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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رئیسجمهوری:

خرب

توسعه صادرات غیرنفتی همسو با
سیاست اقتصاد بدون نفت ضروری است

پیام تسلیت وزارت نفت برای درگذشت یکی
از فعاالن حوزه رسانه

اداره کل روابـط عمومـی وزارت نفـت در پیامی درگذشـت علی

اکرمـی ،یکی از فعـاالن حوزه رسـانه را تسـلیت گفت.

پیـام تسـلیت اداره کل روابـط عمومی وزارت نفـت برای علی
اکرمی به شـرح زیر اسـت:
«انا هلل و انا الیه راجعون
علـی اکرمـی دوسـت و همـکار عزیز رسـانهای بهدلیـل ابتال
بـه کرونـا درگذشـت.اداره کل روابـط عمومی وزارت نفـت ،با اندوه
و تألـم فـراوان ،ایـن ضایعـه جانـکاه را بـه خانـواده ،دوسـتان و
همراهـان علی اکرمی و جامعه رسـانهای کشـور تسـلیت گفته و از
درگاه خداونـد متعـال بـرای روح علـی عزیز آمـرزش و علو درجات
و بـرای بازمانـدگان شـکیبایی آرزومند اسـت ».

موافقت مجلس با تخصیص  ۲هزار میلیارد
تومان برای برقدار کردن چاههای
کشاورزی

نمایندگان مجلس شـورای اسلامی در بررسـی الیحـه بودجه،

بانـک مرکـزی را مکلـف کردنـد کـه بـرای بـرقدار شـدن چاههای
کشـاورزی ،مبلـغ  ۲هـزار میلیارد تومان تسـهیالت تکلیفـی از طریق
بانکهـای عامـل بـا تضمیـن وزارت نفـت بـه شـرکت توانیـر و
شـرکتهای زیرمجموعـه آن پرداخـت کنـد.

نماینـدگان در نشسـت علنـی روز چهارشـنبه ۱۳ ،اسـفندماه
مجلـس شـورای اسلامی در جریان بررسـی الیحـه بودجه ۱۴۰۰
و در بخـش هزینـهای ،با بنـد الحاقی ( )۱تبصـره ( )۱۵ماده واحده
الیحـه بودجـه موافقـت کردنـد.در بنـد الحاقـی ( )۱تبصـره ()۱۵
مـاده واحـده الیحـه بودجـه آمـده اسـت:برای تسـریع و تسـهیل
در اجـرای طـرح تأمیـن برق چاههای کشـاورزی از محـل ظرفیت
مـاده ( )۱۲قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابتپذیـر و ارتقـای نظـام
مالـی کشـور مصـوب اول اردیبهشـتماه  ۱۳۹۴بـا اصالحـات و
الحاقـات بعـدی آن ،بانـک مرکـزی مکلـف اسـت مبلـغ  ۲۰هـزار
میلیـارد ریـال تسـهیالت تکلیفـی از طریـق بانکهـای عامـل بـا
تضمیـن وزارت نفـت به شـرکت توانیر و شـرکتهای زیرمجموعه
آن جهـت تأمیـن بـرق چاههـای کشـاورزی پرداخـت کند.
بر اساس مصوبه مجلس

بیمهگران موظف به پرداخت خسارتهای
حوادث گازی ظرف  ۳ماه شدند

نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی ،شـرکتهای بیمهگـر

را مکلـف بـه بررسـی حـوادث ناشـی از گاز ظـرف کمتـر از دو ماه و
پرداخـت خسـارتهای آن حداکثـر تـا سـه مـاه کردنـد.

نماینـدگان در نشسـت علنـی روز سهشـنبه ۱۲ ،اسـفندماه
مجلـس شـورای اسلامی ،در جریـان بررسـی بخـش هزینـهای
الیحـه بودجـه سـال  ،۱۴۰۰بـا الحـاق یک بنـد به جـز (ه) تبصره
( )۶مـاده واحـده الیحـه بودجـه موافقـت کردنـد.در بنـد الحاقـی
پیشـنهادی بـه جـز (ه) تبصره ( )۶مـاده واحده الیحـه بودجه آمده
اسـت :شـرکتهای بیمهگـر مکلـف بـه بررسـی حـوادث ناشـی از
گاز ظـرف کمتـر از دو مـاه و پرداخـت خسـارتهای آن حداکثر تا
سـه ماه هسـتند.
معاون وزیر نفت خبر داد:

برنامهریزی برای برگزاری دومین آزمون
کارکنان مدتموقت نفت

معـاون توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی وزیـر نفـت،

از برنامهریـزی بـرای برگـزاری دومیـن آزمـون آنالیـن کارکنـان
قـراردادی مـدت موقـت در اردیبهشـتماه سـال آینـده خبـر داد.

بـه گـزارش دانـش نفت بـه نقـل از معاونت توسـعه مدیریت
و سـرمایه انسـانی وزارت نفـت ،فرزیـن مینـو ضمـن اعلام خبـر
موافقـت وزیـر نفت بـا برگزاری دومیـن آزمون کارکنـان قراردادی
مـدت موقـت ،گفت :آزمـون دوم ،فرصتی دوباره برای آن دسـته از
همـکاران قـراردادی مـدت موقت اسـت کـه موفق بـه پذیرش در
آزمون نخسـت نشـدند.وی آزمـون دوم آنالین کارکنـان قراردادی
مـدت موقـت را شـامل پرسـشهای زبـان انگلیسـی ،توانمنـدی
شـناختی (هـوش) و سلامت روان عنـوان کرد.

همکاری مطلوب اروندان و متن در
میدانهای مشترک غرب کارون

مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز ارونـدان گفـت :همـکاری این
شـرکت و شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت (متـن) در میدانهـای
مشـترک غـرب کارون بهنحـو مطلـوب دنبـال میشـود.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت نفـت و گاز
ارونـدان ،جهانگیـر پورهنـگ در نشسـت پیشبینـی تولیـد نفـت و
گاز نیمـه نخسـت سـال  ۱۴۰۰میدانهـای تحـت سرپرسـتی این
شـرکت در غـرب کارون بـا بیـان اینکـه در انجـام برنامههـای
تولیـد ،توجـه بـه پروتکلهـای بهداشـتی مربـوط بـه همهگیـری
بیمـاری کوویـد ۱۹-و همچنیـن اهتمـام ویـژه بـه رعایـت دقیـق
الزامهـای ایمنـی ،بهداشـت و محیط زیسـت (اچاسئـی) بهمنظور
حفـظ سلامت کارکنـان اولویـت نخسـت و مقـدم بـر کار بـوده
اسـت ،اظهـار کـرد :نفـت و گاز ارونـدان بـرای تولیـد حداکثـری
از ظرفیتهـای تعریـف شـده ،آمادگـی کامـل دارد.وی از تحقـق
کامـل برنامـه تولیـد تکلیفی این شـرکت در سـال جـاری خبر داد
و تصریـح کـرد :در بخـش توسـعه میدانهـای مشـترک کـه بیـن
این شـرکت و شـرکت مهندسـی و توسـعه نفت در حال اجراسـت،
کار گروهـی بهنحـو مطلـوب دنبـال میشـود و ایـن شـرکت برای
افزایـش ظرفیـت تولیـد در دو بخـش تولیـد از چاههـای در حـال
بهرهبـرداری و چاههـای جدیـد آمادگـی دارد.

رئیسجمهــوری گفت :توســعه
صــادرات غیرنفتــی بهعنــوان یکی از
ابزارهای توانمند اقتصــاد مقاومتی برای
مقابله با تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی
آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

به گــزارش دانش نفت به نقل از
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری،
دکتر حســن روحانی ،امروز (یکشنبه،
دهــم اســفندماه) در نشســت ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،با بیان اینکه
دغدغه دولت کاهش و رفع فشــارهای
معیشــتی در زندگی مردم است ،گفت:
در ســه سال گذشــته دولت با مقابله،
مبارزه و خنثیسازی تحریمها در جنگ
اقتصادی که با هــدف ایجاد قحطی و
ناامنی اقتصادی بوده اســت ،توانســته
با تأمین کاالهــای ضروری این هدف
دشــمن را خنثی کنــد ،اگرچه به علت
تحمیل هزینــه اضافی بر روابط بانکی
و تجاری ازسوی تحریمکنندگان ،دچار
نوسانهای ناخواســته قیمتها شدیم

که عوارض آن ســبب فشار بر معیشت
مردم شــد.وی افزود :دولت تالش دارد

با ایجــاد اجماع و هماهنگــی با همه
دســتگاهها و بخشهای مختلف کشور

و کاســتن از عــوارض غیراقتصــادی
مؤثر بر فضای اقتصادی کشــور و بازار

سرمایه و تالش برای آزادسازی منابع
ارزی مسدودشده ،بتواند سریعتر قیمت
ارز را بــه قیمت واقعی آن نزدیک کند.
رئیسجمهوری با اشــاره به بررســی
برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه
به شــرایط جدید روابط بینالمللی ،بر
توســعه صادرات غیرنفتی برای تحقق
حق حضــور ایران در اقتصــاد جهانی
تأکید کــرد و گفت :توســعه صادرات
غیرنفتــی بهعنوان یکــی از ابزارهای
توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با
تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا
بسیار حائز اهمیت است.روحانی بهبود
کیفیــت کاالهای تولیــدی و پایبندی
به تعهدها ازســوی تولیدکنندگان را در
افزایش صادرات غیرنفتی ایران بســیار
حائــز اهمیت دانســت و تصریح کرد:
شــرایط جدید ایجاب میکند تا سرعت
بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه
صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار
دهیم.

نمایندگان محل هزینهکرد درآمدهای مازاد فروش نفت را تعیین کردند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
جریان بررســی بودجه ســال  ،۱۴۰۰محل
هزینهکرد درآمدهای مــازاد فروش نفت را
مشخص کردند.

نماینــدگان در نشســت علنــی عصر
روز یکشــنبه ( ۱۰اسفندماه) مجلس شورای
اســامی در جریان بررسی بخش هزینهای
الیحــه بودجه ســال  ،۱۴۰۰بــا ردیف ()۳
بند (ب) تبصره ( )۱مــاده واحده این الیحه
موافقت کردند.در ردیف ( )۳بند (ب) تبصره
( )۱ماده واحده این الیحه آمده است :دولت
موظف اســت از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰
منابع حاصله (درآمدهای مازاد فروش نفت)
را در سقف اعتبارهای بودجه عمومی صرف
افزایش تخصیص بــرای تکمیل طرحهای
تملــک داراییهای ســرمایهای این قانون
بهویژه طرحهای توســعه زیرســاختهای
آمــوزش الکترونیک مدارس و بهســازی و
نوســازی کالسهای تخریبی و دانشگاهها
و مــدارس حوزههــای علمیــه بــرادران و
خواهــران و جامعهالمصطفــی ،هســتهای
و توســعه واحدهــای دوم و ســوم نیروگاه
اتمی بوشــهر ،حملونقل عمومی ،راههای
روستایی ،تولیدی ،زیرساختهای شهرکها
و نواحی صنعتی ،دولت الکترونیک ،آموزش،
مهارتآموزی ســربازان وظیفه ،آموزشهای
مهارتی و مهارتپروری ،ســامت با اولویت
حمایت از بیماران دارای بیماریهای خاص
و بیماری ســالک ،جمعیت ،محیط زیست و
مهار آب و کنترل ســیالب ،آب و فاضالب
با اولویت مناطق روستایی و عشایری ،بافت

فرسوده ،بازآفرینی شهری و سکونتگاههای
غیررســمی و خارج از محــدوده و تحقیقات
کاربردی بخش کشــاورزی با اولویت حوزه
دانشبنیــان ،تحقیقــات کاربــردی بهویژه
طرحهای بهسازی ،توسعهای زیرساختهای
آموزشــی ،اصالح نقاط حاصلخیز شهری و
احداث گذرگاههای غیرهمســطح در ورودی
شهرها ،دفاعی ،هزینههای معیشت و سالمت
و کاهــش آثــار منفی کرونــا کند.آییننامه

اجرایی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان
برنامه و بودجه کشــور و وزارتخانههای نفت
و امور اقتصادی و دارایی تهیهمیشــود و به
تصویب هیئت وزیران میرســد.نمایندگان
در بنــد الحاقی  ۲تبصره یک مــاده واحده
الیحه بودجه ،وزارتخانههای نفت و کشــور
را موظــف کردند امکان احــداث جایگاهها
و زیرســاخت اســتفاده قانونمند از سوخت
گاز مایع (الپیجی) در نــاوگان حملونقل

بــا اولویت ناوگان عمومــی و حمل بار را به
کمــک بخشهای خصوصــی و عمومی ،تا
ســقف مجموع  ۲میلیون تن در سال فراهم
کنند.وزارت نفت از طریق شــرکتهای تابع
ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای
دیگــر یا تهاتــر آن با بنزیــن و گازوئیل از
شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکتهای
تابع وزارت نفت اســت و معــادل وزنی گاز
مایــع خریداری یــا تهاترشــده ،گازوئیل یا

بنزیــن صادر میکند و همــه عواید حاصل،
به حساب شرکت تابع ذیربط آن وزارتخانه
واریز میشــود.همچنین بــا رأی نمایندگان
مجلس ،وزارت نفت در ســال  ۱۴۰۰مکلف
اســت معادل ریالی  ۴میلیون تن مواد اولیه
قیر (وکیوم باتوم) ،نفتخام را به قیمت فوب
خلیجفارس با قیمت ارز اعالمی ازسوی بانک
مرکزی بهصورت ماهانه به حســاب اعالمی
خزانهداری کل کشــور نــزد بانک مرکزی
واریــز کند.نماینــدگان مجلــس همچنین
ت
وزارت نفــت را مکلف به ایجاد زیرســاخ 
برای عرضه حداکثــر  ۱۰میلیارد مترمکعب
گاز در بورس انرژی کردنــد .نمایندگان در
بررســی بخش هزینهای بودجه سال ۱۴۰۰
دولــت را مکلف به واریــز درآمدهای مازاد
نفتی و گازی به حســاب ذخیره ارزی کرده
و شرایط اســتفاده وزارت دفاع برای استفاده
از ســهمیه نفتخــام و میعانــات گازی از
طریق پاالیش در پاالیشگاههای غیردولتی
را نیز مشــخص کردند.با موافقت نمایندگان
مجلس بهمنظور حمایــت از مناطقی که از
لحاظ گازرســانی شهری و روستایی پایینتر
از متوسط کشــور هســتند حداقل دو برابر
ســرانه اعتبار در نظر گرفته شــد.نمایندگان
مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده،
الزامهای وزارت نفت برای توسعه میدانهای
نفتی و گازی کشــور را مشــخص کردند،
همچنین نماینــدگان مجلس مصوب کردند
که دســتگاههای اجرایی مجاز به استفاده از
منابع  ۳درصدی «مناطق نفتخیز ،گازخیز و
توسعه نیافته» نباشند.

اجرای عملیات اصالحی خطوط لوله جریانی در آغاجاری
عملیــات اصالحی و تعمیر خطــوط لوله جریانی
بهمنظور پایــداری تولید و جلوگیــری از آلودگیهای
زیست محیطی در شــرکت نفت و گاز آغاجاری انجام
شد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،منوچهر قنواتی ،رئیس عملیات
بهرهبرداری شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری
گفــت :از مباحث مهم در حوزه تولید نفت و گاز صیانت
از تأسیســات ،خطــوط لوله جریانی و محیط زیســت
پیرامون این تأسیســات اســت که با توجه به شــرایط
عملیاتــی ،اقدامهــای اصالحی و تعمیــرات متعددی
ازســوی همــکاران عملیات بهرهبرداری با مشــارکت
دیگر ادارههــا در شــرکت انجام میشــود.وی ادامه
داد :تعمیر و بازســازی خط لولــه  ۳۰اینچ گاز خروجی
واحد بهرهبرداری شــماره یک آغاجاری با مشــارکت

و همــکاری اداره تعمیــرات و نگهداری خــط لوله و
نیز تعمیر و بازســازی خط لولــه  ۸اینچ گاز کمربندی
آغاجــاری از جمله اقدامها در ایــن زمینه بودند.رئیس
عملیات بهرهبرداری شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز
آغاجاری درباره تعمیر و بازسازی خط لوله  ۸اینچ اظهار
کرد :این عملیــات با هدف جلوگیری از توقف تولید در
میدان نفتی آغاجاری ،همچنین جلوگیری از آســیب به
محیط زیست و مناطق مســکونی مجاور تأسیسات ،از
طریق شناســایی و اولویتبندی نقاط بحرانی صورت
گرفت و بیش از  ۱۸نقطه آن ایمنســازی شد.قنواتی
همچنین اجرای فاز نخســت تعمیــر خط لوله  ۳۰اینچ
ورودی توربینهای واحد شــماره  ۳آغاجاری را از دیگر
اقدامهای این مجموعه برشــمرد و عنوان کرد :بهدلیل
مجاورت این خــط لوله با دیواره بتونــی امکان تعمیر
میسر نبود و برای تعمیر نقطه اشارهشده ،برنامه تخریب

دیــواره و جابهجایی فنها در برنامه قــرار گرفت و با
کمک گرفتن از شرکتهای بخش خصوصی و نظارت
دقیق همکاران این اقدام نیز با موفقیت انجام شــد.وی
با اشاره به مباحث زیستمحیطی گفت :از اولویتهای
اصلی مجموعه شرکت آغاجاری مباحث زیست محیطی
است که در همین جهت شناســایی بهتر ،دقیق و پیدا
کردن محل آســیبدیدگی خطوط لولــه در واحدهای
بهرهبــرداری شــماره یک تــا  ۵آغاجــاری با تالش
سرپرستان واحدها و نیروهای زیر پوشش ،همه خطوط
نقاط ریســک و خطر بهطور کامل شناسایی شدهاند و
در اولویــت تعمیر قرار دارند.رئیس عملیات بهرهبرداری
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری ضمن قدردانی
از تالش همه همکاران در ادارات مختلف شــرکت که
همــکاری الزم را در اجرای این عملیاتها داشــتند،
گفت :کارشناســان اداره بهرهبرداری در همه تأسیسات

آمادگی الزم را برای رفع مشکالت و چالشهای پیش
رو همســو با تولید پایدار و ایمن و بازگشــت به تولید
حداکثری دارند.

تحلیل
گفتمان

شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تماس ایران با مشتریان نفتی قدیمی؛

ایرانبزرگترینعاملغیرقابلپیشبینی
برای بازار نفت در سال۲۰۲۱

اسماعیل مددی طائمه

صــدای پای رفــع تحریم ها به
گوش می رســد .تکاپوی کشورهایی
که پیش از اعمال تحریم های ظالمانه
از ایران نفت می خریدند ،شــاهدی بر
این ادعاست.
در همین حال ،بلومبرگ به نقل
از منابع آگاه خبر داد ایران با مشتریان
قدیمی خود در آســیا برای بررســی
تمایل آنها به خرید نفت در صورت رفع
تحریم های آمریکا تماس گرفته است.
منابــع آگاه به بلومبــرگ گفتند
شــرکت ملی نفت ایران حداقل با پنج
پاالیشگاه آسیایی برای مذاکره درباره
قراردادهــای عرضه نفــت در صورت
رفع تحریم ها گفت و گو کرده اســت.
این مذاکرات مقدماتی بوده اند و هیچ
صحبتــی درباره حجم عرضه یا قیمت
نشده است.صادرات نفت ایران در پی
بازگشت تحریمهای آمریکا در اواسط
ســال  ۲۰۱۸و پایــان معافیت های
واشنگتن برای برخی از مشتریان نفت
ایران در سال  ،۲۰۱۹متاثر شد .شماری

هند که سومین
واردکننده بزرگ نفت
در جهان است ،امیدوار
است بایدن رویکرد
مالیمتری در خصوص
ایران اتخاذ کند و هند
بتواند واردات نفت از
ایران را ازسربگیرد

از پاالیشــگاه های چینی همچنان به
خرید نفت ایران ادامه می دهد .پیش از
این تحریم ها ،چین ،هند ،کره جنوبی و
ژاپن بزرگترین مشتریان نفت ایران در

آسیا بودند.صادرات نفت ایران در اوایل
سال  ۲۰۱۸حدود  ۲.۵میلیون بشکه در
روز بود.سیتی گروپ ایران را بزرگترین
عامل غیرقابل پیــش بینی برای بازار

نفت در ســال  ۲۰۲۱خوانده است.جو
بایدن ،رییس جمهور آمریکا پیشــنهاد
حضور در مذاکرات برای احیای برجام
را مطرح کرده اما تهران خواســتار آن

اســت که ابتدا تحریمها برداشــته
شــوند.بر اســاس گزارش بلومبرگ،
هند که سومین واردکننده بزرگ نفت
در جهان اســت ،امیدوار اســت بایدن
رویکــرد مالیمتری در خصوص ایران
اتخاذ کند و هند بتواند واردات نفت از
ایران را ازسربگیرد .چین با تحریم ها
مخالف بوده و آمریــکا را متهم کرده
فراتــر از حوزه قضایی خود عمل کرده
است.

مدیر موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت:

موزه نفتسوزها با ویژگیهای خاص مردمشناسانه ثبت شد
مدیر موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت
در آئین گشــایش موزه نفتسوزهای کرمان
گفت :موزه نفتســوزها با ویژگیهای خاص
مردمشناســانه و دارای ابعاد اجتماعی پس
از چند ســال مطالعه و پیگیریهای مجدانه
توانســت بهعنوان پنجمین موزه از مجموعه
طرحهای موزههای صنعت نفت ثبت شود.

اکبــر نعمتالهی عصر سهشــنبه (۱۲
اسفند) در آیین گشــایش رسمی این موزه
صنعتی در محل تاالر برگزاری همایشهای
دانشــگاه فرهنگیان شــهر کرمان با تأکید
بــر تالش صنعت نفت بــرای ثبت ،حفظ و
نگهــداری آثار فرهنگــی و تاریخی افزود:
پس از ۱۱۰سال ،صنعت نفت ایران تصمیم
گرفت داشــتهها و میراث خــود را حفظ و
نگهداری کنــد .در ادامه عبــاس کاظمی،

مدیرعامل پیشــین شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتــی ایران نیز ضمن
تشــکر از مدیران و کارکنان شــرکت ملی
پخش فرآوردههــای نفتی منطقه کرمان در
همراهی با مدیریت موزهها و مرکز اســناد
صنعت نفت برای راهاندازی موزه نفتسوزها
گفت :خرســندیم که صنعت نفت در مرکز
فرهنگ و تمــدن ایران چنیــن موزهای را
تأسیس کرده است .وی افزود :بهدلیل سابقه
اســتعمار انگلیس در ایران گاه تاریخ معاصر
کشــور ما با تحریفهایی روبهرو شده است
و موزه نفتســوزها میتواند با بیان وقایع با
این تحریفها مقابله و ویژگیهای فرهنگی
و اجتماعــی مردم کرمان و ایــران را از آن
زاویهای که از نفت متأثر اســت ،مطرح کند
و نشان دهد.موزه نفتسوزهای شهر کرمان

بهعنوان پنجمین موزه از مجموعه طرحهای
مدیریت موزهها و مرکز اســناد صنعت نفت
ایران بهطور رســمی گشــایش یافت و کار
خود را بــرای خدماترســانی فرهنگی به
عموم مــردم و عالقهمندان آغــاز میکند.
در آیین گشــایش موزه نفتسوزهای شهر
کرمان ،عباس کاظمی ،مدیرعامل پیشــین
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتــی ،اکبــر نعمتالهی ،مدیــر موزهها و
مرکز اســناد صنعت ،حمیده واعضی ،معاون
اســتاندار کرمان در حوزه توسعه مدیریت و
منابع انسانی ،فریدون فعالی ،مدیرکل میراث
فرهنگی اســتان کرمان ،محمدرضا کارگر،
مدیــرکل موزهها و اموال منقول فرهنگی و
تاریخی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی سخنرانی کردند.

شبکه برق منطقه عملیاتی الوان ساماندهی شد
پروژه ساماندهی شبکه برق ساکنان
جزیره الوان همسو با عمل به مسئولیتهای
اجتماعی شرکت نفت فالت قاره ایران و با
همت و تالش متخصصان این شــرکت با
موفقیت اجرا شد.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شــرکت نفت فالت قاره ایــران ،پس از
بررســی ،بازدیدهای میدانــی و مطالعات
کارشناســان واحد تعمیرات برق مشخص
شــد طراحی و اجرای شــبکه توزیع برق
مردم دهکده الوان در یک دهه گذشــته
براســاس نیاز و مصرف آن برهه از زمان
تأمین شده و اکنون بر اثر آبادانی و رونق
جزیــره و متناســب با افزایــش جمعیت
و توســعه فیزیکی ابنیههای مســکونی
و تجــاری ،انشــعابهای بــرق افزایش
خیرهکنندهای داشته است.با بهبود اوضاع
اقتصــادی اهالی جزیره و ارتقای ســطح
زندگی ،بهرهمندی از وســایل الکتریکی
بیشتر و ســبب افزایش مصرف برق شده
و همین موضوع سبب خاموشی نیروگاهها
و قطع چندباره برق شــده بود.با توجه به
اهمیت موضوع ســاماندهی شــبکه برق
ساکنان دهکده در دســتور کار واحدهای
تعمیراتی و عملیاتی شــرکت نفت فالت
قــاره قرار گرفــت و پــس از هماهنگی

و برگزاری نشســتهای پرشــمار میان
مسئوالن واحدها و بررســی ابعاد پروژه،
برنامهریزیهای الزم انجام شد.ابتدا واحد
نوســازی و تعمیرات بــرق منطقه ،طبق

برنامه در فاز نخست اقدام به اجرای پروژه
دو مدارهســازی خطی انتقال برق دهکده
کرد تــا امــکان انتقال تــوان الکتریکی
مناسب با مصرف برق از طریق دو شبکه

خط انتقال برق مجزا فراهم شود.ســپس
در فاز دوم تقویت پستهای برق و بریکر
تابلوهای توزیع و اصــاح خطوط توزیع
برق فشار ضعیف دهکده عملیاتی شد که

بهدلیل پایین بودن توان ترانس و ضعیف
بودن خطوط توزیع و ازدیاد انشعابات برق
سبب افت ولتاژ برق مشترکان میشد .دو
دستگاه ترانس پست برق توزیع ،تعویض
و ترانس با توان مناســب با برق مصرفی
جایگزین و نســبت به توان افزایش یافته
پســتهای برق ،بریکر اصلــی تابلوها و
بریکر خطوط انشعابی از تابلوها تعویض و
شبکه توزیع برق اصالح شد.ارزش تقریبی
تجهیــزات و یراقآالت استفادهشــده در
فاز نخســت این پروژه حدود  ۴۵۰میلیون
تومــان و در فاز دوم حــدود  ۴۷۰میلیون
تومان اســت و این پروژه هادی با صرف
 ۱۷۰ســاعت کار مفید از تاریخ  ۲۷بهمن
بهمدت هفت روز کاری به سرانجام رسید.
شــرکت نفت فالت قاره ایران در منطقه
الوان همــواره نگاهی ویــژه به موضوع
مســئولیت اجتماعــی خود داشــته و در
همین باره خدمــات قابل توجهی از قبیل
تأمین آب و برق رایگان ،خدمات درمانی
و فرهنگــی ،تــردد و حملونقل هوایی و
دریایی به اهالی خــوب و خونگرم جزیره
الوان را در برنامــه کاری خــود دارد و با
وجود محدودیتها و امکاناتی که در اختیار
دارد همــه تالش و توان خــود را در این
زمینه بهکار گرفته است.
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یادداشت
واقعیت و خیال در مدیریت بومی صنایع
پتروشیمی

عبدالرسول دشتی

واژه مدیریت مانند بســیاری واژه
ها و اصطالحــات تخصصی موجود در
کشور طی سال های گذشته دگرگونی
ژگرفی در واقعیت معنایی خود پیدا کرده
است.
بطور مشــخص و به عنوان یک
مثال عینی نوع نگاه فعلی نســبت به
مدیریت بومی در صنایع پتروشیمی در
مقایسه با آنچه باید از چنین نگرشی در
مدیریت راهبردی این مجموعه عظیم و
ارزش آفرین وجود داشته باشد در دو نقطه مقابل هم قرار گرفته اند و این
واقعیت متاسفانه نمونه بارزی از حقیقتی است که در شکل کالن آن در
سطح جامعه قابل مشاهده است.
صنعت نفت ایران به گواه سابقه در هر منطقه ای که پا به عرصه
فعالیت و تولید گذاشته همراه با خود رشد فرهنگی ،بهداشتی و خدماتی
آنجا را ایجاد و توسعه داده است .این خدمات اگرچه در درجه نخست به
منظور بهره مندی کارکنان و خانواده آنان فراهم می شــده ولی امکان
استفاده سایر شهروندان آن مناطق را نیز ایجاد می کرده است .از جمله
نمونه های بارز آن احداث پاالیشــگاه آبادان و سپس ایجاد شهر آبادان
با فرهنگ خاص مردم آن شــهر بوده است .فرایندی که طی سال های
پــس از پیروزی انقالب در مناطقی مانند ماهشــهر ،آغــار و داالن در
استان فارس ،شــازند اراک ،بندرعباس و عسلویه نیز همزمان با احداث
واحدهای تولیدی ایجاد شــد ولی به دلیل بکار نبستن صحیح مدیریت
بومی نتوانست همچون آبادان یک فرهنگ مستقل و خاص ایجاد کند.
احتماال مدیران قدیمی و کارشناسان بازنشسته پتروشیمی و دیگر
بخش های صنعت نفت کشــور باید به یاد داشــته باشند که در فرایند
مدیریت کالن این صنعت به ویژه در سال های پیش از انقالب انتصاب
مدیران ارشــد مجموعه هایی مانند پاالیشــگاه و پتروشیمی از شرایط
خاص و ویژه ای برخوردار بود .آنچه من از همکاران و مدیران بازنشسته
شنیده و به یاد دارم این حکایت است که یکی از شرایط انتصاب مدیران
ارشدی در جایگاه رییس مجتمع اینگونه بود که افراد واجد شرایط برای
احراز چنین مســئولیت هایی حدودا یک تا دوسال پیش از انتصاب می
بایســت به اتفاق خانواده در محل خدمت خود ساکن بوده و زندگی می
کردند .این الزام موجب می شد مدیران با توجه به حضور خانواده تمامی
ســعی و تالش خویش برای فراهم نمــودن بهترین امکانات خدماتی،
درمانــی و تحصیلی ممکن در آن منطقه را فراهم نموده و نســبت به
مشکالت موجود بی توجه نباشند.
بر این اســاس اگر بخواهیم به بحث های ایجاد شــده به ویژه از
سوی برخی نمایندگان و مدیران استان خوزستان در مورد لزوم بکارگیری
مدیران بومی و عدم استفاده از مدیران پروازی بپردازیم بدون هیچ حب و
بغض خاصی باید مطالب مطرح شده را فاقد کارآمدی الزم برای کمک
به رشــد و تعالی صنایع پتروشیمی در مناطقی مانند استان خوزستان و
شهرهای ماهشــهر و بندرامام و از آن مهم تر کمک به توسعه خدمات
قابل ارائه به مردم آن مناطق و همچنین ایجاد اشتغال بدانیم.
یک بررسی ساده هم قادر است نشان دهد طی چهار دهه گذشته
بســیاری از مدیران ارشد مجموعه شــرکت های پتروشیمی مستقر در
ماهشهر مدیران متولد دیگر مناطق کشــور و در اصطالح افرادی غیر
بومی بوده اند که به همراه خانواده در آن شهر ساکن بوده و از خدمات و
مزایای موجود در آن مناطق استفاده کرده و عمال از مردم بومی ساکن
آن مناطق بومی تر محسوب می شده اند.
شاید بتوان گفت موج اصلی مهاجرت خانواده مدیران ارشد شرکت
های پتروشــیمی با کمی باال و پایین به یک دهــه قبل باز می گردد.
دولت نهم در اوایل شروع به کار خود در اقدامی که جای تایید یا رد آن
اینجا نیست بسیاری از شرکت ها را مجبور کرد به مناطق عملیاتی خود
منتقل شده و دفاتر خود در کالن شهرهایی مثل تهران را تعطیل کنند
و شــراط احراز پست های مدیریتی را ســاکن بودن مدیران در مناطق
محل کار آنان دانســت اقدامی که البته در رابطه با خانواده مدیران بطور
کامل اجرا نشد.
در همین راستا می توان این نکته را نیز مطرح کرد که امکان بهره
گیری از منازل ســازمانی توسط کارکنان یکی دیگر از امتیازهای مهم
پتروشــیمی در مناطقی مثل ماهشــهر بود ولی فروش و واگذاری خانه
های ســازمانی به کارکنان و حذف تمام خدماتی که به منازل مسکونی
سازمانی ارائه می شد در کنار این اتفاق که تعداد قابل توجهی از کارکنان
منازل واگذار شده را در فواصل زمانی مختلف فروخته و خانواده خود را به
شهرهای اصلی خود بازگرداندند موجب شد بسیاری افراد خود را مسافری
در محل کار و نه نیروی بومی تلقی نمایند و طبیعتا چنین نگرشــی در
سطح مدیریت های کالن شــرکت ها بار منفی یا بی تفاوتی بیشتری
نســبت به الزام و احساس تعهد در مورد الزامات موجود در آن مناطق از
ابعاد گوناگون را به همراه داشت.
جمع بندی نهایی اینکه علیرغم سال های گذشته که مدیران ترک،
کرد ،مشــهدی ،لر ،بلوچ و دیگر مناطق کشور به دلیل سال ها زندگی
همراه با خانواده در مناطق عملیاتی پتروشــیمی عمال بومی محسوب
می شدند ،در حال حاضر حتی مدیران بومی و متولد مناطق جنوب هم
خانواده خود را در کالن شــهرهایی مانند تهران و شــیراز مستقر کرده
و حاضر نیســتند آنان را به این مناطــق بیاورند .لذا اصرار در بکارگیری
مدیران بومی را می توان نوعی چرخیدن در دوری باطل دانست که نمی
تواند هدف مورد نظر یا آنچه این روزها مطرح شده است را محقق نماید.
در کنار مطالب ذکر شده انتصاب های کامال غیرکارشناسی و بدون
شایسته ساالری در مجموعه نفت و پتروشیمی را باید تیشه اصلی دانست
که ریشــه هر گونه کارآمدی در این مجموعه را به شدت مورد ضربات
جبران ناپذیر قرار داده است.
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پاالیش و
پخش

شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد:

گزیده
قرارداد طرح بهینهسازی پاالیشگاه نفت تهران
امضا شد

قــرارداد اجــرای طــرح بهینهســازی فرآینــد و ارتقــای ک ّمــی

و کیفــی کل بنزیــن تولیــدی پاالیشــگاه نفــت تهــران بــا شــرکت
چگالــش بهعنــوان پیمانــکار طــرح امضــا شــد.

قــرارداد اجــرای طــرح بهینهســازی فرآینــد و ارتقــای
ک ّمــی و کیفــی کل بنزیــن تولیــدی پاالیشــگاه نفــت تهــران بــا
شــرکت خصوصــی چگالــش بهعنــوان پیمانــکار طــرح صبــح روز
شــنبه ،نهــم اســفندماه بــا حضــور حامــد آرمانفــر ،مدیرعامــل
پاالیشــگاه نفــت تهــران و مدیــران شــرکت چگالــش در پاالیشــگاه
نفــت تهــران امضــا شــد .کارفرمــای ایــن طــرح کــه بــه شــکل
قــرارداد ئیپیســی اجــرا میشــود ،شــرکت پاالیــش نفــت
تهــران اســت .پیمانــکار ایــن پــروژه نیــز شــرکت چگالــش و ارزش
ســرمایهگذاری طــرح  ۲۰۰میلیــون یوروســت و پیشبینــی شــده
اســت تــا پایــان خــرداد ســال  ۱۴۰۳بــه بهرهبــرداری کامــل
برســد .ارتقــای کیفیــت زیس ـتمحیطی فــرآورده بنزیــن تولیــدی
پاالیشــگاه بــه اســتاندارد یــورو  ،۵افزایــش بنزیــن تولیــدی شــرکت
پاالیــش نفــت تهــران بــه مقــدار  ۱۲درصــد (از  ۶.۶میلیــون لیتــر
در روز بــه  ۷.۵میلیــون لیتــر در روز) بــا کیفیــت اســتاندارد یــورو
 ،۵افزایــش ســودآوری بــه رقــم بــرآوردی یــک دالر بــه ازای هــر
بشــکه نفــت خــام خــوراک دریافتــی از جملــه اهــداف کلــی ایــن
طــرح بــه شــمار میآینــد و پیشبینــی شــده اســت در مــدت ۳.۵
ســال پــس از بهرهبــرداری ســرمایه آن بازگردد.ایــن طــرح شــامل
پنــج زیرپــروژه اســت کــه ســاخت واحــد تصفیــه هیدروژنــی نفتــای
ســنگین بــا هــدف گوگردزدایــی بــا ظرفیــت  ۱۶هــزار بشــکه در
روز ،احــداث واحــد سیس ـیآر بــا هــدف ارتقــای عــدد آرامســوزی
بنزیــن نهایــی پاالیشــگاه از  ۸۷بــه  ۹۱بــا ظرفیــت  ۱۴هــزار بشــکه
در روز ،احــداث واحــد اتانزدایــی بــا هــدف افزایــش ظرفیــت
برجهــای اتانزدایــی واحدهــای گاز مایــع موجــود در پاالیشــگاه و
احــداث واحدهــای جانبــی شــامل بــرج خنککننــده ،تولیــد هــوای
فشــرده ،مخــازن ،مشــعل ،اتــاق کنتــرل ،مراکــز ایســتگاههای
بــرق و خطــوط لولــه ارتباطــی از آن جملــه اســت.

بهرهبرداری از تأسیسات ایمنی مرکز
سوختگیری هواپیمایی اهواز

تأسیســات ایمنــی مرکــز ســوختگیری هواپیمایــی فــرودگاه
بینالمللــی شــهید قاســم ســلیمانی اهــواز بــه بهرهبــرداری رســید.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی منطقــه اهــواز ،نعمــتاهلل نجفــی ،مدیــر
شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه اهــواز در
آییــن بهرهبــرداری از ایــن تأسیســات کــه جمعــی از مســئوالن
محلــی حضــور داشــتند ،گفــت :بــرای خریــد و نصــب تجهیــزات
آتشنشــانی ایــن مرکــز ســوختگیری هواپیمایــی  ۲۰میلیــارد
ریــال هزینــه شــده اســت.وی افــزود :ایــن مجموعــه شــامل
چهــار مخــزن ذخیرهســازی آب بــه مقــدار  ۲۳۰هــزار لیتــر،
پمــپ فشــار قــوی و همچنیــن تجهیــزات ایمنــی اســت.مدیر
شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه اهــواز اظهــار
کــرد :بــا بهرهبــرداری از ایــن طــرح ،ضریــب ایمنــی ایــن مرکــز
ســوختگیری هواپیمایــی ارتقــا مییابــد و در صــورت وقــوع
آتشســوزی در تأسیســات ســوختگیری ،آتــش در کوتاهتریــن
زمــان مهــار میشــود.بر اســاس ایــن گــزارش ،در حاشــیه مراســم
بهرهبــرداری از تاسیســات آتشنشــانی ایــن مرکــز ســوختگیری
هواپیمایــی ،تمریــن مهــار آتــش در ایــن مرکــز بــا موفقیــت
انجــام شــد.فاضل عبیــات ،معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
اســتانداری خوزســتان نیــز بــا بیــان اینکــه فــرودگاه بینالمللــی
شــهید ســلیمانی اهــواز از فرودگاههــای مهــم کشــور بــا ترافیــک
بــاال اســت ،گفــت :راهانــدازی تأسیســات ایمنــی و آتشنشــانی
ایــن مرکــز ســوختگیری هواپیمایــی ،زمــان مدیریــت حــوادث
احتمالــی را کوتــاه میکنــد و جلــو بــروز خســارت بــه دیگــر
تأسیســات ایــن فــرودگاه را نیــز میگیــرد.وی بــا بیــان اینکــه
تجهیــزات ایــن فــرودگاه منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی
اســت ،اظهــار کــرد :راهانــدازی تأسیســات ایمنــی و آتشنشــانی
مرکــز ســوختگیری هواپیمایــی فــرودگاه از شــاخصهای مهــم
کارکــردی فــرودگاه بهشــمار مــیرود کــه بــا همــکاری شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه اهــواز و اداره کل
فرودگاههــای خوزســتان اجــرا شــده اســت.

گشایش  ۲کارگاه تبدیل ناوگان سیانجی در
منطقه چالوس

مســئول س ـیانجی شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی

منطقــه چالــوس گفــت :همســو بــا اجــرای دســتورعمل اتحادیــه
ســوختهای جایگزیــن ،دو کارگاه تبدیــل نــاوگان ســیانجی در
ســطح منطقــه چالــوس گشــایش یافــت.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی منطقــه چالــوس ،بهــروز شــیرچی در ایــن بــاره
گفــت :بــا افتتــاح ایــن دو کارگاه تبدیــل در شهرســتان نوشــهر
و محمودآبــاد ،شــمار کارگاههــای تبدیــل نــاوگان ســیانجی و
خدمــات خودرویــی سـیانجی در منطقــه چالــوس بــه پنــج کارگاه
مجــاز رســید.وی افــزود :کارگاه جدیــد محمودآبــاد در فضــای
تقریبــی  ۴۰۰متــر و بــا هزینــه نزدیــک بــه  ۴میلیــارد ریــال و
کارگاه نوشــهر در فضــای تقریبــی  ۳۰۰متــر و بــا هزینــه  ۵میلیــارد
ریالــی آغــاز بــهکار کــرده است.مســئول ســیانجی منطقــه
چالــوس اظهــار کــرد :پنــج کارگاه تبدیــل ســیانجی در غــرب
اســتان مازنــدران همگــی دارای مجــوز از اداره صمــت هســتند کــه
از ایــن تعــداد ســه کارگاه در محمودآبــاد ،یــک کارگاه در چالــوس و
یــک کارگاه نیــز در نوشــهر اســت.

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و

بازگشت گاز مایع به سبد سوخت
هیچ مزیتی برای کشور ندارد
افزایش سهم گاز در سبد

پخــش فرآوردههای نفتی ایــران گفت:
بازگشــت گاز مایع (الپیجی) به ســبد

سوخت کشور در شورای

علیرضــا صادقآبادی در حاشــیه
بازدید از بزرگتریــن کارخانه تولید تامین
مخازن گاز طبیعی فشــرده (سیانجی)
ادامــه داد :افزایش ســهم گاز در ســبد
سوخت کشــور در شورای انرژی مصوب
شــده اســت و منتظر تصویب در هیئت
وزیــران هســتیم.وی افــزود :بــا این
اقدام ســهم ســیانجی در سبد سوخت
خودروهای بنزینی ،دیزلی و لوکوموتیوها
افزایش مییابد.مدیرعامل شــرکت ملی
پاالیــش و پخش فرآوردههــای نفتی با
بیان اینکه گاز طبیعی یکی از مزیتهای
مهم کشــور اســت ،گفت :این مزیت را
نمیتوان نادیده گرفت ،زیرا هیچ سوختی
از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی قابل
رقابــت در ایران نیســت.صادقآبادی با
تاکید بر اینکه صدهــا میلیارد دالر برای
ایجاد زیرســاختهای الزم برای توسعه
شبکه گاز کشور انجام شده است ،افزود:
اکنون بیش از  ۹۰درصد از جمعیت کشور
زیر پوشــش شبکه گاز قرار دارند.به گفته
وی ،گاز طبیعی ،ســوخت ملی اســت و
بیشترین سرمایهگذاری در کشور در این
زمینه انجام شده است.

و منتظر تصویب در هیئت

در کشور ،سیانجی اســت.وی با اشاره
بــه اینکه با ســرمایهگذاری یک میلیارد
دالری میتوان  ۲۰میلیــون لیتر بنزین
را با ســیانجی جایگزین کرد ،گفت :در
صورتی که اگر بخواهیم ظرفیت پاالیش
 ۲۰میلیــون لیتر بنزین را ایجاد کنیم نیاز
به  ۱۵میلیارد دالر ســرمایه و پنج سال
زمان اســت که معادل ســه پاالیشگاه
اصفهــان ،تهــران و الوان میشــود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههــای نفتی تاکید کرد :با این کار
افزون بر تحمیل هزینههای بیشــتر ،به
مدت پنج ســال عدمالنفع صادرات بنزین
نیز به کشور تحمیل میشود.

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه در
تالشیم تا سهم گاز به سهم قابل قبولی در
سبد سوخت کشور برسد ،ادامه داد :رشد
مصرف بنزین در کشور باید با سیانجی
جایگزین شود ،در غیر این صورت یکی از
بزرگترین ظرفیتهای کشور که صادرات
بنزین اســت از دست میرود و مهمترین
نقطه قوت در شــرایط تحریــم به نقطه
ضعف تبدیل میشــود.صادقآبادی تاکید
کرد :اقتصادیترین جایگزین برای بنزین

صادقآبادی به بازگشــت گاز مایع
به سبد ســوخت خودروها نیز اشاره کرد
و ادامه داد :هیــچ مزیتی برای توزیع گاز
مایع در کشــور نداریــم ،منبع اصلی گاز
مایع تولیدی در کشــور پــارس جنوبی
اســت و از نظر قیمت نیز با بنزین قابل
رقابت نیســت و هزینههای زیادی را به
کشور تحمیل میکند.وی افزود :حتی در
فصل ســرد قیمت الپیجی از بنزین نیز
باالتر میرود و هیچ نفعی به کشور اضافه
نمیکنــد ،در حالی که به ازای جایگزینی

سوخت و توزیع آن ،هیچ مزیت اقتصادی،

انرژی مصوب شده است

قیمتی و زیست محیطی برای کشور ندارد.

لزوم جایگزینی رشد مصرف بنزین با
سیانجی

وزیران هستیم و با این

اقدام سهم سیانجی در
سبد سوخت خودروهای
بنزینی ،دیزلی و

لوکوموتیوها افزایش
مییابد

بازگشت سوخت مایع به سبد سوخت
هزینههای زیادی برای کشور دارد

هــر لیتــر بنزین بــا یک متــر مکعب
ســیانجی  ۳۰سنت ،ســود وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران گفت :از ســوی
دیگر این حجم الپیجی باید در کشــور
توزیع شود؛ اگر با خطوط لوله و تلمبهخانه
منتقل کنیم که زیرساخت آن وجود ندارد.
در حمل جــاده ای نیز افــزون بر ینکه
یارانه پنهان گازوئیل را باال میبرد ،سبب
ایجاد آلودگی و تصادفهای جادهای نیز
میشــود بنابراین طرح جایگزینی بنزین
با الپیجی اقتصادی و زیســت محیطی
نیســت.صادقآبادی ادامــه داد :در علم
اقتصاد وقتی منابع مالی محدود دارید باید
به ســمتی برویم که تولید ثروت کند .از
همین رو باید جایی ســرمایهگذاری کند
که عایدی بیاید اما این جایگزینی ،منفی
اســت.به گفته وی ،کشورهایی به دنبال
ورود الپیجی به ســبد سوخت خودروها
رفتند که واردکننــده بنزین بودند و می
خواستند با این اقدام امنیت انرژی را ارتقا
دهند.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و
پخش ادامه داد :اما در ایران به دلیل وجود
گاز طبیعی هیچ ســوختی با ســیانجی
قابل رقابت نیســت.صادقآبادی با بیان
اینکه در ســال  ۹۶مصرف سیانجی در
کشــور رو به کاهش بود و این صنعت به

سمت ورشکســتگی میرفت ،افزود :در
حال حاضر اما حدود یکچهارم از ســبد
ســوخت خودروهای کشــور سیانجی
اســت.وی با تاکیــد بر اینکــه مصویه
شــورای اقتصاد برای تبدیل خودروهای
عمومی کار بزرگی بــود ،گفت :در همه
بخشهای کشور مشکل نقدینگی وجود
داشــت با این حال از این طــرح ،دفاع
خوبی شد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد :گاز
طبیعی پاکترینترین ســوختها است و
هزینه حمل کاال و مسافر را کاهش داده
و بر تورم تاثیرگذار است.
استفاده از مینی الانجیها در حمل و
نقل ریلی

در این بازدید نیز محسن نامداری،
رئیس و عضو هیئت مدیره توسعه شرکت
دانشبنیان توسعه اندیشان اطلس (توانا)
با اشــاره به بومیسازی مینی الانجیها
در کشــور گفت :با داخلی سازی و بومی
کردن فناوری مینــی الانجیها از این
سوخت در لوکوموتیوها استفاده میشود.
وی افزود :در صنعت الانجی واحدهای
بــزرگ در کشــور به نتیجه نرســید ،اما
می توانیم در واحدهــای کوچکتر موفق
عمــل کنیم.عضو هیئت مدیره توســعه
شــرکت دانشبنیان توســعه اندیشــان

اطلس (توانا) بــا بیان اینکه نبود ثبات
در سیاستهای کشور درباره انرژیهای
فسیلی آسیبرسان است ،افزود :بازگشت
الپیجی به سبد سوخت خودروها اشتباه
اســت.نامداری بــا بیان اینکه شــرکت
دانشبنیان توسعه اندیشان اطلس (توانا)
افزون بر آنکه بزرگترین ســازنده مخازن
ســیانجی و بزرگترین تبدیــل کننده
خودروهای دوگانه سوز (کاوش) در کشور
اســت ،گفت :در مجموع ســاالنه توان
ساخت  ۳۵۰هزار مخزن را داریم ،افزون
بــر آن پروژه انتقال اتان از کنگان تا بندر
ماهشــهر با استفاده از مخازن فوالدی را
نیز اجــرا کردهایم.وی ادامه داد :در بحث
گازســوز شــدن اتوبوسها نیز ،مخازن
اتوبوســی ساخته شده است و تنها منتظر
تایید سازمان ملی استاندارد هستیم.عضو
هیئت مدیره توســعه شرکت دانشبنیان
توسعه اندیشان اطلس (توانا) تاکید کرد:
این شرکت با دارا بودن  ۶۰کارگاه تبدیل
در  ۱۹استان کشور ،ظرفیت تبدیل روزانه
 ۴۰۰خودرو را داراست.نامداری ،در ادامه
با اشاره به سهم  ۳۵درصدی این شرکت
دانشبنیان در تبدیل خودروهای عمومی،
افزود :مذاکره بــرای تبدیل  ۵۰خودرو با
ساخت ایستگاههای سیانجی در کشور
ســوریه در جریان است که با اعتبار ۱۰۰
میلیون دالری اجرا خواهد شد.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مطرح کرد:

 ۲۴هزار میلیارد تومان هزینه برای تکرار سیاستی شکستخورده
قائــم مقام شــرکت ملــی پخش
فرآوردههای نفتی ایران گفت :اگر الپیجی
بــه محصول پتروشــیمیایی تبدیل شــود
محصولی  ۳۶۰دالری را با ســرمایهگذاری
کوچک ،به کاالیی هزار و  ۳۰۰دالری تبدیل
کردهایم.

حمید قاسمیدهچشمه ،درباره انتقادها
به وارد نشدن گاز مایع (الپیجی) به سبد
ســوخت کشــور اظهار کرد :سوزاندن گاز
مایع در خودروها از چند منظر به هیچوجه
اقتصادی نیســت و طرحی اســت که جز
ضرر عایدی برای کشــور ندارد .مهمترین
آن اختالف قیمت گاز مایع و بنزین است،
بایــد حدود  ۲۴هزار میلیــارد تومان برای
طرحی هزینــه کنیم که بــه هیچ عنوان
بازگشت ســرمایه هم در کار نخواهد بود.
وی جایگزینــی الپیجــی بــا بنزین را
بهعنوان سوخت خودرو مصداق جایگزین
کردن ســیمهای نقره به جای سیم مسی
در کابلهای برق دانســت و افزود :طبق
تازهترین دادههای موسســه پلتس ،قیمت
گاز مایع در هشت ماه نخست سال گذشته
میــادی  ۳۶۰دالر بــه ازای هر تن بوده
اســت ،در حالی که بنزین  ۳۱۱دالر برای
هر تن قیمت داشــت ،یعنی هر تن حدود
 ۵۰دالر اختــاف قیمت دارنــد .به این
مفهــوم که باید پول خرج کنیم تا به جای
محصولــی  ۳۱۱دالری محصولــی ۳۶۰
دالری مصرف کنیم.

خودروها اتفاق افتاده کــه یکی از دالیل
اصلی شکســت خــوردن اضافــه کردن
الپیجی به ســبد سوخت خودروها همین
موضوع بوده است .حال آیا میتوان مردم
را وادار به استفاده از خودرو غیراستانداردی
کــرد که جان خود یا دیگــران را به خطر
بیندازند؟

چگونه یک فرآورده  ۳۶۰دالری؛ ۱۳۰۰
دالر میشود؟

قائــم مقام شــرکت ملــی پخش
فرآوردههای نفتی تصریــح کرد :نباید به
جای استفاده از الپیجی بهعنوان خوراک
پتروشــیمی و تبدیل به محصوالتی مانند
پلیپروپیلن ،پلیاتیلــن ،پلیبوتادین ،رابر
(الستیک) و مواد اولیه مورد نیاز الستیک
و ...بر طبل ســوزاندن این ماده باارزش در
خودروها بکوبیــم ،در صورتی که اگر این
خوراک تبدیل به محصول پتروشــیمیایی
شــود یــک محصــول  ۳۶۰دالری را با
ســرمایه گذاری کوچک تبدیل به کاالیی
هزار و  ۳۰۰دالری کردهایم.
پتروشیمیها مشتری پر و پا قرص
الپیجی؛ در آینده نزدیک

قاسمیدهچشــمه اظهــار کرد :طبق
همــه گزارشهــای بینالمللــی از جمله
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت
(اوپــک) آیاچاس مارکیــت و آژانــس
بینالمللی انرژی پیشبینی شده است که
در ســالهای آینده تقاضا برای الپیجی
به صورت خوراک برای تولید محصوالت
پتروشــیمی افزایش مییابد ،آیا به صرفه
نیســت که به جای تعریف این فرآورده در
سبد سوخت و خامفروشی آن؛ به محصولی
با ارزش افزوده باال و گرانتر تبدیل شود؟
چرا باید خودمان را از ســاخت واحدهای
پتروشــیمی که میتوانند بــا این خوراک

ورود الپیجی به سبد سوخت چقدر
هزینه دارد؟

راهاندازی شوند محروم کنیم؟

اصرار به هزینه هنگفت برای به خطر
انداختن جان انسانها!

وی یــادآور شــد :اگــر الپیجی را
بهعنوان ســوخت خــودرو در نظر گیریم
باید هزینههای هنگفتی متقبل شــویم تا
زیرســاخت آن را نیز آماده کنیم ،جایگاه
عرضه بســازیم ،خودرو اســتاندارد برای
مصــرف آن را تولید یــا وارد کنیم ،ضمن
اینکه دیگــر امکان حذف آن را از ســبد
ســوخت نداریم.قائم مقام شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی گفت :اســتاندارد
ایمنــی درباره خودروهای الپیجیســوز
بســیار حیاتــی و دارای اهمیت اســت،
زیــرا کوچکتریــن تصادف بــا خودرو

الپیجیســوز بــه انفجــار مهیــب و از
دســت رفتن جان انسانها منجر میشود،
بنابراین یا باید خط تولید خودرو استاندارد
الپیجیسوز در کشور راهاندازی شود که
زمانبر و پرهزینه است و در کوتاهمدت هم
امکانپذیر نیســت ،یا اینکه از خودروهای
اســتاندارد خارجی اســتفاده کــرد که با
توجه به قیمــت آن ،راننده خودرو عمومی
توان تأمین آن را ندارد.قاسمیدهچشــمه
ادامه داد :از ایــنرو باید از خودرو تبدیلی
گازمایعسوز استفاده شــود که با توجه به
اینکه از ابتدا سیستم سوخترسانی و باک
آن برای الپیجی طراحی نشــده بســیار
خطرناک و ناایمن اســت ،چنانکه حوادث
بســیاری در سالهای گذشــته برای این

وی تصریــح کــرد :ایجــاد جایگاه
عرضــه الپیجی معمولی بــدون رعایت
استانداردهای بینالمللی برای جایگاه گاز
مایع ۲۲ ،میلیارد تومــان هزینه دارد .اگر
طبق طرح نمایندگان  ۱۵۰جایگاه ساخته
شود  ۳هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان هزینه در
پی دارد ۲ ،میلیون اتومبیل هم باید تبدیل
شــود که  ۲۰هزار میلیــارد تومان هزینه
میشــود ،ضمن اینکه به این عدد هزینه
افــزودن تانکر گازکش را نیــز باید افزود.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی گفت ادامه داد :در مجموع باید حدود
 ۲۴هزار میلیارد تومان برای طرحی هزینه
کنیم که به هیچ عنوان بازگشــت سرمایه
هم در کار نخواهد بود.قاسمیدهچشــمه
تأکید کرد :اضافه شــدن گازمایع به سبد
سوخت یک بار در کشــور آزمایش شده،
سیاستی شکستخورده است که بازگشت
بــه آن جز صــرف هزینــه و وقت ملت
نتیجهای ندارد.

پرتوشیمی

شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

بابهرهبرداریازدوازدهمینطرحپتروشیمی
در سال  ،99اجرای یک طرح آغاز می شود
معــاون وزیــر نفت و مدیــر عامل
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت :با
فرمان رئیس جمهــوری همزمان با بهره
بــرداری از دوازدهمین طرح پتروشــیمی
در ســال  ،99عملیــات اجرایی یک طرح
پتروشیمی نیز آغاز می شود.
بهزاد محمدی معــاون وزیر نفت و
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در گفتگو با نیپنا؛ با بیــان اینکه با برنامه
ریزی های انجام شــده در شــرکت ملی
صنایع پتروشیمی بهره برداری از  17طرح
پتروشیمی در دستور کار سال  1399قرار
گرفته است ،افزود :روز دوشنبه  11اسفند
ماه ،بــا فرمان رئیس جمهــوری فاز اول
طرح پتروپاالیش کنگان از ســبد جهش
دوم با ظرفیت ساالنه  3.4میلیون تن به
بهره برداری رسمی می رسد.وی با تاکید
براین که این طــرح تامین کننده خوراک
صنعت پتروشیمی در منطقه کنگان است،
خاطر نشــان کرد :پتروپاالیش کنگان با
سرمایه گذاری ،شرکت ســرمایه گذاری
اهداف از مجموعه صندوق بازنشســتگی
صنعت نفت بــه ارزش  970میلیون دالر
احــداث شــده اســت.بهزاد محمدی در

خصــوص منبع تامین خــوراک این طرح
گفت :خوراک واحد بازیابی اتان کنگان از
فاز  12پارس جنوبی دریافت می شود ،این
واحد گاز غنــی دریافتی را به  3.4میلیون
تن محصول بــا ارزش تبدیل می کند که
از این میزان  1.7میلیون تن در پتروشیمی

کنگان و پایین دست آن به مصرف خواهد
رســید و مابقی نیز صادر می شود.معاون
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی تاکید کرد :ضمــن اینکه این
طرح درآمد بســیار قابل توجهی دارد ،در
زمینه ایجاد فرصت های شــغلی نیز برای

 ۳۵۰۰نفر در دوران ساخت و  620نفر در
دوران بهرهبرداری اشتغالزایی دارد.
آغاز عملیات اجرایی یک طرح خورک
ترکیبی دیگر

بهــزاد محمــدی در ادامــه ،با
اشاره به آغاز رســمی عملیات اجرایی

طــرح پتروشــیمی کیــان بــا فرمان
رئیــس جمهــوری ،گفــت :این طرح
یکی ازطرح های خــوراک ترکیبی در
صنعت پتروشــیمی اســت که با هدف
تولید متنــوع محصــوالت از زنجیره
اتیلــن ،پروپیلن و بنــزن اجرایی می
شــود.مدیر عامل شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی در خصوص ظرفیت تولید
طرح پتروشــیمی کیان افزود :ظرفیت
کل ایــن طرح  3.2میلیون تن اســت
که ظرفیت فاز نخســت ســاالنه 2.5
میلیون تن و فاز دوم نیز ســاالنه 700
هزار تن خواهد بــود.وی با بیان اینکه
خــوراک این طرح اتان،پروپان ،بوتان ،
 C3+و  C5+اســت ،خاطر نشان کرد:
در فاز نخست این طرح الفین ها و پلی
الفین هــا و در فاز دوم نیز محصوالت
مختلف از زنجیره پلی پروپیلن و بنزن
تولید خواهد شد.به گفته بهزاد محمدی،
طرح پتروشــیمی کیان با مشــارکت
هلدینگ نفت و گاز پارسیان و هلدینگ
پتروفرهنگ با حجم ســرمایه گذاری
نزدیک به  4میلیارد دالر در دو فاز و در
منطقه عسلویه احداث می شود.

پلیپروپیلن جم جایزه صنعت سبز کشور را دریافت کرد
به گــزارش شــرکت پلیپروپیلن جم،
این شــرکت برای دومین ســال پیاپی موفق
به دریافت جایزه صنعت ســبز کشور ازسوی
سازمان حفاظت محیط زیست شد.

این جایزه به صنایعــی تعلق میگیرد
که در یک ســال گذشــته ،افزون بر آالینده
نبودن ،توانســتهاند در حوزههــای مختلف
زیســتمحیطی ،گامهای بزرگ و اساســی
بردارند.واحد اچاسئی شرکت پلیپروپیلن جم
توانسته در یک سال اخیر با همراهی محیط
زیست استان بوشهر ،اقدام به اجرای طرحهای
کالن و راهبردی در حوزه محیط زیست نظیر
طرح آموزشــی فرهنگی «محله ســبز» در
شهرستانهای دهگانه استان بوشهر که نقشی
مؤثر در توســعه فرهنگ محیط زیست دارد،
ایفا کند.کاهش آالیندههای صنعتی ،مدیریت
پســماندها ،صیانت و ارتقای فضای ســبز،
احیای ســنت نیک درختکاری و نیز توسعه
اســتفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر از
جمله فعالیتهای زیستمحیطی پلیپروپیلن
جم اســت.از اقدامهای اساســی که از سال
 ۱۳۸۸در این زمینه شــروع شده ،جلوگیری
از انتشار ســاالنه  ۱۰هزار تن گاز گلخانهای
به محیط اســت که به همیــن منظور پکیج

 OFF GASراهاندازی شــده اســت .فرآیند
شــرکت پلیپروپیلن جم بر اســاس طراحی

بازل با هدف توسعه پایدار ،طراحی و گامهای
نهایی در راستای صنعت سبز با حذف کامل

پتروشیمی نوری؛
تأثیرگذار در حفاظت محیط زیست

به گزارش شرکت پتروشــیمی نوری ،این شرکت در
بیستودومینهمایشملیواحدهایصنعتی،معدنیوخدماتی
سبز ســال  ،۱۳۹۹موفق به دریافت تندیس سیمین شرکت
تأثیرگذار در عرصه حفاظت از محیط زیست شد.آغاز عملیات
اجرایی پروژه بازیابی گازهای ارسالی به فلر بهعنوان نخستین
شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با هزینهای بالغ بر

 ۱۰هزار میلیارد ریال ،اجرای فاز پنجم پروژه مطالعاتی حفاظت
از دلفینهای گوژپشت خلیجفارس در پارک ملی دریایی دیر -
نخیلو و اجرای پروژه ارزیابی چرخه حیات محصوالت اصلی
و فرعی ( ،)LCAاز جمله اقدامهای مهم پتروشیمی نوری در
راستای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست منطقه به شمار
میآید.

گاز ارســالی به فلر و برگشــت آن به چرخه
تولید برداشته شــده است.یکی از پروژههای

مهم زیســتمحیطی ،بوســتان پلیپروپیلن
جم در شــهر عسلویه اســت که در روندی
تعاملی با ســازمان حفاظت محیط زیست و
عقد تفاهمنامه با شــهرداری عسلویه اجرایی
شده اســت ،همچنین یکی از طرحهای مهم
در حوزه پســماند هم که از ســال  ۱۳۹۹در
شرکت پلیپروپیلن جم پیگیری شد ،اهدای
باکــس بازیافــت بهمنظور ترویــج فرهنگ
تفکیک زباله خشک از مبدأ بوده است .هدف
از اجرای این طرح ،مدیریت پسماند ضایعات
خشک پیش از تبدیل شدن به زباله و تحمیل
هزینههــای جانبی و جلوگیــری از هدررفت
منابع و ثروت ملی اســت.از شــاخصترین
اقدامهای پلیپروپیلن جم در عرصه استفاده
از انرژیهــای پاک و تجدیدپذیــر ،اقدام به
راهاندازی نیروگاه خورشــیدی در شــرکت
اســت که در تعامل با محیط زیست اجرایی
خواهد شد.شــرکت پلیپروپیلن جم توسعه و
نهادینهسازی حفظ و صیانت از محیط زیست
را بهعنوان برنامهای راهبردی و بلندمدت در
دستور کار قرار داده و تالش دارد با همافزایی
و همگامی سازمان محیط زیست و مسئوالن
محلی این مهم را به نحوی دقیق و کاربردی
عملیاتی سازد.

پتروشیمی زاگرس؛
صنعت برگزیده سبز کشور

به گــزارش شــرکت پتروشــیمی زاگــرس ،در
بیستودومین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی
ســبز از پتروشــیمی زاگرس با اهدای تندیس بهعنوان
صنعت برگزیده سبز کشور قدردانی شد.
پتروشــیمی تبریز در میــان برترینهای محیط
زیست ایران
به گزارش پتروشیمی تبریز ،این شرکت در مراسم
ساالنه معرفی صنایع سبز کشور موفق به اخذ گواهینامه
سبز و نشان مدیریت سبز شد.سازمانهایی که تمایل به
دستیابی موفقیت پایدار در صحنه اقتصادی و اجتماعی
دارنــد ،از طریق حضور در جایزه مدیریت ســبز ایران
ارزیابی میشــوند .مدل مدیریت ســبز رویکردی است
که به سازمان کمک میکند با انجام خودارزیابی ،نقاط
قوت و قابل بهبود خود را شناسایی کند .این شرکت نیز
با توجه به فعالیتها و پروژههای متعدد زیستمحیطی
انجام شــده در ســالهای اخیر ضمن تشکیل یک تیم
تخصصــی در چند ماه در این فرآیند گام برداشــت و با
تهیه و ارائه اظهارنامــهای عالی ،موفق به دریافت این

گواهینامه شد.شــرکت پتروشــیمی تبریز ضمن حضور
در فرآینــد پانزدهمین دوره جایزه مدیریت ســبز ایران
در ســال  ،۹۹بهطور همزمان موفق به دریافت نشــان
مدیریت ســبز ســطح یک و گواهینامه ســازمان سبز
 Green Organization Lableاز بنیاد جهانی انرژی
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معرفی کتاب
«  H3SEدر صنایع فرآیندی»

صنایع فرآیندی شامل پتروشیمی ،پاالیش ،گاز ،نفت ،فوالد ،سیمان
و ...می باشد مطالعه موردی این کتاب کشور ژاپن است.
پیشــرفت و تعالی توأمان در حوزه ی  H3SEشــامل بهداشــت و
سالمتی «،»Health
مسئولیت اجتماعی «،»Society
پدافن ِد غیر عامل «،»Security
ایمنی « »Saftyو
محیط زیست «»Environment
مستلزم داشتن چراغ راهی
است که تا با کمک آن و با تکیه
تــوان داخلی و بهره گیری از
بر
ِ
نمونه های موفــق بین المللی،
حرکت مطلوب در این مسیر
را ِه
ِ
مهندســین ایران
را بر مدیران و
ِ
عزیز روشن تر گرداند.
کتــاب حاضــر نتیجه ی
آموزههای حضوری و بازدیدهای
میدانــی از الگوهــای موفق در
صنایــع فرآیندی کشــور ژاپن
در  ۵حوزه ذکر شــده می باشد.
همکاران خدوم و دلسوز شاغل
در صنایــع فرآینــدی نیازمنــ ِد
منبعــی به روز و منســجم در زمینههای  H3SEمی باشــند که در کتاب
صورت ُمتوازن به این پنج مفهوم پرداخته شده است.
حاضر به
ِ
مطالعه این کتاب برای هر فرد فعال در عرصه ی صنعت پتروشیمی،
پترو پاالیش ،گاز ،نفت و دیگر انواع صنایع فرآیندی نظیر فوالد ،ســیمان،
الســتیک و غیره توصیه می گردد.ایــن اثر به لطف خدا و به همت دو تن
مهندسین کشو ِر عزی ِز ما ایران یعنی آقایان محمد طاهر کرمانی و علی
از
ِ
حسین زاده به سرمنزل مقصود رســیده است«.برگرفته شده از پیشگفتار
کتاب»
این کتاب توســط انتشارات برهان نور به آدرس الکترونیکی www.
 bnbook.irو بــا حمایت مادی و معنوی موسســه مطالعاتی و مشــاوره
مدیریتی ُمجانب به زیور طبع آراســته شده اســت.مدیران ،صنعت مردان،
دانشگاهیان ،دانشــجویان و دیگر عالقه مندان به موضوعاتِ حیاتی حوزه
ی  H3SEدر صنایع فرآیندی می توانند با مراجعه به ســایت الکترونیکی
انتشــارات نســبت به پیش خری ِد کاغذی با تخفیف  ۲۰درصدی یا خرید
نســخه ی الکترونیکی آن با  ۵۰درصد تخفیف ،به صورت فایل  pdfاقدام
نمایند.

اصول عملی تج ّلی اقتصاد مقاومتی در صنعت
«مبانی تئوری و
ِ
پتروشیمی و نفت ایران»
مقام معظم رهبری در سالیان اخیر
بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتهاند.
پس از تصویب سیاست های کالن اقتصاد
مقاومتی الزم بود تا زمینه ی جاری سازی آن
در سطح صنعت فراهم گردد .این موضوع،
نیازمن ِد تولید برساخت های نظری متناسب
با اقتصاد مقاومتی بوده است از سوی دیگر
صنعت پتروشیمی از معدود صنایعی است
که مستقیم ًا در سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است و
عبور از اقتصاد نفتی منوط به تجلّی اقتصاد
مقاومتی در آن شمرده شده است خوشبختانه
این کتاب به هر دو جنبه فوق الذکر توجه
داشته است :نیمه ی نخست این کتاب به
دنبال آن است تا ُمدلی در فضای اقتصاد مقاومتی ارائه نماید که همزمان از آموزههای اسالمی
و دستاوردهای به رو ِز علمی سیراب گردد.
مفاهیم اقتصاد
در حقیقت در این بخش تالش شده تا ترکیبی زیبا و سازمان یافته از
ِ
مقاومتی با دانش رو ِز اقتصاد و مدیریت ،مبنایی برای پیاده سازی سیاست های کالن آن در
سطح صنعت فرام فراهم گردد.نیمه ی دوم کتاب کام ً
ال عملگرایانه و مبتنی بر چالش ها و
حضوری
حاصل بیش از شصت مصاحبه ی
فرصت های صنعت پتروشیمی کشور نگاشته و
ِ
ِ
کیفی نیمه ساختمن ِد نیمه باز با مدیران پیشکسوت صنعت پتروشیمی ایران است و قصد دارد
ِ
مدل برآمده از نیمه اول کتاب تجویزات و هنجارهایی را ارائه نماید که بتواند منجر
تا با کاربر ِد ِ
به تح ّوالتی عمیق ،وثیق و ارگانیک در صنعت پتروشیمی و نفت ایران گردد.به این ترتیب
نمونه ای موفق از جاری سازی اصول حکمرانی خوب تا سطح صنعت را متجلی می نماید.
یقین ًا کتاب حاضر از نقص ها پیراسته نیست ،اما به نظر میرسد ،گامی استوار در
این مسیر صحیح است و امید است که با بازخوردهای سازنده شما در ویراست های بعدی
تکمیل و بالنده شود.
ک در دانشگاه
کتاب حاضر نتیجه ی بیش از پنج سال فعالیت های مطالعاتی مشتر 
تهران و صنعت پتروشیمی ایران است که با همکاری معاونان ادوار وزرای نفت در امور
پتروشیمی ،مدیران ارشد پتروشیمی کشور ،پیشکسوتان و جمع ارزشمندی از همکاران خدوم
و دلسوز شاغل در صنایع پتروشیمی و نفت به صورتِ ُمتوازن ،مبانی نظری و کاربردهای
عملی مفهو ِم اقتصاد مقاومتی و نحوه ی جاری سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی
ِ
و نفت ایران را در بر گرفته است.
مطالعه این کتاب برای تمامی مقامات ملی ،اعضای محترم کمیسیون های صنایع و
انرژی مجلس شورای اسالمی ،شورای معاونین وزارت نفت ،محققین مرکز پژوهش های
مجلس و هر فر ِد فعال در عرصه ی صنعت پتروشیمی ،پترو پاالیش ،گاز ،نفت و دیگر انواع
صنایع فرآیندی توصیه می گردد.
محققین کشو ِر عزی ِز ما ایران ،یعنی آقای
این اثر به لطف خدا و به ه ّم ِت چهار تن از
ِ
محمدطاهر کرمانی کارشناس رسمی پتروشیمی ،آقای امیرحسین رهبر عضو هیئت علمی
دانشگاه بوعلی سینا ،آقای فرهاد رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای امیر علی
سیف الدین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به سرمنزل مقصود رسیده است.
«برگرفته شده از پیشگفتار کتاب»
این کتاب توسط انتشارات برهان نور به آدرس الکترونیکی
www.bnbook.ir
و با حمایت مادی و معنوی موسسه مطالعاتی و مشاوره مدیریتی ُمجانب به زیور طبع
آراسته شده است.
مقامات ،مدیران ،صنعت مردان ،دانشگاهیان ،پژوهش گران ،دانشجویان و دیگر عالقه
مندان به موضوعاتِ حیاتی حوزه ی مبانی تئوری و اصول عملی تجلی اقتصاد مقاومتی در
صنعت پتروشیمی و نفت ایران مقاومتی می توانند با مراجعه به سایت الکترونیکی انتشارات،
نسبت به پیش خری ِد کاغذی با تخفیف  ۲۰درصدی یا خرید نسخه ی الکترونیکی آن با ۵۰
درصد تخفیف ،به صورت فایل  pdfاقدام نمایند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار گاز
دکتر سورنا ستاری در دیدار با مدیران شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید کرد:

اقدامات و حمایت های این شرکت در حوزه کسب و
کارهای نوین ،استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور و
ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان بسیار ارزشمند است
جمعی از مدیران ارشد شرکت
پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد با
معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری دیــدار و گزارش فعالیت
های پیرامون توسعه فناوری های
حوزه گاز و شــرکت هــای دانش
بنیان در شهرســتان سرخس ارائه
شــد.به گــزارش روابــط عمومی
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نــژاد ،در ایــن دیدار دکتر ســورنا
ســتاری معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری در جریان روند
پیشــرفت و خدمات ارزنده ،نقشآفرینی و فعالیتهای پاالیشگاه گاز
شــهید هاشمی نژاد در راستای استقرار واحدهای فناور و بهرهگیری از
جوانان خالق شرکت های دانش بنیان قرار گرفت و بر ادامه این مسیر
ت در خطه مرزی
تاکید کرد.وی اظهارداشــت :تالش های این شرک 
ت کسب و کارهای نوین ،دانش
شهرستان سرخس در حوزه ایجاد فعالی 
بنیان و خالق ،استقرار شرکت های فناور ،اولویتهای فناورانه کشور
به خصوص نیازهــای صنعت گاز بویژه محصول گوگرد پاالیشــگاه
و ایجاد اشــتغال برای جوانان ،بسیار ارزشــمند است.معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری تاکید کرد :تمامی اقدامات پاالیشــگاه گاز
شــهید هاشمی نژاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی و توانمند سازی
جوامع محلی ،ایجاد زمینه برای توســعه فعالیت های شــرکت های
دانش بنیان در منطقه ســرخس نتیجه یک کار بلند مدت و فرهنگی
است.وی همچنین از حضور خود در آینده نزدیک در شهرستان مرزی
ســرخس و بازدید از شــرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد
فناوری شهرستان خبرداد.
با مشارکت خیریه کارکنان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و در عمل به
منویات رهبر معظم انقالب صورت گرفت:

برگزاری رزمایش مواسات « نهضت انتظار » 1
در شهرستان سرخس
همزمان با خجســته

میالد حضــرت علی(علیه
الســام) و روز پــدر،
رزمایش مواسات و همدلی
با عنوان « نهضت انتظار 1
« در شهرســتان سرخس
آغاز شد.

به گــزارش روابط
عمومی شــرکت پاالیش
گاز شهید هاشمی نژاد ،با
توجه به مشکالت ناشــی از بیماری کرونا برای اقشار آسیب پذیر در
ســطح جامعه ،طرح مواسات و همدلی نهضت انتظار با مشارکت خریه
کارکنان پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد ،اداره تبلیغات اسالمی،
کمیته امداد و آموزش و پرورش تعداد  1100بســته معیشــتی در بین
نیازمندان شهرســتان و  200تبلت دانش آموزی در بین دانش آموزان
مســتعد و محروم توزیع گردید.گفتنی اســت :از محل مشارکت و هم
افزایــی در مجموع بیــش از  10میلیارد ریال شــامل چهار میلیارد و
چهارصد میلیون ریال برای خرید بســته های معیشــتی و مبلغ شش
میلیارد ریال برای خرید تبلت هزینه شده است.
نبرد نفس گیر با کرونای بی رحم در صنعت گاز:

افزایش نظارت و پایش سالمت کارکنان در
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
مســئول بهداشت

صنعتی شرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد عملکرد
این مجتمــع گازی را در
پاندمی کرونا طی یک سال
گذشته تشریح کرد.

به گــزارش روابط
عمومی شرکت پاالیش
گاز شهید هاشمی نژاد،
کاوه خواصــه دار ضمن
بیان مطلب فوق افزود :با اطالعیه ســازمان جهانی بهداشــت در
زمان آغاز شیوع ویروس منحوس کرونا در سطح جهان و اعالمیه
های وزارت بهداشت ،کمیته شــرایط اضطراری با موضوع کرونا
برگزار و ســپس کمیته ســامت با هدف مقابله با کرونا تشکیل
شد.وی اظهارداشت :در یک ســالگی فراگیری کرونا تاکنون 78
جلسه اضطراری با هدف افزایش نظارت و پایش سالمت کارکنان
در پاالیشــگاه برگزار شده اســت.خواصه دار همچنین به اقدامات
پاالیشــگاه در حوزه سالمت کارکنان اشــاره و بیان کرد :با روند
شیوع بیماری کرونا در کشــور و استان خراسان رضوی ،از سوی
واحد  HSEتعــداد  9تیم ضدعفونی و  7گــروه برای غربالگری
کارکنــان و مهمانان خارج از شــرکت تشــکیل گردید.مســئول
بهداشــت صنعتی پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد ادامه داد :این تیم ها
روزانه ضدعفونی محیط کار شــامل سایت عملیاتی ،ساختمانهای
اداری ،ابزار آالت ،خودروها و مجتمع های مسکونی ،انجام تست
های روزانه شناسایی بیماران و معرفی افراد به طب صنعتی جهت
معاینه و لزوم اخذ تست کرونا را بر عهده دارند.

گزارشوزیرنفتبهرئیسجمهوریدربارهتوسعه
گازرسانیدرکشور
وزیر نفــت در نامهای به حســن

هماکنون گازرسانی به
 ۲۶۳۲روستا با ۱۸۴
هزار خانوار با اعتبار
 ٣٠٠٠هزار میلیارد
تومان در حال اجراست
که با تکمیل آنها جمعیت
روستایی زیر پوشش
شبکه گاز کشور از ۸۷
درصد فراتر میرود

روحانی ،رئیسجمهوری درباره توســعه
گازرسانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
و رسیدن پوشش گازرسانی کل کشور به
 ۹۵درصد گزارشی ارائه داد.

متــن گــزارش بیــژن زنگنه که
بــه اســحاق جهانگیری ،معــاون اول
رئیسجمهوری ،محمود واعظی ،رئیس
دفتــر رئیسجمهــوری ،لعیــا جنیدی،
معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری و
محمد نهاوندیــان ،معــاون اقتصادی
رئیسجمهوری هم ارسال شده ،به شرح
زیر است:
«در آستانه چهلوسومین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی بــا افتخار به
استحضار میرســاند که در اجرای بند
سوم سیاستهای کالن کشور در بخش
انرژی ابالغی توسط مقام معظم رهبری
مبنــی بر افزایــش ظرفیــت تولید گاز
متناســب با حجم ذخایر کشور بهمنظور
تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی
با فرآوردههای نفتی با اتکای به افزایش
بیــش از  ۲.۵برابری تولید گاز از میدان
مشــترک گازی پارس جنوبــی و نیز با
مجموعه اقدامهای این وزارتخانه برای
توسعه شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی
از سال  ۱۳۹۲تاکنون میزان بهرهمندی
خانوارهای روستایی کشور از نعمت گاز
طبیعی با افزایــش بیش از  ٢برابری به
 ۸۴درصد و پوشش گازرسانی کل کشور
به  ۹۵درصد رسیده ،این در حالی است
که در زمان پیروزی انقالب شــکوهمند
اســامی بهرهمندی جمعیت کشــور از
نعمت گاز طبیعی ناچیز بوده است .سند
توسعه گازرسانی در دولتهای یازدهم و
دوازدهم که یک نسخه از آن به پیوست
ایفاد میشود شامل شرح تفصیلی مبانی
توســعه گازرســانی مجموعه اقدامها و
دستاوردهای توسعه شــبکههای توزیع
و انتقال گاز اســت که اهــم اقدامها در
این زمینه را به ترتیب زیر به اســتحضار
میرساند:
 .١در ســال  ۱۳۹۲بهمنظــور
انتخــاب روش بهینه برای تأمین انرژی

مورد نیاز شهرها و روستاهای محروم از
نعمت گاز توسط یک مشاوره دانشگاهی
گزینههای مختلفی همچون انرژیهای
تجدیدپذیر ،برق ،گازرســانی با خطوط
لوله ،گاز مایــع (الپیجی) ،گاز طبیعی
فشرده (ســیانجی) ،سوخت مایع نفت
ســفید یا نفتگاز ،الانجی (گاز طبیعی
مایع شده) ارزیابی شد و مطابق خروجی
این مطالعه گازرســانی با خطوط لوله به
شهرها و روستاها تا سقف مشخصشده
بــرای هزینه برقــراری هر انشــعاب
بهعنوان ســناریوی بهینه در دستور کار
قرار گرفت.
 . ٢از ســال  ۱۳۹۲تــا بهمن ماه
 ۱۳۹۹به بیــش از  ۲۰هزار روســتا با
قریــب به یــک میلیــون و  ۷۶۰هزار
خانوار گازرسانی شده و تعداد روستاهای
گازرســانی شده از حدود  ۱۴هزار روستا
به بیش از  ۳۴هزار روستا افزایش یافته
اســت .در این بازه قریب به  ۱۹۳شهر
با بیش از  ۶۴۱هزار خانوار گازرســانی
شده اســت و هم اکنون بیش از ۹۸.۴
درصد جمعیت شهری کشور و  ۸۴درصد
جمعیت روستایی کشــور و در مجموع
 ۹۵درصد از کل جمعیت کشــور تحت

پوشش شــبکه گازرسانی قرار گرفتهاند.
این در حالی اســت که پوشــش شبکه
گازرســانی در ابتدای ســال  ۱۳۹۲در
جمعیت شهری  ۹۵درصد و در جمعیت
روستایی  ۵۴درصد بوده است.
 .٣در کنار فعالیتهای گســترده
صورت گرفته برای احداث شبکه توزیع
گاز شهری و روســتایی از سال ۱۳۹۲
تاکنــون اقدامهای گســتردهای برای
جلوگیری از حبس گاز در منطقه پارس
جنوبی صورت گرفته کــه از جمله این
مــوارد میتوان به احداث  ۳۱ایســتگاه
تقویت فشــار و بیش از  ۵٠٠٠کیلومتر
خطوط لوله انتقال گاز جدید اشــاره کرد
که به شبکه انتقال گاز کشور اضافه شده
و هماکنــون در مجموع  ۲۲۰۵کیلومتر
خطوط لوله انتقال گاز در شــرکتهای
تابع شــرکت ملی گاز ایــران در حال
ســاخت اســت که  ۱۰۴۲کیلومتر آن
لولهگذاری شده است.
 .۴مجموعــه این طرحها با ابتکار
وزارت نفــت و اســتفاده از ظرفیت بند
«ق» تبصــره  ۲قانــون بودجه ســال
 ۱۳۹۳و نیز مــاده  ۱۲قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر بدون تحمیل هیچگونه

بار مالی بــه دولت و تنها از محل ایجاد
درآمد حاصل از جایگزینی سوختهای
مایع با گاز طبیعی اجرا شــده و به این
منظور تاکنون  ۷۰هــزار میلیارد تومان
برای مجموعه طرحهای یادشده هزینه
شده است.
 .۵بــا اجــرای ایــن طرحها از
ابتدای ســال  ۱۳۹۳تاکنــون بیش از
 ۵۸میلیارد لیتــر فرآورده مایع به ارزش
 ۲۵میلیارد دالر آزاد شــده که نهتنها به
رشــد  ۴برابری صــادرات فرآوردههای
نفتی کشــور در ســال  ۱۳۹۸نسبت به
سال  ۱۳۹۲کمک شــایانی کرده ،بلکه
بــا کاهش مصــرف ســوخت مایع در
نیروگاهها از  ۴۳درصد در سال  ۱۳۹۲به
 ۲۰درصد در ســال  ۱۳۹۸سبب کاهش
انتشــار آالیندههای هوا در کشور شده
اســت .افزون بر این ،توسعه گازرسانی
زمینهساز افزایش رفاه اجتماعی ،حفاظت
از محیط زیســت به سبب جلوگیری از
تعدی به مراتع و جنگلها ،اشتغالزایی
قابل توجه ،افزایش تقاضا برای کاالهای
ســاخت داخل ،ایجاد زیرســاخت الزم
برای توســعه صنایع مختلف و توســعه
طرحهای عمرانی روستایی شده است.

 .۶در ادامــه ایــن اقدامهــا،
هماکنون گازرســانی به  ۲۶۳۲روستا با
 ۱۸۴هزار خانوار بــا اعتبار  ٣٠٠٠هزار
میلیــارد تومــان در حال اجراســت که
با تکمیــل آنها جمعیت روســتایی زیر
پوشش شبکه گاز کشــور از  ۸۷درصد
فراتر میرود.
 .٧بــدون شــک بهینهســازی
مصــرف گاز و نیــز حفــظ و افزایش
ظرفیت تولید گاز از ملزومات اســتمرار
آثار مثبت این اقدامها برای گازرســانی
است که مجموعه اقدامهای انجام شده
و برنامهریزیشــده بــرای این دو مهم
در ســندهای «تراز تولید و مصرف گاز
طبیعــی در ایران تا افــق  »۱۴۰۴و نیز
«نحوه بهرهگیری حداکثری از ظرفیت
پاالیشــگاههای گازی منطقــه عمومی
غرب خلیــج فارس» بــه تفصیل آمده
است».
به گزارش شانا ،اسحاق جهانگیری
در پاســخ به گزارش ارائهشده از سوی
وزیر نفت نوشته است:
«جناب آقای مهندس زنگنه
بــا تشــکر از اقدامهــای ارزنده
جنابعالــی و همــکاران ارجمندتان در
حوزه گازرسانی به روســتاها ،خصوص ًا
بدون اســتفاده از بودجــه دولتی؛ قطع ًا
این اقدامهای ارزنده که خدمترســانی
به محرومترین مناطق کشــور است ،در
تاریخ کشــور ماندگار میباشــد؛ موفق
باشید».

در دیدار با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح شد:

همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پاالیشگاه گاز
شهید هاشمی نژاد و ارتقاء اکو سیستم نوآوری در سرخس

در طلیعه ســی و هشــتمین ســال
بهره برداری از شــرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد ،گفتمان ارتقاء اکو سیســتم
نوآوری این شهرســتان بین معاونت علمی
و فنــاوری رئیس جمهــوری ،پارک علم و
فناوری خراســان رضوی و پاالیشــگاه در
راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب برگزار
شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت
پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد ،مهندس
ســید مجید منبتــی در خصــوص دیدار
مدیران ارشد این شــرکت با معاون علمی
و فناوری ریاســت جمهوری گفت :پیرو راه
اندازی نخستین مرکز رشد نوآوری صنعت
نفت در شهرستان سرخس و حمایت های
بــی دریغ ایــن مجتمع گازی از شــرکت

های دانش بنیان و اکوسیســتم نوآوری و
کارآفرینی ،دیــدار مذکور با دعوت معاونت
محتــرم علمی و فنــاوری رئیس جمهور و
به صورت مشــترک با پارک علم و فناوری
خراسان رضوی برگزار و گزارشی از فعالیت
های فناورانه و اشتغال زایی این مرکز ارائه
گردید.وی اظهارداشــت :بــا تاکیدات وزیر
نفت به مدیران صنعــت در حوزه عمل به
مسئولیت های اجتماعی در جامعه پیرامونی
و بنا به اســناد باالدســتی شرکت ملی گاز
ایران ،پاالیشــگاه گاز شــهید هاشمی نژاد
گام هــای موثری را به منظــور حمایت از
ظرفیت شــرکتهای دانشبنیان برداشته
و بــه توفیقات بســیاری نیز دســت یافته
است.این مقام مســئول ادامه داد :شرکت
پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد می تواند

به عنــوان درگاه صادرات علم و فناوری به
حوزه کشــورهای  CISایفای نقش نماید و
هم بتواند ســهمی در توسعه شرکت های
دانش بنیــان ،ایجاد بازارهای کار و فروش
محصوالت داشته باشد.گفتنی است :در این
دیدار نمونه هایی از تولیدات استارت آپ ها
و شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز
رشد نوآوری سرخس و فعالیت های انجام
گرفته در آن مرکز به معاون علم و فناوری
ریاســت جمهوری ارائه گردیــد و معاون
رئیس جمهور نیز ضمن استقبال و تقدیر و
تشکر از فعالیت های انجام شده بر استمرار
آن تاکید نموده و آمادگــی این معاونت را
در حمایت از شــرکت های دانش بنیان و
فعالیــت های فناورانه در منطقه ســرخس
اعالم نمودند.

مشترکان گاز ،کنتور هوشمند ساخت داخل دریافت میکنند

مجلس شــورای اســامی دولت را
مکلف کرد با همکاری شرکتهای ذیربط
بــرای مشــترکان بــرق و گاز ،کنتورهای
هوشمند ساخت داخل نصب و هزینهاش را
اقساطی از مشترکان دریافت کند.
نمایندگان در نشست علنی روز شنبه،

نهم اســفندماه مجلس شورای اسالمی در
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه
 ،۱۴۰۰با بنــد (د) تبصره ( )۱۵ماده واحده
این الیحه موافقت کردند.در بند (د) تبصره
( )۱۵ماده واحده الیحه بودجه آمده اســت:
بهمنظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز،

دولت مکلف است با همکاری شرکتهای
ذیربط کنتورهای هوشــمند ساخت داخل
برای مشــترکان بــرق و گاز بــا اولویت
مشــترکان پرمصرف نصب و هزینهاش را
اقســاطی دریافت کند.نمایندگان همچنین
نحوه تعییــن تعرفه ســوخت نیروگاههای

خودتأمیــن را کــه اقدام بــه تحویل همه
یا بخشــی از برق تولیدی خود به شــبکه
سراســری میکننــد مشــخص کردند.بر
اســاس این بند ،تعرفه سوخت نیروگاههای
خودتأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو همه
یا بخشــی از برق تولیدی خود را به شبکه

سراسری تحویل میدهند ،به مقدار سوخت
مصرفی برای برق تحویلشده به شبکه در
ســاعات اوج مصرف (در تابستان) ،معادل
تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس میانگین
بازدهی نیروگاههای حرارتی سال  ۹۷تعیین
میشود.

ویژه نامه افتتاح طرح توسعه
میدان نفتی آذر
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یادداشت
 ۵نکته درباره میدان نفتی آذر

نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

طرح توسعه میدان نفتی آذر به بهرهبرداری رسمی رسید

تولیدازصعبالتوسعهترینمیداننفتیایران
به سبک اویک
یادگار جاودانه صنعت نفت در شمالغربیترین میدان نفتی ایران

میــدان نفتــی آذر روز دوشــنبه بــه بهرهبــرداری رســید ،امــا
بهطــور طبیعــی ایــن خبــر بــه جــز متخصصــان و کارشناســان
نفــت و انــرژی ،بــرای مــردم عــادی ،چنــدان جذابیتــی نــدارد زیــرا
تحریــم و فشــارهای اقتصــادی ،چنــان گریبــان مــردم را گرفتــه
کــه مجالــی بــرای فکــر کــردن بــه آثــار چنیــن افتتاحیههایــی

آذر رام و آرام در شمالغربیترین جغرافیای صنعت نفت

ندارنــد ،امــا واقعیــت آن اســت کــه چنیــن بهرهبرداریهایــی ،در
وضــع اقتصــادی مــردم میتوانــد تاثیرگــذار باشــد .چنــد نکتــه را
دربــاره میــدان نفتــی آذر مــرور کنیــم:

طرح توســعه میدان نفتــی آذر با
ظرفیت تولیــد روزانه  ۶۵هزار بشــکه
نفتخام ،روز دوشــنبه ۱۱ ،اســفندماه
با حضــور رئیسجمهــوری و از طریق
ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی نفت ایــران ،بهرهبرداری
رسمی از میدان مشــترک آذر که از آن
بهعنوان پیچیدهترین میدان نفتی کشور
یاد میشــود ،با فرمان رئیسجمهوری و
بهصورت ویدئوکنفرانس عملیاتی شــد.
تأمین منافع ملی ،ایجاد فرصت اشتغال
برای نیروهای بومی و رونق اقتصادی و
توسعه زیرســاختها در منطقه ایالم ،از
شاخصهای برجسته اجرای طرح توسعه
میدان مشــترک آذر به شــمار میآید.
میدان نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران
در اســتان ایالم (در جنوب غربی ایران
و  ۲۵کیلومتری شهرســتان مهران) در
مرز ایران و عراق واقع شده است.میدان
نفتی آذر در قالــب قرارداد بیعمتقابل به
ارزش حدود  ۱.۴میلیارد یورو از ســوی
کنسرسیوم ایرانی توسعه یافته است .این
میدان در بلوک اناران در استان ایالم در
مرز ایران و عراق واقع شــده و تاکنون
حــدود  ۳۶میلیون بشــکه نفــت از آن
برداشت شده است.
تاریخچه

اواخر دهه  ۷۰شمســی ،شــرکت
نروژی نورثهیدرو قراردادی را در قالب
اکتشاف و توسعه بهصورت بیع متقابل با
مدیریت اکتشــاف در بلوک اناران امضا
کرد و شــرکت هیدروزاگــرس بهعنوان
نماینده این شرکت نروژی در ایران فعال
شد که قرار بود پس از اکتشاف ،توسعه را
هم عهدهدار شود .این شرکت مطالعات
تفصیلــی و جامعی در آذر انجام داد و دو
حلقــه چاه در این میدان حفاری کرد که
یکی از چاهها بهدلیل مشکالت مکانیکی
و ماندهگــذاری ناتمام مانــد ،اما حفاری
چــاه «آذر  »۲موفقیتآمیز بود .پس از
حفر موفــق این چاه و انجــام عملیات
لرزهنگاری دوبعــدی ،گزارش اقتصادی
بودن تولید میدان در سال  ۸۵به شرکت
ملی نفت ایران ارائه و احراز شــد .پس
از آن ،بیــش از یــک ســال مذاکرات
انحصاری توســعه آذر با شرکت نروژی
دنبال شــد ،منتها با ادغام این شــرکت

در شــرکت اســتاتاویل و شکلگیری
شــرکت جدید یعنی اســتاتاویلهیدرو
و تأثیرپذیــری از تحریمهــای آمریکا
علیــه ایران ،در عمل حضــور نروژیها
در توســعه آذر امکانپذیر نشد.از اواسط
سال  ۸۷و پس از کمرنگ شدن احتمال
حضور پیمانکار نروژی ،با صدور مصوبه
هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران و از
محل منابع داخلی ،اقدامهای زیرساختی
میدان آذر آغاز شــد و در این چارچوب،
فعالیتهایی از جملــه تحصیل اراضی،
پاکسازی میدان از مین و مواد منفجره
عملنکرده ،انجــام مطالعات  FEEDو
آمایش و زیســتمحیطی ،احداث ســلر
و جادههای اصلی و دسترســی میدان،
واگــذاری قراردادهای حفــاری و تهیه
اســناد مناقصه قراردادهای روســطحی
در قالب  EPCو دریافت مجوز برداشت
آب از منابع زیرزمینی و رودخانه چنگوله
کلید خــورد ،تأمین بــرق صنعتی مورد
نیاز از طریق شــبکه برق سراسری هم
امکانســنجی و قرارداد با شرکت برق
منطقهای غرب امضا شد.اوایل سال ۸۸
شــرکت پتروناس آمادگی خود را برای
توســعه این میدان اعالم و بهدنبال آن،
قــرارداد محرمانگی با نفــت امضا کرد.
به موازات ،متــن همچنان فعالیتهایی
مثل انجــام مطالعات مهندســی پایه،
احــداث جادههای اصلی و دسترســی و
جانمایی و ســاخت محوطــه چاهها را
دنبال میکرد .پاییز  ۸۸توســعه میدان
آذر از ســوی گازپروم نفــت و پتروناس
در قالب یک کنسرســیوم جدی شد .تا
اواخر خرداد  ،۸۹به جز چند مورد اختالف
که قرار بود در سطح مدیریتهای ارشد
طرفین حلوفصل شــود MDP ،میدان
و قرارداد ســرویس و ضمائم آن همگی
جمعبندی و نهایی شده بود ،اما سرانجام
کار بهدلیل بدعهدی شــرکت روســی
و محدودیتهــای پترونــاس به نتیجه
نرسید .در این فاصله شرکتهای دیگری
از آفریقای جنوبی ،ویتنام و انگلیس هم
برای توسعه میدان پیشــنهادهایی ارائه
کردند ،اما شــرکتهای قوی و مطرحی
نبودند و خیلی هم در پیشنهادهایشــان
جدیت دیده نمیشــد.از اواخر اسفند ۸۹
و با قطــع امید از حضور شــرکتهای
بینالمللــی بــرای ســرمایهگذاری و

میدان آذر با بیش از  ۴میلیارد
بشکه ذخیره نفت درجا و تولید
نفتی سبک ،یکی از پیچیدهترین
میدانهای نفتی در سطح کشور
یا حتی منطقه است که ساختار
زمینشناسی ویژه و تغییرات
گسترده رخسارهای ،حفاری در
این میدان را به یکی از سختترین
و پرچالشترین حفاریها تبدیل
کرده است

توســعه ایــن میــدان مشــترک و با
در نظــر گرفتن محدودیتهای شــدید
استفاده از منابع داخلی شرکت ملی نفت
ایران ،مذاکرات فنــی /قراردادی /مالی
با شرکت مهندســی و ساختمان صنایع
نفت (اویک) در دســتور کار قرار گرفت.
ابتدا مذاکره با اویک و شــرکت ســپهر
انرژی (متعلق به بانــک صادرات) آغاز
شــد که بهدلیل انصراف بانک صادرات
محقق نشد و ســپس دوباره مذاکرات با
اویک و صندوق سرمایهگذاری کارکنان
صنعت نفــت ( )OPICادامــه یافت و
قرارداد بیعمتقابل توسعه میدان ،مهرماه
سال  ۹۰امضا شــد .این قرارداد در ۲۸
اســفندماه ســال ( ۹۰پس از اخذ مجوز
شــورای اقتصاد) تنفیذ شد .کنسرسیوم
متشکل از شرکتهای  OIECو OPIC
برای راهبری توسعه میدان آذر ،شرکت
مهندسی و توسعه سروک آذر را تأسیس
کردند و مجوز هیئتمدیره شرکت ملی
نفت ایران در این ارتباط شهریورماه ۹۱
اخذ شــد و طرح آذر در اولویت استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی قرار گرفت.
مســدودی  ۸۰۰میلیون دالر تسهیالت
صندوق توسعه ملی برای توسعه میدان
آذر دیماه  ۹۱اعالم شد و پس از حدود
دو ســالو نیم ،مردادمــاه  ۹۴عملیاتی
شــد .از همان زمان روند توســعه طرح
تسریع شد و اواخر ســال  ،۹۵میدان به
تولید رســید و تولید زودهنگام طرح نیز
با ظرفیت تولید روزانه  ۳۰هزار بشــکه،
اردیبهشتماه  ۹۶محقق شد.
آذر؛ میدانی سخت و پیچیده

میــدان آذر با بیــش از  ۴میلیارد

بشــکه ذخیره نفت درجــا و تولید نفتی
ســبک ،یکی از پیچیدهترین میدانهای
نفتی در ســطح کشــور یا حتی منطقه
اســت که ســاختار زمینشناسی ویژه و
تغییرات گسترده رخسارهای ،حفاری در
این میدان را به یکی از ســختترین و
پرچالشتریــن حفاریهــا تبدیل کرده
اســت ،بهطوری که متوسط طول دوره
حفــاری چاههای این میــدان چند برابر
طــول دوره حفاری در دیگــر چاههای
مناطق خشــکی در کشور است و اجرای
عملیات حفاری و برخی ســرویسهای
درونچاهی (نظیر گل و سیمان) در این
میدان بهدلیل توالی الیههای پرفشــار
و کمفشــار و رژیمهای خاص فشــاری
ســازندهای این میدان ،از ســختترین
و زمانبرترین خدمات حفاری بهشــمار
میرود ،ضمن آنکه ترکیب سیال میدان
آذر حــاوی درصدهای مولــی باالیی از
هیدروژن ســولفوره و دیاکســیدکربن
است که شرایط بهشــدت خورندهای را
ایجاد میکند و استفاده از آلیاژهای خاص
مقــاوم در برابر خوردگی را در تجهیزات
درونچاهــی ،خطوط لوله و تأسیســات
ســرچاهی و فــرآورش اجتنابناپذیــر
ســاخته اســت.میدان آذر در نزدیکــی
گسل اصلی زاگرس و گسل باالرود قرار
گرفته و ســاختاری با رژیمهای فشاری
متناوب و پیچیده دارد که درهمتنیدگی
ویژگیهــای ســاختاری میدان ســبب
شــد در جریان حفــاری چاهها ،آن هم
در اعماق زیاد ،بهطور مســتمر تغییرات
شدید و غیرقابل پیشبینی رژیم فشاری
در الیههــای زمین ایجاد شــود .یعنی
بهواســطه تناوب زیاد الیههای کمفشار
و پرفشــار و ثبت فشــارهای غیرعادی
سازندی هنگام حفاری ،در فواصل زمانی
کوتاه ،هم هــرزروی گل حفاری و هم
جریان پرفشار ســیال حادث شده است
که برای رفع این مشــکل ،از جداریها
و آســتریها در ســایزهای غیرمعمول
استفاده شــد.عمیقترین و سنگینترین
لولههای جداری سطحی کشور با عمق
بیشــتر از  ۲کیلومتر و وزن حدود ۵۰۰
تن ،در چاههای آذر نصب شــده اســت
و بیشــترین تعداد مقاطــع حفاری برای
دسترسی بهینه به الیه مخزنی در سطح
میدانهای نفتی کشــور بــا هفت حفره

مربوط به میدان آذر است .افزون بر این،
با توجه به فشــار و دمای باالی مخزن،
میدان آذر میتواند تقریب ًا جزو میدانها با
فشار و دمای باال ( )HP HTبهشمار آید
و با لحاظ کردن مقــدار باالی گازهای
اسیدی ،چالشهای عملیاتی این میدان
دوچنــدان میشــود .به این فهرســت،
ناهمگنی باال در خواص ســنگ و سیال
بهویــژه کیفیت نفت تولیدی از افقهای
مختلــف مخزنی ،وجود رســوب فراوان
وکس و آسفالتین و با تأکید مجدد وجود
مقادیر باالی گاز ســولفید هیدروژن در
مخزن را هم باید اضافه کرد.
سهم  ۷۵درصدی مشارکت ایرانی

از دیگر مــوارد مورد اشــاره در
این طرح ،ســهم بیش از  ۷۵درصدی
مشــارکت ایرانی و سهم  ۵۷درصدی
(بهطور متوســط) نیروهــای بومی در
مســیر اجــرا بهشــمار میرود.رعایت
الزامــات زیســتمحیطی و پایــش
فعالیتهــای  QHSEنیز در این طرح
قابــل توجه بوده اســت ،بهطوری که
بــا وجود انجــام بیــش از  ۷۳میلیون
نفرساعت فعالیت مســتمر انجام شده
از زمان آغاز فعالیتهای طرح تاکنون،
حادثــه منجر به فوت یــا ناتوانکننده
مهمــی در این طرح اتفاق نیفتاده و در
جای خود یک رکورد به شــمار میآید
و بهعنوان شــاخصی از نحوه عملکرد
طرح در این زمینه قابل اســتناد است.
رعایــت الزامهای بازرســی و حفاظت
فنی هم از اولویتهای اجرای طرح بود
و سعی شــد از همه ظرفیت واحدهای
ســتادی مجموعه کارفرما و مشاوران
سطحاالرضی و تحتاالرضی استفاده
شــود تا دیدگاههای همــه این مراجع
در مســائل و الزامها فنــی در جریان
عملیات توسعه مدنظر قرار گیرد .افزون
بر این تالش شــده اســت با استقرار
کارشناســان بازرســی و حفاظت فنی
کارفرما و مشــاور در ســایت و حضور
بازرســان صاحبصالحیت شــخص
ثالث در فرآیند ســاخت همه تجهیزات
و کاالهای طــرح در داخل و خارج از
کشــور و حضور مؤثر حیــن عملیات
اجرا ،نصب و راهاندازی ،طبق ITPهای
مصوب ،الزامهای کیفی در حد بضاعت
پیادهسازی شوند.

 -۱میــزان تولیــد نفــت میــدان آذر ،روزانــه  ۶۵هــزار بشــکه
اســت کــه بــا قیمــت ایــن روزهــای نفــت معــادل روزانــه ۴
میلیــون دالر اســت .بــه دســت آوردن چنیــن درآمــد پایــداری
بــرای دولــت بعــدی ،البتــه اگــر تحریــم اجــازه فــروش نفــت را
بدهــد ،اهمیــت زیــادی دارد.
 -۲آذر یــک میــدان مشــترک نفتــی بــا عــراق اســت؛
همســایهای کــه پــس از پایــان دوران صــدام و تحریــم ،تــاش
کــرد بــا جــذب شــرکتهای خارجــی ،بهســرعت مقــدار تولیــد
نفــت خــود را افزایــش دهــد و البتــه موفــق هــم شــد و حــاال
ایــران دوران پیــش از تحریــم ،نفــت تولیــد میکنــد.
بیــش از
ِ
اینکــه در ایــن طــرف مــرز ،ایــران موفــق شــد ایــن میــدان را
توســط شــرکتهای داخلــی توســعه دهــد ،اتفــاق مثبتــی اســت
کــه شــیرینی ایــن موفقیــت را دوچنــدان میکنــد.
 -۳آذر ،یــک میــدان نفتــی پیچیــده اســت .ســاختار
زمینشناســی ویــژه ،حفــاری در ایــن میــدان را بــه یکــی از
ســختترین و پرچالشتریــن حفاریهــا تبدیــل کــرده اســت.
ترکیــب ســیال میــدان آذر حــاوی درصدهــای باالیــی هیــدروژن
ســولفوره و دیاکســیدکربن اســت کــه شــرایط خورنــدهای ایجــاد
میکنــد و موجــب اســتفاده از آلیاژهــای ویــژه مقــاوم در برابــر
خوردگــی در تجهیــزات درونچاهــی ،خطــوط لولــه و تأسیســات
ســرچاهی و فــرآورش شــده اســت .نزدیکــی بــه گســل زاگــرس
هــم حساســیتهای میــدان را افزایــش داده اســت .عمیقتریــن
و ســنگینترین لولههــای جــداری ســطحی کشــور بــا عمــق
بیــش از  ۲کیلومتــر و وزن  ۵۰۰تــن ،در چاههــای آذر نصــب
شــده و بیشــترین تعــداد مقاطــع حفــاری بــرای دسترســی بهینــه
بــه الیــه مخزنــی در ســطح میدانهــای نفتــی کشــور بــا هفــت
حفــره مربــوط بــه میــدان آذر اســت .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه
فشــار و دمــای بــاالی مخــزن ،میــدان آذر جــزو میدانهــای بــا
فشــار و دمــای بــاال محســوب میشــود .چنیــن پیچیدگیهایــی،
اهمیــت توســعه میــدان توســط نیروهــای داخلــی را دوچنــدان
میکنــد.
 -۴بایــد بیــن نفتیهــا برویــد تــا ببینیــد بــا چــه افتخــار
و غــروری ،از تالشهــا و موفقیتهایشــان ســخن میگوینــد.
دشــواری کار نفتیهــا ،چــه مدیرانــی کــه در شــرایط تحریــم،
بــرای تامیــن تجهیــزات و ســرمایه مــورد نیــاز بــرای توســعه
میدانهــا بــا دشــواریهای فراوانــی مواجــه هســتند و از شــدت
فشــار کاری و اســترس ،هــر روز مــوی ســفیدی بــر چهرهشــان
اضافــه میشــود و چــه کارکنانــی کــه در ســختترین شــرایط،
دور از خانــه و خانــواده فعالیــت میکننــد ،چنــان اســت کــه
نمیتوانیــد اینهــا را ببینیــد و بــا خوشــحالی آنهــا خوشــحال
نشــوید و بــا غرورشــان ،احســاس غــرور نکنیــد .صحبــت از
ضــرورت جــذب شــرکتهای بینالمللــی و ســرمایهگذاری
خارجــی ،هیــچگاه بــه معنــای نادیــده گرفتــن ایــن تالشهــا
نیســت .ســخن بــر ســر ضــرورت ســرعت گرفتــن توســعه
میدانهــای نفــت و گاز در ایــران اســت کــه هرچقــدر فنــاوری
و ســرمایه بــرای آن جــذب شــود بــاز هــم کــم اســت .نیروهــا
و شــرکتهای داخلــی و شــرکتها و ســرمایهگذاران خارجــی
دو بــال توســعه صنعــت نفــت هســتند کــه بــرای صنعــت تشــنه
نفــت ایــران بایــد از هــر دو بــال بــرای پیشــرفت اســتفاده کــرد.
 -۵ایــران چهارمیــن ذخایــر نفــت جهــان را دارد ،امــا هنــوز
تولیــدی متناســب بــا ایــن ذخایــر نــدارد .حتــی تولیــد روزانــه
 ۴میلیــون بشــکه نفــت هــم کــه در شــرایط غیرتحریــم ثبــت
شــده ،بــرای کشــوری بــا ایــن حجــم از ذخایــر کــم اســت.
کشــورهای نفتــی دنیــا ،بهســرعت در حــال برداشــت منابــع
نفتــی خــود هســتند ،زیــرا میداننــد تــا یکــی دو دهــه دیگــر،
ایــن نفــت اگــر در زیــر زمیــن بمانــد ارزشــی نخواهــد داشــت
و بایــد ایــن ثــروت زیرزمینــی ،بــه یــک ســرمایه مانــدگار در
روی زمیــن تبدیــل شــود ،امــا در ایــران ،نهتنهــا همچنــان اســیر
تحریــم هســتیم ،بلکــه اگــر تحریــم هــم نباشــد ،عزمــی بــرای
جــذب شــرکتهای خارجــی وجــود نــدارد و حتــی گاه ،کســانی
عــدم اتــکای بودجــه جــاری بــه نفــت را بــا بســتن د ِر چاههــای
نفــت ،اشــتباه میگیرنــد! در کشــوری همچــون ایــران همــه ســاله
بایــد شــاهد افتتــاح میدانهایــی همچــون آذر و افزایــش تولیــدی
بــه مراتــب بیــش از آذر باشــیم ،چــون پتانســیل مــا بیــش از
اینهاســت .هرچنــد ایــن موضــوع ،اهمیــت بهرهبــرداری از میــدان
آذر را بــا وجــود همــه محدودیتهایــی کــه ذکــر شــد و همــه از
آن باخبریــم ،کــم نمیکنــد.
حمیدرضا شکوهی
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اخبار

توسعه میدان مشترک آذر نماد

با فرمان رئیسجمهوری؛

پتروپاالیش کنگان به بهرهبرداری رسمی رسید

واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنــگان بهعنوان بزرگترین واحد

تأمین خوراک پتروشیمیها با ظرفیت تولید ساالنه  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار
تن محصول و درآمد یک میلیارد دالری برای کشور به بهرهبرداری رسمی
رسید.

 ،واحد بازیابــی اتان پتروپاالیش کنگان بهعنوان فاز نخســت
این شــرکت و از جمله طرحهای جهش دوم صنعت پتروشــیمی روز
دوشــنبه ۱۱ ،اســفندماه با دستور حســن روحانی ،رئیسجمهوری از
طریق ویدئوکنفرانس بهطور رســمی بهرهبرداری شد.عملیات اجرایی
طــرح پتروپاالیش کنگان در بهمنماه ســال  ۱۳۹۴با هدف فرآوری
گاز غنیشــده و بازیابی اتان ،پروپان ،بوتان ،پنتان به همراه ترکیبات
ســنگینتر از گاز وروردی برای خوراک پتروشــیمی در فاز نخست و
تولید پلیاتیلن ســبک و ســنگین در فاز دوم آغاز و طراحی ،خرید و
اجرای واحدبازیابی اتان این شــرکت در کمتر از پنج ســال براساس
برنامه زمانبندی اجرا شــد.واحد بازیابی اتــان پتروپاالیش کنگان با
دریافت ساالنه  ۲۱میلیون تن خوراک از فاز  ۱۲پارس جنوبی ،ظرفیت
تولید ساالنه یک میلیون و  ۷۵۰هزار تن اتان ،یک میلیون تن پروپان،
 ۵۰۰هزار تن بوتان و  ۲۵۰هزار تن پنتان را دارد که میتواند ســاالنه
حدود یک میلیارد دالر برای کشــور درآمدزایی داشــته باشــد.تأمین
ســرمایه احداث واحد بازیابی اتــان پتروپاالیش کنگان با حجم ۹۷۰
میلیون دالر از محل ســهامدار اصلی ،شرکت سرمایهگذاری اهداف و
تســهیالت بانکی از بانکهای ملت ،اقتصاد نوین ،تجارت ،صادرات و
ی که سهم هر بخش از سرمایهگذاری
خاورمیانه انجام شــده ،بهطور 
به تفکیک ،مهندســی  ۴درصد ،خرید و تدارکات  ۸۰درصد ،ساختمان
و نصــب و پیشراهاندازی  ۱۴درصد و آمــوزش و راهاندازی  ۲درصد
اســت ۱۰۰.درصــد طراحی و مهندســی و راهاندازی همــه واحدها
و بخشهای این طرح از ســوی شــرکتهای ایرانی و بدون حضور
کارشناسان خارجی انجام شــده است؛ مهندسی پایه نیز ازسوی گروه
باختر ،مهندسی تفصیلی از سوی شــرکت طراحی و مهندسی صنایع
انرژی ( )EIEDانجام شــده است و پیمانکاران اجرایی نیز شرکتهای
رامپکو ،پیمان رودک ،عمران ساحل ،مپنا بویلر ،کیانسازه بنوار و اکسیر
صنعت بودهاند.اجرای طرح بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان با استفاده
حداکثــری از تولیدات ایرانی صورت گرفتــه ،بهطوری که تأمین ۶۵
درصد از تجهیزات طرح از منابع داخلی کشور تهیه شده است و حداقل
 ۹۵شــرکت بزرگ ایرانی در جریان ســاخت تجهیزات قرار داشتهاند،
بهطوری که در اجرای این طرح اشــتغالزایی برای  ۳۵۰۰نفر دوران
ساخت و  ۶۲۲نفر در دوران بهرهبرداری ایجاد شده است.ساخت واحد
الفین در قالب فاز دوم شرکت پتروپاالیش کنگان نیز هماکنون حدود
 ۴۵درصد پیشرفت دارد که تا سال  ۱۴۰۱به بهرهبرداری خواهد رسید.
واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان در زمینی به مساحت  ۶۵هکتار
در کنگان استان بوشــهر احداث شده و شرکت سرمایهگذاری اهداف
از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت سهامدار
اصلی آن است.
مدیرعامل شرکت پتروپاالیش کنگان تأکید کرد:

بهرهگیری از  ۱۷۹شرکت ایرانی در اجرای
واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان

مدیرعامل شــرکت پتروپاالیــش کنگان بــه بهرهگیری از ۱۵۰

تولیدکننــده و  ۲۹پیمانکار اجرایی ایرانی در جریان اجرای واحد بازیابی
اتان این شــرکت اشاره کرد و گفت ۱۰۰ :درصد کار مهندسی و اجرایی
این واحد به همت متخصصان داخلی انجام شده است.

حمید قادری روز دوشنبه ۱۱ ،اســفندماه در آیین بهرهبرداری
واحد بازیابی اتان این شــرکت با اشــاره به اینکه محل اجرای این
طــرح در منطقه پارس  ۲در کنار پاالیشــگاه فاز  ۱۲پارس جنوبی
در  ۱۵کیلومتــری شــهر کنگان اســت ،افزود :عملیــات اجرایی
ایــن طرح در بهمنماه ســال  ۹۴آغاز و در دیمــاه  ۹۹با دریافت
خوراک راهاندازی شد.وی ،میزان خوراک دریافتی واحد بازیابی اتان
پتروپاالیــش کنگان را ســاالنه  ۲۱.۵میلیون تــن از فاز  ۱۲پارس
جنوبی عنوان کرد و گفت ۳.۵ :میلیون تن فرآوردههای گازی شامل
یک میلیون و  ۷۵۰هزار تن اتان ،یک میلیون تن پروپان ۵۰۰ ،هزار
تن بوتان و  ۲۵۰هزار تن پنتان در این واحد تولید میشــود.قادری
ادامه داد :عمــده محصول اتان تولیدی ایــن واحد ،صرف خوراک
پتروشیمیهای مستقر در عسلویه و همینطور طرح توسعه الفین این
شــرکت میشود و پروپان ،بوتان و پنتان نیز هماکنون برای مقاصد
صادراتی برنامهریزی شــده است.مدیرعامل شــرکت پتروپاالیش
کنگان ،رقم ســرمایهگذاری طرح را کمتر از یک میلیارد دالر عنوان
و اظهار کــرد :عمده تأمین مالی این طرح از محل آورده شــرکت
سرمایهگذاری صندوق نفت ،بانکهای داخلی و یکصد میلیون یورو
از محل فاینانس خارجی تأمین شده که  ۶۶درصد صندوق نفت۲۲ ،
درصد بانکهــای ملت ،تجارت ،صادرات ،اقتصاد نوین و  ۱۲درصد
فاینانس خارجی از کشــور اسپانیا بوده است.قادری با اشاره به اینکه
در طول اجرای این طرح برای حدود  ۳هزار و  ۵۰۰نفر که بیشــتر
از نیروهای بومی بودهاند ،اشــتغالزایی شــد و بیش از  ۱۰هزار نفر
در کارخانجات مختلف داخلی در سراســر کشور مشغول کار بودند،
تصریح کرد :اکنون  ۶۲۲نفر بهصورت مســتقیم در این طرح فعال
هســتند.وی با بیان اینکه  ۱۰۰درصد کار مهندسی و اجرایی طرح
به همت متخصصان داخلی انجام شده است ،گفت :در این زمینه از
 ۱۵۰تولیدکننده ایرانی و  ۲۹پیمانکار اجرایی بهره گرفته شده است.
مدیرعامل شــرکت پتروپاالیش کنگان درباره طرحهای توسعهای
در دســت اقدام این شــرکت افزود :یک واحد الفین به ظرفیت یک
میلیون تن و سه واحد پلیاتیلن به ظرفیت مجموع یک میلیون تن با
پیشرفت  ۴۰درصد در حال اجراست ،همچنین از پروپان تولیدی این
شــرکت طرح  PDHبه ظرفیت  ۴۵۰هزار تن و واحد پلیپروپیلن به
ظرفیت  ۴۵۰هزار تن در مراحل اجرایی مهندسی قرار دارد.

میدان مشــترک آذر بهعنوان یکی از

اقتصادی ،اجرایی و تکنولوژیکی ،توانسته
این پروژه را پیادهسازی کند.

هفته گذشــته با دســتور رئیسجمهوری

چه دســتاوردهایی برای گروه اویک و کشور

پیچیدهتریــن میدانهای نفتی کشــور ،با
ظرفیت تولید روزانه  ۶۵هزار بشــکه نفت،
بهصورت ویدئوکنفرانــس به بهرهبرداری
رسمی رسید.

این میدان نفتی با بیش از  ۴میلیارد
بشــکه ذخیره نفت درجــا و تولید نفتی
ســبک ،یکی از پیچیدهترین میدانهای
نفتی در سطح کشور یا حتی منطقه است
که ســاختار زمینشناسی ویژه و تغییرات
گسترده رخسارهای ،حفاری در این میدان
را به یکی از سختترین و پرچالشترین
حفاریها تبدیل کــرده و به همین دلیل
نمــاد بارزی از توانمنــدی متخصصان و
کارشناســان داخلی در اجرای پروژههای
سخت و پیچیده است .سهم شرکتهای
ایرانی در این پروژه ،بیش از  ۷۵درصد و
ســهم نیروهای بومی در مسیر اجرای آن
 ۵۷درصد بوده است.
برای آشــنایی بیشــتر با جنبههای
مختلــف اجرای این طــرح بزرگ ملی با
دکتر غالمرضا منوچهری مدیرعامل گروه
اویک گفتوگویی انجــام دادهایم که در
ادامه میآید:
جنــاب آقای دکتر ،لطفــا در ابتدا در مورد

ویژگیهای میدان مشترک آذر توضیح دهید.

میدان نفتی آذر از جهت ابعاد ،احجام
کار و پیچیدگیهــای آن ،به طور اصولی
میــدان مهم و بزرگی اســت و کســانی
که ریســک واگذاری این میدان به یک
شرکت ایرانی را پذیرفتند ،مطمئنا تصمیم
بزرگی گرفتند .اینکه ایــن میدان با این
مولفههــای متنوع و ویژههــای منحصر
به فرد از نظر جغرافیایی ،زمینشناســی،
میزان ســرمایهگذاری و تامیــن مالی و
تجهیــزات مــورد نیاز ،به یک شــرکت
ایرانی واگذار شــود ،نکته بســیار مهمی
اســت و امروز خوشحالیم که حاصل این
تصمیمگیری ،مثبت و موفق بوده اســت.
در واقــع با ایــن تصمیم اثبات شــد که
شــرکتهای ایرانی قادرند پروژههای با
ابعاد بزرگ را به اجــرا درآورند .از این رو
میتوان ساختار مدیریتی که در این پروژه
اعمال شــد را به عنوان باالترین دارایی
کشــور در صنعت نفــت و گاز تلقی کرد
که با شــناخت پارامترهای مختلف فنی،

جناب آقای دکتر؛ اجرای این پروژه بزرگ

داشته است؟

یکــی از نکات مثبتی کــه در روند
اجرای این پروژه شــکل گرفت گفتگوها،
رویههــا و ایجــاد یــک هماندیشــی و
همکاری چندجانبه بین بانکهای عامل،
صنــدوق توســعه ملی و شــرکت ملی
نفت بــرای تامین مالی این پــروژه بود
که بــه خاطر ابعاد ایــن کار در نوع خود
اقدام بینظیری محســوب میشــود .به
هرحــال آنچه که محقق شــد و در ادامه
کمک صندوق توســعه ملی برای جبران
تاخیــر در پرداختهــا و تامین نقدینگی،
از رویدادهای بســیار مهمــی بود که در
این پــروژه اتفاق افتاد و گــروه اویک و
زیرمجموعههای آن به دلیل اینکه بخشی
از کارها به آنها واگذار شــد از این پروژه
بهرهمند شــدند و در کنار شــرکتهای
خــارج از گروه نیز توانســتند با حضور در
ایــن پــروژه فعالیتهای خــود را تداوم
ببخشــند .بنابراین تجربههایی که شکل
گرفت و ســرمایهای که ایجاد شد ،فقط
دستاورد خود این پروژه نیست ،بلکه یک
دارایی ارزشــمند برای پروژههای بعدی
اســت .دارایی نیروی انسانی متخصص
و تجربــه مدیریتی که به دســت آمده،
تجربههای فنی اجرایــی و تکنولوژیکی
حاصل شــده و همین طور سرمایهای که
در قبال قــرارداد بیعمتقابل باقی میماند،
دستاورد بزرگی اســت که امکان اجرای
میــدان دیگری در مجاورت میدان آذر به
نام چنگوله را فراهم میکند و امیدواریم با
ایفای تعهدات توسط شرکت ملی نفت و
صندوق توسعه ملی بتوانیم این مهم را به
زودی محقق کنیم.
لطفا از میزان سرمایهگذاری انجام شده

برای توســعه این میدان مشــترک نفتی هم

بفرمایید .این ســرمایهگذاری از چه منابعی
تامین شده است؟

اهمیــت بهرهبــرداری از میدان آذر
این اســت که این پروژه ،نخستین پروژه
ســرمایهگذاری صندوق بازنشســتگی و
رفــاه کارکنــان صنعت نفت و شــرکت
سرمایهگذاری اهداف در حوزه باالدستی

اســت؛ از این رو تکمیل و تحقق اهداف
پیشبینیشده در این طرح ،میتواند ضمن
تأمین منافع قابل توجه برای بازنشستگان
عزیز صنعت نفت ،برای ســرمایهگذار نیز
به دلیل اجرای موفق ،پروژهای راهبردی
و مهم باشد.
یکی از موضوعات مهم اجرای موفق
این پروژه ،عزم صندوق ســرمایهگذاری
بازنشستگان صنعت نفت برای حمایت از
این پروژه و تامیــن مالی در مقیاس بالغ
بر  1.5میلیارد یورو است که امکان ادامه
کار توسط شرکت توســعه دهنده ایرانی؛
سروک آذر ( )SAEDرا با تکیه بر پشتوانه
و تجربیات بیش از ســه دههای شرکت

اویک و به طور کلی تجربیات کشــور در
صنعت نفت به ویژه عرصه باالدســتی را
فراهم کرد .قالب قــرارداد این پروژه ،به
صورت بیعمتقابل است و به پشتوانه این
قرارداد و با تامین مالی انجام شــده ،یک
شرکت اپراتوری نفتی برای توسعه میادین
به وجود آمد و توانســت این پروژه را به
اجــرا در بیاورد .نبایــد فراموش کرد که
تامین مالی  1.5میلیــارد یورویی ،از دید
بانکهای خارجــی هم رقم قابل توجهی
است و معموال در سایر جوامع ،برای تامین
این ارقام ،کنسرســیوم یا سندیکاهایی از
چندین بانک تشکیل میشود.
چه درسهای مهمی از اجرای این پروژه

کسب شده است؟

گروه اویک تالش میکند تجربیات
حاصل شده از توســعه این میدان و تمام
آنچه که به طور سیستمی و فردی آموخته
اســت را حفظ کند و عــاوه بر آن ،باید
تالش کند ایــن درسآموختهها پایهای
برای ارتقای دانش و کسب دستاوردهای
بیشــتر شــود تا بــه این ترتیــب اویک
بتوانــد ادبیات فنــی و مدیریتی مرتبط با
پروژههای نفت وگاز را ارتقا دهد .مســلما
ما با حفظ شــبکه کاری که در این پروژه
شکل گرفته ،قادر خواهیم بود در مراحل
بعدی به دستاوردهای بزرگتری دست پیدا
کنیم .نقطه قوتی که در خالل توسعه این

چنگوله مانند میدان آذر ،میدانی سخت و
پیچیده است

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر از آمادگی این
شرکت برای ادامه کار در فاز بعدی توسعه میدان آذر یا اجرای توسعه
میــدان چنگوله خبر داد و گفت :میدان چنگولــه هم مانند میدان آذر،
میدانی سخت و پیچیده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی شــانا به ایــام ،مجید حبیبی روز
دوشــنبه ۱۱ ،اســفندماه در آیین بهرهبرداری رسمی از طرح توسعه
میدان مشــترک آذر در جمع خبرنگاران عنوان کرد :رکورد بیش از
 ۷۳میلیون نفرساعت کار بدون حادثه منجر به فوت و ازکارافتادگی،
حاصــل تمهیدات جدی حوزه اچاسئی (بهداشــت ،ایمنی و محیط
زیســت) ،آمــوزش و پیگیریهای مســتمر بوده اســت.وی افزود:
رکوردهای حفاری قابلتوجهی در این میدان ثبت کردهایم و تجربه
خوبی در مسیر اجرای این طرح حاصل شده است و به این ترتیب در
صورت فعالیت در طرح توسعه چنگوله ،کار با دانش و تخصص پیش
میرود؛ نه آزمون و خطا.حبیبی یادآور شد :همکاری خوبی با محیط
پیرامون و شهرهای اطراف داشــتیم .تجهیز سامانههای سرمایشی
و گرمایشــی مدارس ،احداث کتابخانه در مدارس و مساجد ،آموزش
نحوه مواجهه با مینها به مردم بومی در سطح گسترده ،نقشآفرینی
در ایام اربعین و کمک به بیمارســتان مهــران برای مقابله با کرونا،
بخشی از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه
سروک آذر در طرح توسعه آذر بوده است.

ویژه

شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ل گروه اویک عنوان کرد:

د توانمندی شرکتهای ایرانی
را ایجاد کنیم تا بتوانیم اهداف بزرگتری
را در جهت ارتقای صنعت نفت ،برداشت
از میادین ،بهبود بهرهبرداری و بهرهوری
و افزایــش ضریب برداشــت از میادین
محقق سازیم.

این پــروژه چه دســتاوردی در حوزه

خودباوری و توانمندی شــرکتهای ایرانی
داشته است؟

میدان شکل گرفت ،پیوستگی سه وجه
مدیریتی ،مالــی و فنی بود؛ به این معنا
که اجرای این پروژه مهم با بهرهمندی
از عواملی چون تیــم مدیریتی کارآمد،
توانمنــدی تامین مالــی و همین طور
نیــروی متخصــص و همچنین صنعت
پشــتیبان ،محقق شــد.گروه اویک بنا
دارد ضمــن حفظ این ابعاد ،به توســعه
توانمندیهای شــکل گرفتــه بپردازد
تــا بتواند بســیار چابکتر از گذشــته
پروژههای آتی را انجام دهد.
این پروژه در روند اجرا با چه چالشها و

مشکالتی مواجه بوده است؟

ممکن اســت در ُعرف بینالمللی

زمان اجرای این پروژه ،طوالنیتر از حد
معمول باشــد ،ولی نباید دشواریهای
حاصــل از تحریــم و همســو بــا آن
مشکالت تأمین مالی و تهیه تجهیزات،
ابهامهای مربوط بــه ورود تکنولوژی و
پیچیدگیهای زمینشناسی را فراموش
کرد .همچنین شــکلگیری ساختارهای
مدیریتــی ،نــزد اویــک و صنــدوق
بازنشستگی نفت و یافتن جایگاه مناسب
آن ،زمانبر بود .خوشبختانه در این پروژه
تیم متناسب شکل پیدا کرد و امروز این
قطار روی ریل و آمــاده حرکت به جلو
اســت .بنابراین اعتقــاد داریم که گروه
اویک قــادر خواهد بــود در پروژههای

آتی ،با سرعت بیشــتر ،کیفیت باالتر و
بهرهوری بهتر حرکت کند ،البته به طور
قطع باید دستاوردهای تکنولوژیکی خود
را ارتقــا دهد .ما اعتقــاد داریم با تلفیق
دســتاوردهای فنــی و تکنولوژیکی که
در زمینههــای مختلف نفــت و گاز در
کشــور به دست آمده اســت و با وجود
شرکتهای اســتارتآپی و تالش آنها
برای رفع نیازهای صنعت نفت کشــور،
سهولت تامین تجهیزات با رفع احتمالی
تحریمهــا و اســتفاده از کارشناســان
بینالمللی بــه امید خدا ،کارهای بزرگی
را در آینــده انجام خواهیــم داد .ما باید
حتما این اهداف را تعریف و سازوکارها

تجربه سرمایه گذاری شرکت ملی
نفت ایران و شــرکت ســرمایه گذاری
اهــداف و به ویژه گروه اویک در اجرای
مگاپروژه سروک آذر در بخش باالدستی
صنعت نفت ،تجربه بسیار موفقی است و
نوید این را میدهد که اگر به شرکتهای
ایرانــی اعتماد کنیــم ،میتوانیم بخش
بیشــتری از توســعه میادین را به این
شرکتها واگذار کنیم؛ البته طبیعی است
شرکتی که پیمانکار عمومی نفت و گاز
است و در قالب  E&Pیا اکتشاف و تولید
تعریف میشود ،میتواند از ظرفیت بقیه
شــرکتهای داخلی مانند شرکتهای
پیمانــکار ســاختمانی ،تامیــن کننده
تجهیــزات ،ســرویسدهنده در بخش
حفاری و ســایر بخشهــا و همچنین
شرکتهای فراساحلی و  ...استفاده کند.
مورد بسیار مهم دیگری که باید به
آن اشــاره کرد ورود به حوزه تکنولوژی
و انجام کارهای سخت برای پیمانکاران
ایرانی است .ما توانســتیم قدمهایی را
به جلو برداریــم و جرات این کار را پیدا
کردیم .به این ترتیب میتوانیم در پروژه
بعدی مانند چنگوله ،قدمهای بزرگتری
را در باب بهرهگیری از تکنولوژی روزآمد
برداریم و در این مســیر از کارشناسان
خارجی و تجهیــزات مدرن روز دنیا هم
اســتفاده کنیم .اگر در زمینه شکســت
الیههــا در ایــن پروژه دســتاوردهای
محدودی داشــتیم ،میتوانیــم با تکیه
بر تجربیات کسب شــده در پروژههای
آتی دســتاوردهای بیشــتری را کسب
کنیــم .بنابراین اگــر ابعــاد و اهداف
کار پروژه چنگوله روشــن شــود ،تیم
مدیریتی شــکل یافته قادر خواهد بود،
با تقویت توانمندیهــای خود موفقتر
از گذشــته عمل کنــد .در واقع با یک
بار به خدمت گرفتن این کارشناســان و
اجــرای تکنولوژیهای جدید در دفعات

بعد میتوانیم دســتاوردهای ارزشمندی
بدســت آوریــم .بنابراین مــا حتما در
پروژههای بعدی بایــد بتوانیم قدمهای
بیشتر در زمینه دســتیابی به تکنولوژی
روز دنیا برداریم و ایــن گام رو به جلو،
به معنای دستاوردهای اقتصادی بیشتر
اســت ،چراکه با افزایــش بازیافت این
میدان ،ضمن بهرهبرداری از نفت درجای
میدان ،اقتصــاد پروژه نیز تقویت خواهد
شد .به اعتقاد من با دستاوردهای مهمی
که گروه اویک در این پروژه کسب کرده
اســت ،حتما در آینده در زمینه شکست
الیههای ســخت بســیار موفق عمل
خواهــد کرد و در فاز دو توســعه میدان
آذر هم از ایــن تکنولوژی ،بهرهبرداری
عملیاتی و کامال متعارف خواهد داشت.
به نظر میرســد توســعه میدان
مشــترک آذر تجربه بســیار گرانبهایی
برای گروه اویک بوده است.
بله همینطور است .ما امروز در گروه
اویک با اتکا به اعتمادی که به ما شده و
تجربیات سی ساله بهویژه تجربیات 10
ساله اخیر در زمینه باالدستی ،میتوانیم
ادعا کنیم که یک توســعهدهنده موفق
میادین نفتی و اجرا کننــده پروژههای
باالدستی هســتیم .در واقع ما امروز نه
تنها در پاییندســتی قادریم طرحهای
پتروشیمی را به انجام برسانیم ،بلکه در
حوزه باالدستی نیز توانمندی ارزشمندی
داریــم و دارای قابلیــت ارائــه زنجیره
کاملی از خدمات در بخش باالدســتی
و پاییندســتی هســتیم .در واقع اویک
امروز به برندی تبدیل شــده اســت که
میتوانــد تمام مراحل اجرای یک پروژه
از طراحی مفهومی ،پایــه و تفصیلی تا
اجرا ،بهرهبــرداری و تعمیر و نگهداری
را به عهده بگیــرد و کارنامه موفق این
شرکت موید این قابلیت است .اما ما باید
در مسیر ارتقای خود از تجربیاتی که در
ساخت و بهرهبرداری مجتمعهای نفت،
گاز ،پتروشــیمی و پاالیشگاهها کسب
کردهایم ،در کار طراحی و اجرا استفاده و
بتوانیم خودمان را با تکنولوژی روز دنیا
هماهنگ کنیم و از طریق مشــارکت با
ی روز،
شرکتهای صاحبنام و تکنولوژ 
این روند را سرعت ببخشیم.

احیای چاه شماره  ۱۰میدان آذر

معـــاون باالدســـتی شـــرکت مهندســـی و توســـعه ســـروک
آذر ب ــه احی ــای چ ــاه ش ــماره  ۱۰می ــدان نفت ــی آذر اش ــاره ک ــرد
و گف ــت :ب ــا ت ــاش متخصص ــان ای ــن ش ــرکت ،ت ــوان تولی ــدی
ایـــن چـــاه بـــه رقمـــی حـــدود  ۸هـــزار بشـــکه در روز رســـیده
اســـت.

فـــرزاد حاجیونـــد روز دوشـــنبه ۱۱ ،اســـفندماه در حاشـــیه
آییـــن بهرهبـــرداری رســـمی از طـــرح توســـعه میـــدان
مش ــترک آذر ب ــه رون ــد احی ــای چ ــاه ش ــماره  ۱۰ای ــن می ــدان
در ســـالهای اخیـــر اشـــاره و اظهـــار کـــرد :ایـــن چـــاه بـــا
وجـــود هزینـــه  ۲۰میلیـــون دالری بـــرای تولیـــدی شـــدن ،از
دســـت رفتـــه بـــود و ســـال  ۹۷بـــا اتخـــاذ تدابیـــر الزم و وارد
ک ــردن برخ ــی اب ــزار و تجهی ــزات از خ ــارج احی ــا ش ــد.وی ب ــا
بیـــان اینکـــه اکنـــون چـــاه شـــماره  ۱۰میـــدان آذر بهعنـــوان
دومیـــن چـــاه ایـــن میـــدان از منظـــر میـــزان تولیـــد در حـــال
فعالیـــت اســـت ،افـــزود :تـــوان تولیـــدی ایـــن چـــاه حـــدود ۸
هـــزار بشـــکه در روز اســـت و بعـــد از چـــاه شـــماره  ۱۷کـــه
بـــه عنـــوان بهتریـــن چـــاه تولیـــدی ایـــن میـــدان شـــناخته
میشـــود ،رتبـــه دوم را دارد.معـــاون باالدســـتی شـــرکت
مهندســـی و توســـعه ســـروک آذر تصریـــح کـــرد :شـــاید در آن
زمـــان شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران هـــم بـــاور نداشـــت کـــه
روزی ای ــن چ ــاه تولی ــدی ش ــود ،ام ــا ب ــا هم ــت و کار مضاع ــف
و پـــس از دو بـــار تـــاش ناموفـــق بـــرای احیـــای ایـــن چـــاه،
بـــار ســـوم تالشهـــا نتیجهبخـــش و چـــاه عملیاتـــی شـــد.
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اخبار
با دستور رئیسجمهوری؛
عملیات اجرایی ساخت طرح پتروشیمی کیان
آغاز شد

عملیــات اجرایی ســاخت طرح پتروشــیمی کیان بهعنــوان یکی از

راهبردیترین پتروشیمیهای کشور همسو با توسعه پایدار صنعت پتروشیمی
و ایجــاد ارزش افزوده بــاال با حجم ســرمایه  ۳.۵میلیارد یــورو با فرمان
رئیسجمهوری آغاز شد.

عملیات اجرایی ساخت طرح پتروشیمی کیان روز دوشنبه ۱۱ ،اسفندماه با
فرمان حسن روحانی ،رئیسجمهوری از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.شرکت
پتروشیمی کیان در سال  ۹۱تأسیس و این مجتمع در سه قطعه زمین به مساحت
تقریبی  ۷۵هکتار در فاز  ۲پتروشــیمی در منطقــه ویژه اقتصادی انرژی پارس
جنوبی واقع در عســلویه احداث خواهد شــد که پس از بهرهبــرداری کامل از
بزرگترین مجتمعهای پتروشیمی کشور و منطقه خواهد بود.براساس مطالعات
انجامشــده و در نظر گرفتن وضع محصوالت پتروشیمی در بازارهای داخلی و
بینالمللی در ســالهای آینده و امکان تأمین دانش فنی واحدهای پاییندستی
و زمین اختصاصیافته به طرح پتروشــیمی کیان ،واحد الفین با در نظر گرفتن
خــوراک گاز و مایع به همراه واحدهای بوتادین ،اســتخراج بنزن و هیدرو دی
آلکیالسیون در باالدست و تعدادی واحد پاییندستی در شاخههای اتیلن ،پروپیلن
و بنزن شامل واحدهای اتیل بنزن /استایرن مونومر ،پلیاتیلن سنگین ،پروپیلن
اکســاید و اکسو الکل بهعنوان ساختار نهایی مجتمع انتخاب شده است.خوراک
پتروشیمی کیان از پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی و شرکتهای پتروشیمی
مستقر در منطقه تأمین میشود؛  ۹۰۰هزار تن اتان ۲۵۰ ،هزار تن پروپان۳۵۰ ،
هــزار تن بوتان ۳۱۵ ،هزار تن  C۳+و  ۶۹۱هزار تن  C۵+در این طرح مصرف
میشــود.مجموع ظرفیت تولید واحد فرآیندی الفین ،استخراج بنزن ،بوتادین و
هیدرو دی آلکیالسیون در فاز نخست پتروشیمی کیان ساالنه بیش از  ۲میلیون
تن است و  ۱۲۶۰هزار تن اتیلن ۳۲۷ ،هزار تن پروپیلن ۲۰۲ ،هزار تن بنزن۱۷۷ ،
هزار تن بوتادین و  ۴۵هزار تن نفت کوره در این واحد تولید میشود ۲۶۵.هزار تن
اتیل بنزن /استایرن مونومر ۱۵۰ ،هزار تن پروپیلن اکساید ۱۵۰ ،هزار تن نرمال
بوتانول ۱۰۰ ،هزار تن دواتیل هگزانول و  ۲۵هزار تن ایزوبوتانول نیز در فاز دوم
این طرح تولید میشود.مجموع سرمایهگذاری فازهای یک و دو طرح پتروشیمی
کنگان حدود  ۳.۵میلیارد یورو است که از محل آورده سهامداران و از بازار سرمایه
و فاینانس تأمین میشود .ارزش فروش محصوالت نیز  ۲میلیارد و  ۸۸۴میلیون
دالر در سال پیشبینی شده است.سهم هر بخش از سرمایهگذاری در واحد الفین
فاز نخست ،مهندسی  ۳.۵درصد ،خرید و تدارکات  ۶۹.۸درصد ،ساختمان و نصب
و پیشراهاندازی  ۲۵.۳درصد ،راهاندازی  ۱.۱درصد و آموزش  ۰.۳درصد پیشبینی
شده که پیمانکار واحد الفین فاز نخست شرکت ایرانی  OIECو پیمانکار فناوری
و مهندسی پایه گسترده ( )FEEDواحد پلیاتیلن سنگین ،شرکت نارگان است.
طرح پتروشیمی کیان در دوران ســاخت برای  ۳۱۰هزار نفر در ماه و در دوران
بهرهبرداری برای  ۷۰۳نفر اشــتغال ایجاد میکند ۶۰.درصد شرکت پتروشیمی
کیان متعلق به هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان و  ۴۰درصد هم متعلق به
هلدینگ پتروفرهنگ است.
مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان:

طرح پتروشیمی کیان با ساالنه  ۲.۵میلیون تن
خوراک ترکیبی احداث میشود

مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ،تنوع و انعطافپذیری

خوراک را از مهمترین ویژگی طرح پتروشیمی کیان دانست و گفت :این طرح پس
از بهرهبرداری ساالنه  ۲.۵میلیون تن خوراک گاز /مایع مصرف میکند.

وحید محمودی روز دوشنبه ۱۱ ،اســفندماه در آیین آغاز عملیات اجرایی
ساخت طرح عظیم پتروشیمی کیان با اشاره به اینکه این طرح در زمینی به مساحت
 ۷۵هکتار در فاز  ۲پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در
حال ساخت است ،اظهار کرد :این طرح پس از بهرهبرداری کامل بهعنوان یکی از
بزرگترین مجتمعهای پتروشیمی کشور و منطقه خواهد بود.وی با اشاره به اینکه
مطالعات تفصیلی و طراحی مفهومی بازارمحور طرح ازسوی کنسرسیوم شرکت
فرانسوی «اکسنس» و شرکت ایرانی «طراحی و مهندسی صنایع انرژی» انجام
شده است ،افزود :براساس این مطالعات کارخانه الفین مجتمع با خوراک ترکیبی
گاز /مایع به همراه واحدهای اســتخراج بوتادین ،بنزن و تعداد متنوعی واحدهای
پاییندستی شامل واحدهای اتیل بنزن /استایرن مونومر ،پلیاتیلن سنگین ،پروپیلن
اکســاید و اکسو الکل در پیکره نهایی این طرح در نظر گرفته شدهاند.مدیرعامل
شــرکت گروه گسترش نفت و گاز پارســیان ،تنوع و انعطافپذیری خوراک را از
امتیازهای این طرح دانســت و ادامه داد :اتان ،پروپان ،بوتان ،برش ســهکربنه و
پنجکربنه به میزان  ۲.۵میلیون تن در سال خوراک این طرح است که همگی از
پاالیشگاههای گازی و پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی پارس تأمین میشود.
محمودی با بیان اینکه کارخانه الفین پتروشیمی کیان ساالنه بیش از  ۲میلیون
تن انواع محصوالت شــامل اتیلن ،پروپیلن ،بنزن ،بوتادین تولید میکند ،تأکید
کرد :بیشتر محصوالت این واحد در زنجیره ارزش پتروشیمی کیان به محصول
نهایی تبدیل میشود.وی با اشاره به اینکه طراحی فرآیند واحدهای فرآیندی تحت
لیسانس و همچنین طراحی و مهندسی پایه گسترده کارخانه الفین ازسوی شرکت
آلمانی لینده انجام شده اســت ،گفت :قرارداد طراحی و ساخت کارخانه الفین در
فاز یک پتروشــیمی کیان با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و
قرارداد طراحی مهندســی پایه واحد پلیاتیلن سنگین به ظرفیت  ۴۵۰هزار تن
در ســال مبتنی بر آخرین فناوریها با شرکت نارگان امضا شده است.مدیرعامل
شــرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ،اشــتغالزایی باالی  ۱۰هزار نفر و
اســتفاده حداکثری از توان بومی و مهندسی در ساخت طرح پتروشیمی کیان را
از دیگر مزیتهای اجرای این طرح دانســت و گفت :هلدینگ گسترش نفت و
گاز پارسیان و پتروفرهنگ بهعنوان ســهامداران اصلی این طرح همواره تأمین
مالی مورد نیاز را در اولویت قرار دادهاند تا با بهرهبرداری بهموقع از این طرح ملی
افزون بر نقشآفرینی در توسعه اقتصادی و جهش تولید ،ذینفعان این طرح که
اقشار مردمی هستند از منافع اقتصادی و اشتغالزایی آن بهرهمند شوند.محمودی،
مجموع میزان سرمایهگذاری در طرح پتروشیمی کیان را  ۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون
یورو اعالم و تصریح کرد :مقدار سرمایهگذاری فاز یک این طرح شامل کارخانه
الفین و پلیاتیلن سنگین بالغ بر یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون یورو برآورد میشود که
بسته تأمین مالی از طریق آورده سهامداران ،صندوق توسعه ملی و منابع بانکهای
داخلی و فاینانس خارجی فراهم شده است.
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ویزه

شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

در آیین بهرهبرداری رسمی از طرحهای ملی وزارت نفت؛

روحانی:بهرهبرداریازمنابعمشترک
نفت و گاز به معنای احقاق حقوق ملت است

برخــی فکــر میکنند دولــت یازدهم و
دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در ســایه
برجام کار کرده اســت ،البته برجام کار بسیار
بزرگی برای احقاق حقوق مردم است ،اما یکی
از مواردی که بــرای احقاق حقوق مردم تالش
شده مسئله بهرهبرداری از منابع مشترک نفت
و گاز اســت که در این بخش کار بسیار بزرگی
شده است.

این بخشی از ســخنان رئیسجمهوری
در آییــن بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت
نفت اســت .رئیسجمهــوری در ادامه اظهار
کرد :در این سالهایی که در جنگ اقتصادی
بودیــم و در تحریم قــرار داشــتیم یکی از
جاهایی که به کمک ما آمد صنعت پتروشیمی
بود .دکتر حســن روحانی ،روز دوشــنبه۱۱ ،
اســفندماه در آیین بهرهبــرداری از طرحهای
ملی وزارت نفت گفت :امروز پنجاهوســومین
برنامه افتتاح ماســت ،البته آییــن افتتاحها را
پنجشــنبهها برگزار میکنیم ،در پایان ســال
وقت اندک اســت و آنقدر پنجشنبه نداریم،
بنابراین روزهای دیگر را هم اضافه کردیم که
برنامههای ما افتتاح شود.
صنایع نفت و پتروشیمی برای ما بسیار حائز
اهمیت است

وی بــا بیــان اینکــه صنایــع نفت و
پتروشیمی برای ما بسیار حائز اهمیت است،
افزود :نفــت در تاریخ ما بهعنــوان صنعتی
سیاســی -اقتصادی گره خورده اســت ،بار
بودجــه در ســالهای پیش بــر دوش این
صنعــت بوده و در ســالهای اخیــر بهویژه
امســال ما تقریب ًا اتکایی به نفت نداشــتیم و
کشور با کمترین اتکا به نفت اداره شده است.
رئیسجمهوری تصریح کرد :در ســال  ۹۸و
 ۹۷کشور با اتکای بســیار کم به نفت اداره
شد ،در واقع بودجه کشور که بهطور میانگین
در دولت گذشــته  ۷۰یا  ۸۰میلیارد دالر و در
بعضی از ســالها باالی  ۱۰۰میلیارد به نفت
متکی بود در این دولت کشور با کمترین اتکا
به بودجه نفت اداره شده است.روحانی عنوان
کرد :بخــش بزرگی از بودجه مــا در تاریخ
ایران ،از زمانی که نفت کشــف شده است،
صنعت کشور ،فعالیتهای اقتصادی کشور و
بسیاری از پروژههای عمرانی به نفت متکی
بوده اســت ،از این رو نفت یک صنعت مهم
و عظیم اســت و همین امروز اگر شیر نفت و
گاز بسته شود همه فعالیتها متوقف میشود
و از حملونقل گرفته تا دیگر صنایع کل ،برق
کشور و بسیاری از فعالیتها و خدمات متکی
به نفــت و گاز و میعانات با مشــکل روبهرو
میشــوند.وی با تأکید بر اینکه این درســت
اســت که بودجه جاری باید از نفت جدا شود،
گفت :صنعت نفت مهمترین صنعت کشــور
است و بقیه صنعتها و خدمات کشور وابسته
به این صنعت هســتند ،بنابراین نباید اهمیت
این صنعت را از یاد ببریم.

کارهای بینظیری در بخش نفت انجام شده
است

رئیسجمهوری با بیــان اینکه در طول
دولت یازدهــم و دوازدهم کارهای بینظیری
در بخش نفت انجام شــده اســت ،افزود :اگر
به تاریخ کشــور نگاه کنیم مقدار گازی که در
دولت تدبیر و امید افزوده شــده ،باالی هزار
میلیون مترمکعب اســت ،یعنی از روزانه ۶۰۰
میلیــون مترمکعب ،امروز بــه  ۱۰۰۰میلیون
مترمکعب رسیده که کار بسیار بزرگی است.
بهرهبرداری از منابع مشترک نفت و گاز به
معنای احقاق حقوق ملت است

روحانــی با تأکید بر اینکه در برداشــت
از منابع مشــترک کارهای بزرگی انجام شده،
تصریح کرد :برخی فکر میکنند دولت یازدهم
و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه
برجام کار کرده اســت ،البته برجام کار بسیار
بزرگی برای احقاق حقوق مردم است ،اما یکی
از مواردی که برای احقاق حقوق مردم تالش
شده مسئله بهرهبرداری از منابع مشترک نفت
و گاز است که در این بخش کار بسیار بزرگی
شده اســت.وی ادامه داد :در پارسجنوبی که
میدان مشــترک ایران با قطر اســت ،قطر دو
برابر استفاده میکرد و ما عقب بودیم و امروز
همطراز و حتی جلوتر از این کشــور از منابع
عظیم مشترک استفاده میکنیم .تفاوت منبع
اختصاصی با مشترک در این است که از منبع
اختصاصی هر زمانی کــه بخواهید میتوانید
اســتفاده کنید ،اما در منبع مشترک همسایه
اســتفاده میکند ،یعنی هر ساعتی بخشی از
منافع ما از دست میرود ،بنابراین از این منبع
مشترک هم همســایه ما باید استفاده کند و
هــم ما این کار را انجام دهیم.رئیسجمهوری
بــا بیان اینکــه در غــرب کارون منابع نفتی
مشترک با همســایه عراق داریم ،گفت :تولید
ما در این منطقه پنج برابر شده است ،بنابراین
حقوقی که از دســت میرفته ایــن دولت با
سرمایهگذاری در این بخش و حتی بخشهای
دیگر توانسته جلو آن را بگیرد.روحانی عنوان
کرد :ما منابع مشــترک را توسعه دادیم و در
ایــن دولت منابع از این میــدان (میدان نفتی
آذر) بهرهبرداری شده است که پیشتر استفاده
از آن صفر بوده است .با تالشهای انجامشده
در ســال  ۹۲و  ۹۳تا پایان سال  ۹۵به تولید
 ۳۰هزار بشکه در میدان مشترک رسیدیم که
هیچ اســتفادهای از آن نمیکردیم و امروز فاز
دوم آن را افتتاح میکنیم و  ۶۵هزار بشکه در
روز از این میدان مشــترک استفاده میشود.
وی افــزود :تمام فعالیتها در میدان نفتی آذر
به دست جوانان ،مهندسان و کارگران ایرانی
انجام شده است ،آن هم حفر چاههای عمیقی
که میانگین عمق آنها  ۴۵۰۰متر و در بعضی
از موارد تا  ۴۸۰۰متر است ،بنابراین کار بسیار
بزرگی انجام شــده و ما امروز شاهد افتتاح فاز
دوم این طرح بودیم.

یکی از افتخارهای بسیار بزرگ ما صنعت
پتروشیمی است

رئیسجمهوری با بیان اینکه از آغاز این
دولت تاکنون در بخش پتروشــیمی کار بسیار
بزرگی انجام شــدهه و یکــی از افتخارهای
بسیار بزرگ ما صنعت پتروشیمی است ،گفت:
بســیاری از طرحهایــی که افتتــاح میکنیم
باالدستی هستند .ما باید بتوانیم پاییندستیها
را هم طراحی کنیــم .از وزیر نفت میخواهم
طرحی برای اقدامهــای دولت بعد در بخش
پتروشیمی آماده کند .طرحهای پاییندستیها
میتواند اشــتغال زیادی بــرای داخل و برای
صادرات ما ایجــاد کنند.روحانی با بیان اینکه
در سال  ۹۹تا امروز  ۱۲طرح بزرگ پتروشیمی
را افتتاح کردیم ،گفت :امروز افتتاحی که انجام
شده یک افتتاح حدود  ۱.۵میلیارد یورو و یک
افتتــاح تا حدودی کمتر از یــک میلیارد یورو
بوده اســت ،یعنی ما امــروز  ۲.۵میلیارد یورو
طرح ،آن هم در این شــرایط ســخت افتتاح
کردیم.وی ادامه داد :در ســال  ۱۴۰۰ظرفیت
پتروشــیمی از  ۵۰میلیون تن به  ۱۰۰میلیون
تن میرســد و این نشــان میدهد کار بسیار
عظیمی انجام شده اســت ،در این سالهایی
که در جنگ اقتصادی بودیم و در تحریم قرار
داشــتیم یکی از جاهایی که به کمک ما آمد
صنعت پتروشیمی بود.
صادرات غیرنفتی به  ۳۱میلیارد دالر رسیده
است

رئیسجمهوری عنوان کرد :آغاز امسال به
دالیل کرونا با کاهش صادرات غیرنفتی روبهرو
بودیم ،اما با بررسی آمار و ارقام در نشست ستاد
اقتصادی ،خوشــبختانه در ایــن دو ماه پایانی
سال ،مشــابه پارسال صادرات غیرنفتی داشتیم.
امروز شرایط ما بهتر است و میتوانیم صادرات
غیرنفتی را انجام دهیم و تاکنون  ۳۱میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی داشتهایم که تا پایان سال این
رقم باالتر هم خواهد رفت.روحانی با بیان اینکه
بخــش بزرگی از صــادرات غیرنفتی مربوط به
پتروشیمی و فوالد است و این دو نقش عمدهای
در صادرات غیرنفتی ما ایفا میکنند ،افزود :همه
آنچه تا پایان امســال بهدست آوردهایم در سایه
اراده ،ایمان و ایســتادگی مردم بوده است و اگر
افتتــاح و موفقیتی داشــتیم ،مربوط به فرزندان
این ملت و جوانان و همه مردم از همه اقشــار
و گروهها بوده اســت که تالش بسیاری انجام
دادهاند.روحانی با تأکید بــر اینکه دنیا و آمریکا
ناچار خواهد شــد در برابــر این ملت بزرگ زانو
بزنــد و تحریمهــای ظالمانه را کنــار بگذارد،
تصریح کرد :دولت جدیــد آمریکا تاکنون چهار
بار اعتراف کرده که فشــار حداکثری شکســت
خورده و به نتیجه نرسیده است و این بزرگترین
موفقیت ما در تاریخ است که خود آنهایی که این
تحریم را بر ما روا داشــتهاند بهدلیل ایستادگی
ما اعتراف میکنند این تحریم و فشــار به جایی
نرسیده است.

در آیین بهرهبرداری رسمی از  ۳طرح ملی صنعت نفت عنوان شد؛

زنگنه:درمیدانهایمشترکنسبت
بههمسایگانوضعمناسبیداریم

وزیر نفت با بیان اینکه خوشــبختانه در
حــال حاضر در تمامی میدانهای مشــترک
نسبت به همسایگان در وضع مناسبی هستیم،
گفت :ظرفیــت تولید نفت خام در میدانهای
مشترک غرب کارون از  ۷۰هزار بشکه در روز
به  ۴۰۰هزار بشکه افزایش یافته است.
بیژن زنگنه روز دوشــنبه ۱۱ ،اسفندماه
در آیین بهرهبرداری از ســه طرح ملی صنعت
نفت با قدردانی از رئیسجمهوری و با تبریک
به مردم بهدلیل بهرهبــرداری از این طرحها
در شــرایط سخت اظهار کرد :دو طرح توسعه
میدان آذر و واحد بازیابــی اتان پتروپاالیش
کنگان با مجموع ســرمایهگذاری حدود ۲.۶
میلیارد دالر به بهرهبرداری رســمی میرسد.
وی با اشــاره به اینکه میدان مشترک آذر در
منطقه دهلران از استان ایالم نخستین طرحی
اســت که امروز افتتاح میشــود ،اظهار کرد:
بــا توجه به تدبیر جنابعالی و سیاســت دولت
مبنــی بر اولویت بهرهبــرداری از میدانهای
مشــترک نفت و گاز و تعهــد وزارت نفت در
ایــن دوره بــر تعیین تکلیف و توســعه همه
میدانهای مشــترک ،خوشــبختانه تا پایان
دولت به جایی میرسیم که همه این میدانها
یا به بهرهبــرداری در وضع بســیار مطلوب
مانند پارس جنوبی رســیدند یا اینکه با وجود
تحریمها صاحب قرارداد و پیمانکار شدند و در
حال فعالیت هستند.
هزینه  ۱.۶میلیارد دالری توسعه میدان آذر
برگشته است

وزیر نفت با بیان اینکه میدان آذر یکی
از میدانهای مشترک است که توسعه نیافته
بود و رقم تولید آن صفر بود ،تصریح کرد :این
طرح سال  ۱۳۹۱در قالب قرارداد بیع متقابل با
شرکت ایرانی سروک آذر که عمده سهام آن
متعلق به سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
نفت است ،امضا شد و پیشرفت آن خردادماه
سال  ۱۳۹۲حدود  ۶درصد بوده است.زنگنه با
اشــاره به اینکه طرح میدان آذر در دو مرحله
اجرا شده که مرحله نخست آن با تولید روزانه
 ۳۰هزار بشــکه از اردیبهشتماه سال ۱۳۹۶
عملی شــد ،افزود :فاز دوم این طرح با تولید
روزانه  ۶۵هزار بشکه از دیماه امسال محقق
شــده است.وی تولید انباشــتی این میدان را
تاکنون حدود  ۳۶میلیون بشــکه نفت اعالم
کــرد و گفت ۱.۶ :میلیــارد دالر هزینه طرح
توســعه این میدان برگشته است.وزیر نفت به
اشاره به اینکه نفت تولیدی از میدان آذر از ۱۹
حلقه چاه با عمــق بیش از  ۴۵۰۰متر پس از
فرآورش و جداسازی نفت ،گاز و آب در واحد
فرآورش مرکــزی ،به مصرفکنندگان داخلی
یا پایانههای صادراتی منتقل میشــود ،اظهار
کرد :نکته مهم درباره این طرح تکمیل زنجیره
ارزش اســت .به این معنا که گاز همراه ترش
تولیدی از این میدان پس از جداسازی به مرکز
جمــعآوری گاز دهلران منتقل و از آن طریق
به همراه گازهای میدانهای چشــمهخوش،
آبان ،پایدار غرب ،پایدار شرق ،دهلران ،دانان
به انجیال  ۳۱۰۰ارســال میشــود .بخشی
از این گاز به شــبکه سراســری گاز تزریق و
بقیه به خوراک یک واحد پتروشــیمی تبدیل

میشــود.زنگنه با بیان اینکه طرح انجیال
 ۳۱۰۰با ســرمایهگذاری  ۸۹۰میلیون دالر و
بیش از  ۵۸درصد پیشرفت در حال اجراست و
انشاءاهلل سال آینده به بهرهبرداری میرسد،
تصریح کرد :در پاییندســت طرح انجیال
 ۳۱۰۰نیز پتروشیمی دهلران با ظرفیت حدود
یک میلیون تن اســت که ازســوی صندوق
بازنشستگی نفت در حال ساخت است .درواقع
گازهای مشــعل تولیدی این میدانها پس از
شیرینسازی و جداسازی در انجیال ۳۱۰۰
به محصوالت ارزشــمند پتروشــیمی تبدیل
میشــود.وی با یادآوری اینکه همانطور که
در آیین بهرهبرداری رســمی از پتروشــیمی
ایالم در دیماه امســال مطرح شد اقدامهای
گســتردهای در زنجیره فعالیتهای نفت ،گاز
و پتروشیمی در استان ایالم در حال اجراست،
افزود :از جمله مهمترین این طرحها افزون بر
طرح توسعه میدان آذر ،میتوان به طرح واحد
پلی پروپیلن ایالم ،فاز  ۲پاالیشگاه گاز ایالم،
فاز  ۲توسعه میدان گازی تنگ بیجار و توسعه
 ۶میــدان نفتی آبان ،پایدار غــرب ،چنگوله،
چشــمهخوش ،دالپری و پایدار شرق در قالب
الگوی جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد.وزیر
نفت ادامه داد :مجموع سرمایهگذاری در این
طرحها بیــش از  ۵.۳میلیارد دالر خواهد بود
که اگر کارخانه انجیال  ۳۱۰۰و پتروشیمی
دهلــران را به آن اضافه کنیم این رقم به ۶.۸
میلیارد دالر میرســد ،اســتان ایالم یکی از
مراکز تمرکز فعالیت صنعت نفت است.
پتروپاالیش کنگان؛ طرح مادر تولیدکننده
خوراک

زنگنــه از پتروپاالیش کنگان بهعنوان
دومین طرحی که به بهرهبرداری میرسد نام
برد و با بیان اینکه این طرح در عســلویه و
در کنار فاز  ۱۲پارس جنوبی اجرا شده است،
یادآور شد :قرارمان این بود امسال  ۱۷طرح
پتروشیمی با ســرمایهگذاری  ۱۱.۴میلیارد
دالر و ظرفیت  ۲۵میلیون تن به بهرهبرداری
برســد .این طرح که با سرمایهگذاری قریب
به یک میلیارد دالری امروز افتتاح میشود،
جزو این طرحهاست که امروز به بهرهبرداری
میرسد و ظرفیت تولید آن هم  ۳.۵میلیون
تن در ســال اســت.وی با بیان اینکه این
طرح در زنجیره تولیدهای پتروشــیمی ،یک
طرح مادر تولیدکننده خوراک است ،خطاب
به رئیسجمهوری گفــت :مجموع ظرفیت
طرحهای تولید خوراک واحدهای پتروشیمی
که امســال افتتاح شدهاند و میشوند۱۱.۲ ،
میلیون تن در سال است.وزیر نفت از افتتاح
یــک طرح تأمیــن خوراک پتروشــیمی در
هفتههای آتی خبر داد و یادآور شــد :واحد
بازیابی اتان پتروشــیمی بوشهر ،پاالیشگاه
بیدبلنــد خلیجفــارس ،پتروپاالیش کنگان
و پاالیشگاه پارسیان ســپهر در عسلویه به
مرحله بهرهبرداری رسیده و خواهد رسید که
ســال آینده نیز انجیال  ۳۱۰۰و انجیال
 ۳۲۰۰بــه بهرهبــرداری میرســد.زنگنه با
اشــاره به اینکه طــرح پتروپاالیش کنگان
از سوی شــرکت ســرمایهگذاری صندوق
بازنشســتگی نفت با تأمیــن مالی صندوق

توســعه ملــی و بانکهای ملــت ،اقتصاد
نوین ،تجــارت ،صادرات و خاورمیانه احداث
شــده اســت ،تصریح کــرد :ارزش فروش
تولیدات ســاالنه این طرح یک میلیارد دالر
اســت که مایعات تولیدی تا زمان راهاندازی
واحدهای پاییندســتی این طرح صادر شده
و اتان تولیدی نیز بــه مصرف مجتمعهای
پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی میرسد.
وی بــا بیان اینکــه در پاییندســت طرح
پتروپاالیش کنگان چهار طرح اجرا میشود،
توضیح داد :یک واحد الفین یک میلیون تنی
و  ۳واحد تولیــد پلیاتیلن  ۳۰۰هزار تنی با
ســرمایهگذاری  ۱.۵میلیارد دالر با مجموع
پیشرفت  ۴۰درصدی در حال ساخت است.
وزیر نفت گفت :اگر تحریمها نبود همه این
طرحها میتوانســت با هم بــه بهرهبرداری
برســد و علت تأخیر در اجــرای این طرح و
زنجیره ،اعمال تحریمها بوده اســت.زنگنه
از همه دستاندرکاران این طرحها ،شرکت
ملی نفت ایــران ،مهندســان ،پیمانکاران،
مشــاوران ،کارگــران و بهویــژه مهندس
رحیمی ،رئیس پیشین صندوق بازنشستگی
نفت قدردانی کرد.
کیان؛ یکی از ابرپروژههای پتروشیمی

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح
پتروشیمی کیان بهعنوان سومین طرح امروز
بهصورت رسمی آغاز میشــود ،توضیح داد:
این طرح از ابرپروژههای پتروشــیمی اســت
که فاز نخســت آن به حــدود  ۲میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز دارد و بهصورت مشترک از
سوی هلدینگ نفت و گاز پارسیان و هلدینگ
پتروفرهنگ که مربوط به صندوق فرهنگیان
است ،اجرا میشود.وزیر نفت با اشاره به اینکه
قرارداد اجرای این طرح چند ماه اســت امضا
و عملیات ابتدایی آن آغاز شــده است ،افزود:
ویژگی مهم این طرح دریافت مجموعهای از
خوراکهای ترکیبی مایع و گاز با ظرفیت ۲.۵
میلیون تن اســت .این طرح عظیمی است و
ما چهار طرح از این نوع داریم.زنگنه تصریح
کرد :افزون بر پتروشــیمی کیان ســه طرح
دیگر با استفاده از مجموعهای از خوراکهای
ترکیبی مایع و گاز (دو طرح در عسلویه و یک
طرح در بندر ماهشهر) تعریف شده که همسو
با جهش سوم و ریلگذاری برای آینده صنعت
پتروشــیمی و ساختن اقتصاد مقاومتی با نگاه
درونزا و و برونگراست.وی با تأکید بر اینکه
این طرحها بــر پایه خوراک ترکیبی طیفی از
تولیدهای بســیار بــا ارزش را تولید میکنند
کــه بر پایه آنها میتوان صدها کارخانه جدید
پاییندســتی در نقاط مختلف کشــور احداث
کرد ،گفت :ما تأکیدمان این است طرحهایی
که برای کلنگزنی یا آغاز عملیات میگذاریم
اطمینان کافــی از جــدی و اجرایی بودن و
تأمیــن منابع آنها داشــته باشــیم.وزیر نفت
در پایــان گفت :این موفقیتهــای بزرگ را
بــه جنابعالی و ملت بــزرگ ایران که در این
روزهای سخت توانستند به این دستاوردهای
بزرگ دست یابند ،تبریک میگویم و روزهای
بهتری را برای همه از خداوند متعال مسئلت
میکنم.

گزارش

شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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تندیس سیمین صنعت سبز کشور به
پتروشیمی پارس اهدا شد

پتروشیمی پارس به دلیل
اجرای طرح ملــی محیط یار و
تالش برای حفظ محیط زیست،
به عنوان صنعت ســبز کشور از
سوی سازمان حفاظت از محیط
زیست انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی
پتروشــیمی پــارس ،تندیس
سیمین صنعت ســبز کشور در
مراسمی در همایش صنعت سبز
به مســعود حســنی مدیرعامل
پتروشیمی پارس اهدا شد.
طــرح محیط یار ،با هدف
ارائه آموزش محیط زیســتی به
دانــش آموزان مقطــع ابتدایی
با مشــارکت اداره کل حفاظت
محیــط زیســت ،آمــوزش و
پرورش و شــرکت پتروشیمی
پارس در استان بوشهر اجرا شد.
ایــن پتروشــیمی عالوه
بر اجرای این طــرح ،اقدامات
زیســت محیطی متعدد دیگری
در حــوزه محیطزیســت انجام
داده کــه میتــوان بــه نصب

سیستمهای پایش آنالین روی
منابع نشر آالینده محیط زیست،
رفع آلودگی خاک با به روزترین
روشهــای روز دنیــا از انبــار
بارگیری واحد  LDآریاساســول
و کشــیدن الین بخــار جهت
بهســوزی فلر  ۹۹۱اشاره کرد.
این پتروشــیمی همچنین پیش
از این موفق به دریافت تندیس
جایزه ویــژه Special Prize
بنیاد جهانــی  ۲۰۱۷انرژی در
حوزه  Earthبــه دلیل اجرای
پروژه “ایجاد و توسعه جنگل در
منطقه بستانو عسلویه و شهرک
تفریحی و رفاهی آن” ،دریافت

جایِــزه  EASTاز بنیاد جهانی
انرژی به پاس انجام پروژه های
محیط زیســتی و انجام پروژه
 ، LCAاخذ گواهینامه محاسبه
ردپای کربن و آب در خصوص

پروژه سبز شده بود.
گفتنی اســت ،پتروشیمی
پارس از ســال  ۱۳۹۴در لیست
عــدم آالیندگی صنایــع قرار
گرفته است.

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد
شــرکت مبین انرژی خلیج فارس برای
دومین بار ،با دریافت تندیس صنعت ســبز
کشور از ســوی بیست و دومین همایش ملی
واحدهای صنعتی ،معدنی و خدماتی ســبز و
به انتخاب ســازمان حفاظت از محیط زیست
کشور به عنوان واحد صنعتی سبز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین
انــرژی خلیج فارس ،این شــرکت به دلیل
توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ،با اجرای
مدیریت پســاب ،مدیریت هــوا و مدیریت
پسماند ،کنترل و پایش های مداوم ،تعریف
پروژه های بهبود ،حفظ و گســترش فضای
سبز در سال  1399موفق به دریافت عنوان
واحد صنعت ســبز و تندیس صنعت ســبز
کشور شد.مبین انرژی اقدامات تاثیرگذاری
در حفظ محیط زیست داشته که میتوان به
مواردی از جمله بهبود سیستم های پاالیش
و کنترل آالیندههــا ،مدیریت بازیافت مواد
زائد ،توسعه فضای سبز ،مصرف بهینه حامل

های انرژی و افزایش بهره وری در مصرف
انرژی اشــاره کرد.اخذ گواهینامه اســتقرار
مدیریت زیســت محیطی  ،ISO14001اخذ
گواهینامه اســتقرار نظام ایمنی و بهداشت
 ،OHSAS18000اســتقرار سیستم پایش
لحظــه ای (  ،) Online Monitoringارتقاء
ســطح دانش و فرهنگ زیســت محیطی
مدیران و کارکنان واحــد از دیگر اقدامات

مبین انرژی برای حفظ محیط زیست است.
از دیگــر برنامههای انجام شــده در
واحد محیط زیســت میتوان بــه مواردی
همچون ســازگاری با فراینــد تولید پاک،
فعالیتهای آموزشــی به منظور ارتقاي دانش
زیســت محیطــی کارکنــان ،رعایت کلیه
اســتانداردهای زیســت محیطی در بخش
هوا ،صدا ،آب ،خاک ،پســماند و غیره اشاره
کرد.بهکارگیری فناوریهای نوین در کاهش
و حذف آالیندههــای خروجی از واحدهای
صنعتی و خدماتــی ،اصالح الگوی مصرف
و مدیریــت بهینه مصــرف آب در صنایع و
تجهیزات و اســتفاده از فناوری های نوین
و باز چرخانــی آب در فرایند تولید از دیگر
اقدامات این شرکت در راستای حفظ محیط
زیست است.گفتنی است ،پیش از این مبین
انرژی در ســال  91نیز موفــق به دریافت
تندیس صنعت سبز از ســازمان حفاظت از
محیط زیست کشور شده بود.

تقدیر از مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس
در سومین اجالس سراسری مسوولیت
پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی
به انتخاب سومین اجالس سراسری مسوولیت
پذیری اجتماعی و فرهنگ ســازمانی ،از مدیرعامل
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس به دلیل
اقدامات متعدد این هلدینگ در حوزه مسوولیت های
اجتماعی تقدیر شد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،این اجالس با رویکرد تکریم
چهرههای نامــی صنعت و اقتصاد کشــور در مرکز
همایشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران برگزار شد.
در ایــن اجالس ،دکتر فریدون عباســی رییس
کمیســیون انرژی مجلس ،با اهــدای لوحی از جعفر
ربیعی ،مدیران و کارکنــان هلدینگ خلیج فارس در
حوزه مسوولیتهای اجتماعی تقدیر و تندیس سپاس
را به نماینده این هلدینگ اهداء کرد.

گروه بینالمللی 10Points

رمز موفقيت و رشد شرکت 10Pointsدر ايجاد شغل و توسعه كشور چيست؟

شروع شرکت 10Pointsبه مدیریت صمد کارگر

همه چیز از یک اتفاق در مرداد ماه شــرجی ماهشهر
در سال ١٣٧٨شــروع شد .روزی در پتروشیمی بندرامام در
واحد  BD/SRالســتیک مصنوعی که اتفاقا طیف زیادی
از مواد شــیمیایی اولیه وارداتــی را مصرف میکرد ,یکی از
دوســتانم بهم زنگ زد و گفت صمد بیــا یکی از این مواد
را ما در مقیاس آزمایشــگاهی بسازیم و در واحد الستیک
مصنوعی تست کنیم .
تا آن زمان مصرف مواد شــیمیایی داخلی در صنعت
پتروشــیمی خیلی با احتیاط انجام می شد و بنده با تشویق
مدیر وقت واحد پتروشــیمی مذکور مهندس بهزاد توکلی
عزیز و دیگر همکاران عزیزم و مذاکره با مدیران باالدست
و نهایتــا متقاعــد کردن آنان در رده هــای مختلف جهت

اخذ مجوز  ،این ماده اولیه را در واحد تســت کاربردی و با
موفقیــت مورد مصرف قرار دادیم .بعد از آن تعداد زیادی از
مواد شیمیایی و حتی کاتالیست های پیچیده در واحد های
پتروشیمی بندر امام تست و مورد مصرف قرار گرفت.
این شروعی برای تحقیقات و جسارت بیشتر و نهایتا
خــروج اینجانب از مجموعــه وزارت نفت و ورود به بخش
خصوصی و ایجاد پتروشیمی تخت جمشید ماههشر و دیگر
شرکتهای مجموعه  10Pointsگردید.
در این فاصله خرید پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر
از شــرکت امریکایی اکسون موبیل و انتقال و باز مهندسی
و راه اندازی آن در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و سپس
مهاجرت به کشــور استرالیا برای  ۵ســال و ایجاد شرکت
مهندســی  Elsapa Australiaو همینطــور خرید و اداره
کردن فرانچیز برند شکالت سازی  COCOLATدر شهر
آدالید ،تجربیات ارزنــده ای را به لحاظ تجارت در فضای
بین الملل نصیب اینجانب کرد و در سال  ٢٠١٧تصمیم به
بازگشت به ایران گرفته و بعد از مدیریت عامل پتروشیمی
صدف اقدام به تاســیس بنگاههای کوچک و متوسط دیگر
در حوزه طراحــی واحدهای پتروشــیمی ،تولید و تجارت
مواد شیمیایی و پلیمری و بخشــی نیز در حوزه تجهیزات
پزشکی نموده بطوریکه در همه بخشها با همراهی خانواده
و برادران و خواهران و دوســتان نزدیک ,رویای ایجاد ده
شرکت که از سالها قبل در ذهنم بود و تحت نام گروه بین
المللی  10Pointsمحقق گردید.
با توجه به تجربیات ارزنده گروه در ایجاد شــغل و از
طرفی نیاز کشــور به اشتغال جوانان ،ایجاد  ١٠٠شرکت در

حوزه بنــگاه های کوچک و متوســط ( )SMEو کمک به
ایجاد  ۵/٢میلیون بنگاه مشابه در کشور در دستور کار قرار
دادیم که بســیار امیدوارم یا تالش تیم مدیریتی گروه که
هم اکنون بیشتر از  ۵٠نفر از بهترین مدیران و متخصصان
مملکت می باشد این مهم تحقق باید.
شرکتهای زیرمجموعه گروه Points۱۰

افراکم

مواد و تجهیزات آزمایشگاهي
/Https://Afrachem.com

الساپا

تولید ،تامین و توزیع انواع مواد شــیمیایی و پلیمری
وارداتی و داخلی
/Https://Elsapaco.com
کانگورو

تولید ،تامین و توزیع انواع مواد شــیمیایی و پلیمری
وارداتی و داخلي
Https://Yeskangaroo.com
 پك هاوس

تامین ،تولید و بسته بندی مواد شیمیایی پلیمری
Https://Packhouse.ir

شبانکو

مواد افزودنی بتن و آسفالت
/Https://Shabanco.com

فرایند انرژی

زمینــه فعالیت:ارائــه تکنولوژی تصفیه آب،پســاب
صنعتی و اسید شویی

Https://Farayandenergy.com
Elsapa Australia
تامین تکنولوژی و بازرگانی خارجی
/Http://Elsapa.com.au
Elsapa Engineering
طراحی و مهندسی واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی
 ،انتقال تکنولوژی
/Http://Elsapa.com.au

Atlas Iteam

فن آوری در زمینه نرم افزار و  Appو آنالیز داده

Elsapa Export

تجارت بین الملل و اختصاص ًا صادرات

شركت علمي سازان پيشرو E.S.P

تولید مواد شــیمیایی همانند امولســیفایر ،آنتیفوم و
دیگر مواد شیمیایی مطابق با سفارش مشتری

Elsapo

تولید مواد افزودنی پلیمرها مانند انواع آنتیاکسیدانت
و نمککلرید پتاســیم با درصد خلوص بــاال و دیگر مواد
سفارشی
چگونه با ما در ایجاد شغل و توسعه کشور همراه می
شوید؟

ما در شــرکت  Points۱۰از طریــق درآمد حاصل از
فروش که عمدتا از نوع بیزینس به بیزینس ( )B2Bبوده و
توسط شما مشــتریهای عزیز ایجاد میشود اقدام به ایجاد
شرکتهای جدید میکنیم.
سیســتم ســرمایه گذاری مجموعــه  10Pointsبا

مدیریت مهندس صمد کارگر چگونه کار میکند؟
خیلی ســاده اســت .یک درصد مبلغ فروش صرف
ســرمایه گذاری در شــرکت جدید میگردد .ما در شرکت
 Points۱۰در کنار جذب منابع مالی
 )١به ایدههای جذاب که مشکلی از مشکالت انباشته
شده مردم کشورمان را در زمینههای زیر کمک نماید:
– محیط زیســت– ایجاد فنآوری و تکنولوژیهای
نویــن– ایجاد روشهــای نوین در زمینــه زنجیره تامین
بنگاههــای اقتصــادی و بخصوص SMEهــا– طراحی و
مهندسی.
 )٢بــر روی جذب اســتعدادهای فراوان کشــورمان
در زمینههــای فوق متمرکز هســتیم .همچنــان که ما با
اســتخدام و آموزش نیروهای متخصص سعی در عملیاتی
کــردن ایدههای نوین و ارایــه کاالی با کیفیت و با قیمت
رقابتی هســتیم  ,شــما نیز با هر یک میلیــون خرید از ما
به میزان  ١٠هزار تومان در ســرمایهگذاری شــرکتهای
مجموعه ما مشارکت میکنید .جمع این اعداد ریز ولی موثر
موفقیتهای تا کنون ما را رقم زده است.
برای جوانان مستعد میهن عزیزمان :
ما مسیر را به شما نشان خواهیم داد
از طریق راههای ارتباطی با همکاران ما تماس بگيريد
اگر ایدهی خالقانهای دارید آن را مکتوب کنید
براي اطالعات بيشــتر به ســايت گروه Points۱۰
مراجعه نمایید:
Web site : Https://10Points.ir
Instagram : @10Points_Plus
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Rouhani to Launch Azar Oil Field Development Plan
The Azar oil field
development project
with a daily production
capacity of 65,000 barrels of crude oil will be
put into operation on
Monday, February 29,
2021, in the presence
of Iranian President
Hassan Rouhani via
video conference.
According to the
National Iranian Oil
Company, the Azar
joint field development
project, known as the
most complex oil field
in the country, will be
officially operational
tomorrow by order of
the President via video
conference.Providing national interests,
creating employment
opportunities for local
forces and economic
prosperity and infrastructure development

in Ilam are among
the prominent goals
of implementation

of the plan.Azar oil
field is located in
Anaran exploration

block in Ilam Province (southwest of
Iran and 25 km from

Mehran County) on
the border of Iran
and Iraq.

Plant Entrusts Iranian Firm with Building Complex Catalyst
The CEO of Tondgouyan
Petrochemical Company
announced signing of a
memorandum of understanding with an Iranian
knowledge-based company for developing an
exclusive “palladium”
catalyst.
According to the National
Petrochemical Company

(NPC), Seyed Reza Ghasemi-Shahri said that a €30m
contract for enhancing
and diversifying the bottle
grade of the company
had also been signed with
Iranian financing.He said
the deal had been signed
with an Iranian company
with the aim of increasing
the production capacity of

different grades of polyethylene terephthalate items
of the facility by 50 tons.
He stated that in addition
to increasing production
capacity, diversification
of the produced grades
with the aim of changing the use of one of the
units of textile pet grade to
bottle grade is another goal

of this project; in other
words, by implementing
this project, in the months
of the year when the
demand for bottle grade
is high, the company can
shift its production to this
grade.He said the project
is financed by Tejarat
Bank and would come
online in a period of 18

months, adding besides
this contract, another deal
has been signed with an
Iranian knowledge-based
company for production of
a pretty complex catalyst
which is currently supplied
only by a few major European companies including
Germany’s BASF and
Italy’s ClarineT.

Minister Rejoices over Iran Activities in Joint Oil Fields
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said
Iran’s current status in joint
oil and gas fields is favorable, saying the country
is currently producing
400,000 barrels per day
of crude oil in the West
Karoun Oilfields Cluster.
Addressing a virtual
ceremony to launch three
major oil and petrochemical projects on Monday,
Mr. Zangeneh said: “We
are in a good situation in
all joint fields compared
to our neighbors; production capacity of crude oil
in the joint fields of West
of Karoun has increased
from 70,000 barrels per
day to 400,000 barrels.”He
said Azar and the ethane
recovery unit of Kangan Petro-refinery were
financed by $2.7 billion.
Pointing out that the Azar
joint field in Dehloran
region of Ilam Province
is the first project to be

inaugurated on Monday,
he said Azar field was one
of the joint fields that had
not been developed and its
output was zero.He added
that the Azar field project
has been implemented in
two phases, the first phase
of which was implemented
with a daily production
of 30,000 barrels in May
2017.“The second phase
of this project has come
online with a daily production of 65,000 barrels since
December last year,” he
added.He announced the
cumulative output of the

field at about 36 million
barrels of oil, and said $1.6
billion of the cost of the
development plan of this
field has been returned.
Zangeneh further added
that the ethane recovery
unit of Kangan Petrorefinery was financed with
$1 billion with a production capacity of 3.5 million
tons of output per year.Addressing the President, he
said that this project in the
petrochemical production
chain is a parent project of
feedstock, adding that the
total capacity of feedstock

projects of petrochemical units that have been
inaugurated this [calendar] year is 11.2 million
tons per year.The Iranian
Minister of Petroleum
further announced the
opening of a petrochemical
feedstock supply project
in the coming weeks, and
noted: “Ethane recovery
units of Bushehr, Bidboland Persian Gulf Refinery,
Kangan Petro-Refinery
and Parsian Sepehr Refinery in Assaluyeh will come
on stream this year or the
next. The NGL 3100 and
3200 projects will also
come online next year,
too.”He stated that four
projects were implemented
in the downstream of the
Kangan Petro-Refinery: a
1-million-ton olefin unit
and three 300,000-ton
polyethylene production
units with an investment
of $1.5 billion with a total
progress of 40%.The Min-

ister of Petroleum said: “If
there were no sanctions, all
these projects could have
been implemented together, and the reason for the
delay in implementation
of these projects is the imposition of sanctions.”At
the end of his address, Mr.
Zangeneh said that Kian
Petrochemical Project was
to be financed by Parsian
Oil and Gas Holding
as well as Petrofarhang
Holding by nearly 2 billion dollars of investment.
Noting that the contract
for implementation of this
project has been signed
for several months and its
initial operation has begun,
the Minister of Petroleum
added: “An important
feature of this project is receiving a set of combined
liquid and gas feedstocks
with a capacity of 2.5 million tons. This is a huge
project and we have four
projects of this kind.”
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Petchem Industry, Helpful
under Sanctions: Rouhani

Iranian President Hassan Rouhani said:
“During these years of economic warfare
and sanctions, one of the places that came
to our aid was the petrochemical industry.”
Dr. Hassan Rouhani said on Monday,
March 1, at the ceremony of exploiting
the national projects of the Ministry of
Petroleum: “Today is our 53rd inauguration program. Of course, we hold the
inauguration ceremony on Thursdays, but
we had to add other days to launch our
projects.””Oil and petrochemical industries are very important to us,” he said.
“Oil is tied to our history as a politicoeconomic industry. The budget burden
has been borne by this industry in previous years, and in recent years, especially
this year, we have weaned the economy
off petrodollars almost entirely and the
country was run with the least reliance on
oil.””A lot of work has been done in the
petrochemical sector since the beginning
of this administration, and one of our great
honors is the petrochemical industry,” he
said. “Many of the projects we are launching are upstream. We need to be able to
design downstream projects as well. I ask
the Minister of Petroleum to prepare a plan
for the next administration’s actions in the
petrochemical sector. Downstream projects
can create a lot of employment for our
people and enhance exports.”Rouhani said
that in the current calendar year, which
began on March 21, “we have inaugurated
12 large petrochemical projects.”

Iran Launches Major
Petchem Feedstock Project

Iranian President Hassan Rouhani officially launched the ethane recovery unit
of Kangan Petro-Refining Company via
videoconference.
The unit is touted as the largest feedstock
supply unit for petrochemicals in the country.The CEO of Kangan Petro-Refining
Plant, Hamid Ghaderi, said: “This unit
will generate $1 billion annually for the
country.”Noting that the ethane recovery unit of Kangan Petro-Refinery has
been built with a capital of $970 million,
he said: “This unit is the first phase of
Kangan Petrochemical Company with an
annual production capacity of 3.5 million tons.”He pointed out that the ethane
recovery unit receives 21 million tons
of feedstock annually from phase 12 of
South Pars gas field, adding: “1.75 million
tons of ethane, one million tons of propane, 500,000 tons of butane and 250,000
tons of pentane can be produced in this
production unit annually which could
bring in about $1 billion in revenue for
the country.”The CEO of Kangan PetroRefining Company, emphasizing that
100% of the design, engineering and commissioning of all units and departments,
including basic engineering and detailed
engineering of the project, has been carried out by Iranian companies, continued:
“In the implementation of this project,
maximum effort has been made to make
use of Iranian goods and 65 percentage of
the equipment for the project was supplied from within the country.”The official
father added that the project has created
employment for 3,500 people during the
construction period and 622 others during
the operation period.

بهداشت و
درمان
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آماده باش سازمان در ایام تعطیالت نوروزی

یازدهمین جلســه هفتگی روســا
و مدیران ســتادی امروز  9اسفندماه با
حضور روســا و مدیران ستادی و روسا
مناطق اهواز ،شمالشــرق و بوشــهر
بصورت ویدیو کنفرانس در حالی برگزار
شد که مدیرعامل ســازمان بهداشت
ودرمان صنعت نفت بر آماده باش نیروها
در ایام تعطیالت نوروز تاکید کرد.

دکتر سید مهدی هاشمی با تاکید
بر رعایــت پروتکل های بهداشــتی
گفت  :خوداظهاری در ســامانه پایش،
غربالگری و پیشگیری از شیوع بیماری
کووید ، ۱۹ -رعایــت ممنوعیت ها ،
تب ســنجی در مبادی ورودی ادارات
و بروز رسانی تمامی دستورالعمل های
بهداشتی را دســتور کار قرار دهید و
تمامی نیروهــا باید در ایــام نوروز و
تعطیالت آماده باشند.
دکتر جهانبخــش امینی رییس
امور بازرسی و رسیدگی به شکایات به
ادامه ارائه گزارش بازرســی از مناطق
به منطقه شمالشرق پرداخت که دکتر
پرهــام صالحی رییــس این مرکز که
بصورت ویدیو کنفرانس در این جلسه

حضور داشــت نقطه نظرات خود را در
خصوص گزارش ارائه شده مطرح کرد.
دکتــر ســید مهدی هاشــمی
مدیرعامل سازمان در ادامه به مباحثی
از جملــه انضبــاط مالی،اســتفاده از

پتانســیل های مراکــز در جهت بهره
وری  ،کارآیی و اثر بخشی و همچنین
بودجــه ریــزی مبتنی بــر عملکرد
پرداخت.
در ادامه دکتر بهرام دهقان رییس

بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز
با اعالم روند افزایشــی تعداد مراجعین
کووید  19نسبت به هفته های گذشته
گفت  :تعداد بیماران و مراجعه کنندگان
به اورژانس تنفسی در نیمه دوم بهمن

ماه بیش از 60درصد افزایش داشــته
اســت  ،تعداد موارد بستری در همین
بازه ی زمانی بیش از  40درصد و تعداد
بیماران بخش ICUکووید نیز بیش از
 60درصد افزایش داشته است.
دکتر وحید مالکی رییس بهداشت
و درمــان صنعت نفت بوشــهر از راه
اندازی بخش  PCRعسلویه در پایان
این هفته خبر داد و همچنین گزارشی
از عملکرد واحد دارویی منطقه خارگ
ارائه کرد.
در ادامه امیر قائم پناه مدیر منابع
انسانی با اشــاره به دستور مدیرعامل
سازمان مبنی بر ممنوعیت جذب نیرو
در تمامی رشته ها و تغییر رسته شغلی
کارکنان حوزه درمان  ،خواســتار جابه
جایی کادر درمــان از واحدهای اداری
به واحد درمانی در تمامی مناطق شد.
علیرضا فارســیان رییس فناوری
اطالعــات و ارتباطــات ســازمان در
خصوص متصل شــدن ()paperless
بهداشــت و درمان صنعت نفت تهران
در واحد تصویربرداری و آزمایشــگاه
گزارشی ارائه کرد.

آغاز واکسیناسیون کرونا در بیمارستان بزرگ نفت اهواز

پرسـتاران کـه بـه میـزان کمتـری در
معـرض ایـن بیمـاری قـرار داشـته انـد
 ،در مرحلـه ی بعـد و بـا اولویـت بنـدی
واکسـینه مـی شـوند.رییس بهداشـت و
درمـان صنعـت نفـت اهـواز افـزود  :در
مراحـل بعـدی نیز گروه هـای پر خطر و
افـراد با سـنین بـاال واکسـینه شـده و به
تدریـج نیـز همه ی افراد جامعه واکسـینه
مـی شـوند.دکتر دهقـان ضمن تشـکر از
مدیریـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جندی
شـاپور اهـواز در خصـوص اختصـاص
واکسـن بـه کادر درمانـی بیمارسـتان
بـزرگ نفـت اهواز  ،ابـراز امیـدواری کرد
بـا تامیـن تعـداد دوز بیشـتر در کشـور و
تولیـد واکسـن ایرانـی ،هـر چـه سـریعتر
بخـش زیـادی از مـردم در مقابـل ایـن
بیمـاری واکسـینه شـوند.

رئیـس بهداشـت و درمـان صنعـت
نفـت اهـواز از واکسیناسـیون پیشـگیری
از کرونـا در بیمارسـتان بـزرگ نفـت اهواز
خبـر داد.

دکتـر بهرام دهقان رئیس بهداشـت
و درمـان صنعـت نفـت اهـواز بـا اعلام
خبـر واکسیناسـیون کرونا در بیمارسـتان
بـزرگ نفـت اهـواز گفـت  :در برنامـه
واکسیناسـیون مطابـق پروتـکل هـای
ابالغـی وزارت بهداشـت  ،در مرحلـه ی
اول پزشـکان و پرسـتاران و دیگر پرسنل
بخـش هـای کوویـد از جملـه اورژانـس
 ،کوییـد 1و  ICU ، 2کوویـد 1و  2کـه
بیـش از همـه در معـرض بیمـاری کرونا
و در تمـاس نزدیـک با این بیمـاران قرار
داشـته انـد  ،واکسـینه می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه محدودیـت تعداد
دوز واکسـن گفـت  :دیگـر پزشـکان و

تزریق واکسن کرونا برای  30نفر
از کارکنان کادر درمان بیمارســتان نفت
تهران انجام شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی
بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران،
دکتر رضا شهرامی،رئیس بخش مراقبت
هــای ویژه بخــش کرونا درحاشــیه
واکسیناسیون کارکنان بیمارستان نفت
تهــران گفت:در مرحلــه اول  30نفر از
کارکنان بخش کرونا و اورژانس کرونا
(خاکســتری) اعم از پزشــک ،پرستارو
نیروهــای خدماتی که بیش از دیگران
در مواجه با بیماری قرار دارند ،واکسینه
شــدند.به گفته دکتر شــهرامی ،در این
مرحله کارکنانی که تــا کنون مبتال به
کرونا نشــده اند ،واکسینه می شوند ،اما
با توجه بــه الزام وزارت بهداشــت ،در
مرحله بعد به دیگر کارکنان نیز واکسن
می زنند.وی با اشاره به وجود تجهیزات

نگهداری واکســن دربیمارســتان نفت
تهران افزود :از این پس سهمیه واکسن
از وزارت بهداشت ودرمان دریافت می
شود و واکسیناسیون با سرعت بیشتری
صورت می گیرد ،ضمن اینکه به زودی
کارکنان درمانگاه های تحت پوشش هم
واکسینه می شوند .وی گفت  :واکسنی
که درحال حاضر ،در بیمارســتان نفت
تهران به کادر درمان تزریق می شــود،
واکسن «اسپوتنیک وی « روسی است
که تزریق این واکســن ،دو مرحله ای
اســت و  21تا  28روز آینده مرحله دوم
تزریق نیز برای افراد انجام می شــود.
دکتر شــهرامی که خود این واکسن را
تزریق کرده اســت گفت :این واکســن
عوارضی شــبه ســرما خوردگی درفرد
ایجاد می کند و برای عده ای نیز ممکن
اســت تب و لرزایجاد کند  ،اما عارضه
دیگری ندارد.

راه اندازی بخش کرونا  ) CVID2( 2در بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر

شهرســتان بندرماهشــهر و افزایــش
ناگهانــی تعــداد مراجعیــن  ،بخــش کرونــا 2
در بیمارســتان صنایــع پتروشــیمی ماهشــهر
راه انــدازی شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
بهداشــت و درمــان صنعــت ماهشــهر،
دکتــر امیرپــور ریاســت بیمارســتان صنایــع

گفتمان
ما  24ساعته پاسخگو هستیم

با اهمیت یافتن ارتباطات انســانی و رویکرد پاســخگویی سریع به نیاز
مراجعین و بیماران ،در بیمارســتان نفت تهران  ،سامانه نوبت دهی تلفنی (call
 )centerو مخابرات این بیمارســتان ( )1519به عنوان تسهیل کننده ،ارتباط
دو طرفه میان ارائه کنندگان خدمت و گیرندگان خدمت  ،از اهمیت بســزایی
برخوردار شده است.
پاندمی کرونا ،شــرایطی ایجاد کرد که کار در این بخش هم به جهت
اطالع رسانی و هم کمک به کاهش حضور غیر ضروری در بیمارستان بیش از
پیش اهمیت پیدا کرد که بالطبع همین امر ،موجب افزایش کار و شیفت های
کاری این همکاران شــد که همدلی و همراهی آنها در این مدت  ،درکاهش
ریسک انتقال بیماری به مراجعین را در پی داشت .مدیریت بخش مرکز تلفن
و(  ) )call centerبیمارستان نفت تهران را زهره محمدی به عهده دارد که در
گفت و گویی کوتاه با وی به بخشی ازکارهایی که در یکسال گذشته انجام شده
است ،پرداخت که در ادامه می آید.
شــیوع کرونا چه تغییراتی در فعالیت های بخش ســامانه نوبت دهی تلفنی

ومخابرات بیمارستان نفت تهران ایجاد کرد؟

درمرحله اول در واحد سامانه نوبت دهی ( 7 ، )call centerنفر پزشک
طب صنعتی و دیگر همکاران ما در بخش سامانه پاسخگویی و پیگیری کرونا
در این مرکز اســتقرار یافتند .این دوستان هم پاسخگوی پرسش مردم درباره
کرونــا بودند و هم با تماس و پیگیری وضعیــت بیماران کرونایی را رصد می
کردند تا از این طریق ،مراجعات غیر ضروری و اســترس افراد کنترل شود و با
هدفمند کردن مراجعات ،از شایعات درمورد بیماری جلوگیری شود.
کارکنان این بخش ،عالیم بیماری و عالیم هشدار را به تماس گیرنده
عنوان می کردند و همچنین در بعضی مواقع به صالحدید پزشــکان مستقر
در این واحد ،مشــاوره روانشناسی با همکاری واحداعصاب و روان و مخابرات
انجام می شد.
الزم به تاکیداست ،با شیوع کرونا ،ویزیت تلفنی کلینیک اعصاب و روان
بیمارستان نفت تهران به صورت آزمایشی آغاز شد که اقداماتی چون ثبت نوبت
 ،پذیرش ،ایجاد ارتباط میان فرد با روانپزشک یا روانشناس و همچنین پیگیری
بعدی و در مواردی هماهنگی با پشــتیبانی برای ارسال دارو را همکاران ما در
 1519انجام دادند که رضایتمندی بیماران را در پی داشت.
مرحله بعد،اطالع رســانی به بیماران در زمینه تغییرات ایجاد شــده در
برنامه کلینیک ها بود که نیاز به توضیحات و آموزش های جدیدی داشت که
کارکنان  1519و مخابرات آن را به عهده داشتند.
با توجه به شــیوع کرونا و تعطیلی برخی از کلینیک های تخصصی که نیاز به

نوبت دهی داشتتند آیا کار شما در (  )call centerکمتر نشد؟

شــیوع کرونا ،شــیفت های کاری را در بیمارستان نفت تهران و مراکز
سالمت خانواده تغییر داد ،برخی از بخش ها موقتا تعطیل شدند و اما در چنین
شرایطی با توجه به اهمیت اطالع رسانی به بیماران وخانواده های آنها ،کار ما
نه تنهاکمتر نشد ،.بلکه بیشتر هم شد ،زیرا همه این موارد باید به اطالع بیماران
می رســید.به همین دلیل پیگیری ها بیشتر شده بود .عالوه بر اینکه تماس
های ورودی و مشاوره های کرونا افزایش یافته بود ،البته اطالع رسانی تلفنی
به بیماران غیرکرونایی نیز در اولویت قرار گرفت.
همچنین ،با گرایش بیشــتر مردم به ارتباط تلفنی و پرسش و پیگیری
 ،در دوره کرونــا ،تعداد تماس های تلفنی بیمارســتان نفت تهران و  5مرکز
سالمت خانواده نیز روند صعودی را طی کرد.نکته ای که باید بگم این هست که
میــزان تماس های تلفنی مردم رابطه معنا داری با دوران اوج بیماری کرونا
در بیمارســتان داشت .تعداد تماس ها در بهار سال  99کمتر بود ،در تابستان
افزایش داشت و پاییز کنترل شده تر بود و در زمستان با اوج گیری بیماری
کرونا  ،تعداد تماس ها نیز افزایش داشت .
چطور؟ لطفا توضیح بدهید؟

تزریق واکسن کرونا دربیمارستان نفت تهران

بدنبــال اعــام وضعیــت قرمــز در
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پتروشــیمی ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت:
بدنبــال اعــام وضعیــت قرمــز در شهرســتان
بندرماهشــهر و افزایــش ناگهانــی تعــداد
مراجعیــن مبتــا بــه کوویــد 19در بیمارســتان،
بخــش کرونــا  )CVID1( 1بصــورت کامــل
پــر شــده و بــا توجــه بــه مصوبــه ی شــورای
تامیــن شهرســتان مبنــی بــر اضافــه کــردن
تعــداد تختهــای مختــص بــه ایــن بیمــاران ،از

تاریــخ 4/12/99بخــش دوم کرونــا ()CVID2
بــا ظرفیــت 22تخــت تجهیــز و راه انــدازی
گردیــد.الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر
ظرفیــت پذیــرش بیمــاران کوویــد بیمارســتان ،
 40تخــت عــادی و  6تخــت ویــژه مــی باشــد.
وی ادامــه داد :از زمانــی کــه فرآینــد بیمــاری
کوویــد 19-از حالــت محــدود بــه صــورت
اپیدمــی درآمــد در بهداشــت و درمــان صنعــت

نفــت ماهشــهر و بخصــوص بیمارســتان،
تمامــی کارکنــان اعــم از پزشــکان ،پرســتاران،
پیراپزشــکان ،پرســنل پشــتیبانی و خدماتــی
همــه بــا عــزم راســخ آمــاده شــدند تــا بــا ایــن
بیمــاری منحــوس مقابلــه نماینــد .در ایــن
مــدت کمیتــه بحــران بیمارســتان بــا حضــور
کامــل اعضــا در حــوزه هــای مختلــف کاری
جلســات خــود را برگــزار نمود.ایــن جلســات

بــا رویکــرد تفکــر جمعــی در راســتای پیشــبرد
اهــداف ســامت جمعیــت تحــت پوشــش و
مــردم منطقــه بــا بررســی دقیــق اوضــاع و
تصمیــم گیــری بــه موقــع تشــکیل می گــردد.
دکتــر امیرپــور در پایــان افــزود :ایــن مرکــز از
ابتــدای شــروع اپیدمــی تاکنــون بــه بیــش
از 6650نفــر از بیمــاران کوویــد  19خدمــات
بهداشــتی  /درمانــی ارائــه داده اســت.

افزایــش بیماران بســتری در بخش کرونا ،ممنوعیــت مالقات در
بیمارســتان و ترخیص بیماران کرونایــی ،افزایش تماس های ورودی را به
همراه داشت .از طرفی با توجه به کاهش ظرفیت کلینیک ها ،همکاران ما با
بیماران تماس می گرفتند و به آنها دالیل تغییر زمان نوبت ها را توضیح می
دادنــد و زمان جدید را اعالم می کردند .که اگرچه به ظاهر حضور بیماران در
بیمارستان کم شده بود اما تعداد تماس ها هم در مخابرات و هم( )call center
بیشتر شده بود.
تابستان امسال هم تعداد تماس های ورودی  1519و مخابرات افزایش
چشمگیر داشتیم .به دلیل شدت یافتن کرونا در کشور ،دربیمارستان نفت هم ،
مالقات ممنوع اعالم شد .همچنین بیمارانی که ترخیص می شدند نیز در برنامه
تماس های مخابرات قرار داشتند.
آماری از تعداد تماس ها ارایه می فرمایید؟

براســاس آمار ،همکاران ما در مخابرات بیمارستان نفت تهران ،از اول
بهار تا پایان بهمن ماه ،ماهانه  35هزار تماس را پاســخگو بودند.پایین ترین
تعداد تماس ها در مرکز  1519در ایام کرونا  20هزار تماس بود و بیشــترین
میزان تماس ها حدود  30هزار تماس بود که مربوط به دی ماه و بهمن بود،
ناگفته نماند در این دوره عالوه بر تعداد تماس ها ،زمان مکالمات نیز طوالنی
تر شــده اســت .همچنین در مهر و آبان ماه همکاران ما  26هزار تماس را
پاسخگو بودند که با توجه به افزایش نوبت دهی ها به نظر می رسد این روند
همچنان افزایشی باشد.
 آیا با توجه با شیوع کرونا ،فعالیت های جدیدی را در سال  99داشتید؟

بلــه  ،از خــرداد ماه امســال ،امکان نوبت دهی تلفنــی برای بخش
دندانپزشکی در مرحله تشــخیصی فراهم شد که همکاران ما در  1519کار
آن را انجام می دهند .تماس های بخش دندانپزشکی اکنون به  5هزار تماس
رسیده اســت و به نظر می رســد تماس های بخش دندانپزشکی همچنان
افزایش داشــته باشــد.موضوع دیگر مربوط به هماهنگی بیماران اعزامی از
شهرستان ها با  1519اســت که این بیماران ،در سال  99باید عالوه بر برگه
اعزام ،نوبت  1519را همراه داشته باشند.
همــکاریهمــکاران()callcenterومخابرات ()1519دردورانکروناچطور

بود؟

کار در دوران کرونا شــرایط سختی است ،افزایش حجم کار نیز آن را
سخت تر می کند با وجودی که تعدادی از همکاران ،دچار کرونا شدند ،کار ما
نه تنها تعطیل نشد و همکاران ما  24ساعته پاسخگو بودند بلکه استاندارد 80
درصد پاســخگویی نیز به خوبی رعایت شد و  12نیروی(  )call centerو 10
نفر مخابرات بیمارستان نفت تهران ،تمام تالش خود را برای پیشبرد اهداف
تعیین شده انجام دادند.
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شنبه  16اسفند ماه 1399
شماره 761
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

با تکیه بر توان داخلی محقق شد؛

اخبار
در جریان بررسی بودجه سال  ۱۴۰۰مصوب شد

ارائه تسهیالت به بخش خصوصی برای توسعه
طرحهای باالدستی نفت و گاز

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه بانکهــای تجــاری

و تخصصــی مجــوز ارائــه تســهیالت بــرای اجــرای طرحهــای
باالدســتی نفــت و گاز و توســعهای بــا اولویــت مناطــق محــروم
دادنــد.

نماینــدگان در نشســت علنــی عصر روز دوشــنبه ۱۱ ،اســفندماه
مجلــس شــورای اســامی در جریــان بررســی بخــش هزینــهای
الیحــه بودجــه ســال  ،۱۴۰۰بــا بنــد (الــف) تبصــره  ۴مــاده واحــده
ایــن الیحــه دربــاره مجــوز ارائــه تســهیالت بــه بانکهــای
تجــاری و تخصصــی موافقــت کردند.بنــد (الــف) و اجــزای تبصــره
 ۴مــاده واحــده الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــه شــرح زیــر اســت:
بــه بانکهــای تجــاری و تخصصــی اجــازه داده میشــود در ســال
 ۱۴۰۰از محــل منابــع در اختیــار نســبت بــه مشــارکت یــا اعطــای
تســهیالت ارزی  -ریالــی بــا رعایــت مقــررات شــورای پــول و
اعتبــار بــه مــوارد زیــر اقــدام کننــد:
بــر اســاس ردیــف یــک ایــن تبصــره ،تــا مبلــغ  ۳میلیــارد
دالر بــه ســرمایهگذاران بخشهــای خصوصــی ،تعاونــی و
نهادهــای عمومــی غیردولتــی و قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــا
بــرای طرحهــای توســعهای باالدســتی نفــت و گاز بــا اولویــت
میدانهــای مشــترک بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن و
احیــای میدانهــای قدیمــی و جمــعآوری گازهــای همــراه بــدون
انتقــال مالکیــت نفــت و گاز موجــود در مخــازن و تولیــدی از آنهــا
اعطــا میشــود.
بــر اســاس ردیــف  ۲ایــن تبصــره ،طرحهــای توســعهای
و زیربنایــی ســازمانهای توســعهای بخــش صنعــت و معــدن
و بخــش بــرق و منابــع آب بــا مشــارکت حداقــل  ۵۱درصــدی
بخشهــای خصوصــی و تعاونــی بــا اولویــت مناطــق محــروم و
کمتــر توســعهیافته براســاس مزیتهــای منطق ـهای و بــا تکیــه بــر
جهتگیریهــای آمایــش ســرزمین انجــام شــود.
بــر اســاس ردیــف  ۳ایــن تبصــره ،بــه ســرمایهگذاران
بخشهــای خصوصــی ،تعاونــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی
و بســیج ســازندگی بــرای طرحهــای صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی
محصــوالت کشــاورزی و دامــی و صنایــع پتروشــیمی ،تســهیالت
طرحهــای صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی کشــاورزی ،بــا اولویــت
بهســازی و نوســازی واحدهــای فعلــی ،طرحهــای آب و فاضــاب
کل کشــور و اســتان خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان ،احــداث
واحدهــای جدیــد در نواحــی روســتایی و عشــایری و در کنــار
قطبهــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی و مناطقــی کــه قابلیــت
کشــت پاییــزه دارنــد ،اعطــا میشــود.
در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰

وزارت نفت مکلف به اجرای طرحهای
جداسازی گازهای همراه نفت شد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی وزارت نفــت را مکلــف
کردنــد بــا اســتفاده از ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بــرای
جلوگیــری از هــدر رفــت گازهــای همــراه نفــت ،طــرح اجــرای
جداســازی آنهــا را اجرایــی کنــد.

نماینــدگان در نشســت علنــی عصــر روز دوشــنبه۱۱ ،
اســفندماه مجلــس شــورای اســامی در بررســی بخــش هزین ـهای
الیحــه بودجــه بــا بنــد (ب) الحاقــی تبصــره  ۴موافقــت کردنــد.
در بنــد (ب) تبصــره  ۴آمــده اســت :بــه بانکهــای تجــاری
و تخصصــی اجــازه داده میشــود در ســال  ۱۴۰۰از محــل منابــع
در اختیــار نســبت بــه اعطــای تســهیالتارزی  -ریالــی بــه
ســرمایهگذاران بخشهــای خصوصــی و تعاونــی و شــهرداریها
بــرای طرحهــای توســعهای ســازمانهای توســعهای و نیــز انــواع
مختلــف حملونقــل درون و برونشــهری و همچنیــن حملونقــل
دریایــی ،اقتصــاد دریــا ،ایجــاد تاسیســات مدیریــت پســماند و
نیروگاههــای زبالهســوز بــدون انتقــال مالکیــت و بــا معرفــی
ســازمانهای توســعهای و وزارت راه و شهرســازی و تضمیــن
ســازمانها و شــرکتهای تابعــه و ذیربــط ایــن وزارتخانــه
و یــا وزارت کشــور بــا تضمیــن ســازمان امــور شــهرداریها و
دهیاریهــای کشــور در قبــال أخــذ حــق دسترســی یــا فــروش
خدمــات بــه اســتفادهکنندگان تــا اســتهالک اصــل ســرمایه و ســود
آن اقــدام کننــد.در بنــد الحاقــی ایــن تبصــره آمــده اســت :وزرات
نفــت مکلــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
بــه منظــور جلوگیــری از هــدر رفــت گازهــای همــراه نفــت (فلــر)،
اتــان ،پروپــان و بوتــان و مایعانــات گازی در میدانهــای نفتــی
و گازی نســبت بــه احــداث طرحهــای جداســازی مــواد یادشــده
حداقــل یــک میلیــون تــن در ســال  ۱۴۰۰اقــدام کنــد .بازپرداخــت
ســرمایهگذاری انجــام شــده از محــل تحویــل مــواد تولیــدی همــان
طــرح ،خواهــد بــود.

 ۲انتصاب در هسته گزینش صنعت نفت

دبیــر هیئــت مرکــزی گزینــش وزارت نفــت در احکامــی،
سرپرســت هســته گزینــش شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران و سرپرســت هســته گزینــش شــرکت
ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب را منصــوب کــرد.

فرزیــن مینــو در حکمــی ،مجتبــی احمــدی را بــه سرپرســتی
هســته گزینــش شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههــای
نفتــی و عبــداهلل شــیرعلیپور را بــه سرپرســتی هســته گزینــش
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب منصــوب کــرده اســت.در
متــن احــکام یادشــده ،بــه مصوبــه و صورتجلســه هیئــت مرکــزی
گزینــش بــه شــماره .۱۰ده ۹۹.۱۰۰.۱۲.مــورخ دهــم اســفندماه
امســال و مــاده  ۱۰قانــون گزینــش اســتناد شــده اســت.

بهمنظور حمایت از ســاخت داخل،

بومیسازی بیش از ۵هزار قطعه
درپاالیشگاهبندرعباس

تاکنون بیش از  ۵هزار قطعه پاالیشگاهی
با تکیه بر توان داخلی در شرکت پاالیش
نفت بندرعباس بومیسازی شده است.

صنعت نفــت همــواره بهعنوان
بزرگتریــن بخش اقتصادی کشــور
شــناخته میشــود و از طریق توسعه
تعامــات بینالمللی ،نقشــی مؤثر در
پیشــبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی و
تضمیــن امنیت ملی ایفا کرده اســت.
امروزه کشــور مــا با داشــتن ذخایر
هیدروکربور مایع (نفــت خام ،مایعات
و میعانــات گازی) و ذخایر گازی و با
قرار گرفتــن در رتبه نخســت دنیا از
حیث برخــورداری از مجمــوع ذخایر
هیدروکربــوری ،در جایــگاه ویژهای
از لحاظ امنیت انــرژی در جهان قرار
دارد .از این رو بدیهی است که صنایع
وابســته به نفــت و گاز در کشــور ،از
قدمت و اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
یکی از مواردی که در پتروشــیمیها
و پاالیشــگاهها در ســالهای اخیــر
بهشــدت مورد توجه قرار گرفته ،بحث
بومیســازی قطعات ،فرآیند مهندسی
معکوس و ساخت داخل قطعات است.
مهندســی معکوس و ســاخت داخل
تجهیزات صنعــت نفت و گاز ،با توجه
به افزایش قیمت دالر از نظر اقتصادی
توجیه مناسبی خواهد داشت و در عین
حــال میتواند به چرخه تولید در داخل
کشور کمک شــایانی کند و موجبات
خودکفایی این صنعــت را تا حد قابل
توجهــی بهوجود آورد .مســئله اصلی
در حوزه مهندســی معکوس و ساخت
داخل تجهیزات و قطعات پاالیشــگاه
و پتروشــیمی ،عدم امکان جابهجایی
این قطعات اســت ،به همین دلیل در
بســیاری از موارد میتوان با استفاده از
تجربه شرکتهای توانمند در این حوزه
و ضمن استقرار تیم طراحی و مهندسی
معکــوس مجــرب ،در بــازه زمانــی
مشخص به انجام فرآیند اندازهبرداری،
تهیه نقشــههای دســتی ،الگوسازی
سهبعدی ،شناســایی تلرانسها ،آنالیز
متریال و ســرانجام نظارت بر ساخت
قطعات اقدام کرد.شرکت پاالیش نفت
بندرعباس ،یکی از پاالیشگاههای مهم
و راهبردی بهشــمار میرود که قدمتی
بیش از  ۲۰سال دارد و توانسته با تکیه
بر دانش فنی و بومی ،قطعات مورد نیاز
خود را تأمین کند .در گزارش پیش رو
به بخشــی از اقدامهای انجامشده در
این پاالیشــگاه در زمینه ساخت داخل
میپردازیم.بهمنظور حمایت از ساخت
داخل ،تاکنون بیــش از  ۵هزار قطعه
پاالیشــگاهی با تکیه بــر توان داخلی
در شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس
بومیســازی شــده اســت .حمایت از
توان ســاخت داخل با هــدف اجرای
راهبردهای داخلی این شرکت ،همسو
با سیاســتهای کشــور مبنی بر حفظ
منابع و صیانت از ســرمایههای ملی و
اخذ روشهای مؤثر در مســیر تحقق
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید باهدف
ایجاد بهبــود در فرآیندهای عملیاتی و
اســتمرار تولید اجرا شده است .هاشم
نامور ،مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
بندرعبــاس میگوید :بهمنظور حمایت
از ســاخت و توان داخلــی و همچنین
اســتفاده از امکانــات و ظرفیتهای
پاالیشــگاه ،تاکنون بیــش از  ۵هزار
قلم کاال برای نخســتین بــار و بدون
نقشــه اولیه و با تکیه بر دانش و توان
متخصصان پاالیشگاه نفت بندرعباس
و تولیدکننــدگان داخلــی ســاخته و
استفاده شــده اســت.وی با اشاره به
اینکه بســیاری از اقالم ساختهشــده،
جــزو قطعــات و تجهیــزات مهم و

حیاتــی صنعــت پاالیش نفت اســت
که اســتمرار تولید را تضمین میکند،
ادامه میدهــد« :حمایت از ســاخت
قطعات در داخل کشــور ،صرفهجویی
اقتصادی بــه ارزش بیش از  ۹هزار و
 ۸۷۰میلیارد ریال برای شرکت پاالیش
نفت بندرعباس در پی داشته است».به
گفته مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت
بندرعباس« ،با اقدامهای انجامشده در
زمینه خودکفایی و بومیسازی قطعات،
تنها در ســال  ۱۳۹۸بیش از  ١٤هزار
و  ٣٠قطعه و در نیمه نخســت امسال
نیز  ٣هــزار و  ٩٥٧قطعه با حمایت از
ســازندگان توانمند داخلی ساخته شده
و مورد تأیید قرار گرفته اســت».نامور
میافزایــد« :حمایت از توان ســاخت
داخل ،ســبب جلوگیری از خروج ارز،
قطع وابستگی به خارج از کشور ،تأمین
بهموقع قطعات و کاهش ریســکهای
عملیاتی فرآیند تولید میشــود ،ضمن
آنکه انتقــال و بومیســازی فناوری
و توســعه دانــش فنی ،اشــتغالزایی
بــا حمایــت از شــرکتهای داخلی،
حمایت از شــرکتهای دانشبنیان در
طراحی و ســاخت قطعات و تجهیزات
پاالیشــگاهی و صرفهجویی اقتصادی
را فراهــم میکنــد».وی با اشــاره به
استقرار واحد پشــتیبانی ساخت داخل
در پاالیشــگاه نفــت بندرعباس ادامه
میدهد« :این اقدام با هدف تسریع در
اجرای برنامههای بومیسازی قطعات،
با توجه به حجم ورودی داخلیســازی
در این شرکت انجام شد».
اعتماد به توان متخصصان داخلی

شرکت پاالیش نفت بندرعباس،
بهعنوان یکی از شــرکتهای پیشــرو
در اقتصاد کشــور و فعال در این حوزه،
تــاش میکند با ارائه و به اشــتراک
گذاشــتن موفقیتهای خود بهویژه در
حوزه فرآیندهای تولید ،مدیریت انرژی
و حمایت از ســاخت داخل ،بتواند سهم
خود را در شــکوفایی ایران اســامی
بــا پشــتوانه دانش ایرانــی و همت و
مسئولیتپذیری کارکنان و متخصصان
خود ادا کند .پیشرفت ،توسعه و حرکت
رو به جلــو از الزامهــای صنعت نفت
است ،از این رو شــرکت پاالیش نفت
بندرعبــاس هم با تعریــف پروژههای
متعدد برای دستیابی به تولیدات باکیفیت
با نگاه زیســتمحیطی در تالش است
با اعتماد به تــوان متخصصان داخلی،
بهویژه شرکتهای دانشبنیان ،افزون
بر شــکوفایی اقتصادی ،با بومیسازی
فنــاوری و قطع وابســتگی به خارج از
کشــور ،همگام با سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و جهــش تولید ،موفقیتهای
روزافزونی در حــوزه پاالیش نفت رقم
بزند.از جملــه پروژههــای مهمی که
بــا نگاه ملی در شــرکت پاالیش نفت

بندرعباس در حال پیگیری و اجراست،
پــروژه ارتقــای کیفیــت محصوالت
ســنگین بــا محوریت ســاخت واحد
کک سازی تأخیری اســت که افزون
بر کاهــش میزان نفت کــوره و تولید
فرآوردههــای با ارزش افزوده بیشــتر،
کک مورد نیاز صنایع آلومینیومســازی
را نیز تأمیــن میکند.بهبود فرآیندهای
تولیــد با تأکیــد بر تحقیق و توســعه
( ،)R&Dمدیریــت دانش ،بهســازی،
نوسازی و توســعه توانمندیها همواره
در نگرش و راهبردهای شرکت پاالیش
نفت بندرعباس تبیین شــده و در این
زمینــه ،افزایــش  ۳۰هزار بشــکهای
در ظرفیت پاالیش بــا اجرای طرحی
مبتکرانه و بدون ســرمایهگذاری ،طرح
بهبود کیفیــت و افزایش تولید بنزین و
نفتگاز و دســتیابی به اســتانداردهای
روز دنیــا در تولیــد این دو فــرآورده
مهم ،مدیریت گازهای مشعل با هدف
کاهــش گازهای ارســالی به مشــعل
پاالیشــگاه و پروژه اســتفاده از واحد
غلظتشــکن ،بهعنــوان مکملی برای
واحدهای تقطیر با تغییرات فرآیندی با
موفقیت اجرا و ســبب افزایش ظرفیت
پاالیش این شــرکت شده که نشان از
علم و تخصص مهندســان و کارکنان
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس دارد.
از اهداف کالن شــرکت پاالیش نفت
بندرعبــاس ،میتوان به ارائه توانمندی
صنعتگران و ســازندگان داخلی قطعات
و دســتگاههای مهــم و کاربردی در
صنعت نفت و آشــنایی با پیشرفتها و
دستاوردهای این بخش اشاره کرد .در
این زمینه یکی از سیاستهای شرکت
پاالیش نفت بندرعباس ،حمایت قاطع
از توانمندی و ســاخت داخل است و بر
مبنــای این سیاســت ،تاکنون بیش از
 ۵هزار قلم کاال برای نخســتین بار و
بدون نقشــه اولیه و بــا تکیه بر دانش
متخصصان پاالیشگاه نفت بندرعباس
و همچنین تولیدکنندگان داخلی ساخته
شده اســت.به گفته مدیرعامل شرکت
پاالیش نفت بندرعباس« ،این شرکت
همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
حمایت از ساخت داخل ،همواره تالش
کرده است بهعنوان حامی سازندگان و
تولیدکنندگان داخلی ،وظایف خود را در
ارتقا و گســترش ساخت داخل ایفا کند
و با توسعه اشتغال ،جلوگیری از خروج
ارز از کشور و بومیسازی فناوریهای
روزآمد دنیا ،زمینه رشــد و تعالی کشور
را در شرایط سخت تحریمهای ظالمانه
فراهم آورد».
پیشرفت طراحی پایه محصوالت
سنگین

در ادامه طرحهای توسعهمحور در
شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،پروژه
ارتقــای کیفیت محصوالت ســنگین

پاالیشــگاه ،با محوریت ساخت واحد
کک ســازی تأخیری و کاهش میزان
نفت کوره و تولید فرآوردههای با ارزش
افزوده بیشتر در دستور کار این شرکت
قرار دارد.مدیرعامل شــرکت پاالیش
نفت بندرعباس در این زمینه میگوید:
«مرحلــه مطالعــات فنــی و انتخاب
الگوی پاالیشــی با محوریت ســاخت
واحد ککسازی تأخیری بهطور کامل
انجامشــده و هماکنون ،طراحی پایه و
بنیادین طرح با همکاری پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در حال انجام اســت
کــه  ۴۰درصد پیشــرفت دارد».پروژه
ارتقای کیفیت محصوالت ســنگین ،از
طرحهای مهم شــرکت پاالیش نفت
بندرعبــاس و حتی در ســطح وزارت
نفت اســت که با هــدف کاهش نفت
کــوره و تولید فرآوردههــای با ارزش
افزوده بیشتر و سازگار با محیط زیست،
بهدلیل الزامهــا در کاهش تولید نفت
کــوره ،مصــرف نشــدن در بازارهای
داخلــی و خارجی و قیمــت پایین آن
برای صادرات در حال اجراست.به گفته
وی« ،با توجه به واردات کک اسفنجی
و تولید نشــدن آن در داخل کشــور و
مذاکرات با شرکتهای آلومینیومسازی
و ســازمان ایمیدرو بــرای تولید کک
اســفنجی بهمنظور تأمین نیاز صنایع
آلومینیومســازی ،روند ارتقای کیفیت
فرآوردههای ســنگین با تغییر الگوی
پاالیشــی پیشــین و طراحی الگوی
پاالیشــی جدید بر مبنــای تولید کک
اسفنجی در دســتور کار قرار گرفت تا
کشــور از واردات کک اسفنجی بینیاز
و وابســتگی به خارج از کشور نیز قطع
شود».مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
بندرعبــاس بــا بیان ایــن مطلب که
حفاظــت و صیانت از محیط زیســت،
از دیگر اهداف این طرح ملی اســت،
ادامه میدهد« :بــا بهرهبرداری از این
پروژه ،افزون بر اینکه میزان نفت کوره
تولیدی بــه کمتر از  ۱۰درصد خوراک
پاالیشــگاه خواهد رسید ،میزان گوگرد
آن نیــز حداکثر به یــک درصد وزنی
کاهش مییابد ».مدیرعامل شــرکت
پاالیــش نفــت بندرعباس با اشــاره
به چشــمانداز شــرکت پاالیش نفت
بندرعباس مبنی بر دستیابی به جایگاه
برتر پاالیــش نفت ایران در بهرهوری،
کیفیــت فرآوردههــا و رضایتمنــدی
مشتریان میگوید« :برای اجرای پروژه
ارتقــای کیفیت محصوالت ســنگین،
سه ســال زمان در نظر گرفته شده و
با هماهنگــی و برنامهریزی ،عملیات
اجرایی پروژه با اعتبــار یک میلیارد و
 ۵۰۰میلیون دالر از نیمه ســال ۱۴۰۰
آغاز میشــود».نامور با اشاره به لزوم
طراحی واحدهای کیفیسازی جدید در
این پروژه ادامــه میدهد« :با توجه به

فرآیندهایــی که روی نفت کوره انجام
میشود ،فرآوردههایی نیز تولید میشود
که بهمنظور کیفیسازی آنها ،واحدهای
آســفالتینزدایی با حــال (Solvent
 ،)De-Asphalting Unitتصفیــه
 ،DAOککســازی تأخیــری و کک
کلسینه و واحدهای پاییندستی تصفیه
نفتا ،تصفیه نفت گاز ،تصفیه و تولید گاز
مایع و پروپیلن ،قیرســازی ،هیدروژن
و بازیافــت گوگرد با تکیــه بر توان و
دانش کارشناسان و متخصصان داخلی
در این طرح دیده شــده اســت».وی
میافزاید« :از مهمترین دالیل حرکت
در زمینه توســعه و ســاخت واحدهای
جدید ،بهویژه واحدهای ارتقای کیفیت
محصوالت ســنگین میتــوان به نیاز
بازارهای بینالمللی به ســوخت پاک،
ضــرورت کاهش تولید ســوختهای
با ارزش افــزوده کمتر ،ارتقای کیفیت
فرآوردههای تولیدی ،تولید فرآوردههای
منطبق با استانداردهای روزآمد دنیا به
لحاظ مســائل زیست محیطی و بهبود
عملکرد اقتصادی و ســودآوری بیشتر
اشاره کرد».
صیانت از هوای پاک

یکی دیگر از گامهای مهمی که
شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،همسو
با حمایت از ســاخت داخل و حفاظت
محیط زیست برداشته است ،اجرای فاز
نخست پروژه مدیریت گازهای مشعل
( )FGMاســت که براســاس آن در ۹
ماه نخســت امسال گازهای ارسالی به
مشعلهای پاالیشگاه  ۵۸درصد کاهش
یافت .پروژه مدیریت گازهای مشعل در
دو فاز تعریف شده که فاز نخست پروژه
به شناسایی منابع ارسال گاز به مشعل
و اجرای راهکارهای پیشــگیرانه برای
کاهش مقدار گاز ارســالی به مشــعل
اختصاص دارد و در فاز دوم ،طراحی و
ساخت سامانه بازیافت گازهای ارسالی
به مشــعل اجرایی میشود.مدیرعامل
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در این
باره میگوید« :مقدار گازهای ارســالی
به مشعلهای پاالیشگاه (فلرینگ) در
ســال  ۹۸معادل  ۴۱هــزار و  ۷۸۷تن
بود که با اجرای فاز اول پروژه مدیریت
گازهای مشعل ،در  ۹ماه سال  ۹۹این
میزان به  ۱۳هزار  ۱۶۷تن رســید که
بهصورت میانگین معــادل  ۵۸درصد
کاهش دارد».نامور با اشــاره به اینکه
کاهــش ضایعــات هیدروکربــوری و
کاهش تولیــد و انتشــار آالیندههای
زیســت محیطی از اهــداف مهم این
پروژه اســت ،ادامه میدهد« :با اجرای
فاز نخست افزون بر صرفهجویی انرژی
معادل  ۸۵میلیون مترمکعب نرمال گاز
طبیعی در سال ،از انتشار بیش از ۱۷۰
هزار تن انواع آالینده شامل دیاکسید
کربن ( ،)CO2متان ( ،)CH4اکســید
نیتــرو ( ،)N2Oاکســیدهای گوگــرد
( ،)SOxاکسیدهای نیتروژن (،)NOx
مونوکســید کربــن ( )COو ذرات
معلق ( )SPMجلوگیری میشــود».به
گفته وی« ،با اجــرای این پروژه مهم
افزون بر دستاوردهای زیست محیطی
میتوان به موفقیت شــرکت پاالیش
نفت بندرعباس در کسب جایزه جهانی
انــرژی ( )Energy Globeبهعنــوان
تنها پاالیشــگاه ایرانــی موفق در به
دســت آوردن این افتخار و دســتاورد
بینالمللی در شــرایط سخت و ظالمانه
تحریمها نیز اشــاره کرد».امید است با
تکیه بر توان داخلی و تأمین قطعات و
تجهیزات پاالیشگاه از داخل کشور روز
به روز بر علم و دانش مهندسان کشور
افزوده شــود تا دیگر نیازی به واردات
اقالم مورد نیاز از دیگر کشورها نداشته
باشیم.

بین امللل
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قیمت نفت تا چه سقفی میتواند صعود کند؟
بازبینی قیمت نفت محتاطانه شروع

شده و بعضی از بانکها پیش بینی میکنند
قیمت هر بشکه نفت برنت امسال به ۶۰
دالر میرسد در حالی که سایرین جسورتر
بوده و پیشبینی میکنند شــاخص بازار
جهانی تا مرز  ۶۵دالر در هر بشکه صعود
خواهد کرد.

تا چند ماه پیش بــا توجه به روند
کنــد ســاخت واکســنهای کووید ،۱۹
ادامه مازاد عرضــه نفت و گزارشها از
شناســایی انواع جهــش یافته ویروس
کرونا در نقاط مختلــف جهان و تهدید
آغاز موج جدید شیوع بیماری ،این پیش
بینی هــا کامال خوش بینانه به نظر می
رســیدند.اکنون بانکهــا و معامله گران
درباره قیمت  ۱۰۰دالر هر بشــکه نفت
برنت صحبت میکنند .البته دلیل اصلی
چنین پیشبینی ،افت تولید نفت آمریکا
به دلیل یخبندان بیســابقه تگزاس در
اوایل فوریه اســت .این کاهش حتی از
افت تولید ناشی از شیوع ویروس کرونا
در سال  ۲۰۲۰بزرگتر بود و مدتی طول
خواهد کشید که به طور کامل احیا شود.
با این همه تقاضا در بعضی از بازارهای
مهم بهخصوص در چین به طور مستمر
رو به بهبود اســت .ایــن بهبود تا حدی
احیای تدریجی تقاضا برای نفت در سایر
مصرف کننــدگان بزرگ مانند آمریکا را
جبران کرده و بــه باالتر رفتن قیمتها
کمک میکند .البته برنامههای محرک
مالــی دولتی که در واکنــش به بحران
پاندمــی ،نقدینگی را بــه اقتصادهای
سراسر جهان تزریق کرده اند نیز وجود
دارد .هــزاران میلیارد دالر بــا امید به

کمک به احیای رشد اقتصادی به سوی
شرکتها و مصرف کنندگان سرازیر شده
اســت .یک بار دیگر آمریکا برای تغییر
فضای نفت نقش حیاتی داشــته است.
بازبینــی پیشبینــی قیمــت نفت پس
از پیشــنهاد جو بایــدن ،رئیس جمهور
آمریکا ،برای تصویب بسته کمک مالی
 ۱.۹تریلیون دالری به ســرعت انجام
شد.این بسته همچنان مورد بحث است
و ممکن است کوچکتر از پیشنهاد اولیه
تصویب شود اما آنچه که به نفت مربوط
میشــود ،تاثیر خود را خواهد گذاشت.
بانکهای سرمایه گذاری ،بانک مرکزی
آمریــکا و وزارت خزانــه داری همگی
انتظار احیای اقتصادی سریع تحت تاثیر
این تدابیر محرک مالی را دارند و احیای

ســریع اقتصادی شــامل بهبود تقاضا
برای نفت خواهد بود زیرا افراد بیشتری
ســفر کردن را آغاز می کند.در این بین
ذخایر جهانی نفت رو به کاهش هستند.
تالشهــای اوپک پــاس در کاهش
تولیــد مثمرثمر واقــع و تولیدکنندگان
شــیل آمریکا این بار برای بازگشت به
افزایــش تولید محتاط بوده اند.در چنین
فضایی عجیب نیست که بانک امریکا،
شرکت سوکار تریدینگ و شرکت انرژی
اسپکتس هفته گذشته پیش بینی کردند
قیمت نفت برنت در دو ســال آینده به
 ۱۰۰دالر در هــر بشــکه صعود خواهد
کرد .شــرکت ســکوکار تریدینگ که
شرکت فروش نفت جمهوری آذربایجان
اســت پیش بینی کرد قیمتها با متعادل

شــدن عوامل بنیادین در حال افزایش
هستند و نفت برنت تا تابستان می تواند
تا مرز  ۸۰دالر در هر بشکه صعود کند.
حیال احمدزاده مدیر بازرگانی ســوکار
تریدینگ بــه بلومبرگ گفت :با محدود
ماندن عرضــه ،قیمتها می توانند تا مرز
 ۱۰۰دالر نیــز پیش بروند.آمریتا ســن
از شــرکت انرژی اســپکس به تدابیر
محرک اقتصادی به عنوان دلیل اصلی
پیشبینــی افزایش قیمت اشــاره کرد
وگفت :مــا همواره قیمــت  ۸۰دالر یا
باالتر نفت در سال  ۲۰۲۰را پیش بینی
می کردیم و شاید این قیمت با توجه به
نقدینگی که در حال حاضر در سیســتم
مالی وجود دارد ۱۰۰ ،دالر باشــد .البته
انتظارات برای بهبود تقاضا برای نفت در

خارج از چین هنوز تحقق پیدا نکرده اند
و مســئله عرضه بیشتر نفت در آینده از
سوی عربستان سعودی و شاید روسیه و
احتماال ایران وجود دارد .با پایین ماندن
تولیــد نفت آمریکا این مســئله ممکن
است فورا روی قیمتها تأثیر نگذارد اما
چند میلیون بشــکه در روز تولید بیشتر
مطمئنا قیمتها را تا حدودی تحت فشار
قرار خواهــد داد .همچنین وزیران گروه
اوپک پالس هفته جاری درباره ســطح
تولید نفت پــس از مارس تصمیمگیری
میکننــد و احتمــاال کاهــش تولیــد
داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز نفت
از سوی عربستان سعودی دیگر پس از
مــارس ادامه پیدا نخواهــد کرد .با این
حال اگر درباره افزایــش تولید موافقت
شــود ،این افزایش مالیــم و به میزان
 ۵۰۰هزار بشکه در روز خواهد بود .این
همان میزان افزایش تولیدی اســت که
اوپــکپالس در ژانویه بــا آن موافقت
کــرد و محدودیت عرضه خود را به ۷.۲
میلیــون بشــکه در روز  -بدون در نظر
گرفتن کاهش تولید یک جانبه عربستان
سعودی -رساند.بر اساس گزارش اویل
پرایس ،این بدان معناســت که از آوریل
گــروه اوپک پالس ممکن اســت ۱.۵
میلیون بشکه در روز نفت بیشتری تولید
کند و این شامل بازگشت به نفت ایران
به بــازار نخواهد بود .این امر مطمئنا در
انتظارات قیمت کوتاه مدت تاثیر خواهد
گذاشت اما تا ســال آینده تاثیر سرمایه
گذاری اندک در تولیــد جدید واضحتر
خواهد شد و باعث میشود قیمتها باالتر
بروند.

به باور مدیران حوزه جهانی انرژی؛

روند تقاضای نفت افزایشی خواهد بود

تهیه و تنظیم :پریسا بطنی

آینده قیمتی طالی سیاه چه خواهد
بود؟ مدیــران صنعت جهانــی انرژی در
پاسخ به این ســوال مهم اعتقاد دارند که
تقاضای نفــت با وجود تأکیــد بر انتقال
بهســوی انرژیهای تجدیدپذیر همچنان
روندی افزایشی خواهد داشت.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز از
نیویورک ،جان هس ،مدیر اجرایی شرکت
آمــردا هس در کنفرانس ســاالنه انرژی
ســراویک ( )CeraWeekگفت :انتظار
میرود تقاضای نفــت در یک دهه آینده
افزایش یابد و ســوختهای فســیلی با
وجود توجه به باال بردن سهم انرژیهای
تجدیدپذیــر ،همچنان بخشــی مهم از
ســبد انرژی جهان را بــه خود اختصاص
میدهند.در بزرگترین گردهمایی مدیران
برجســته بخش انرژی ،ســرمایهگذاران
و سیاســتمداران سراســر جهان امسال
موضوع تغییرات آبوهوایی و سوختهای
تجدیدپذیر در مرکز توجه شــرکتهای
نفتی قرار دارد که تالش میکنند تمرکز
فعالیتهای خود را تغییر دهند ،زیرا صنعت
ســوختهای فســیلی پس از همهگیری
ویروس کرونا و در پی آن تضعیف تقاضا

و از بیــن رفتن هزاران شــغل ،متحمل
آسیب زیادی شده است.هس تصریح کرد:
فکــر نمیکنیم که زمان اوج و افول نفت
نزدیک باشــد و در  ۱۰سال آینده شاهد
رشد تقاضای نفت خواهیم بود.وی با بیان
اینکه برای حمایت از ســرمایهگذاریها
قیمتهــا باید افزایش یابــد ،اظهار کرد:
به انــدازه کافی برای تولیــد نفت و گاز
سرمایهگذاری نمیکنیم.لورنزو سیمونلی،
مدیرعامل بیکرهیوز نیــز در این رویداد
انرژی اعالم کــرد :صنعت انرژی پس از
پشت سر گذاشتن یک ســال از بدترین
ســالهای تاریخ معاصر ،رونــد بهبود را
آغاز کرده است.وی افزود :وقتی به معادله
عرضه و تقاضا نــگاه میکنیم ،میبینیم
بازار در ســال  ۲۰۲۱متوازنتر و در سال
 ۲۰۲۲بهطــور کامل احیا میشــود.خوزه
جان ایماز ،مدیرعامل شــرکت اسپانیایی
رپســول نیــز تصریح کرد :بــه اینکه در
صنعت نفت و گاز فعالیت میکنم افتخار
میکنــم.وی افزود :در ســالهای آینده
به نفت و گاز نیاز خواهیم داشــت.مینارد
هولت مدیرعامل ،بانک ســرمایهگذاری
تودور نیز در نشستی از این رویداد گفت:
تأکید بر ســرمایهگذاریهای تجدیدپذیر

میتواند سبب جهش قیمت نفت شود.
برآورد نفت  ۸۰دالری در ۲۰۲۱
در همین حال ،ســوکار برآورد کرد
که قیمــت نفت در ســال  ۲۰۲۱به ۸۰
دالر برای هر بشــکه میرسد.به گزارش
خبرگزاری بلومبرگ ،شرکت دولتی نفت
آذربایجــان (ســوکار) پیشبینی کرد که
امســال قیمت نفت به  ۸۰دالر برای هر
بشکه میرسد ،زیرا تقاضا دوباره افزایش
مییابــد و تولیدکننــدگان نمیتواننــد
بالفاصله با عرضه کافی پاســخگوی آن

باشند.هیال احمدزاده ،مدیر ارشد بازرگانی
سوکار در این باره گفت :ذخیرهسازیهای
مــازاد نفت کــه ســال  ۲۰۲۰و در پی
همهگیــری ویروس کرونا ایجاد شــد تا
تابســتان بهطور کامل کاهــش مییابد.
این در حالی است که افزایش سرسامآور
قیمتهای فوالد مورد استفاده در لولهها،
چاهها و اتصاالت و هزینه باالی سرمایه
بــرای تولیدکنندگان با وجود بهبود تقاضا
ســبب محدود شــدن قابل توجه عرضه
ازســوی صنعت تضعیفشده میشود.وی

در گفتوگویی تصریح کرد :جای تعجب
نخواهد بود که قیمت نفت در تابستان یا
پیش از پایان سال جاری میالدی به ۸۰
دالر برای هر بشکه و پیش از پایان سال
یا در  ۱۸تا  ۲۴مــاه آینده به باالی ۱۰۰
دالر برای هر بشــکه برسد.سوکار با این
برآورد افزایش قیمت نفت و فرآوردههای
نفتی ،به رقیب خود یعنی شــرکت بزرگ
تجارت کاالی ترافیگورا پیوست.احمدزاده
افزود :سوکار تاکنون قمدار نفتی را که در
زمان بحران کرونا ذخیرهسازی کرده بود
(یعنی حدود  ۱۵میلیون بشــکه) فروخته
است.مدیر ارشــد بازرگانی سوکار اظهار
کرد که انتظار دارد ســازمان کشورهای
صادرکننــده نفت (اوپــک) و متحدانش
(ائتــاف اوپــک پالس) کاهــش تولید
نفت خود را تســهیل کنند و بهزودی به
ظرفیــت کامــل عرضه نفت خــام خود
بازگردد.احمدزاده تصریــح کرد :حتی در
این صورت هم عرضه نفت کافی نخواهد
بــود.وی گفت :این نگرانی وجود دارد که
حتی با بازگشت تولید عربستان و تگزاس
در  ۱۲ماه آینــده با کمبود عرضه روبهرو
شویم ،این مســئله قیمت را بسیار سریع
باال میبرد.

آمریکا تحریمهای پروژه گازی نورد استریم ۲-را بررسی میکند
ایـاالت متحـده آمریـکا ادامـه
فعالیـت پروژه سـاخت خـط لولـه انتقال
گاز نـورد اسـتریم ۲-و تحریمهای آن را
بررسـی میکنـد.

بـه گـزارش خبرگـزاری پلتـس،
تالشهـای دیپلماتیـک برای دسـتیابی
بـه مصالحـه دربـاره پـروژه جنجالـی
نـورد اسـتریم ۲-در حالـی ادامـه دارد

کـه ایـاالت متحـده هنـوز تحریمهـا
علیـه شـرکتهای درگیـر در تکمیـل
ایـن خـط لولـه انتقـال گاز روسـیه بـه
آلمـان را آغـاز نکـرده و آمـاده اجـرای
ایـن تحریمهاسـت.جن سـکی ،دبیـر
مطبوعاتـی کاخ سـفید اواخـر روز ۱۶
فوریـه ( ۲۸بهمنمـاه) گفتـه بـود کـه
واشـنگتن بـا متحـدان خـود دربـاره

اسـتفاده از تحریمهـا همـکاری میکند.
وی گفـت :فعالیتهـای مربـوط بـه
تکمیـل یـا تأییـد ایـن خـط لولـه را زیر
نظـر داریم.سـکی افـزود :اگـر چنیـن
اقدامـی انجـام شـود ،اجرایـی کـردن
تحریمهـا را بررسـی میکینـم ،نکتـه
مهـم ایـن اسـت کـه تحریمهـا تنهـا
یکـی از ابزارهـای مهـم بـرای تأمیـن

امنیـت انـرژی هسـتند ،همـه ایـن
اقدامهـا را بـا مشـارکت متحـدان و
شـریکان خود انجـام خواهیـم داد.حدود
 ۱۵۰کیلومتـر از لولهگـذاری پـروژه
انتقـال گاز نورد اسـتریم  ۲-در آبهای
دانمـارک و آلمـان باقـی مانـده ،این در
حالـی اسـت کـه تهدیـد تحریمهـای
ایـاالت متحـده علیه شـرکتهای فعال

در اجـرای ایـن خـط لولـه سـبب تأخیر
طوالنـی در تکمیـل آن شـده اسـت.در
صـورت تکمیـل ایـن خـط لولـه ،نیـاز
گاز پـروم بـه اسـتفاده از مسـیر ترانزیت
اوکرایـن برای انتقال سـاالنه  ۵۵میلیارد
مترمکعـب گاز روسـیه به اروپـا برطرف
میشـود ،دولـت کییـف به درآمـد این
مسـیر ترانزیتـی وابسـته اسـت.
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اخبار
هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره
افزایش انتشار گازهای کربنی

آژانـس بینالمللـی انـرژی ( )IEAهشـدار داد هـر چنـد

کشـورهای بـزرگ اقتصـادی برای نجـات از محدودیتهـای کرونا
و رونـق دوبـاره اقتصـاد خود تلاش میکننـد ،اما جهـان تنها چند
مـاه فرصـت دارد مانـع افزایش انتشـار گازهـای کربنی بـه میزان
دوران پیـش از کرونا شـود.

آمـار جدیـد دیدهبـان جهانـی انرژی نشـان میدهد انتشـار
گازهـای ناشـی از سـوخت فسـیلی در نیمـه دوم سـال ۲۰۲۰
میلادی افزایـش یکنواختـی داشـته اسـت ،بهطـوری کـه تـا
دسـامبر ( ۲۰۲۰آذر و دیمـاه) انتشـار گازهـای کربنـی  ۲درصد
بیشـتر از دسـامبر پارسـال بوده است.بازگشـت به افزایش انتشـار
گازهـای کربنـی تنهـا چنـد ماه پـس از کاهش گسـترده انتشـار
چنیـن گازهایـی در نتیجـه همهگیـری کرونا کـه از زمـان پایان
جنـگ جهانی دوم بیسـابقه بوده ،بـروز کرده اسـت.فاتح بیرول،
مدیـر اجرایـی آژانـس بینالمللـی انـرژی گفـت :اگـر در چند ماه
آینـده دولتهـا سیاسـتهای درسـتی را در بخـش انرژیهـای
پـاک اتخـاذ و اجـرا نکنند ،ممکن اسـت طبق معمـول به تجارت
بـا تمرکـز کربنـی بازگردیـم کـه این موضـوع در مغایـرت کامل
بـا تعهدهـای بلندپروازانـه چنـد دولـت بـرای حرکـت در مسـیر
مخالـف آن اسـت.آژانس بینالمللـی انـرژی یکـی از چنـد گروه
یـا نهـادی اسـت کـه از دولتهـا خواسـته در بسـتههای محرک
اقتصـادی خـود در بحـران کرونـا طرحهایـی را برای اسـتفاده از
سیاسـتهای انـرژی سـبز اجـرا کننـد .بـا ایـن حـال ،تحقیقات
روزنامـه گاردیـن فاش کرده که تنهـا تعداد اندکی از کشـورهای
بـزرگ جهـان در تالش برای کاسـتن از سـوختهای فسـیلی و
اسـتفاده از دیگـر منابـع انـرژی مانند انـرژی تجدیدشـدنی برای
تولیـد بـرق ،وسـایل نقلیـه الکتریکـی و بهینهسـازی مصـرف
انـرژی ،منابـع کافـی اختصـاص دادهاند.ایـن گـزارش بیـان
میکنـد کشـورهایی ماننـد چین ،هنـد ،آمریکا و برزیـل کمترین
کمـک را بـه اقدامهـای محـرک اقتصـادی سـبز کردهانـد و در
نیمـه دوم سـال گذشـته میلادی کـه فعالیتهـای اقتصـادی
ازسـر گرفته شـده اسـت سـبب افزایـش انتشـار گازهـای کربنی
شـدهاند.چین نخسـتین اقتصـاد بزرگـی بـود کـه از همهگیـری
رهـا شـد و محدودیتهـا را برداشـت و تنهـا اقتصـاد بزرگـی
بـود کـه پارسـال رشـد داشـت و این موضوع سـبب شـد انتشـار
گازهـای کربنـی در ایـن کشـور در دسـامبر  ۲۰۲۰در مقایسـه با
دسـامبر  ۲۰۱۹میلادی  ۷درصـد افزایـش یابـد ،امـا در فوریـه
(بهمـن) پارسـال سـطح گازهـای کربنـی ایـن کشـور  ۱۲درصد
کمتر از سـال  ۲۰۱۹بود .بهطور کلی در کل سـال  ۲۰۲۰انتشـار
گازهـای کربنـی در چیـن  ۰.۸درصـد باالتر از سـال  ۲۰۱۹بوده
اسـت.در هنـد و برزیل انتشـار گازهـای کربنی در دسـامبر ۲۰۲۰
میالدی سـه درصد نسـبت به پایان سـال  ۲۰۱۹افزایش داشـت
کـه افزایـش چشـمگیری را نسـبت بـه دوران محدودیتهـای
کرونایـی در آوریـل سـال ( ۲۰۲۰فروردین  )۱۳۹۸نشـان میداد.
در مـاه آوریـل  ۲۰۲۰انتشـار گاز دیاکسـید کربـن در هنـد
 ۴۱درصـد و در برزیـل  ۲۳درصـد کمتـر از سـال پیـش از آن
( )۲۰۱۹بـود.در اتحادیـه اروپـا در مـاه آوریـل ( ۲۰۲۰روزهـای
اعمـال سـخت محدودیتهـای کرونایی) انتشـار گاز دیاکسـید
کربـن  ۲۲درصـد زیـر سـطح  ۲۰۱۹بود و در ماه دسـامبر انتشـار
ایـن گازهـا همچنـان پنـج درصـد کمتـر از پارسـال بود کـه این
موضـوع تـا انـدازهای بهدلیـل تـداوم محدودیتهـای کرونایـی
بهمنظـور مهـار کوویـد ۱۹-و ویـروس جهشیافتـه بود.بیـرول
گفـت :بـرای جلوگیـری از بازگشـت بـه سـطوح باالتـر انتشـار
گازیهـای کربنـی حتی به سـطح پیـش از دوران کرونا «چندان
دیـر نیسـت» ،اما ایـن یک وظیفـه مهم اسـت و دولتهای همه
کشـورها بهویـژه اقتصادهـای بزرگـی ماننـد آمریکا ،چیـن ،هند،
اروپـا و ژاپـن بایـد سیاسـتهای انـرژی پـاک را در بسـتههای
احیـای اقتصـادی خـود لحـاظ کنند.

عرضه بلندمدت الانجی روسیه به چین

روسـیه قـراردادی بلندمـدت بـرای عرضـه گاز طبیعـی

مایعشـده بـه چیـن امضـا کـرد.

بـه گـزارش خبرگـزاری راشـا تـودی ،شـرکت نواتـک،
بزرگتریـن تولیدکننـده مسـتقل گاز روسـیه ،با یکی از شـریکان
چینـی خـود قـراردادی بلندمـدت بـرای عرضـه گاز طبیعـی
مایعشـده (الانجـی) امضـا کـرده اسـت تـا حضـور خـود را در
منطقـه رو بـه رشـد آسیا-اقیانوسـیه گسـترش دهد.بـر اسـاس
قـراردادی کـه نواتـک بـا شـرکت چینـی گـروه شـنرجی امضـا
کـرده اسـت ،ایـن شـرکت روس در مـدت  ۱۵سـال بیـش از ۳
میلیـون تـن گاز طبیعـی مایـع را بـه پایانههای چین میفرسـتد.
لئونید میخلسـتون ،مدیرعامل شـرکت نواتـک در بیانیهای اعالم
کـرد :راهبـرد تجاری الانجی ما تنوع بخشـیدن به مشـتریانمان
و هـدف قـرار دادن مصرفکنندگان در منطقه رو به رشـد آسـیا-
اقیانوسـیه اسـت .بازار چین از مناطق کلیـدی در راهبرد بازاریابی
الانجـی ماسـت و قصـد داریـم عرضه ایـن محصـول را به این
کشـور بیـش از پیـش افزایـش دهیم«.آرکتیـک الانجـی »۲
دومیـن پـروژه بـزرگ الانجـی روسـیه در قطـب شـمال اسـت
کـه شـامل سـاخت سـه بخـش مایعسـازی گاز بـا ظرفیـت
مجمـوع سـاالنه  ۱۹میلیـون و  ۸۰۰هـزار تـن میشـود .ایـن
پـروژه توانسـته چنـد سـرمایهگذار خارجـی از جمله شـرکتهای
سیاناواوسـی و سیانپیسـی چیـن ،شـرکت توتـال فرانسـه
و کنسرسـیومی از شـرکت میتسـوئی و جاگمـک ژاپـن را جـذب
کنـد .سـهم هرکـدام از این شـرکتها در ایـن پـروژه  ۱۰درصد
است.
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چهاردهمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پالس برگزار شد؛

معرفی کتاب
«تحلیل کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران»

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران « »NPCدر دی ماه  ۱۳۹۹برای دومین
ســال متوالی اقــدام به انجــام کاری بدیع،
ِ
نوآورانه ،شــجاعانه و حقیقت ًا مورد نیاز صنعت
پتروشــیمی ایران « »IPIنموده است .در واقع
این کار ارزشــمند نوعی شفافسازی در ارائه
اَبَرداده ها و مگاترندهای ملی و در دســترس
گذاشــتن این اطالعاتِ غنــی و زی قیمت
برای تمامی مجموعه های فنی مهندســی،
ســرمایهگذاری ،امکان سنجی ،خط و مشی
گذاران و برنامهریزان باالدستی میان دستی و
زنجیره تکمیلی صنایع پتروشیمی ایران می باشد .آنچه در این کتاب آمده شامل دو
بخش اساســی است :بخش نخست اطالعات ،جداول ،نمودارها ،گرافها و پاره ای از
توضیحات تکمیلی است که از متن کتاب سال پتروشیمی ایران برگرفته شده است
بنابراین در سراسر این نوشتار یک بار و برای همیشه بیان می کنیم که تمامی داده
ها از متن کتاب فوق الذکر می باشــد که به نوبه خود ســند رسمی در حوزه اعداد و
ارقام صنعت پتروشیمی ایران است.اما بخش دوم که در حقیقت حاصل ارزش افزوده
و تولی ِد اَبَر داده ها و تفسیر آنها می باشد ،تحلیلی عمیق ،وثیق ،ارگانیک ،سیستمی،
یکپارچه و به هم پیوسته است که توسط آقای محمدطاهر کرمانی کارشناس رسمی
پتروشیمی و آقای مجید مقدم دیمه کارشناس ارشد و پتروشیمی ارائه شده تا فرصتی
پیشــرفت متوازن صنعت پتروشیمی ایران « »IPIفراهم
بهتر برای رشــد ،توسعه و
ِ
آورد و همچنین زمینهای برای پیشــرفت و توسعه صنعتی ایران از طریق توسعه ی
زنجیره صنایع تکمیلی پتروشــیمی ایران به وجود آورد و برای همیشه ما را از شر و
خام فروشی نفت نجات دهد.مطالعه ی این کتاب برای تمامی مقامات ملی ،اعضای
محترم کمیسیون های صنایع و انرژی مجلس شــورای اسالمی ،شورای معاونین
وزارت نفت ،محققین مرکز پژوهش های مجلس و هر فر ِد فعال در عرصه ی صنعت
پتروشیمی ،پترو پاالیش ،گاز ،نفت و دیگر انواع صنایع فرآیندی توصیه می گردد.این
محققین کشو ِر عزی ِز ما ایران چه ذکر نامشان در
اثر به لطف خدا و به ه ّم ِت تن از
ِ
باال گذشت ،به سرمنزل مقصود رسیده است«.برگرفته شده از پیشگفتار کتاب»این
کتاب توسط انتشارات برهان نور به آدرس الکترونیکی  www.bnbook.irو با حمایت
مادی و معنوی موسسه مطالعاتی و مشاوره مدیریتی ُمجانب به زیور طبع آراسته شده
اســت.مقامات ،مدیران ،صنعت مردان ،دانشگاهیان ،پژوهش گران ،دانشجویان و
دیگر عالقه مندان به موضوعاتِ حیاتی حوزه ی مبانی تئوری و اصول عملی تجلی
اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران مقاومتی می توانند با مراجعه به
سایت الکترونیکی انتشارات ،نسبت به پیش خری ِد کاغذی با تخفیف  ۲۰درصدی یا
خرید نسخه ی الکترونیکی آن با  ۵۰درصد تخفیف ،به صورت فایل  pdfاقدام نمایند.
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نشانی اینترنتی:

وزیران نفــت و انرژی اوپک پالس

تولیدکنونی ۱۸عضواوپکپالس
در آوریل ۲۰۲۱ثابت میماند

ضمن اجماع بر ســر تــداوم روند کنونی
کاهــش تولیــد اعضای ایــن ائتالف ،با
مجموع افزایــش تولید روزانه  ۱۵۰هزار
بشکهای روسیه و قزاقستان در ماه آوریل
موافقت کردند.

 ۲۳تولیدکننــده عضــو و غیرعضو
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت
ک پــاس روز
(اوپــک) موســوم به اوپ 
پنجشنبه ۱۴ ،اســفندماه در چهاردهمین
نشســت وزیران نفت و انرژی این ائتالف
از طریق ویدئوکنفرانس ضمن مســتثنی
کردن روسیه و قزاقستان همانند ماههای
فوریه و مارس ،با تداوم رقم کنونی کاهش
تولید موافقت کردند .روسیه و قزاقستان در
نشســت این مجوز را گرفتند که مجموع
تولید روزانه خــود را در ماه آوریل ۲۰۲۱
روزانه  ۱۵۰هزار بشکه افزایش دهند ،سهم
روســیه از این مقدار افزایش تولید روزانه
 ۱۳۰هزار بشکه و سهم قزاقستان  ۲۰هزار
بشــکه در روز خواهد بود.با این تصمیم،
مقدار کاهــش تولید اعضای اوپک پالس
بر مبنــای رقم کاهش تولیــد ماه مارس
ســال  ۲۰۲۱میالدی ،در ماه آوریل به ۶
میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه در روز میرسد.
عربســتان همچنان به کاهش داوطلبانه
روزانه یک میلیون بشــکهای خود در ماه
آوریل ادامه میدهد.اعضای اوپک پالس
همچنین در این نشســت تصمیم گرفتند
نشســت وزارتی ماه آوریــل این ائتالف

روز نخســت همین ماه ( ۱۲فروردینماه
 )۱۴۰۰و نشست کمیته وزارتی نظارت بر
توافق کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک
پالس ( ۳۱ )JMMCمارس امســال (۱۱
فروردینماه  )۱۴۰۰برای بررسی تازهترین
تحوالت برگزار شود.
زنگنه :نشست خوبی بود؛ بازار باثبات
است

وزیــر نفــت پــس از پایــان

چهاردهمین نشســت وزیــران نفت و
انرژی اوپکپالس ،بــا مثبت ارزیابی
کردن این نشســت ،گفت :وضع بازار
هماکنــون باثبات اســت.بیژن زنگنه
شامگاه پنجشنبه ( ۱۴اسفندماه) پس از
پایان چهاردهمین نشست وزرای نفت
و انرژی کشــورهای عضو و غیرعضو
اوپــک که به صــورت ویدئوکنفرانس
برگــزار شــد ،گفت :امروز نســبت به

جلســات قبل کــه معمــوال طوالنی
میشد ،نشســت خوبی برگزار شد.وی
افــزود :تصمیم اصلی ایــن بود که در
عمل روســیه و قزاقســتان در آوریل
روزانه  ۱۵۰هزار بشــکه به تولید خود
میافزاید و نشست بعدی اوپکپالس
نیز یکــم آوریل ( ۱۲اردیبهشــتماه)
برگزار میشود.زنگنه گفت :وی یادآور
شد :بازار اکنون باثبات است.

جمعبندی مطلوب اوپکپالس برای
تولید نفت در آوریل

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک
هم نشست اوپکپالس را مطلوب خواند
و گفت :براســاس تصمیم این نشست،
روزانه یک میلیون بشکهای که عربستان
به صــورت داوطلبانه تنها برای فوریه و
مارس کاهش داده بود ،برای ماه آوریل
نیز ادامه مییابد .امیرحســین زمانینیا
پس از چهاردهمین نشست وزیران نفت
و انــرژی اوپکپالس ،درباره نتیجه این
نشست اظهار کرد :براساس این نشست،
بــه جای اضافه تولید  ۵۰۰هزار بشــکه
نفت در ماه آوریل ،فقط  ۱۳۰هزار بشکه
برای روسیه و  ۲۰هزار بشکه نفت برای
قزاقستان افزوده میشــود و  ۳۵۰هزار
بشــکه دیگر اضافه نمیشــود و تولید
تثبیت میشود که جمعبندی خوبی برای
ماه آوریل اســت.وی بــه یکی از نکات
مهم این نشست اشاره کرد و افزود :برای
ماه مه ،دوباره در یکم ماه آوریل نشست
برگزار میشــود که تصمیم گرفته شود
تولید برای ماه مه افزایش یابد یا تثبیت
شود.نماینده ایران در هیئت عامل اوپک
ادامه داد :یک نکته مهم دیگر این است
که یک میلیون بشــکهای که عربستان
به صــورت داوطلبانه فقط برای فوریه و
مارس کاهش داده بود ،برای ماه آوریل
نیز ادامه خواهد داشت.

