـا ظرفیـت
مطلوبـی در حـال انجـام اسـت و بـا وجـود بعضـی از مشـکالت بـا
تلاش صنعتگران پتروشـیمی کشـور جهـش تولید امسـال در صنعت
پتروشـیمی محقق شـده اسـت و پیشبینی میشـود رشـدی حدود ۹
درصـدی نسـبت بـه پارسـال تحقـق یابد.مدیـر کنترل تولید شـرکت
ملـی صنایـع پتروشـیمی با تأکید بـر اینکـه صنعت پتروشـیمی ایران
بهعنـوان یکـی از صنایـع مـادر ،از مهمتریـن ارکان توسـعه و موتـور
محـرک بخشهـای گوناگـون اقتصـاد کشـور اسـت ،افـزود :رویکرد
ایـن شـرکت ،تکمیـل زنجیـره تولیـد ،ایجـاد تنـوع در محصـوالت،
تأمیـن خـوراک صنایـع داخلـی و همچنیـن ارتقـای ارزش سـبد
محصـوالت تولیـدی در ایـن صنعت پیشروسـت.
عرضه  ۲میلیون و یکصد هزار تن کود اوره

میرهاشـمی همچنیـن از تحویـل  ۶۰۰هزار تن کود اوره بیشـتر
از ابتـدای امسـال تـا پایان بهمنماه نسـبت به مدت مشـابه پارسـال
ازسـوی مجتمعهـای پتروشـیمی بـه بخـش کشـاورزی خبـر داد و
افـزود :در مجمـوع  ۲میلیـون و  ۱۰۰هـزار تـن کـود اوره ازسـوی
واحدهای پتروشـیمی تحویل شـده تـا در اختیار کشـاورزان قرار گیرد
کـه ایـن مقدار معـادل  ۱۰۰درصد تعهـد تأمین تا پایان بهمن اسـت.
وی ادامـه داد :پیشبینـی میشـود مقـدار کـود تحویلـی تـا پایـان
امسـال بـه حـدود  ۲.۴میلیون تن برسـد.

www.daneshenaft.ir
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معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه گفـت :اگـر تحریـم نفتـی

صندوق پستي15875-3398 :

خطر جدی در پایتخت انرژی کشور؛

اخبار نفت
لغو تحریم نفتی ایران به معنای قابلیت فروش
و امکان حملونقل است
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نشانی اینترنتی:

در ذهن مردم عسلویه خواهد ماند و از آنها
به نیکی یاد خواهد شد.

محمد غالمحسینی

عسلویه قطب اقتصادی ،انرژی و صنعتی

گاز کشور است؛ جایی که دمای هوا در برخی

طرح جامع رفع آلودگیهای پارس
جنوبی بیاثر ماند

از روزهــای تابســتان در آن بــه  ۶۵درجه
ســانتیگراد و درجه رطوبــت به  ۹۵درصد

میرسد و شاید سختترین محیط کاری در
کشور است.

باوجود همه افتخاراتی که شهرستان
عســلویه برای ایران و ایرانی به ارمغان
میآورد ،مشعلهایی رو به آسمان عسلویه
قد برافراشته و شبهای این شهرستان را
مانند روز روشن میکند که باعث آلودگی
شدید محیطزیست در منطقه شده است.
به گفته برخی کارشناســان و سازمانها،
آلودگی هوای عســلویه  ۱۰۰برابر تهران
است ،تولید مواد و پسماندهای شیمیایی
و هدایت این مواد آلودهکننده به ســمت
مشــعلها خطر ابتالی بــه بیماریهای
تنفســی را افزایش داده است.چند سالی
میشــود که طرح جامع توســعه پایدار
پــارس جنوبی با هدف بازیافت و مصرف
آالیندههای پــارس جنوبی نقل محافل
نفتیها است .این طرح قرار بود در منطقه
پارس جنوبی بهعنوان منطقه نمونه اجرا
و نتایج این تجربه برای استفاده در دیگر
مناطق عملیاتی صنعت نفت آماده شود.
اولیــن اقدام این طرح نیز خاموشــی فلر
پاالیشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی
بود که بــه گفته رئیس وقت ســازمان
محیطزیست این مشعل سرخ به مشعل
ســبز تبدیل شد اما دیدیم که فقط مکان
آن فلر عوضشــده و بهجــای اینکه در
پاالیشگاه بسوزد آن را به کوههای اطراف
انتقال دادند.
مسئوالن چند سال است که وعده
میدهند

نیما دشتی از فعاالن محیط زیستی
اســتان بوشــهر در گفتوگو با خبرنگار
مهــر اظهار داشــت :ســوختن فلرهای
پاالیشگاههای عسلویه باعث پراکندگی
میزان بســیار زیــادی از ذرات معلق در
هوای منطقه و به خطر افتادن ســامتی
حدود  ۱۰۰هزار نفر از بومیان و شاغالن
در این منطقه شده است.وی تصریح کرد:
مســئوالن چندین سال اســت که وعده
میدهند که بهزودی برای این مشعلها
فیلتر قرار میدهند اما مشخص نیست که
این زمان کی فرامیرسد.دشتی بیان کرد:
معصومه ابتکار چهار ســال قبل بهعنوان
رئیس وقت سازمان محیطزیست عنوان
کرد که بر اساس برنامه ارائهشده تا سال
 ۹۸همه فلرها در پارس جنوبی جمعآوری
میشود و از بازیافت آن ساالنه تا  ۱۹هزار
واحد مسکونی میتواند گازرسانی شود اما
چیزی که ما تا نگارش این مطلب شاهد
آن هســتیم فلرهای بیرحمی است که
سیاهی را از شــبهای عسلویه ربودهاند.
فعال اجتماعی و رسانه استان بوشهر بیان
کرد :نکته تأســفبار اینجاست که برخی
کارشناسان و ســازمانها در ارزیابیهای
خود ،آلودگی هوای عســلویه را با توجه
به شــرایط خــاص آن ۱۰۰ ،برابر تهران
اعالم کردهاند.دشتی افزود :آلودگی هوای
شهرستان عســلویه به معضل عظیمی
برای مردم تبدیلشــده و آنهــا را تا مرز
بیماریهای کشنده هم پیش میبرد که از
زمان ایجاد پتروشیمیها و پاالیشگاههای
نفــت این منطقه گریبان گیر آنها شــده
اســت.وی اظهار داشت :اعتراضات گاه و
بی گاه حامیان محیطزیست و حتی برخی
از نمایندگان مجلس هم نتوانسته گره از
کار آســمان آلوده شهرستان عسلویه باز
کند.
نگران سالمت فرزندان خود هستیم

یاســین از کارگــران بومی پارس
جنوبی نیز در گفتوگــو با خبرنگار مهر
اظهار داشــت :مــن  ۴۲ســال دارم و از
کارگران بومی پارس جنوبی هســتم.وی
تصریــح کرد :با توجه بــه آلودگی هوای
عسلویه نگران ســامت دو فرزند  ۵و ۷
ساله خود هســتم ،امیدوارم مسئولین به

جای حرف ،فکری بــه حال این آلودگی
ناشی از سوختن فلرها کنند.
افزایش ابتالء به بیماریها

رئیس دبیرخانه پایش آلودگیهای
زیستمحیطی صنایع نفت ،گاز و انرژی
و اثرات آن بر ســامت دانشــگاه علوم
پزشکی بوشهر نیز در گفتوگو با خبرنگار
مهر اظهار داشــت :امروزه پاالیشگاهها
میلیونهــا تــن آالینده در هوا منتشــر
میکنند که خطری جدی برای سالمت
انســان و محیطزیست به شمار میآید و
کیفیت زندگی افراد مجاور جوامع صنعتی
را با آســیبهای جدی روبــرو میکنند،
ازجمله این آالیندهها میتوان به ترکیبات
آلی فرار ،NOx ،SO۲ ،ذرات معلقCO، ،
 H۲Sو  HAPsاشاره کرد .این آالیندهها
تأثیــرات ســو مختلفی بــر بخشهای
گوناگون اکوسیســتم ،محیطزیســت و
انسان دارند.دکتر شــکراله فرخی افزود:
بررسی نتایج تحقیقات پیشین ،نشان داد
که این آلودگیهای شیمیایی در افزایش
احتمال ابتالء به آسم و آلرژی ،سردردهای
میگرنی ،کاهش ضریب هوشی کودکان،
سقطجنین مادران باردار ،بیماریهای قلب
و عروق ،ابتالء به بیماریهای پوســتی،
برونشیت مزمن و سرطان ،مشکل غلظت
خون ،افزایش افسردگی ،بیحالی ،خشم و
عصبانیت و ظهور نشانگان بیماری اوتیسم
در کودکان مؤثر اســت.وی تصریح کرد:
گســترش صنایع نفت ،گاز و نیروگاهی و
ارتباط بســیار نزدیک با زندگی اجتماعی
و زیســتمحیطی ساکنین اطراف بهطور
واضح دارای اثرات و عوارض شدیدی بر
مردم خواهد بود.
برسی عوارض مختلف ناشی از
گسترش صنایع نفت

فرخی ادامــه داد :عوارض مختلف
ناشــی از گســترش صنایع نفت ،گاز و
نیروگاهــی بهخصــوص آلودگی هوای
منطقه عســلویه کــه با شــرایط ویژه
جغرافیایی منطقه هم تشدید میشود ،باید
بهصورت جدی موردبررسی قرار گیرد.وی
گفت :بهطورکلی آلودگی زیستمحیطی
بهخصــوص آلودگی هوا یــک معضل
جهانی اســت ،عوامــل آلودهکننده تمام
افراد جامعه را تحــت تأثیر قرار میدهد
که بیشــترین گروههای در معرض خطر
کودکان و افراد مسن هستند.فرخی بیان
کرد :بر اســاس ماده  ۳۲قانــون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران ،استانداردهای ملی پیوست سالمت
برای بررسی طرحهای بزرگ توسعهای با
پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی و تأیید معاونــت برنامهریزی و
نظــارت راهبردی ریاســت جمهوری در
تاریخ  ۳شــهریورماه  ۱۳۹۲ابالغ شد.وی
افزود :بــا توجه به آلودهکنندههای صنایع
گاز و پتروشیمی در منطقه عسلویه ،برای
بررســی تأثیر صنایع بر سالمت و کنترل
آالیندگیهــا بهویژه در حــوزه صنعت
نفــت و گاز ،دبیرخانه پایش آلودگیهای
زیستمحیطی صنایع نفت ،گاز و انرژی و

بخشی از ثروت ملی
مردم ایران در فلرهای
پارس جنوبی میسوزد و
دود میشود تا حاصلش
آلودگی همیشگی آب،
خاک ،هوای مناطق
پیرامونی و افزایش
موارد ابتال به بیماری در
این منطقه باشد

اثــرات آن بر ســامت در این اســتان
راهاندازی شده است.فرخی اظهار داشت:
جهان امروز با پیشــرفتهای بســیاری
درزمینهٔ نفت ،گاز و دیگر دستاوردهای
صنعتــی مواجــه اســت و بــا توجه به
جایگاهی که صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی
و نیروگاهــی در جهان امــروز پیداکرده
اســت ،نباید از صدمات آن به انســان و
محیطزیســت غافل بود و باید به دنبال
راهحلهایی برای کاهش این آســیبها
باشــیم.فرخی افزود :بر اساس مطالعات
صورت گرفته بیماری آسم ،آلرژی بینی،
سینوزیت و اگزما در کودکان سنین مدرسه
در منطقه عسلویه نسبت به شهر بوشهر
و خیلی از شهرهای کشور شیوع باالتری
دارد ،البته ذکر این نکته ضروری است که
جامعه هدف در حد  ۲الی  ۳هزار نفر بوده
و برای نتیجهگیــری دقیقتر باید جامعه
هدف را کل منطقه در نظر گرفت.
در مقابل صنایع نیستم

فرخــی بابیان اینکه مــا در مقابل
صنایع نیستیم بلکه میخواهیم یار و یاور
همدیگر باشــیم تصریح کرد :حوزه گاز و
نفت منطقه حوزه ارزشمندی برای کشور
است و ما به دنبال این نبوده و نیستم که
بگوییم فعالیتها باید تعطیل شود بلکه باید
فعالیتها اســتاندارد شود.رئیس دبیرخانه
پایش آلودگیهای زیستمحیطی صنایع
نفت ،گاز و انرژی و اثرات آن بر سالمت
ادامه داد :حوزه سالمت و صنایع به عنوان
دو دست هستند که باید در کنار هم دیگر
قرار گیرند تا به مردم منطقه کمک کنند.
وی گفت :اگر صنعت شــرایطی را فراهم
کند تا ما بتوانیم بررسیها را انجام دهیم
ما میتوانیم ابزار کنترلی ارزشمندی برای
همدیگر باشم یعنی ما نتایج حوزه سالمت
را بــه صنعت میدهیم و این کار به حوزه
اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
فرخی با اشاره به اینکه حوزه سالمت به
عنــوان یار و یاور صنایــع و نه به عنوان
رقیب آنها است ،گفت :صنعت میتواند
با کاهش آالیندهای خود و استاندار سازی
قسمتی از هزینههای خود را کاهش دهد.
امروزه در حوزه ســامت بیشترین هزینه
در بخش تشــخیص و درمان داریم.وی
تصریح کرد :حوزه سالمت بههیچعنوان
دوســت ندارد در مقابل صنعت باشد و یا
اینکه مسائل روحی روانی و هیاهویی در
مــردم ایجاد کند بلکه به دنبال بررســی
واقعیتها و ایجاد بســتری برای سالمت

مردم است ،مردم بدانند که دانشگاه علوم
پزشــکی هیچوقت از آنان غافل نیست و
دغدغه اصلی دانشگاه حفظ سالمت مردم
تحت هر شرایطی است.
راهکارهای رفع آلودگی ناشی از
سوزاندن فلرها در عسلویه

کارشــناس حوزه انــرژی و فعال
محیطزیســت در استان بوشــهر نیز در
گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت:
برای رفع آلودگی ناشی از سوزاندن فلرها
در عسلویه یکی از راهحلها این است که
گازهای فازهای  ۶و  ۷و  ۸را که به عنوان
گاز خام برای تزریق به چاههای آغاجاری
و برای باال بردن فشــار چاههای نفت به
آنجا ارسال و تزریق میشود را نگهداری
و ارزش افــزوده ایجاد کنند و به جای آن
گازهای فلرینگ را ارســال کنند.هادی
بحرینی تصریح کرد :یک راهحل دیگر این
اســت که همه این گازها را تجمیع کرده
و پاالیشــگاهی احداث کنند و جداسازی
انجام دهند و از گازش استفاده کنند.
لزوم حفظ ثروت ملی

بحرینی بابیــان اینکه برخی از این
گازهایی که ســوزانده میشــود گازهای
قابلاســتفاده و مفید است گفت :همیشه
گازهایی که در فلرها ســوزانده میشوند
گازهــای بدی نیســتند و اغلب گازهای
مفید و ثروت هســتند که میسوزند.این
کارشناس حوزه انرژی اضافه کرد :راهحل
دیگر برای رفع آلودگی فلرها این است که
میتوانند نیروگاهی احداث کنند و از طریق
آن برق تولید کنند.فعال محیطزیست در
استان بوشهر افزود :راهکار دیگر این است
که در هر پتروشــیمی این گازها جمع و
فراهم آوری شــود که هزینه زیادی را در
بردارد که اگر گازها تجمیع شــود راهکار
بهتری اســت.بحرینی با بیان اینکه باید
یک تیم بــا تخصصهــای مختلف در
کنار هم حضورداشته باشــند که بتوانند
پروپــوزال خاص بــرای موضوع آلودگی
فلرهای عســلویه تهیه کنند خاطرنشان
کرد :گازهای مفید و غیرمفید دارند باهم
میسوزند و بیماری ،بدبختی و آلودگیاش
دامنگیــر مردم ،منطقه و محیطزیســت
است.
لزوم حذف آالیندگی از فلرها

فرمانــدار عســلویه نیــز کاهش
آلودگیهای ناشی از صنایع پارس جنوبی
را یک ضرورت دانســت و اظهار داشت:
حذف آالیندگــی از فلرها و مشــعلها
موجب کسب درآمد میشــود.عبدالنبی
یوسفی با تأکید بر اینکه حذف آالیندگی
از مشــعلها مطالبه جدی مردم عسلویه
اســت افزود ۴۳ :درصد درآمد کشــور از
عسلویه اســت و همچنین  ۷۵درصد گاز
خانگی و  ۶۳درصد گاز نیروگاههای برق
کشور از شهرستان عسلویه تأمین میشود
که امیدوارم تمام شــرکتهای مستقر در
منطقه پروژه بازیابی گازهای مشعل را در
دستور کار خود قرار دهند.فرماندار عسلویه
خاطرنشان کرد :قطع ًا شرکتهایی که در
این مسیر پیشگام هستند ،نام آنها همواره

بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت
محیطزیست اســتان بوشهر ،طرح جامع
رفــع آلودگیهای محیطزیســت پارس
جنوبــی (منطقه ویژه اقتصــادی پارس)
در هیئت دولت به تصویب رســیده است.
فرهاد قلی نژاد اعالم کرده اســت :پیرو
تشــکیل کارگروه ملــی کاهش آلودگی
هوای شــهرهای جنوب اســتان بوشهر
در ســفر اســفند  ۹۷رئیسجمهوری به
عسلویه پس از تدوین طرح جامع کاهش
آلودگیهــای محیطزیســت ،این طرح
برای اجرا به تصویب هیئتوزیران رسید.
وی اظهار داشــت :طــرح کاهش و رفع
آلودگی هوا ،آب و خاک و پسماند با تعیین
مهلت اجرا و منابع اعتباری الزم تعیین و
تصویبشده است.وی بیان کرد :این طرح
مهمترین سند و نقشه راه در کاهش و رفع
آالیندههای محیطزیست در منطقه ویژه
اقتصادی پارس و در حوزه شهرستانهای
جنوبی اســتان بوشــهر به ویژه عسلویه
و کنگان خواهد بود.قلی نژاد با اشــاره به
اهمیت منطقه ویژه اقتصادی پارس برای
کشور ،تصویب این طرح را یک موفقیت
برای رســیدگی و همکاری در مدیریت
مسائل زیستمحیطی منطقه عنوان کرد.
شکایت از برخی صنایع به دلیل
آلودگیهای زیستمحیطی

مدیــرکل حفاظت محیطزیســت
اســتان بوشــهر افزود :تعدادی از صنایع
منطقــه نیــز بــه دلیــل آلودگیهای
زیستمحیطی با شکایت این سازمان به
مراجع قضائی معرفیشــدهاند.حرکت در
مسیر توسعه باید مبتنی بر محیطزیست
صورت پذیرد که این امر در سایه رعایت
اســتانداردها و تعامل و همدلی مسئوالن
با مــردم امکانپذیر خواهد بود.توســعه
اقتصادی پایدار نیــز مرهون بهرهبرداری
مناسب از امکانات آب ،خاک ،منابع طبیعی
و ظرفیتهای موجود نیروی انسانی و به
عبارتی حفاظت از محیطزیســت است.
امروز برای رسیدن به توسعه پایدار عالوه
بر مسائل اقتصادی ،شاخصهای اجتماعی
و زیستمحیطی نیز دارای اهمیت بسیار
هستند و درواقع توسعهای پایدار است که
هر سه این شاخصها را در برگیرد.
وعده استاندار برای جمعآوری فلرها

اســتاندار بوشــهر در مراسم افتتاح
پروژههای دهه فجر در عســلویه از آغاز
جمــعآوری گازهای فلرها و مشــعل در
منطقه پــارس جنوبی خبــر داد و بیان
کرد :ایــن مژده را بدهم کــه با کارها و
تصمیمات دولت ،در آینده همه فلرها در
پارس جنوبی جمعآوری میشــوند و این
منطقه عاری از آالیندگی ،به آسمان آبی
خود برمیگردد.عبدالکریم گراوند از آغاز
عملیات جمعآوری فلرهای پارس جنوبی
در دهه فجر امسال خبر داد و بیان کرد :با
تکمیل این پروژه یکی از مطالبات به حق
مردم پیرامون منطقه پارس جنوبی محقق
میشود چرا که محیط زیست سالم عاری
از آالیندگی مطالبه جدی مردم است.
مسئوالن پارس جنوبی پاسخگو نیستند

متأسفانه در خصوص آلودگی ناشی
از مشعلهای مستقر در عسلویه ،مسئولین
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
علیرغم پیگیری خبرنــگار مهر جوابگو
نبودهاند.به هر حال آنچه از حال و هوای
عسلویه پیداست علیرغم وعده مسئولین،
فکری به حال آلودگی ناشی از سوزاندن
گاز فلرها در عسلویه نشده است و در این
بین بیماری ،بیــکاری و آلودگی دامنگیر
مردم ،منطقه و محیطزیست است.از سوی
دیگر بخشی از گازهایی که مفید هستند
سوزانده میشوندو درواقع سوزاندن ثروت
ملی است که انتظار میرود مسئولین بیش
از این به فکر مردم ،محیطزیست و ثروت
ملی باشند.

