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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

تاثیر قرارداد ۲۵ساله با چین
در صنعت نفت
دانش نفت بررسی می کند؛

قطعا قرارداد  ۲۵ساله ایران با چین تاثیر زیادی بر شرایط دو کشور دارد ،از طرفی موجب افزایش تولید و صادرات انرژی
ایران خواهد شد و از طرف دیگر موجب ایجاد امنیت انرژی برای چین میشود که نیاز روز افزون به انرژی دارد

مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي پااليش و پخش مطرح كرد؛

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد:

صرفه جويي
پیشرفت  ۸۰درصدی
هزينه درپي ايجاد
طرح ملی
سرويسهاي مجازي
انتقال نفت خام
آموزشي براي كاركنان
گوره-جاسک
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عملکرد مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش در سال 99
تشریح شد؛

اجرای موفق طرح
طبقه بندی مشاغل برای
حدود  17هزار نفر از
نیروهای پیمانکاری
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تحلیل
گفتمان

شنبه  14فروردین ماه 1400
شماره 762
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رئیس جمهوری اعالم کرد:

اخبار نفت

صادرات توأمان نفت ایران از خلیج فارس
و دریای عمان در ۱۴۰۰

استقبال اوپک از ابتکار تازه عربستان

اوپک از ابتکارهای نو عربستان در حوزه زیست محیطی استقبال کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه ســازمان کشورهای صادر
کننده نفت (اوپک) ،این سازمان از دو طرح نو عربستان که هدف آنها کاهش
انتشار گازهای گلخانهای و کاهش آثار مخرب زیست محیطی منطقه است
استقبال کرد.محمد سانوســی بارکیندو ،دبیرکل اوپک ،یادآور شد« :طرح
سبز سعودی» و «طرح سبز خاورمیانه» سهم مهمی در تالشهای جهانی
ما برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی دارند.اوپک و کشــورهای عضو آن
فراتر از تعهدشان به ثبات پایدار بازار نفت ،با راه حلهایی فراگیر برای حل
مسائل جهانی ،از جمله توسعه پایدار ،ابتکارهای زیست محیطی و تغییرات
آب و هوایی و ریشه کن کردن فقر انرژی ارتباط تنگاتنگی دارند.عبدالعزیر
بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی این دو ابتکار زیست محیطی را در ۲۷
مارس (هفتم فروردینماه) معرفی کرد .ریاض اعالم کرده اســت که برای
انتقال دانش و به اشــتراک گذاشــتن تجربیات خود با شریکان منطقهای
این کشور  -که بسیاری از آنها کشورهای عضو اوپک هستند  -همکاری
خواهد کرد.اوپک و صنعت نفت و گاز باید بخشــی از راه حل تغییرات آب
و هوا باشــند .آنها دارای منابع و تخصصی حیاتی هســتند که میتوانند به
فراهم کردن آیندهای بدون کربن در جهان کمک کنند.

چاه شماره  ۹میدان نفتی سعادتآباد
تولیدی شد

در مســیر اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران ،چاه شــماره  ۹سعادتآباد در اســتان فارس پس از
عملیات حفاری و تکمیل چاه با استفاده از تجهیزات سرچاهی ساخت داخل با
دبی تولید حدود  ۷۰۰بشکه در روز عملیاتی شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی نفت
ایران ،پرویز صالحوند ،مجری طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت ســه
میدان این شــرکت در اینباره توضیح داد :عمق حفاری چاه  ۹سعادتآباد
ســه هزار و  ۱۳۳متر اســت که حفاری آن پارســال ازسوی یک شرکت
ایرانی آغاز و با بهکارگیری تجهیزات ســاخت داخل در مدت  ۶ماه تولیدی
شــد.وی با بیان اینکه عملیات حفاری دو حلقه چاه جدید و یک حلقه چاه
تعمیری در این میدان در دســتور کار اســت ،افزود :با تولیدی شــدن چاه
شــماره  ۹این میدان ،عملیات حفاری چاه شماره  ۱۰نیز بهمنماه تکمیل
شــد و پیشبینی میشــود این چاه هم تا خرداد  ۱۴۰۰در مدار تولید قرار
گیرد .تعمیر چاه شــماره  ۶این میدان نیز آغاز شده است.صالحوند با بیان
اینکه نفت اســتحصال شده از چاههای میدان سعادتآباد ،پس از فرآورش
از طریق خطوط لوله به پاالیشــگاه شیراز انتقال مییابد ،یادآور شد :میدان
نفتی ســعادتآباد در استان فارس و در حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی از شــرکتهای تابعه نفت مناطق مرکزی ایران
قرار دارد که از سال  ۱۳۹۱مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.شرکت نفت
مناطق مرکزی ایــران در اجرای طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت،
پروژههای نفتشــهر ،دانان و سعادتآباد را در استانهای کرمانشاه ،ایالم
و فارس در حال اجرا دارد.

تحقق فراتر از برنامه تولید نفت و گاز مارون در
سال ۹۹

مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز مــارون از تحقق ۱۰۴.۵

درصدی تولید نفت خام این شرکت در ســال  ۹۹خبر داد و این دستاورد را
نتیجه اتکا به توان داخلی و دانش بومی دانست.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز
مارون ،حمیــد کاویان گفت :خوشــبختانه با انجام عملیــات تکمیلی بر
چاههای توســعهای ،تعمیری و ترمیمی ،در مجموع حدود  ۱۰۰هزار بشکه
به مقدار تولید افزوده شد که دستیابی به برآیند تولید  +۴.۳هزار بشکه را تا
پایان سال  ۹۹فراهم کرد.وی به بخشهای دیگر تولید شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مارون اشــاره کرد و افزود :تا پایان بهمنماه  ،۹۹تولید گاز غنی
را به مقدار  ۱۰۱درصد و تولید نفتا را تا  ۱۰۲.۵درصد محقق کردیم که در
مجموع یک سال تولیدی خوب سپری شد و این مهم میسر نمیشد جز با
همت ،تعهد و تالشهای بیوقفه سرمایه انسانی شرکت ،سازندگان داخلی
و شرکتهای دانشبنیان داخلی.

آمادهسازی ناوگان؛
اولویت نفت خزر در ۱۴۰۰

رئیس هیئتمدیره شــرکت نفت خزر ،آمادهســازی ناوگان دریایی را
اولویت اصلی این شرکت در سال  ۱۴۰۰عنوان کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت خزر ،سیدعماد حسینی
در آخرین نشست هیئتمدیره این شرکت در سال  ،۹۹با اشاره به ضرورت
توسعه فعالیتهای اکتشافی در دریای خزر و استانهای شمالی کشور گفت:
توسعه و پیشرفت در بخش نفت و گاز دریای خزر و استانهای شمالی ،هم
از منظر ملی و منطقهای و هم از بعد اقتصادی برای کشور اهمیت ویژهای
دارد.وی ضمــن قدردانی از مدیریت و همه کارکنان شــرکت نفت خزر به
خاطر اقدامات انجام شــده با توجه به همه مشــکالت و تنگناهای موجود
در ســال  ۹۹افزود :باید با رعایت همه مالحظات ،فعالیتهای اکتشافی در
خزر به عنوان یک پروژه راهبردی ملی با پیگیری و جدیت دنبال شود که
در این راســتا تالشهای خوبی در سال  ۹۹صورت گرفته است و در حال
پیگیری و اخذ مصوباتی از شرکت ملی نفت ایران برای آغاز مجدد حفاری
اکتشــافی در ســاختارهای اولویتدار حوضه جنوبی دریای خزر هستیم.
حسینی ادامه داد :باید به سمت حفاری اکتشافی و توسعهای در بلوکهای
شناسایی شــده قدم برداریم و در این راستا گسترش همکاریها و پیشبرد
مذاکرات ســازنده با شــرکتهای داخلی و خارجی فعال در صنعت نفت از
عوامل مهــم تغییر فضای کاری حاکم بر نفت خــزر و اجرای پروژههای
عملیاتی حوضه جنوبی دریای خزر اســت.رئیس هیئتمدیره شرکت نفت
خزر با اشــاره به برنامهریزی برای اجرای پروژههای تکمیلی شرکت نفت
خــزر گفت :طرح و برنامههای مختلفی در هیئتمدیره شــرکت نفت خزر
مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از برنامههای عملیاتی اولویتدار در
ســال جدید که به مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز
ارائه شــده است ،طرح تولید زودهنگام چاههای اکتشافی در حوضه جنوبی
دریای خزر است.

رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه
صادرات نفــت ایران از امســال به بعد
توأمــان از خلیج فــارس و دریای عمان
انجام میشــود ،تاکید کــرد :آنهایی که
اهل سیاســت ،راهبرد و مســائل امنیت
ملی هستند میدانند که معنای این حرف
چیست و تا چه حد طرح انتقال نفت خام
گوره  -جاسک مهم است.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری،
دکتــر حســن روحانی روز پنجشــنبه،
پنجــم فرودینمــاه  ۱۴۰۰در آییــن
افتتاح طرحهــای ملی مناطــق آزاد و
ویژه اقتصادی کشــور اظهار کرد :بسیار
خوشــحالیم کــه آیین گشــایشهای
پنجشــنبهها را در ســال  ۱۴۰۰آغــاز
کردیم .انشــاءاهلل تا آخرین فرصت این
دولت که مصادف با عیدســعید غدیرخم
(هفتم مردادماه) اســت این افتتاحها را
ادامه خواهیم داد .این گشایشها عالمت
بسیار خوبی هم به عنوان تولید و نشاط
ملی و هم شکســت تحریم دشــمنان
اســت.وی با بیان اینکــه  ۵۸برنامه در
سال  ۹۹داشتیم و امروز پنجاه و نهمین
افتتــاح پنجشنبههاســت و امیدواریم تا
پایان دولت بتوانیم این افتتاحها را ادامه
دهیم ،تصریح کرد :طرحهای بسیار مهم

و عظیمی را در ســال  ۹۹افتتاح کردیم.
پاالیشــگاههای مهم ،پتروشیمی ،انواع
طرحهای آبی-خاکی و همچنین حدود
 ۵۲ســد در طول دولت افتتاح شده که
تا پایان این دولت به  ۵۷ســد میرسد.
رئیس جمهوری به افتتاح دو طرح بسیار
بزرگ در ماههای آینده در همین دولت
اشــاره کرد و گفت :یک طرح بزرگ که

دیروز هم ویدیوکنفرانســی با مسئوالن
طرح انتقال نفت
پروژه صحبت کردیمِ ،
گوره  -جاسک است که با هزار کیلومتر
لولهگذاری بخشــی از صادرات نفت ما
از خلیج فارس بــه دریای عمان منتقل
میشــود و این بســیار مهم اســت .در
تاریخ ایران این نخســتین بار است که
دولتی این افتتاح عظیــم و بزرگ را در

ســال  ۱۴۰۰انجام میدهد و آن اینکه
از امســال به بعد صــادرات نفت ایران
توامان از خلیج فــارس و دریای عمان
انجام میشــود.روحانی با بیــان اینکه
آنهایی که اهل سیاست ،راهبرد و مسائل
امنیت ملی هســتند میدانند که معنای
این حرف چیســت و تا چه حد این طرح
مهم اســت ،تصریح کرد :از آغاز دولت

یکــی از تاکیدهای من به وزیر نفت این
بود که چنین طرحی را به ثمر برســانیم.
در تحریم گرفتار مســئلهای شدیم و آن
این بود که لولههای  ۴۲اینچی که برای
این کار الزم بــود و دارای ویژگیهای
خاصــی بودند ،به مــا نمیدادند و دچار
مشکل شــدیم .الحمداهلل توانستیم این
لولهها را در داخل تولید کنیم و این گره
در سال  ۹۹باز شــد و این طرح امسال
افتتاح خواهد شــد.وی ادامه داد :بسیار
خوشحالیم که امروز شــاهد افتتاح چند
پروژه مهم در مناطق آزاد و یک منطقه
ویژه اقتصــادی بودیم .پنج هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان ارزش پروژه هایی بود که
افتتاح شد و بیش از  ۵هزار نفر را مشغول
به کار میکند که نشان از اهمیت تولید
و اشــتغال برای ما است ،بهویژه امسال
که ادامه جهش تولید در پی پشــتیبانی
از تولید ،رفع موانع اســت که این راه را
ادامه میدهیم.رئیس جمهوری با اشاره
بــه نامگذاری شــعار امســال گفت :ما
نمیگذاریم شعار امسال در حد نامگذاری
باقی بماند و در عمل در سراســر ایران
آن را مجســم خواهیم کــرد و تا پایان
این دولت تالش خود را انجام میدهیم،
انشاءاهلل دولتهای بعدی هم همین راه
را ادامه خواهند داد.

دیدگاههای نمایندگان مجلس درباره دستاوردهای  ۸ساله نفت
جمعـی از نماینـدگان مجلس شـورای
اسلامی در حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه
عکـس دسـتاوردهای هشتسـاله شـرکت
ملـی نفـت ایـران ،از اعتماد بـه متخصصان
ایرانـی و توان داخلـی برای ارتقـای جایگاه
صنعـت نفـت ایـران سـخن گفتند.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل
از شـرکت ملـی نفـت ایـران ،نمایشـگاه
دسـتاوردهای شـرکت ملـی نفـت ایـران
در سـالهای  ۱۳۹۲تـا  ۱۴۰۰در قالـب
عکـس و طرحهـای اینفوگرافیـک بـا
حضـور جمعـی از اعضـای هیئـت رئیسـه
و نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی
آغـاز بـهکار کـرد.در ایـن نمایشـگاه،
دسـتاوردهای شـرکت ملـی نفـت ایـران
در حـوز ه طرحهـای تولیـدی ،میدانهـای
نفـت و گاز ،حمایـت از سـاخت داخـل،
عمـل بـه مسـئولیتهای اجتماعـی در
مناطـق نفتخیـز ،افزایـش تولیـد ،سـاخت
خـط لولـه راهبـردی انتقـال نفت گـوره به
جاسـک ،پـارس جنوبـی ،غـرب کارون و
آزادگان ،تولیـد هـزار میلیـون متـر مکعبی
گاز ،پروژههای نگهداشـت تولید ،اکتشـاف،
صـادرات ،کاهـش سـوزاندن گازهـای
ارسـالی به مشـعل ،قرارداد با دانشـگاهها و
شـرکتهای دانشبنیـان و دیگـر اقدامهـا
و دسـتاوردهای شـرکت ملـی نفـت ایـران
در معـرض دیـد نماینـدگان مجلـس قـرار
گرفـت.در آخریـن روز کاری مجلـس
شـورای اسلامی در سـال  ۹۹و همزمـان
بـا سـالروز ملی شـدن صنعت نفـت جمعی
از نماینـدگان از ایـن نمایشـگاه بازدیـد
کردنـد و در جریـان آخریـن اقـدام هـا و
دسـتاوردهای شـرکت ملـی نفـت ایـران
در بخـش هـای مختلـف قرار گرفتند.سـید
سـلمان ذاکـر ،نماینـده ارومیـه در مجلس،
ضمـن گرامـی داشـتن سـالروز ملی شـدن
صنعـت نفـت ،در بازدیـد از این نمایشـگاه
گفـت :مردمـی شـدن اقتصـاد ،عمـران
و آبادانـی در سـایه یـک نعمـت الهـی
بـه اسـم نفـت اسـت کـه بایـد قـدر آن را
دانسـت .ملـی شـدن صنعـت نفـت ،روز
مبارکـی اسـت زیـرا در ایـن روز از حیثیت
ایـران دفـاع شـد و اسـتقالل مـا در زمینـه

نفـت یعنـی تقسـیم سـهم منابع ایـران به
مـردم ایـران پـس از انقلاب بـه اوج خود
رسـید؛ نمایـش دسـتاوردهای نفـت در این
مجموعـه آثـار ،نشـاندهنده توانمنـدی
جوانـان و فرزنـدان ایـران اسـت کـه بایـد
بیـش از پیـش حمایت شوند.حسـن همتی،
نماینـده شـاهیندژ و تـکاب در مجلـس
نیـز در حاشـیه بازدیـد از ایـن نمایشـگاه
بـا بیـان اینکـه ملـی شـدن صنعـت نفـت
یکـی از انقالبیتریـن اقدامهایـی بـوده که
در گذشـته انجـام شـده اسـت ،گفـت :آثار
ایـن نمایشـگاه را در ایـن روزهـا مشـاهده
کـردهام و در جریـان پیشـرفتهای صنعت
نفـت در دوران کنونـی هسـتم کـه جـای
قدردانـی دارد ،کارهـای بزرگـی را جوانـان
ایرانـی را انجـام میدهنـد و هـر چقـدر
سـهم متخصصـان ایرانـی و نیروهـای
بومـی در پروژههـای صنعـت نفـت بیشـتر
شـود ،شـاهد نتایـج بهتـری خواهیـم بـود.
محمـد آشـوری ،نماینـده بندرعبـاس،
ابوموسـی ،حاجیآبـاد و قشـم در مجلـس

نیـز پـس از بازدیـد از این نمایشـگاه گفت:
« ۱۰سـال اسـتخراج نفت در ایران حرکت
بزرگـی در روند توسـعه کشـور ایجـاد کرد
و آنچـه کـه در حـوزه صنعـت نفـت و گاز
پـس از پیـروزی انقالب اسلامی رخ داده،
بیبدیـل بـوده اسـت .توسـعه صنعـت
نفـت و گاز پیشـران توسـعه کشـور تلقـی
میشـود ،کارهـای بسـیار بزرگـی انجـام
شـده اسـت و در بخشهـای مختلـف در
جریـان توسـعه صنعت نفت و گاز هسـتم و
ایـن دسـتاوردها بهویـژه در  ۱۵سـال اخیر
کشـور را در یـک جهـش تولیـد در ایـن
بخـش قـرارداده اسـت .در صنعـت نفـت و
گاز از حـوزه برنامهریـزی ،سیاسـتگذاری
تـا تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص
گامهـای بلنـدی برداشـته شـده اسـت و
میتـوان بـه ایـن دسـتاوردها افتخـار کرد.
محسـن علیـزاده ،نماینده سـپیدان و بیضاء
در مجلـس و عضـو کمیسـیون اقتصـادی
نیـز در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت :یکـی
از مهمتریـن اتفاقهایـی کـه پـس از

پیـروزی انقلاب جهـش بـزرگ و قابـل
توجـهای داشـته ،فعالیتهـا در حـوزه نفت
و گاز بوده اسـت ،کارشناسـان و مهندسـان
ایرانـی صنایـع نفـت و گاز نشـان دادهانـد
در جهـان جایـگاه بـزرگ و قابـل احترامی
دارنـد .اقدامهایـی کـه وزارت نفـت در
حـوزه مسـئولیتهای اجتماعـی انجـام
داده اسـت قابـل توجـه بـوده اسـت و در
سـالهای اخیـر جهـش قابـل توجـهای در
زمینـه فعالیتهـای نفت ،گاز و پتروشـیمی
مشـاهده میشـود کـه ایـن اقدامهـا بایـد
ادامـه یابد.کمال علیپور ،نماینده قائمشـهر،
سـوادکوه و جویبـار در مجلـس و عضـو
کمیسـیون عمـران نیـز در ایـن نمایشـگاه
گفـت :خـدا را شـکر در کشـوری زندگـی
میکنیـم کـه ذخایـر قابـل توجـهای دارد،
نفـت بـا مقاومـت مـردم ایـران ملـی شـد
و ایـن زمینـه رشـد و توسـعه کشـور در
زمینههـای مختلـف را بـه همـراه داشـت.
شـرکت ملـی نفـت در دوران تحریـم
اقدامهـای قابـل توجـهای انجـام داده

اسـت و در ایـن مسـیر هنـوز جـای کار
بیشـتری وجـود دارد تـا از خـام فروشـی
فاصلـه بگیریم .ایـن روزهـا در بحث تولید
نفـت ،گاز ،فرآوردههـای نفتـی و بنزیـن
جایـگاه بسـیار خوبـی داریم و ایـن مرهون
تالشهـای فعـاالن صنعـت نفـت اسـت.
یحیـی ابراهیمـی ،نماینده سلسـله و دلفان
در مجلـس نیـز در حاشـیه بازدیـد از ایـن
نمایشـگاه گفـت« :از اقدامهـای گسـترده
وزارت نفـت در سـالهای اخیـر بـا وجـود
محدودیتهـای مختلـف و تحریمهـا بایـد
قدردانـی کـرد ،پیشـرفت هـای خوبـی در
حـوزه نفت ،گاز و پتروشـیمی مشـاهده می
شـود کـه حاصـل زحمـات و تالشهـای
جوانان ایرانی اسـت.محمد سـبزی ،نماینده
سـاوه و زرندیـه در مجلـس نیـز در بازدیـد
از ایـن نمایشـگاه ضمن تبریک فرارسـیدن
ایـام نوروز ،گفـت :پس از پیـروزی انقالب
اسلامی پیشـرفت خوبـی در صنعـت
نفـت رخ داد در حالـی کـه یـک زمانـی
وابسـته بودیـم امـا ایـن روزهـا خودکفایی
در بخشهـای مختلـف ایـن صنعـت را
شـاهد هسـتیم و پیشـرفتهای خوبـی در
همـه بخشهـا بـه ویـژه کاالهای سـاخت
داخـل مشـاهده میشـود کـه پسـندیده
اسـت ایـن مسـیر بـا اتـکا بـه تـوان داخل
ادامـه یابد.محمـد صفـری ملـک میـان،
نماینـده املـش و رودسـر در مجلـس نیـز
در بازدیـد از نمایشـگاه گفـت :خـدا را
شـاکر هسـتیم کـه نعمـت بزرگـی ماننـد
نفـت داریـم امـا بایـد بدانیـم این سـرمایه
متعلـق بـه همـه نسلهاسـت و بهگونهای
بایـد برنامهریـزی شـود کـه همه نسـلها
از آن بهرهمنـد شـوند ،اقدامهـای قابـل
توجـهای در آثـار نمایش داده شـده در این
نمایشـگاه مشـاهده میشـود؛ در صنعـت
نفـت میتـوان بـا اعتمـاد بـه متخصصـان
ایرانـی و دسـتان توانمند مهندسـان ایرانی
اقدامهـای بـزرگ دیگـری را نیـز رقـم
زد.نمایشـگاه دسـتاوردهای شـرکت ملـی
نفـت ایـران در سـالهای  ۱۳۹۲تـا ۱۴۰۰
پـس از تعطیلات نـوروز تـا  ۱۹فروردیـن
 ۱۴۰۰در مجلـس شـورای اسلامی بـرای
بازدیـد دایـر اسـت.

گزارش
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بهره برداری از 5طرح پتروشیمی در بهار1400

پنج طرح باقی مانده از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در بهار  ،1400وارد مدار تولید می شوند
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اخبار نفت
سقوط  ۳۵.۴درصدی درآمد بزرگترین
شرکتهای نفتی جهان

درآمد بزرگترین شــرکتهای نفتی جهان از جمله غولهای نفتی،

آرامکوی ســعودی ،بزرگترین تولیدکنندگان نفت روسیه و بزرگترین

نخست طرح پتروکیمیای ابن سینا در بهار
سال  1400به بهره برداری کامل خواهند
رســید.مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی با بیان این که توسعه زنجیره
ارزش به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه
ای قرار دارد ،گفت :به دنبال آن هستیم که
زنجیره را در ابعاد مختلف توســعه دهیم تا
افزون بر جلوگیری از خامفروشــی ،تنوع
سبد محصوالت پتروشیمی و ارزشافزوده
باالتری ایجاد شــود .در راســتای تحقق
جهش دوم صنعت پتروشــیمی تاکنون12
طرح وارد مدار تولید شده اند و پتروشیمی
کاوه ،طرح توسعه پتروشیمی تخت جمشید،
فاز نخســت پتروشیمی بوشهر ،طرح تولید
کاتالیست لرستان ،طرح توسعه پتروشیمی
ارومیــه و نیز طرح های میاندوآب،کیمیای
پارس خاورمیانــه ،پاالیش گاز بید بلند ،2
فاز دوم پتروشیمی ایالم ،پتروشیمی های
لردگان ،هگمتانه و پتروپاالیش کنگان به
جمع پتروشیمی های کشور پیوسته اند.

مدیر طرح های شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی گفت :پنج طــرح باقی مانده
از ســبد طرح هــای جهــش دوم صنعت
پتروشــیمی در بهار  ،1400وارد مدار تولید
می شوند.

امیــر وکیل زاده ،مدیــر طرح های
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو
با خبرنگار نیپنا ،اظهارکرد :در ســال جاری
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،روند عملیات
اجرایی و بهره بــرداری برخی از طرح ها
با موانع و مشــکالتی مواجه شده بود ،اما
با تالش های صورت گرفته ســاخت هیچ
طرحــی از ســبد طرح هــای جهش دوم
متوقف نشــده اســت .وی با بیان این که
در بهار ســال آینده پنج طــرح باقی مانده
از ســبد جهش دوم پتروشــیمی به بهره
برداری کامل می رســند ،افزود :با توجه به
برنامه ریزی های انجام شــده  ،طرح های
پتروشیمی ســبالن ،فاز 1مسجد سلیمان،
پارسیان ســپهر ،فاز  1آرتا انرژی و نیز فاز

تولید نفت در مناطق نفتخیز جنوب  ۳۰درصد افزایش یافت؛

ی ایران برای بازگشت به بازارهای جهانی نفت
آمادگ 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب با اشاره به افزایش  ۳۰درصدی تولید
روزانه نفت در نیمه دوم ســال  ،۹۹گفت :بر
اســاس برنامهریزیها ،تولید در پایان سال
 ۱۴۰۰هم نســبت به رقم کنونی  ۱۰درصد
دیگر افزایش مییابد.

احمد محمدی با بیان اینکه  ۶بســته
امضا شــده در مرحله نخســت افزایش و
نگهداشــت تولیــد  ۲۸مخــزن در بخش
زیرسطحی حدود ۵۰درصد پیشرفت دارند،
ادامه داد :پیشــرفت برخــی از این طرحها
در بخش روســطحی به حــدود  ۲۰درصد
رســیده است.وی افزود :در دو مرحله بعدی
نیز ۱۹بسته امضا شد و تنها مناقصه ۲بسته
مربوط به گچســاران و قلعه نار باقی مانده
است که این بسته ها هم در مراحل نهایی
شدن هستند.مدیرعامل شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با بیان اینکه مرحله نخست
مناقصههای مربوط به افزایش و نگهداشت
تولید در اوایل ســال  ۹۸اجرایی شد ،گفت:
تاکنون حفــاری  ۱۴حلقه چاه در این طرح
ها به پایان رســیده و در چنــد طرح مانند
منصوری  ،نرگســی  ،کبود ،رامشیر و اللی
تعــدادی از چاهها به مرحله تولید رســیده
اند .که با توجه بــه نیاز تولید نفت میتوان

برداشــت نفت از این چاهها را آغاز کرد.به
گفته وی ،بســتههای واگذار شده در مرحله
دوم در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد و
کار اجرا در بســتههای مرحله سوم هم آغاز
شده است.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب افــزود :با اجرای طرحهای
افزایش و نگهداشــت تولیــد در مجموع،
حدود  ۳۰۰هزار بشکه نفت به تولید مناطق
نفتخیز جنوب اضافه میشــود و به همین
مقــدار نیز از افت تولیــد در این ۲۸مخزن
جلوگیری میشود.محمدی به افزایش تولید
روزانه نفت در مناطــق نفتخیز جنوب در
نیمه دوم ســال  ۹۹اشاره کرد و گفت :رقم
تولید روزانه نفت را نســبت به نیمه نخست
ســال  ۳۰ ،۹۹درصد افزایش دادیم و برای
ســال  ۱۴۰۰نیز برنامه مفصلــی با نگاه به
تولیــد حداکثری داریــم .در صورت اجرای
برنامه ،نســبت به تولید کنونــی در پایان
ســال  ۱۴۰۰حدود  ۱۰درصد افزایش تولید
خواهیم داشــت.به گفته وی ،این  ۱۰درصد
 ۲معنا دارد از یک ســو از  ۱۰درصد از افت
تولید جلوگیری میشود و از سوی دیگر ۱۰
درصد نفت بیشتری نسبت به برنامه تکلیفی
کنونــی تولید میشــود و میتوان گفت در
مجمــوع  ۲۰درصد افزایش و نگهداشــت

تولید محقق میشــود.مدیرعامل شــرکت
ملی مناطق نفتخیز جنــوب با بیان اینکه
مناطق نفتخیز جنوب آمادگی ۱۰۰درصدی
برای بازگشت تولید به پیش از تحریمها را
دارد ،ادامه داد :با رفع تحریمها به ســرعت
حجم تولید را تا میزان برنامه شده ،افزایش
خواهیم داد.محمدی با اشاره به شیوع کرونا
و تاثیر آن بر تولید نفت گفت :بهدلیل خطر
شیوع ویروس همهگیر کرونا ،اجتماعات را به
حداقل رساندیم و بهدلیل تعطیالت بخشی
از کارکنان را در روز در اختیار نداشتیم اما با

برنامهریزیها و با وجود مشکالت تحریم
و کرونا ،و تالش شــبانه روزی همکاران
ذیربــط در حوزه عملیات و ســتاد ،اجرای
بهنگام پروژههای محقق شــد.وی تاکید
کــرد :در کارهای جاری بــا وجود کاهش
نفرات و کاهش رفتوآمدها با برنامهریزی
توانســتیم هدف تولید برنامهریزیشده در
ســال  ۹۹را محقق کنیم و با این اقدامها
پایه تولید در سال  ۱۴۰۰عدد قابل توجهای
در مقایســه با میانگین تولید در ســال ۹۹
خواهد بود.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق

نفتخیز جنوب ادامــه داد :حدود  ۶درصد
پایه تولید ســال  ۴۰۰را نســبت به برنامه
تولید ســال  ۹۹اضافه کردیم.وی توجه به
ساخت داخل در اجرای پروژههای مناطق
نفتخیز جنوب را یک اصل دانست و افزود:
بر اســاس اســناد مناقصه ،واردات حداقل
۸۴قلم کاالی اساســی که ســاخت داخل
اســت را ممنوع کردیم و با این اقدام۸۰ ،
درصــد کاالی پروژههــای  ۲۸مخزن در
داخل تامین میشــود.محمدی تاکید کرد:
برای نخستین بار با شرکتهای لولهسازی
داخلــی در بخش ســاخت لولههای بدون
درز وارد مذاکره شــدیم و اکنون سفارش
بخش قابــل توجهای از لولههای مورد نیاز
برای افزایش و نگهداشت تولید ۲۸مخزن
در داخل تولید شــده است.وی با اشاره به
اینکه اجرای طرحهای نفتی در این منطقه
با رعایت کامل اقدامات زیســت محیطی
اســت ،افزود :در اجرای طرح توســعه ۲۸
مخزن ،هیچ گازی در مشــعل ســوزانده
نمیشــود ،همچنین برای نخســتین بار،
پیوست اجتماعی در این قراردادها گنجانده
شده تا الزامهای مسئولیتهای اجتماعی و
زیستمحیطی را همزمان با اجرای طرحها
انجام دهند.

لولهگذاری مرحله نخست طرح انتقال نفت گوره-جاسک تکمیل شد
آخرین بخــش از عملیات لولهگذاری
گستره  ۱قطعه  ۱خط لوله انتقال نفت خام
از گوره به جاســک  ۱۰فروردینماه پایان
یافت.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شرکت ملی نفت ایران ،صمد آذرپیک ،مدیر
اجرایی گســتره  ۱قطعه  ۱خط لوله انتقال
نفت از گوره به جاســک با اعالم این خبر
گفت :عملیات جوشــکاری در این گستره
بهطور کامل پایان یافته اســت و سهشنبه
 ۱۱۰۰متر باقیمانده از عملیات لولهگذاری
این خط لوله در گستره کنونی پایان یافت.
وی بــا بیــان اینکه گســتره  ۱قطعه  ۱به
طــول  ۱۴۸کیلومتر از تلمبهخانه شــماره
 ۱در شهرســتان گنــاوه و در  ۵کیلومتری
تلمبهخانه گوره آغاز میشود و در شهرستان
بنگستان در نزدیکی شــهر اهرم در محل
احداث تلمبهخانه شماره  ۲خاتمه مییابد ،از
مشقات اجرای این طرح گفت و توضیح داد:
با توجه به رویارویی با بارانهای سیلآسا در

فصل زمستان پارسال ،بهویژه سیل برازجان
در اســتان بوشــهر ،باوجود باتالقی شدن

مسیر و ســختی عملیات اجرایی ،با تالش
بیوقفه و شبانهروزی همه ارکان این پروژه

و همچنین بســیج همه امکانات ،وقفهای
در اجرای پروژه ایجاد نشــد و طبق برنامه
حرکت کردیم .مدیر اجرایی گستره  ۱قطعه
 ۱خط لوله انتقال نفت از گوره به جاســک
با اشــاره بــه اینکه این گســتره از مناطق
شــهری و روســتایی و گذرگاههای نفتی
متعددی عبــور میکند ،اعالم کرد :یکی از
سختیهای اجرای این پروژه ،لولهگذاری در
مناطقی بود که خطوط انتقال و شریانهای
حیاتــی انتقال نفت و گاز گشــور در آن جا
قرار داشــت؛ بــه انضمام این کــه باید از
اتوبانها و جادههای زیادی عبور میکردیم
و رودخانههای سختگذری را برای عملیات
لولهگذاری پشت سر میگذاشتیم .آذرپیک
بــا تاکید بر اهمیت همه این پروژه در زمان
تعیین شــده افزود :از لحــاظ اجرایی هیچ
گســترهای به اندازه این گســتره با خطوط
لوله موجود ،جاده ،رودخانه تقاطع نداشــته
و عبور خط لولــه از چنین مناطقی بهدلیل
مشــکالت خاص خــود و هماهنگیهای

الزم با ارگانهای مربوطــه زمانبر بود که
با همت همــه ارکان طرح ،عملیات اجرایی
با موفقیت به ســرانجام رسیده است.وی با
تاکید بر این که عملیات راهاندازی و تزریق
نفت از این گســتره آغاز میشــود ،حرکت
روی برنامــه زمانبنــدی را حیاتی خواند و
افــزود :بــرای اینکه بتوانیــم بهموقع خط
لوله را تکمیل کنیــم و تحویل دهیم حتی
در لحظه ســال نو و ایام نــوروز نیز کار را
متوقف نکردیم و افراد در  ۲تا  ۳نوبت کاری
مشغول بودند.براســاس این گزارش ،طرح
انتقال نفت خام گوره به جاســک ،طرحی
ملی و راهبردی اســت که با حمایت دولت
و راهبری شرکت ملی نفت ایران و با هدف
ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت
خام در روز ،ذخیرهســازی و صادرات آن از
طریق پایانه جدید جاسک ،تضمین استمرار
صادرات نفت خام ،تمرکززدایی از پایانههای
صادراتی و متنوعسازی آن و توسعه پایدار و
اشتغالزایی در سواحل مکران اجرا میشود.

شــرکتهای خدمات میدان نفتی مجموعا  ۳۵.۴درصد کاهش یافت و
از  ۲.۰۲تریلیون دالر در ســال  ۲۰۱۹به  ۱.۳تریلیون دالر در ســال
 ۲۰۲۰رسید.

خبرگــزاری آنادولوی ترکیه به بررســی و تحلیــل اظهارنامه
های مالی  ۱۴شرکت بزرگ شامل اکسون موبیل ،شورون ،کونوکو
فیلیپس ،هالیبرتون ،شــلومبرژه ،بیکرهیوز ،شل ،بریتیش پترولیوم،
توتال ،انی ،اکوئینــور ،لوک اویل ،روسنفت و آرامکوی ســعودی
پرداخت.طبق بررسی خبرگزاری آنادولو ،درآمد شل بیشترین کاهش
( ۴۸درصد) را داشــت در حالــی که درآمد شــرکتهای بریتیش
پترولیوم ،آرامکو و اکســون موبیل بیش از  ۳۰درصد در سال ۲۰۲۰
در مقایسه با ســال  ۲۰۱۹کاهش یافت.فروپاشــی تقاضا و سقوط
قیمتهای نفت در سال گذشــته به درآمد شرکتها ضربه زد و هر دو
بخش باالدســتی و پایین دستی از بحران ناشــی از شیوع پاندمی
آســیب دیدند .بعضی از شرکتها ضرر کم سابقه ای متحمل شدند و
ارزش منابع خود را کاهش دادند.به عنوان مثال اکســون موبیل به
دلیل ســقوط تقاضا و قیمتهای نفت و ضرر عظیم مربوط به دارایی
گازی در آمریکا ،نخستین کاهش ساالنه از زمان ادغام شرکتهای
اکســون و موبیل در سال  ۱۹۹۹و نخستین ضرر ساالنه در  ۴۰سال
گذشته را ثبت کرد.شرکت بریتیش پترولیوم هم در سال  ۲۰۲۰ضرر
چشــمگیر  ۵.۷میلیارد دالر را متحمل شــد در حالی که برای سال
 ۲۰۱۹حدود  ۱۰میلیارد دالر ســود ثبت کــرده بود.توتال هم ضرر
 ۷.۲میلیارد دالری برای ســال  ۲۰۲۰داشت در حالی که برای سال
 ۲۰۱۹حدود  ۱۱.۲۷میلیارد دالر سود گزارش کرده بود.شرکت شل
موفق شــد شد سال گذشته سودآوری بماند اما سود این شرکت ۸۷
درصد در مقایسه با ســال  ۲۰۱۹کاهش پیدا کرد.بر اساس گزارش
اویل پرایس ،سود خالص آرامکوی سعودی در سال  ۲۰۲۰بر مبنای
ســاالنه  ۴۴درصد کاهش یافت و به  ۴۹میلیارد دالر رسید اما این
شــرکت بر وعده خود برای پرداخت سود نقدی  ۷۵میلیارد دالر به
سهامدارانش پایبند ماند .دولت عربستان سعودی با  ۹۸درصد سهم
در آرامکو ،بزرگترین سهامدار این شرکت است.

چین بزرگترین پاالیشگر نفت جهان شد

چین در ســال  ۲۰۲۰با سبقت از آمریکا ،به بزرگترین پاالیشگر

نفت جهان تبدیل شد.

آمــار اداره اطالعات انــرژی آمریکا نشــان داد چین ظرفیت
پاالیش نفت خــود را در طول پاندمی ویــروس کرونا افزایش داد
و در ســال  ۲۰۲۰نفت بیشتری در مقایســه با آمریکا پاالیش کرد.
در حالــی که آمریــکا از کاهش تقاضا در طول ســال  ۲۰۲۰ضربه
خورد و فعالیتهای مربوط به نفت در این کشــور کاهش یافت ،چین
از این تغییر بین المللی ســود برد و برخــاف آمریکا ،هنگامی که
قیمتهای نفت سقوط کرد ،دولت چین به پاالیشگاههای این کشور
برای افزایش ســطح تولید پول پرداخــت کرد.چین در حال حاضر
چهار پاالیشــگاه جدید در دست ساخت دارد که انتظار می رود اکثر
آنها مواد اولیه پالســتیک مانند اتیلــن و پروپیلن تولید کنند.اگرچه
آمریکا ممکن است تا پایان سال  ۲۰۲۱از چین به عنوان بزرگترین
پاالیشگر نفت جهان سبقت بگیرد ،پیش بینیهای تقاضای بلندمدت
به معنای آن اســت که روند مذکور موقتی خواهد بود زیرا نیازهای
نفتی در سراســر آسیا رو به رشــد است.پاالیشگاههای نفت آمریکا
در واکنش به پاندمی کوویــد  ۱۹فعالیت ضعیفتری پیدا کرده اند.
شرکت رویال داچ شل در پایان سال میالدی گذشته تولید پاالیشگاه
کان ِونت در لوییزیانا را متوقف کرد .این تاسیسات هنگامی که در سال
 ۱۹۶۷گشوده شد ۳۵ ،برابر ظرفیت پاالیش چین را داشت که نشان
می دهد اوضاع در چند دهه گذشــته چه تغییر و تحول عمیقی پیدا
کرده است.طوفان زمستانی شــدیدی که در فوریه ایالت تگزاس را
درنوردید ،هم فعالیت پاالیشــگاههای نفت آمریکا را مختل کرد .در
طول این طوفان ،پاالیش نفت به پایینترین ســطح از سال ۲۰۰۸
رســید که تا حدود زیادی به دلیل یخ زدن خطــوط لوله بود و این
اتفاق تولیدکنندگان را مجبور کرد فعالیتشان را متوقف کنند .پاالیش
نفت در طــول هفته  ۲.۶میلیون بشــکه در روز کاهش یافت و به
 ۱۲.۲میلیون بشکه در روز رسید.در مقابل ،چین در نوامبر حدود ۱.۲
میلیون بشــکه در روز نفت بیشتری تولید کرد که عمده آن در واحد
جدید تاسیسات ژیجیانگ رونگ شنگ پتروکمیکال تولید شد.چین
تنها اقتصاد بزرگ آســیایی نیست که در پاالیش نفت در یک دهه
آینده ســرمایه گذاری می کند .هند هــم چند هفته پیش برنامه ای
برای سرمایه گذاری  ۴.۵میلیارد دالری در توسعه پاالیشگاه پانیپات
تا ســپتامبر ســال  ۲۰۲۴اعالم کرد که ظرفیت پانیپات را دو سوم
افزایــش داده و به  ۵۰۰هزار بشــکه در روز می رســاند.هند که با
فاصله اندکی پس از چین قرار دارد ،به عنوان سومین مصرف کننده
و واردکننده بزرگ نفت در جهــان تالش می کند ظرفیت پاالیش
نفت را  ۶۰درصد افزایش دهد تا نیاز روزافزون به نفت در این کشور
را تامین کنــد .این تالش به موازات وعده نارندرا مودی ،نخســت
وزیر هند برای بهبود بخش تولیدی این کشــور صورت می گیرد.بر
اساس گزارش اویل پرایس ،اگرچه انتظار می رود فعالیتهای پاالیش
نفت آمریکا پیش از پایان ســال بهبود پیدا کند اما افزایش چشمگیر
ظرفیــت پاالیش نفت در چین و همچنین پروژه های جدید در هند
نشــان می دهد که چهره صنعت ممکن اســت در یک دهه آینده
تغییر کند .با ضعیف شــدن تقاضا برای نفت در آمریکا و ادامه رشد
آن در آسیا ،بسیاری از کشــورهای آسیایی به دنبال تامین فرآورده
های نفتــی از منابع نزدیکتر به منظور برآورده کردن نیازهایشــان
خواهند بود.
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شماره 762
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دانش نفت بررسی می کند؛

اخبار نفت

تاثیر قرارداد ۲۵ساله با چین در صنعت نفت

تحلیلگران غربی ارزیابی کردند:

صادرات نفت ایران مانع افزایش
تولید اوپک پالس!

معاملهگــران و تحلیلگران میگویند چین در ماه مارس حجم
زیادی نفت ارزان ایران را دریافت خواهد کرد و این موضوع تمایل
این کشور برای خرید نفت صادرکنندگان دیگر را کمتر میکند.

نزدیک به یک میلیون بشکه در روز نفت ایران ممکن است
ماه میالدی جاری وارد چین شــود که تقریبا معادل نصف حجم
صادرات نفت عربستان سعودی به چین در دو ماه نخست امسال
اســت.طبق برآورد رفینیتیو اویل ریســرچ ،واردات نفت چین از
ایران در مارس به  ۳.۷۵میلیون تن ( ۲۷میلیون بشــکه) خواهد
رســید که باالتر از رکورد قبلی  ۳.۳۷میلیون تن در ژانویه است.
ا ِما لی ،تحلیلگر ارشــد رفینیتیو در این باره گفت :به نظر میرسد
این روند ادامه دارد اما اشــتهای چین برای خرید به دلیل ذخایر
باال در بنادر و خرید فراوان ضعیفتر میشود.از سوی دیگر یک
منبع بازرگانــی آگاه حجم محمولههای نفتــی ایران به مقصد
چین در مارس را  ۳۰میلیون بشــکه تخمین زد در حالی که سارا
وخشوری ،رییس شرکت  SVBانرژی اینترنشنال برآورد کرد که
صادرات نفت ایران در ماه میالدی جاری از یک میلیون بشــکه
فراتر خواهد رفت.رویترز ماه گذشــته گزارش کرده بود که چین
با وجــود تحریمهای آمریکا علیه خریــداران نفت ایران ،میزان
قابل مالحظه ای نفت ایران را در اوایل ســال  ۲۰۲۱خریداری
کرده است .تحلیلگران میگویند این خرید عامل تاثیرگذاری در
کاهش قیمت نفت برنت از  ۷۰دالر در هر بشــکه بوده و فضا را
برای افزایش تولید اوپک محدود کرده است.تحلیلگران شرکت
ریستاد انرژی در آستانه نشست اول آوریل وزیران اوپک پالس
اظهار کردند :افزایش اخیر صــادرات نفت ایران به خصوص به
مقصد چین ،در ضعیف شــدن بازار نفت موثر بوده و تالشــهای
اوپــک پالس برای محــدود کردن عرضه و تقویــت قیمتها را
تضعیف کرده است.چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است،
هفته گذشــته اعالم کرد برای حفظ توافق هســته ای ایران و
دفاع از منافع مشــروع روابط چیــن و ایران ،تالش خواهد کرد.
جو بایدن ،رییس جمهور آمریــکا احیای مذاکرات درباره توافق
هستهای با ایران را که دونالد ترامپ ،رییس جمهور سابق آمریکا
در سال  ۲۰۱۸از آن خارج شده بود ،پیشنهاد کرده اما تحریمهای
اقتصادی شدید علیه تهران به قوت خود باقی مانده است و ایران
بر لغو این تحریمها پیش از بازگشــت به مذاکرات تاکید دارد.به
گفته هنری روم ،تحلیلگر گروه اوراســیا ،ایران نفت بیشتری به
چین صادر میکند و این امر چالشــی برای سیستم تحریمهای
آمریکا ایجاد میکند.به گفته تحلیلگر رفینیتیو ،حدود  ۶۵۰هزار
بشــکه در روز نفت ایران در  ۱۹روز نخســت مارس در استان
شرقی شاندونگ چین تخلیه شد که باالتر از  ۴۹۰هزار بشکه در
روز در فوریه اســت در حالی که آمار واردات نفت چین از ایران
در ژانویه  ۷۹۷هزار بشــکه در روز بوده است.بر اساس گزارش
رویترز ،بازرگانان میگویند خریداران چینی جذب قیمتهای پایین
نفت ایران شــده اند که چهار تا شــش دالر در هر بشکه ارزانتر
ازنفت برنت است.

انرژی پاک در انتظار  ۱۳۱تریلیون دالر
سرمایهگذاری

آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر ( )IRENAپیش بینی کرد

جهان برای رســیدن به اهداف پیمان پاریس ،به  ۱۳۱میلیارد دالر
سرمایه گذاری در منابع انرژی پاک تا سال  ۲۰۵۰نیاز دارد.

این آژانس در دورنمای گذار انرژی جهان اعالم کرد در حال
حاضر دولتها قصد دارند تا اواســط قرن معاصر  ۹۸تریلیون دالر
در سیســتم های انرژی اختصاص دهند اما این سرمایه گذاری
بایــد  ۳۰درصد دیگر افزایش پیدا کنــد تا اهداف پیمان اقلیمی
پاریس حاصل شود.مجموع سرمایه گذاری  ۱۳۱تریلیون دالری
تا سال  ۲۰۲۱به معنای سرمایه گذاری ساالنه  ۴.۴تریلیون دالر
در راهکارهــای انرژی پاک خواهد بود.بیــش از  ۸۰درصد این
ســرمایه گذاری معادل چهار تریلیون دالر در سه دهه آینده باید
در فناوریهای گذار انرژی مانند تجدیدپذیرها ،بهره وری انرژی،
برقی ســازی ،شــبکه های نیرو ،هیدروژن و تدابیر حذف کربن
هزینه شود.طبق تحلیل آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر۲۴ ،
تریلیون دالر سرمایه گذاری باید در مدت منتهی به سال ۲۰۵۰
از سوختهای فسیلی به فناوریهای گذار انرژی هدایت شود.بر
مبنای سناریوی افزایش  ۱.۵درجه ای دمای زمین ،تولید سوخت
فســیلی باید بیش از  ۷۵درصد تا سال  ۲۰۵۰کاهش پیدا کند و
مصرف ســوخت فســیلی به طور کلی از سال  ۲۰۲۱به بعد باید
به طور مداوم کاهش پیدا کند.طبق محاسبات آژانس بینالمللی
انرژی تجدیدپذیر ،تقاضای جهانی برای نفت تا ســال  ۲۰۵۰به
میزان حدود  ۸۵درصد در مقایســه با سطح سال  ۲۰۱۸کاهش
پیدا خواهد کرد و اســتفاده از زغال سنگ برای تولید نیرو برای
رســیدن به سناریوی افزایش  ۱.۵درجه ای دما باید حذف شود.
در حال حاضر حتی اگر بســیاری از پیش بینی کنندگان بگویند
که پیــک تقاضا برای نفت در یک یا دو دهــه آینده اتفاق می
افتــد ،همه آنها انتظــار دارد تقاضا روند ثابتــی پیدا کند نه این
که کاهش داشته باشــد و همزمان ،تقاضا برای زغال سنگ در
آســیا به خصوص در چین ،هند و آسیای جنوب شرقی همچنان
رشد خواهد کرد.بر اساس گزارش اویل پرایس ،تحت سناریوی
افزایش دمای  ۱.۵درجه ای ،عالوه بر کاهش تولید نفت و زغال
سنگ ،باید ظرفیت انرژی تجدیدپذیر افزایش قابل توجهی پیدا
کند و  ۱۰برابر شود .این به معنای آن است که جهان باید ساالنه
 ۸۴۰گیگاوات ظرفیت تجدیدپذیر اضافه کند که باالتر از حدود
 ۲۰۰گیگاوات رشد ساالنه در سالهای اخیر است.

تهيه و تنظيم :پريسا بطني
وزیران امور خارجــه ایران و چین
بعدازظهر روز شــنبه هفتم فروردین ماه
بعد دیدار و رایزنی با یکدیگر ،سند جامع
همکاری های  ۲۵ســاله بین دو کشور را
در تهران امضا کردند .مقامات دو کشــور
از این سند به عنوان یک سند باالدستی
برای گســترش و تعمیق روابط دو کشور
یاد می کنند .کارشناســان اقتصادی هم
این ســند را آغاز تحولی جدی در روابط
ایران و چین ارزیابــی می کنند ..در ذیل
نظرات تنی چند از کارشناسان را در این
مورد می خوانیم.

نماینده ســابق ایــران در اوپک
معتقد است؛ قطعا قرارداد  ۲۵ساله ایران
با چین تاثیر زیادی بر شــرایط دو کشور
دارد ،از طرفی موجــب افزایش تولید و
صــادرات انرژی ایران خواهد شــد و از
طرف دیگــر موجب ایجاد امنیت انرژی
برای چین میشــود که نیاز روز افزون
به انرژی دارد.
محمد خطیبی بــا تاکید بر اینکه
ایــن قرارداد تاثیــرات مثبتی بر صنعت
نفــت و گاز ایران دارد ،اظهار کرد :هنوز
جزییات این ســند به طور کامل منتشر
نشده اما با توجه به شنیدهها و اطالعات
به دســت آمده بخشــی از این صنعت
مربوط به سرمایه گذاری در حوزه نفت و
گاز است که چینیها مبالغ قابل توجهی
را برای ســرمایهگذاری در صنعت نفت
ایران به اختصاص میدهند.وی با تاکید
بر اینکه این ســرمایهگذاریها موجب
توســعه صنعت نفت ایران می شــود،
تصریح کرد :بر اســاس این توسعه می
توانیم میزان تولیــد را افزایش دهیم و
در پی آن صادرات را توســعه دهیم که
بخشــی از آن قطعا بــه چین صادر می
شود البته باید متن کامل این سند منتشر
شــود تا بتوان به طور کامل در مورد آن
توضیح داد.این کارشــناس ارشد حوزه
انرژی بــا بیان اینکه این قــرارداد می
تواند در خنثی کــردن تحریمها اثرگذار
باشــد ،گفت :زمانی که سرمایهگذاری
در جایی انجام می شــود ،طرف سرمایه
گذار فــارق از هر شــرایطی که وجود
دارد ،یعنی تحریم باشــد یــا خیر ،خود
را ذینفــع می داند که از آن ســرمایه
گذاری ها اســتفاده کند و همین مساله
در خنثی کردن تحریمها تاثیرگذار است.
او با بیان اینکه قطعا سرمایهگذار سرمایه
خود را رها نمی کند و از ســرمایه خود
اســتفاده خواهد کرد ،گفــت :قطعا این
قرارداد در صــادرات ما تاثیرگذار خواهد
بود و باتوجــه به اینکه تقاضای چین به
شدت در حال افزایش است و طبق پیش
بینیها چین طی  ۱۰ســال آینده قدرت
اول دنیا خواهد شد و آمریکا را نیز پشت
سر خواهد گذاشت.خطیبی افزود :طبیعتا
اقتصاد اول دنیا باید انرژی و نفت زیادی
مصرف کنــد و نیاز چین افزایش خواهد
یافت و ما می توانیم بخشی از این نیازها
را تامین کنیــم و آنها می توانند روی
امنیت انرژی کشورشــان حساب کنند و
این سرمایهگذاریها نیز با همین هدف
است که از تامین انرژی اطمینان خاطر
داشته باشند.
آیا چین در نفت و گاز ایران سرمایه
گذاری میکند؟

در همیــن حــال ،عضــو هیــات
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید،
برای اســتفاده از ظرفیــت بالقوه موجود
در حوزه نفت ،گاز و پتروشــیمی ،جذب
ســرمایه گــذاران خارجی بــرای ایران
اهمیت فراوانی خواهد داشــت.حمیدرضا
صالحی اظهار کرد :هرچند در ســالهای
گذشته کارشناسان داخلی تالش کردهاند
کــه با اســتفاده از ظرفیتهــای داخلی
کشــور ،نیازها را تامین کــرده و امکان
استفاده از زیرســاختهای نفت و گاز را
گسترش دهند اما در این تردیدی نیست
که برای اســتفاده حداکثری از این توان،

قطعا حضور خارجیها و سرمایه گذاریها
آنها ،میتواند مانند دیگر کشــورها ،برای
ایران نیز اهمیت فراوانی داشــته باشد و
سرعت رشد را گسترش دهد.وی با اشاره
به تحریمهای اقتصادی که در سالهای
گذشته علیه ایران اجرایی شده ،بیان کرد:
این تحریمها از سویی باعث شده ریسک
ســرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و
از ســوی دیگر بســیاری از شرکتهای
خارجی از جملــه چینیها را از حضور در
ایران منصرف کرده اســت .این در حالی
است که بخش مهمی از ظرفیت اقتصاد
ایران در حــوزه نفت و فراوردههای نفتی
تعریف میشــود و عدم اســتفاده اصولی
از آن ،میتوانــد در ایــن بــازار رقابتی
فرصت ســوزی محسوب شود.عضو اتاق
بازرگانی تهران در پاســخ به این ســوال
که آیا شــایعات مطرح شــده در رابطه با
توافق  ۲۵ســاله اقتصادی ایران و چین
در حوزه نفــت و گاز صحت دارد ،گفت:
فعاالن بخش خصوصــی نیز تاکنون در
جریان جزییات این توافق قرار نگرفتهاند
و خواسته ما این است که با هدف روشن
شدن مســیر و هدف گذاریهای صورت
گرفته ،جزییات این توافق منتشــر شود.
آنچــه که درباره حضــور چین در صنایع
نفتی ایران مطرح شــده نیز فعال در حد
همیــن گمانه زنیهاســت و خبر قطعی
درباره آن منتشر نشده است.صالحی ادامه
داد :در یکی از گمانه زنیها آمده بود که
در صورت تامین نفــت مورد نیاز چین از
سوی ایران ،شرکتهای چینی در صنایع
زیرســاختی ما ســرمایه گذاری میکنند
که البته در صورت اجرایی شــدن چنین
موضوعی دیگر ســرمایه گذاری در کار
نیســت و یک توافق دو جانبه برد – برد
با توجه به شــرایط دو کشور است اما با
توجه به اینکه ما ریســک سرمایه گذاری
باالیی داریم و چین به عنوان یک قدرت
اقتصادی جهانی ،امــروز در منطقه ما با
کشــورهایی مانند عربســتان سعودی و
پاکستان مراودات جدی دارد ،در صورتی
که ما بتوانیم منافع ملی خود را به درستی
تامین کنیم ،میتوان انتظار داشت که این
توافــق برای ما جنبههای مثبتی داشــته
باشــد.وی با بیان اینکــه در جریان این
توافق باید دو موضوع مهم در دستور کار
باشد ،بیان کرد :موضوع نخست این است
که ما نباید تمام تخم مرغهایمان در بازار
نفت را در سبد چین قرار دهیم .همانطور
که آنها نیاز خود به نفت را از کشــورهای
مختلف تهیه میکنند ،ما نیز باید در کنار
چین ،ســعی کنیم در بازار دیگر مشتریان
سنتی خود را حفظ کنیم .موضوع دوم این
است که چه بحث سرمایه گذاری باشد و
چه همکاری اقتصادی ،فعال شدن کسب
و کارهــای ایرانی و کمک بــه فعاالن
اقتصادی و در نهایت معیشــت مردم باید
به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود.
نادر انتصار :امضای سند همکاری با
چین برای ایران ضروری بود

اســتاد علــوم سیاســی و روابط

بینالملل دانشــگاه آالبامــای جنوبی
آمریکا هــم تاکید کرد :با توجه به نقش
روزافزون چیــن در توازن قدرت جهانی
به خصوص در سطح اقتصاد بینالملل،
امضای سند همکاری با چین برای ایران
ضروری بود .رقبای منطقهای ایران نیز
در این راه قدمهایی برداشــتهاند«.نادر
انتصــار» دربــاره امضای ســند جامع
همکاریهای راهبــردی ایران و چین
گفت :در مقطع کنونی اهمیت این سند
بیشتر نمادین و نشــاندهنده تمایالت
ایران برای تنوع بخشــیدن یا چندسانی
در سیاست خارجی کشور است.وی سند
جامع همکاریهای راهبردی میان ایران
و چین را تعهدی الزامآور و حقوقی برای
تهران ندانســت و اظهار داشــت :آنچه
میان «محمدجواد ظریــف» و «وانگ
یی» امضا شده ،یک سند همکاری است
و نه یک قرارداد حقوقی .بنابراین بدون
قطعا قرارداد  ۲۵ساله

ایران با چین تاثیر زیادی
بر شرایط دو کشور

دارد ،از طرفی موجب

افزایش تولید و صادرات
انرژی ایران خواهد شد
و از طرف دیگر موجب

ایجاد امنیت انرژی برای

چین میشود که نیاز روز
افزون به انرژی دارد

تدوین قوانین الزم ،این ســند تعهدی
الــزامآور و حقوقی برای دو طرف ایجاد
نمیکند .تحلیلگر ارشد مسائل سیاست
خارجی با اشاره به ضرورتهای امضای
این ســند تصریح کرد :با توجه به نقش
روزافزون چیــن در توازن قدرت جهانی
به خصوص در سطح اقتصاد بینالملل،
امضای ســند همکاری بــا چین برای
ایران ضروری بود .در واقع در شرایطی
کــه رقبای منطقهای ایــران در این راه
قدمهایی برداشــتهاند ،ایــران هم باید
از هــر فرصتی برای خنثــی کردن رقبا
و دشمنانش اســتفاده کرده و براساس
آن مانــور بدهد.انتصــار در خصــوص
تاثیر تحریمهــا و روابط تنشآمیز ایران
و آمریــکا در امضای این ســند جامع
همکاری خاطرنشــان کرد :به هر حال
روابط تنشآمیز با آمریکا و آینده نامعلوم
روابط ایران و غرب در امضای این سند
موثر بوده اســت ولی عوامل سیاسی و
اقتصادی نیز در امضای این ســند تاثیر
داشته است.به گفته استاد علوم سیاسی و
روابط بینالملل دانشگاه آالبامای جنوبی
آمریــکا ،آن گونه که ایران اعالم کرده،
امضای این ســند به ضرر هیچ کشوری
نیست و تنها ،نقشه راهی برای دو کشور

برای توســعه روابط و تنظیم مناسبات
است.وی در پاســخ به این سوال کهآیا
امضای سند همکاری با چین به معنای
انتخاب پکن از ســوی تهران به عنوان
متحد سالهای آتی است؟ ابراز داشت:
سند همکاریهای جامع راهبردی ایران
و چیــن ،مهمترین ســندی اســت که
جمهوری اسالمی ایران طی چهل سال
گذشــته با یک کشــور مطرح در سطح
جهانی امضا کرده است.انتصار ادامه داد:
با این حال ،نباید ســند همکاری با چین
را بزرگتر از آنچه هست ،نشان داد و آن
را به عنوان انتخاب پکن از سوی تهران
به عنوان متحد اول خود در ســالهای
آتی تعبیر کــرد .چرا که رابطه درازمدت
ایران و چیــن تابع تحوالت متعددی در
سطح جهانی و منطقهای بوده و خواهد
بــود.وی درباره اهداف عمــده و اصلی
ایران از امضای سند جامع همکاریهای
راهبردی با چین بیان کرد :هدف اصلی
ایــران تعیین چارچوبی برای سیاســت
خارجــی و نــگاه درازمــدت در آینده
روابطش با یکــی از قدرتهای بزرگ
جهانی است .آیندهنگری چیزی است که
هر کشــوری در برنامهریزی در سیاست
خارجــی خود در نظر میگیرد و منحصر
به ایران نیســت.این کارشــناس ارشد
مسائل بینالملل درباره ابعاد اقتصادی،
سیاسی ،امنیتی سند همکاریهای ایران
و چین هم یادآور شــد :پیــاده کردن و
موفقیت جنبههای اقتصادی این ســند
مهمتــر از جوانب دیگر آن اســت چون
بدون توســعه روابط اقتصــادی بین دو
کشــور احتمال گســترش روابط چین
و ایــران و تبدیل این روابط در ســطح
راهبردی امکانپذیر نخواهد بود.
هموار شدن جاده همکاری پکن و
تهران در چارچوب طرح «یک کمربند،
یک جاده»

انتصار افزود :چین باید منافع خود
در رابطــه با ســایر کشــورها را هم در
نظر بگیرد که ممکن اســت این روابط
همــکاری احتمالی چیــن و ایران را در
مســائل نظامی و امنیتی تا اندازهای در
آینده محدود کنند.وی با اشاره به طرح
«یک جــاده ،یک کمربند» از ســوی
چین عنوان کرد :طــرح «یک کمربند،
یک جاده» از ســوی چین شامل تعداد
بسیاری از کشورها میشود که ایران هم
یکی از آنها اســت .موقعیت جغرافیایی
و منابع ایران ،اهمیــت ایران را در این
طرح افزایش داده اســت.به گفته استاد
علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه
آالبامــای جنوبی آمریــکا ،همکاری با
ایران در چارچوب ســند همکاری اخیر
یا بدون آن برای چین مهم اســت ولی
امضای چنین ســندی ،جاده همکاری
پکن و تهران را در چارچوب طرح «یک
کمربند ،یک جاده» از هموار میکند.
بندر چابهار و بندر گوادر هم رقیب و هم
مکمل یکدیگرند

انتصار دربــاره تاثیر ســند جامع

همکاریهای ایران و چین در آینده بندر
چابهار با توجــه به رقابت چین و هند و
ســرمایهگذاری چینیها در بندر گوادر
پاکستان گفت :بندر چابهار ایران و بندر
گوادر پاکســتان را میتــوان هم رقیب
یکدیگر و هم مکمل یکدیگر دانســت.
این بســتگی به آینده تحوالت منطقه و
دنیــا دارد.وی اضافه کرد :اگر هند تمام
تعهدات خــود را به موقع انجام بدهد -
که تاکنون این کار را نکرده اســت  -و
بتوانــد یا بخواهد در مقابل فشــارهای
متحد اصلی خود یعنی آمریکا ایستادگی
کنــد  -کــه ایــن کار را نیــز تاکنون
نکرده اســت – آن وقت امضای توافق
همکاریهــای بین چین و ایران ممکن
است به موانعی برخورد کند.این تحلیلگر
ارشد مســائل سیاســت خارجی درباره
تاثیر امضای ســند جامع همکاریهای
ایران و چین در سیاســت خارجی ایران
در عرصــه منطقهای و بینالمللی اظهار
داشــت :تا زمان احتمالی همکاریهای
راهبردی میان ایران و چین خیلی فاصله
داریم بنابرایــن نمیتوان در مورد تغییر
در سیاســت خارجی ایــران در عرصه
منطقهای و بینالمللی نظریه قاطع ارائه
کرد.
نباید سند همکاری را به بازی فوتبال
موافقان و مخالفان تبدیل کرد

انتصــار بــا اشــاره بــه برخــی
هجمههای مطرح شــده علیه این سند
همکاری گفت :بزرگ کردن ســند بین
چین و ایران درست نیست .ما حتی متن
نهایــی این ســند را ندیدهایم و قوانین
الزم از هــر دو طرف برای اجرای مفاد
این سند تدوین نشــده است .در زمان
کنونی این مدرک فقط یک ســند است
که هم در چارچوب قوانین ایران و هم
در چارچــوب قوانین بینالمللی تضمین
حقوقی نــدارد و نبایــد آن را به بازی
فوتبالی بین موافقان و مخالفان تبدیل
کرد.وی درباره تاثیر تحریمها در اجرایی
شدن سند جامع همکاریهای راهبردی
ایــران و چین گفت :با توجــه به ادامه
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران
و همچنین ادغام اقتصاد چین به اقتصاد
جهانی ،این ســند حتی موانع کنونی در
گســترش روابط اقتصادی بین ایران و
چین را نیــز از بین نخواهد برد.به گفته
استاد دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکا،
با وجود تنشهای متفاوت و متعدد بین
پکن و واشــنگتن ،چین در روابطش با
ایران محتاطانه عمل خواهد کرد.انتصار
درباره نوع رویکــرد چین در تنشهای
ایران و آمریکا ابراز داشــت :چین منافع
خود را قربانی روابطش با ایران نخواهد
کرد و چین و روسیه تا آنجایی که منافع
آنها در خطر نیفتــد ،از ایران در مقابل
غرب پشــتیبانی خواهنــد کرد ولی اگر
منافع خــود را در مقابل غرب در خطر
ببیننــد ،مانند آنچه که در ســالهای
 ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱عمل کردند ،به سیاست
یک بــام و دو هــوا متوســل خواهند
شــد.وی درباره تاثیر قرار داشتن ایران
در لیست سیاه  FATFبر همکاریهای
راهبردی ایران و چیــن بیان کرد :این
مسئله در روابط اقتصادی و مالی ایران
و چین موانعی ایجاد کرده و خواهد کرد
ولی حتی اگر ایران از لیست سیاه گروه
ویژه اقدام مالی خارج شود ،تحریمهای
دیگر کــه علیه ایــران وجــود دارند،
همکاریهای راهبــردی ایران و چین
را را مشــکل خواهد کرد.این کارشناس
مســائل بینالملل دربــاره عالقهمندی
پکــن بــرای میانجیگــری و کاهش
تنش میان تهــران و ریاض هم گفت:
چیــن تنشهای منطقــهای را خطری
برای منافع خود میدانــد و همواره بر
همکاری بین کشــورهای منطقه تأکید
کرده است .بدون صلح و آرامش ،منافع
پکن به خصوص طرح «یک جاده ،یک
کمربند»به خطر میافتد.

تحلیل
گفتمان
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد:

پیشرفت ۸۰درصدیطرحملیانتقال
نفتخامگوره-جاسک
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه
نفت با اشاره به پیشــرفت  ۸۰درصدی
طرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسک،
اظهار کرد :این طــرح با توجه به اهمیت
راهبردیاش در اولویت وزارت نفت قرار
گرفت و با تامین کل لولههای موردنیاز از
سازندگان داخلی ،روند پیشرفت آن شتاب
گرفت و رکورد پیشــرفت  ۵۰درصدی در
سال  ۹۹ثبت شد.

تــورج دهقانــی بعدازظهــر روز
چهارشنبه ،چهارم فروردینماه  ۱۴۰۰در
ارتباط تصویری با دکتر حسن روحانی،
رئیس جهوری از استان بوشهر گفت :در
بخش خط لوله ،حــدود  ۱۰۰۰کیلومتر
لوله تامین و به سایت ارسال شده است
و مراحل جوشــکاری ،یکپارچه سازی
و اتصاالت لوله مراحــل نهایی را طی
میکند.وی بــا بیان اینکــه در بخش
آزمون نهایی و هیدورتست لولهها بیش
از  ۷۰درصد پیشرفت مشاهده میشود
و مراحل نهایــی را طی میکند ،افزود:
در بخش ایســتگاهها در ایستگاه شماره
 ۲با  ۸۰درصد پیشــرفت مراحل نهایی
آزمونها و راهاندازی را میگذارند و در
دیگر ایستگاهها وضعی مشابه مشاهده
میشــود و همگی مراحل نهایی را طی
میکنند.مدیرعامل شــرکت مهندسی
و توســعه نفت (متن) تصریح کرد :در
بخش برقرســانی  ۱۱پســت برق در

گســتره  ۱۰۰۰کیلومتری و حدود ۲۰۰
کیلومتــر خط بــرق قــرار دارد که در
روزهای اخیر با هماهنگی دیسپچینگ
شرکت ملی برق آزمونهایی نهایی برق
رسانی در ایستگاه دو در حال طی شدن
اســت.دهقانی افزود :در بخش انتهایی
هم اتصاالت به تأسیســات جاسک در
جریان اســت و مراحل پایانی را سپری
میکند که بر این اســاس پیشرفت کل
طرح حدود  ۸۰درصد است.وی با بیان

اینکه پارســال برای ثبت این رکوردها
فعالیت شــبانه روزی و جهادی شــک
انجام شــد و در اوج کار حدود  ۱۰هزار
نفر در چند اســتان فعالیــت میکردند،
اظهــار کرد :در بخــش تولید کاالها و
تجهیزات بیش از  ۲۵۰شــرکت داخلی
نقش آفرینی کردند که نوع خود بینظیر
اســت.مدیرعامل شــرکت مهندسی و
توســعه نفت اظهار کرد :بسیاری از این
کاالها برای نخســتین بار تولید شدند و

این مسئله بهدلیل محدودیت تحریمها
نبود ،بلکه بهدلیل تشــویق شرکتهای
داخلــی بود که طبق فرمایشــات مقام
معظــم رهبــری و ریاســت محتــرم
جمهــوری حمایــت از ســاخت داخل
ســرلوحه این کار قرار گرفت .دهقانی
گفت :امروز مفتخرم اعالم کنم نه تنها
محصوالت تولید شــده در اقصی نقاط
کشــور بهموقع تحویل شده بلکه امروز
در مرحله آزمــون میدانی نیز به خوبی

پاسخ دادهاند و این طرح ملی با بیشترین
تــوان داخلــی در حال تکمیل اســت.
به گزارش شــانا ،طرح انتقال نفت خام
گوره به جاسک ،طرحی ملی و راهبردی
اســت که با حمایت دولــت و راهبری
شرکت ملی نفت ایران و با هدف ایجاد
ظرفیت انتقال یک میلیون بشــکه نفت
خام در روز ،ذخیرهسازی و صادرات آن
از طریق پایانه جدید جاســک ،تضمین
استمرار صادرات نفت خام ،تمرکززدایی
از پایانههای صادراتی و متنوعســازی
آن و توســعه پایدار و اشــتغالزایی در
ســواحل مکران اجرا میشود.طرح خط
لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک
از منطقــه گــوره از توابع شهرســتان
گناوه در اســتان بوشهر آغاز میشود و
با عبور از اســتانهای بوشهر ،فارس و
هرمزگان ،از غرب جاســک به پایانه و
تاسیســات دریایی صــادرات و واردات
نفت خام و در آینده ،فرآوردههای نفتی
ختم میشود .این طرح با ظرفیت انتقال
روزانه یــک میلیون بشــکه نفت خام
متشکل از ســاخت خط لوله  ۴۲اینچی
به طول  ۱۰۰۰کیلومتر به همراه ساخت
پنج تلمبهخانه ،دو ایســتگاه توپکرانی و
پایانه و  ۲۰مخزن  ۵۰۰هزار بشــکهای
بــه ظرفیت  ۱۰میلیون بشــکه نفت و
تاسیســات دریایی برای صادرات نفت
خام است.

قدرتنمایی ایران در بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز
ایران در دولت تدبیر و امید توسعه و
تعیین تکلیف میادین مشترک را در دستور
کار داشته و در این زمینه برداشت از میدان
مشترک پارس جنوبی  ۲.۵برابر و از میادین
مشــترک غرب کارون نیز حــدود  ۵برابر
شده اســت .در آخرین اقدام نیز در آخرین
روزهای سال  ،۹۹میدان مشترک نفتی آذر
به بهرهبرداری رسید.

به گزارش ایرنا ،ایران دومین دارنده
مخازن گازی جهــان و در جایگاه چهارم
دارندگان نفت دنیا قرار دارد .گســتردگی
میادیــن نفت و گاز در ایران باعث شــده
تــا برخی از ایــن میادین با کشــورهای
همسایه مشترک باشــد و نیمی از میدان
در طــرف ایران و نیمــی دیگر در ظرف
کشــور همســایه قرار بگیرد.ایران با در
اختیار داشتن حداقل  ۲۸میدان مشترک،
شــامل  ۱۸میدان نفتی ۴ ،میدان گازی و
 ۶میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه،
یکــی از معدود کشــورهای جهان با این
تعداد ســاختار مشترک اســت .از این ۲۸
میدان ،ایران با عراق  ۱۲حوزه مشترک ،با
امارات  ۷مخزن مشترک ،با قطر و عمان
هرکدام  ۲مخزن مشــترک و با کویت و
ترکمنستان هرکدام یک مخزن مشترک
دارد .در بین این میادین از مخازن بزرگی
مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون
گرفته تا میادین کوچکتــر قرار دارند که
ایران تالش کرده تا با وجود کمبود منابع
مالی و عدم دسترســی به سرمایهگذاری
خارجی به دلیل وجود تحریمها ،توســعه
در ایــن میادیــن متوقف نشــود زیرا در
صورت عدم برداشــت از میادین مشترک،
همســایگان سهم بیشــتری از این منابع
خواهند داشــت و حق ایران نادیده گرفته
میشــود.در این زمینــه رئیس جمهوری
نیز با تأکید بر اینکه در برداشــت از منابع
مشترک کارهای بزرگی انجام شده ،گفت
که برخی فکر میکننــد دولت یازدهم و
دوازدهم در احقاق حقــوق مردم فقط در
سایه برجام کار کرده اســت ،البته برجام
کار بســیار بزرگــی برای احقــاق حقوق
مردم اســت ،اما یکی از مواردی که برای
احقاق حقوق مردم تالش شــده مســئله

بهرهبرداری از منابع مشــترک نفت و گاز
اســت که در این بخش کار بسیار بزرگی
شده است.حســن روحانی تاکید کرده که
در پارسجنوبی که میدان مشترک ایران با
قطر است ،پیش از سال  ،۹۲قطر دو برابر
ایران برداشت گاز داشت و ما عقب بودیم
و امروز جلوتر از این کشور از منابع عظیم
مشــترک اســتفاده میکنیم .تفاوت منبع
اختصاصی با مشــترک در این اســت که
از منبع اختصاصی هر زمانی که بخواهید
میتوانیــد اســتفاده کنید ،امــا در منبع
مشترک همسایه استفاده میکند ،یعنی هر
ساعتی بخشی از منافع ما از دست میرود،
بنابراین از این منبع مشترک هم همسایه
ما باید اســتفاده کند و هــم ما این کار را
انجام دهیم.همچنیــن رئیسجمهوری با
بیــان اینکه در غــرب کارون منابع نفتی
مشــترک با همسایه عراق داریم گفته که
تولید ما در این منطقه در طی ســال های
دولت تدبیر و امید ۵،برابر شــده اســت،
بنابراین حقوقی که از دســت میرفته در
این دولت با سرمایهگذاری در این بخش
و حتــی بخشهای دیگر جبازیابی شــده
است.روحانی عنوان کرد :ما منابع مشترک
را توســعه دادیم و در این دولت از میدان
مشــترک نفتی آذر بهرهبرداری شده است
که تا پیش از سال  ۹۲برداشت از آن صفر
بوده اســت .با تالشهای انجامشــده در
ســال  ۹۲و  ۹۳تا پایان سال  ۹۵به تولید
 ۳۰هزار بشکه در میدان مشترک رسیدیم
و از اســفند ســال  ۹۹نیز  ۶۵هزار بشکه
در روز از این میدان مشترک برداشت می
شود.
بازیابی سهم ایران در بزرگترین میدان
مشترک گازی جهان

ایران تا ســال  ۹۶همواره تولید گاز
کمتری از شــریک خود در پارس جنوبی
داشت اما از ســال  ۹۲و با تمرکز سرمایه
و نیروی انســانی در فازهــای اولویت دار
پارس جنوبی توســط وزیر نفت ،سرانجام
ایران برنــده ماراتن نفســگیر تولید گاز
شد.این ســبقت تاریخی ایران از قطر اما
در حالی در ســال  ۹۶آغاز شد که در سال
های  ۸۷تا  ،۸۹قطر این اختالف را تا ۲۵۰

میلیون متر مکعب در روز نیز رسانده بود.
ایران در حال حاضر بیش از  ۷۰۰میلیون
متــر مکعــب در روز گاز از ایــن میدان
مشــترک تولید می کنــد و این در حالی
اســت که تولید قطر به  ۶۰۰میلیون متر
مکعب در روز نیز نمی رسد .افزایش تولید
گاز ایران که البته بــا بهره برداری از فاز
 ۱۱پارس جنوبی افزایش خواهد داشــت،
باعث شــده تا مهاجــرت گاز که تا پیش
از این به ســمت قطر بود ،معکوس شود
و ایران بتواند در آینده برداشــت تجمعی
خود را نیز از این میدان مشــترک به قطر
برســاند.با ثبت رکورد تولید  ۷۰۰میلیون
متر مکعب در روز ایران که در ســال ۹۲
حــدود  ۲۸۰میلیون متر مکعب گاز از این
میدان مشــترک تولید می کرد ،در طول
دولت تدبیر و امید توانسته تولید از پارس
جنوبی را حــدود  ۲.۵برابر کند.نکته مهم
دیگری که ارزش پیشــی گرفتن ایران از
بیشــتر میکند این اســت که نگاهی به
نقشه میدان مشترک پارس جنوبی نشان
میدهد تنها حدود یک ســوم از مساحت
میدان در آب هــای ایران قرار دارد و دو
سوم مساحت در آب های قطر قرار گرفته
اســت .در واقع ایران با وجود آنکه فضای
کمتری برای توســعه و حفاری چاهها و
نصب سکوها در اختیار داشت اما توانسته
تولیــد روزانه خود را از رقیب و همســایه
بیشتر کند.

افزایش  ۵.۵برابری تولید نفت ایران از
غرب کارون

میادین مشــترک غرب کارون جزو
میادین نفتی جوان ایران در مقایسه با سایر
مخازن به شــمار میروند.برداشت از این
میادین از ســوی ایران از اواسط دهه ۸۰
شمسی آغاز شده و در برنامهریزی نهایی
قرار اســت تولید از مجموعــه ذخایر این
منطقه به روزانه یک میلیون بشکه در روز
برسد.اما توســعه این میادین در سالهای
گذشــته با فراز و فرود زیادی همراه بوده
اســت .از حضور ژاپنیها برای برداشت از
این میادین گرفته تا قــرارداد با چینیها،
هر کدام به دالیلی عملیاتی نشــد و ایران
در نهایت با تکیه بر دانش شــرکتهای
داخلی در توســعه میادین آزادگان شمالی،
یادآوران ،یاران شــمالی ،یاران جنوبی و
مهمتر از همــه آزادگان جنوبی وارد عمل
شــد.نکته مهم در برداشــت نفت از این
میادین البته مشــترک بودن با عراق بود.
ایران در حالی در سال  ۹۳حدود  ۱۰۳هزار
بشــکه در روز نفت از ایــن میادین تولید
میکــرد که در آن زمان برداشــت عراق
 ۱۹۴هزار بشــکه در روز بود .پیش بودن
عراق در برداشــت از میادین غرب کارون
تا سال  ۹۵ادامه داشت.با برنامهریزیهای
دولت تدبیر و امید ایران توانست در سال
 ۹۵میزان برداشــت نفت از این میادین را
با عراق برابر و به روزانه ۲۱۵هزار بشکه

برساند.این مهم با افتتاح میادین آزادگان
شــمالی ،یادآوران و یاران شمالی در سال
 ۹۵امکانپذیر شد.در کنار آن اما افزایش
پلکانــی از میادین آزادگان جنوبی و یاران
جنوبی نیز ادامه پیدا کرد تا در نهایت ایران
در سال  ۹۶به تولید  ۳۳۵هزار بشکه نفت
در روز از مجموع  ۵میدان در غرب کارون
دســت پیدا کند.این تولید در سال بعد از
آن به  ۳۷۰هزار بشــکه رسید و در نهایت
در ســال  ۹۸ایران توانست روزانه بیش از
 ۴۰۰هزار بشکه نفت از غرب کارون تولید
کند .این در حالی محقق شد که طی این
ســالها ظرفیت تولید عراق به  ۲۵۰هزار
بشــکه در روز رســید و ایران توانست در
ظرفیت و نرخ تولید نفت خام خود از عراق
با وجود حجم ذخایر برابر ،پیشــی بگیرد.
این اعداد نشان میدهد ایران در سالهای
 ۹۲تا کنون یعنی در  ۷ســال عمر دولت
تدبیر و امیــد با وجود تحریمهای آمریکا
ظرفیــت تولید نفــت خــود را از میادین
مشــترک غرب کارون حــدود  ۵.۵برابر
افزایش دهد.اما ایــن پایان هدفگذاری
برای تولید از میادین غرب کارون نیست و
بر اساس برنامهریزی تولید از این میادین
باید به یک میلیون بشکه در روز افزایش
پیدا کند.عالوه بر میادین مشــترک غرب
کارون و پــارس جنوبی ،ایران از ســایر
میادین مشــترک خود با همســایگان نیز
غافــل نبوده و حتــی در آخرین روزهای
ســال گذشــته ،بهره بــرداری از میدان
مشــترک آذر را آغاز کرد.به گزارش ایرنا،
زنگنه پیش از بازگشت به وزارت نفت در
دولت تدبیر و امید تاکید کرده بود که یکی
از مهمترین اهدافش تعیین تکلیف میدان
مشــترک اســت و نگاهی به کارنامه وی
در پارس جنوبی و میادین مشــترک غرب
کارون به عنوان مهمترین میادین مشترک
ایران ،نشــان میدهد که توانسته از عهده
تعهد خود بر آید.این تدبیر ســبب شده تا
چراغی که ابتدا در طرف ایران کم نور بود
و فقط سوســو میزد با شتاب روند توسعه
میادین مشترک ،نور آن نیز پررنگتر شده
و در ادامه مســیر ،تاللو آن از کشورهای
همسایه نیز پیشی بگیرد.

5

اخبار نفت
تاکید بر حل مسائل شغلی کارکنان نفت و گاز
زاگرس جنوبی

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران بر رفع مسائل

شغلی و معیشتی کارکنان نفت و گاز زاگرس جنوبی تاکید کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،ناصر موالیی ،مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
در دومین روز کاری سال جدید با حضور در ستاد شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی ،در نشســتی که با حضور سیدابوالحسن
محمدی ،مدیرعامل این شرکت و برخی مدیران و رؤسای ادارههای
ستادی و رؤسای مناطق عملیاتی پنجگانه (ویدیو کنفرانس) برگزار
شــد ،ضمن تبریک سال نو و اعیاد شــعبانیه از تالشهای کارکنان
این شرکت بهویژه نیروهای عملیاتی بهدلیل تولید پایدار نفت و گاز
در ســال  ۹۹قدردانی کرد و با اشاره به نامگذاری سال نو با عنوان
«تولید ،پشــتیبانیها و مانعزداییها» ازســوی مقام معظم رهبری
گفت :ماموریت ما کارکنان شــرکت ملی نفت در شــرایط کنونی از
حساسیت بیشتری برخوردار است و باید با تشریک مساعی در زمینه
تولید پایدار ،نگهداشت تولید ،پشتیبانیهای فنی ،مالی ،منابع انسانی،
حقوقی و رفع قانونی محدودیتها مانند ســالهای گذشــته برای
تحقق شعار سال مشارکت فعال و موثری داشته باشیم.وی با اشاره
به اینکه اکنون سازندگان داخلی بخش زیادی از کاالها و تجهیزات
اساســی صنعت نفت را میســازند ،افزود :این موفقیتها با حمایت
شرکتهای باالدســتی صنعت نفت محقق شده است.مدیر توسعه
منابع انســانی شرکت ملی نفت ایران به ضرورت رفع مسائل شغلی
و معیشتی کارکنان شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
مانند برخی فوقالعادههای عملیاتی ،کاریابی و بهکارگیری نیروهای
مورد نیاز در مشاغل مهندســی و مهارتی جهت جبران کمبود نیرو
در بخــش عملیات ،کاهش مدت زمان روند اداری انتصاب کارکنان
در ســمتهای جدید ،بهبود تسهیالت ســازمانی کارکنان مناطق
عملیاتی زاگرس جنوبی و  ...اشــاره و بر همکاری مدیریت توســعه
منابع انســانی در این زمینه تاکید کرد.موالیی با اشــاره به ضرورت
اجرای عدالت در پرداخت حقوق ،به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
کارکنان پیمانکاری اشــاره کرد و گفت :اجرای نظاممند این طرح و
پرداخت نخستین افزایشها به نیروهای مشمول در اواخر سال ،۹۹
رضایتمندی خوبی را میان این گروه از کارکنان شــرکت ملی نفت
به وجود آورده و با پرداخت کامل آن ،پرداختها در ســطح شرکت
عادالنهتر میشود.شــرکت بهرهبرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی
یکی از شرکتهای تابعه شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران است
که با مرکزیت شــیراز ،پنج منطقه عملیاتی پارســیان ،نار و کنگان،
آغار و داالن ،ســرخون و گشــوی جنوبی و سروستان و سعادتآباد
را راهبری میکند.

تشریح وضع پروژههای انرژی شرکت
سرمایهگذاری اهداف

مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری اهداف ضمن اعالم حضور
پررنگ این شــرکت در بازار ســرمایه ،گفت :این شــرکت با وجود
محدودیتهای اقتصادی پارســال ،توانست بازدهی بسیار مناسبی را
ایجاد کند ،از این رو طرحهای میدان مشترک آذر و پتروپاالیش کنگان
با سرمایهگذاری نزدیک به  ۲میلیارد دالر به بهرهبرداری رسید.

بــه گــزارش دانش نفت بــه نقــل از پایگاه اطالعرســانی
صندوقهای بازنشســتگی ،پسانداز و رفــاه کارکنان صنعت نفت،
مصطفی امیدقائمی ضمن اشــاره به بــه پروژههای در حال اجرای
شــرکت ســرمایهگذاری اهداف در بخش انرژی اظهار کرد :پروژه
توســعه پتروشیمی کنگان ،نگین و ســروش مهستان ،در سال ۹۹
پیشــرفت قابل مالحظهای داشــتند که این روند در سال  ۱۴۰۰نیز
ادامه مییابد ،از این رو ،در اواخر ســال  ۱۴۰۱طرحهای یادشــده
بــه مرحله بهرهبرداری میرســند.وی درباره طرحهای فراســکو و
پنتااریتریتول پتروشــیمی ماهشهر گفت :مرحله نخست این طرحها
در ســال  ۱۴۰۰راهاندازی میشــوند ،همچنین ،با برطرف شــدن
بســیاری از موانع پیشروی پروژه دهلران در ســال  ۹۹پیشبینی
میشــود امســال این طرح امسال پیشــرفت مطلوبی داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری اهداف درباره طرحهای جدید
برنامهریزی شــده نیز گفت :در شرکت نفت جی طرحهای تولیدی
تازهای برنامهریزی شده است که سبب افزایش  ۲و نیم برابری تولید
این شرکت در سال  ۱۴۰۱میشــود ،همچنین طرحهای توسعهای
تازهای برای شــرکت پاالیش نفت ســپاهان تعریف شده است که
دامنه کاالهای تجاری و توان رقابت و تولید و در نتیجه ســودآوری
این شــرکت را در ســال  ۱۴۰۱افزایش میدهد.امیدقائمی درباره
حضور شرکت ســرمایهگذاری اهداف در بازار سرمایه تصریح کرد:
چند شــرکت مربوط به ســرمایهگذاری اهداف در بازارهای مختلف
ســرمایه پذیریش شدهاند و شرایط اولیه پذیریش چند شرکت دیگر
نیز فراهم شــده است .از این رو ،هلدینگ تابان فردا بسته به تناسب
بازار سرمایه در بورس عرضه میشود ،همچنین هلدینگ پیمانکاری
و تجهیزاتی نیز برای ســال  ۱۴۰۱امکان پذیریش در بورس را دارد.
بر این اســاس ،شــرکتهای پاالیش نفتجی ،پتروشیمی مروارید،
توربوکمپرســورنفت و شرکت مهندسی و ســاختمانی نیز در مرحله
پذیریش و عرضه در بورس قرار دارند.

مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی پاالیش و
پخش منصوب شد

مدیر سرمایهگذاری شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای

نفتی ایران منصوب شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،علیرضــا صادقآبادی ،معاون وزیر نفت و
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش ،طی حکمی سخاوت اسدی
را بهعنوان مدیر سرمایهگذاری این شرکت منصوب کرد.

6

پاالیش و
پخش

شنبه  14فروردین ماه 1400
شماره 762
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

عملکرد مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی پاالیش و پخش در سال  99تشریح شد؛

اجرایموفقطرحطبقهبندیمشاغلبرایحدود
 17هزار نفر از نیروهای پیمانکاری
مدیر توسعه منابع انسانی شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآورده های ضمن تبریک سال جدید به کارکنان و
خانواده های محترم شرکت ،عملکرد سال  99این مدیریت
را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش
و پخــش فرآورده های نفتی ایــران ،مجتبی احمدی به
اهميــت اقدامات این مديريت و نقــش تاثيرگذار آن بر
جنبههاي مختلف زندگي شــغلي و خانوادگي كاركنان از
منظر مادي و معيشــتي ،غيرمادي و انگيزشي اشاره کرد
و گفت :در آغاز ســال با توجه به پاندمی کرونا و تعطیلی
کالسهای حضوری ،استراتژی آموزشی باز طراحی شد و
رویکرد آموزشی در ســطح کل شرکت به طور کامل از
حضوری به آموزش مجازی تغییر یافت.
وی ادامه داد :به این منظور ســامانه آموزش های
مجازی تحت اینترانت داخلی شــرکت با حضور معاون
وزیر نفت در ابتدای سال  99راه اندازی شد.
احمــدی پیگیری و اجرای اســتراتژی دسترســی
به زیرســاخت آموزش در هرکجــا و هر زمان با خرید و
یکپارچه سازی نرم افزار ادوبی در جام و محیط اینترنت
در ماه پایانی ســال را از جمله اقدامات مدیریت توســعه
منابع انســانی در حوزه آموزش در سال  99برشمرد.وی
تصریح کرد :آثار اقدامــات آموزش و وبينارهاي مجازي
نــه تنها موجب كاهش و صرفــه جويي در هزينه هاي
آموزشي شده اســت بلكه هزینه اعزام مامورين ،اسكان
 ....در خالل سال گذشته به صفر رسید.
اجرا و پيشبرد  13پروژه بهبود در حوزه مدیریت منابع
انسانی

مدیر توسعه منابع انســانی شرکت ملی پاالیش و
پخــش فرآورده های نفتی به اجرا و پيشــبرد  13پروژه
بهبــود در ایــن مدیریت اشــاره کرد و افــزود :ارزیابی
فرهنگ ســازمانی و تعیین برنامه های توسعه ،سنجش
رضایت کارکنان ،تعیین برنامه های بهبود ،تدوین ســند
جامع استراتژی های منابع انســانی ،ارزیابی رهبران به
روش  360درجــه ،نظام آراســتگی محیط کار فایو اس
( )5Sبرخــی از این پروژه ها هســتند.وی نظام جامع
مدیریت خالقیت کارکنان شــامل نظام پیشنهادها ،حل
مســله ،اتاق فکر ،مدیریت اســتعدادها و مدیریت دانش
و نیز مدیریت آموزش بر اســاس استاندارد ISO10015
 +توســعه وبینار ،نظام جامع ارزیابی عملکرد و توســعه
کارکنان. ،کانون ارزیابی رهبران ( ،)ACبررســی دالیل
خروج کارکنان از شــرکت ،سیســتم اطالعاتی مدیریت
منابع انسانی ،بررسی سالمت روان کارکنان و در نهایت
طبقه بندي و تحليل هزینه نیروی انســانی و همچنين
فراهمسازي مقدمات اجراي پروژههاي راه اندازي سامانه
كاريابي و راه اندازي نرم افزار آرشــيو اسناد و مدارك را
از دیگر اقدامات مدیریت توســعه منابع انسانی در حوزه
پروژه های بهبود برشــمرد .احمــدی همچنین به بهبود
فعاليت هاي مركز ارزيابي و توســعه مديران اشاره کرد
و افزود :این فعالیت ها شــامل بررســي ماتريس ابزار،
شايستگي عمومي مديران شركت ملي پااليش و پخش
فرآورده های نفتی و اصالح و بهبود شــاخصهاي مدل
شايســتگي ،بازنگري و تدوين مصاديق رفتاري متناسب

با مدل شايســتگي ،بازنگري و طراحي محتواي ابزارها
و تمارين ،اتوماســيون فرايند تدويــن پروفايل و اعالم
نتايج به شــركتكنندگان ،اصالح و تبيين شاخص هاي
ارزيابي عملكرد و آمادهســازي سيستم مكانيزه به منظور
دستيابي به امكانات بيشتر براي گزارشگيري و پايش و
اتصال با ساير زيرسيستم هاي منابع انساني ،پياده سازي
اوليه ارزيابي  ٣٦٠درجه مديران و نیز ارزيابي 110نفر از
كاركنان در كانون ارزيابي مديران است.
اجرای موفق طرح طبقه بندی مشاغل برای حدود 17
هزار نفر از نیروهای پیمانکاری

مدیر توسعه منابع انسانی در ادامه به اقدامات انجام
شــده در حوزه معاونت اداری و پشــتیبانی این مدیریت
پرداخت و گفت :طرح طبقه بندی مشاغل با رضایتمندی
کامل بــرای  16هزار  867نفــر از نیروهای پیمانکاری
درحال اجرا است ،به تفکیک در پاالیشگاه های ابادان و
اراک این طرح به مرحله اجرا در آمده است و در شرکت
های خطو ط لوله و مخابــرات نفت و همچنین مناطق
پخــش عمدتا اجرا و برخی تا روزهــای اتی اجرایی می
شــوند.احمدی افزود :قبل از اجــرای طرح طبقه بندی
مشاغل کارشناســان این مدیریت کار یکپارچه سازی و
تجميع قراردادهای شــرکت پاالیــش نفت آبادان را به
منظور ســاماندهی در پرداخت های پیمانکاری در جهت
رضايت مندي نيروي كار را آغاز کردند بدین ترتیب طی
سالی که گذشت پاالیشگاه ابادان برای ساماندهی پیمان
ها موفق به رسیدگی و تجمیع  ۱۴۴فقره پیمان و تجمیع
 ۸۲پیمان شــد ،همچنیندر تمام شرکت برای رسیدگی
به پیمان های باالی  ۱۵۰میلیاد تومان ،بررســی و انالیز
 ۱۴۸پیمان نیز انجام شد.
انجام معاینات دوره ای بالغ بر  420نفر به منظور مقابله
با پاندمی کرونا

وی همچنین بــه اقدامات این مدیریت در بخش
مقابله با پاندمی کرونا اشــاره کــرد و گفت :با توجه به

شــرايط ويژه ناشــي از شــيوع ويروس كرونا در سال
 ،99مسئوليت راهبري جلســات كميته اصلي سالمت
شــركت مربوط به پيشگيري از شــيوع این ويروس ،با
تفويــض اختيار اعضاي هيات مديــره و معاون وزير و
مديرعامــل ،به عهده مديریت توســعه منابع انســاني
قــرار گرفت كه تعداد جلســات كميته اصلي در ســتاد
شــركت باحضــور مديريت ها و ادارات و ســازمانهاي
ذيربط(مديريت ســتاد ،مديران منابع انساني شركتهاي
فرعي و مديران آنها ،معاون ســازمان حراســت ستاد،
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت و )...و كميته
هاي فرعي در شــركتهاي زيرمجموعه باحضور اعضا،
بالغ بر مجموعا تعداد  50جلســه تشكيل شد.وی ادامه
داد :ضمــن اينكه متعاقب برگزاري جلســات ،تهيه و
ارسال به موقع گزارشــات آن مشتمل بر اهم مذاكرات
و تصميمات گرفته شــده درخصوص نحوه مديريت و
اجــراي صحيح پروتكل هاي بهداشــتي ،اســتفاده از
ماسك ،ضرورت رعايت فاصله اجتماعي ،تنظيم ساعات
و برنامه كار ادارات ،غربالگري و پايش شاغلين ستادي
و عملياتي اعم از افراد ســالم و يا مبتاليان به بيماري
كرونا و چگونگي مواجهه بــا آنان در مقابل درب ورود
ســاختمان ها ،ممانعت و محدوديت اعزام به ماموريت
كاركنان علي الخصوص باتوجه به وضعيت هشــدار و
رنگبندي اضطرار شهرها ،نحوه اجراي فرايند دوركاري
با فراهم نمودن بســترهاي الكترونيكــي الزم و ...به
همراه ابالغ آخرين دســتورالعملها و بخشــنامه هاي
صادره توسط ستاد وزارت نفت و ستاد مقابله با بيماري
كرونا در كشور ،در سطح شركت انجام پذيرفت.احمدی
ادامه داد :اقالم بهداشــتی مورد نیــاز کارکنان با وجود
محدودیتهای فراوان با اســتفاده از تعامالت سازماني از
ارگانها و كارخانجات توليدي براي تمام کارکنان ســتاد
و شــركتهاي تابعه در تهران تهیه و در اختیار آنان قرار
گرفت.وی استقرار تيم معاينات دورهاي در ستاد شركت

و انجام ازمايشــات و معاينات دوره اي بالغ بر 420نفر
از همكاران شــركت را از دیگر اقدامات این مدیریت در
بخش پیشگیری از انتقال ویروس کرونا عنوان کرد.
پیگیری و پرداخت فوق العاده های متعدد برای بهبود
وضع معیشت کارکنان

وی در ادامه با اشــاره به بهبود وضعیت معیشــت
نیروهای قراردادی به عنوان یکی از برنامه های اولویت
دار ایــن مدیریت گفت :از برنامــه های مهم در بخش
مقررات با حمایت ها و نظر مســاعد مدیر عامل شرکت
ملی پاالیش و پخش و تمهیدات معاونت توسعه سرمایه
انســانی ،فوق العاده های جدید کارکنــان قرارداد مدت
موقت و رســمی از ابتدای سال در دستور کار قرارگرفت
و در مجموعه مقررات اصالح شــد .احمدی ساماندهی
وضعیــت پرداخت فوق العاده هــای کارمندان قراردادی
مدت موقت» با تعداد حدود ( )10قلم فوق العاده عملياتي
قابل پرداخــت با عناوين صعوبت فراورشــي (به ميزان
 30درصد حقوق براي پااليشــگاههاي اراك و آبادان و
منطقه عسلويه شركت ملي پخش و  15درصد حقوق به
ساير مناطق و تاسيسات شــركتهاي خطوط لوله و ملي
پخش مســتقر در جنوب كشــور) با جامعه آماري حدود
 1300نفر) ،جبران صرف وقت اضافي (بعد مسافت) براي
مناطق اقمــاري ( 15درصد حقوق) و مناطق غيراقماري
حسب درصدهاي تعيين شده بابت هر منطقه و با جامعه
آماري حدوداً  4900نفــر از مجموع  5542نفر كاركنان
قرارداد مدت موقت شــركت (حســب مقررات موضوعه
صرف ًا شهر تهران مشمول فوق العاده جبران صرف وقت
اضافي نميشــود) ،فوق العاده جوشكار و برشكار ،كار در
ارتفاع ،كار با اشــعه ،كار آالينــده و خيليآالينده ،دوري
از خانواده در مناطق اقمــاري و ...را از جمله فوق العاده
پداختی به منظور بهبود معیشت این کارکنان عنوان کرد.
وی همچنین اظهار داشت :فوقالعاده شرایط محيط کار
و زندگی مناطق و مراکز تولیدی و فرآورشی» به مناطق

مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي پااليش و پخش مطرح كرد؛

و مراكز و تاسيســات شركتهاي خطوط لوله و مخابرات
نفت و شركت ملي پخش ،در مجموع به تعداد  24مرکز
انتقال نفت/تاسيســات مستقر در مناطق گرمسير جنوب
و همجوار مناطق مشــمول به ميزان  15درصد حقوق و
پااليش نفت امام خميني(ره) شــازند به ميزان  30درصد
حقوق ،با جامعه آماري حــدود  2400نفر كه  1800نفر
آنان كارمندان رسمي و  250نفر كارمندان قرارداد مدت
موقت پرداخت شد .مدیر توســعه منابع انسانی «تسري
فوقالعاده ســكونت در جزيره خارك به كاركنان شاغل
در اســتان سيستان و بلوچســتان» با توجه به شرايط و
اقتضائات خاص آن اســتان به ميزان  30درصد حقوق و
با جامعه آماري شــاغلين رسمي و مدت موقت به تعداد
 400نفر ،بــه منظور جذب و نگهداري نيروي انســاني
متخصص و ايجاد انگيــزه براي كارمنداني كه به همراه
خانواده خود در آن اســتان زندگي مــي کنند را از دیگر
اقدامات این بخش برشمرد .وی در ادامه سخنان خود به
افزایش درصد فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی
کارکنان مستقر در استان کرمان-شهرستان سیرجان از
گروه 25( 5درصد) به گروه  27/5( 6درصد) و تغيير گروه
بندي فوق العاده مذكور براي کارکنان شــاغل در منطقه
عملیاتی سروستان اســتان فارس از  8غیرگرمسیر به 8
گرمسیر ( )32/5با جامعه آماري كارمندان رسمي مشمول
به تعداد  30نفر در هر  2منطقه اشاره کرد.
صدور کارت ایثار برای رزمندگان شرکت ملی پاالیش و
پخش برای اولین بار در سطح وزارت نفت

مدیر توسعه منابع انسانی با اشاره به اقدامات حوزه
امــور ايثارگران به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه
این مدیریت افزود :اجراي قوانين و مقررات ابالغ شــده
در رابطه با ايثارگران و رفع ابهامات اجرايي شــركت ها
پيگيري و گزارش مربوطه به مراجع ذيربط ارائه شد.وی
افزود :همکاران مــا در این بخش پرونده هاي مطروحه
در كميســيون ماده  16رسيدگي به شكايات ايثارگران را
بررســی و در جلسات كميسيون مذكور و پيگيري و رفع
موانع اجراء آراء آن كميسيون شرکت کردند.وی پيگيري
جهت رفع موانع و تغذيــه اطالعات ايثارگران قراردادي
مــدت معين و موقت در ســيتم جامع نيروي انســاني
صنعت نفت را از دیگر اقدامات این مدیریت در حوزه امور
ایثارگــران عنوان کرد.وی افزود :مدارك ايثارگري حدود
 800نفر مشمولين قانون تفسير بند «و « ماده  44قانون
برنامه پنجم توســعه و اخذ تأئيديه ايثارگري بخشــي از
آنان از مراجع ذيصالح انجام شده و برای افراد باقییمانده
در دســت اقدام اســت .احمدی همچینین اظهار داشت:
عملكرد شركت ملي پااليش و پخش فرآورده های نفتی
در رابطه با شــاخص هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
و متناســب ســازي فضاي اداري جهت تردد جانبازان و
معلولين نیــز دريافت  ،جمعبندي و مــورد ارزيابي قرار
گرفت.وی افــزود :مدارك بيش از  100نفر از رزمندگان
شــاغل در شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده های
نفتی دریافت و به حوزه مشــاور وزير در امور ايثارگران
جهت صدور كارت ايثار ارائه و براي تعدادي از رزمندگان
این شركت به عنوان اولين شركت در سطح وزارت نفت
صادر شد.

صرفه جويي هزينه درپي ايجاد سرويس هاي مجازي آموزشي براي كاركنان
مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شــركت
ملي پااليش و پخش فرآورده هــاي نفتي ايران
گفت :درپي ايجاد ســرويس هــاي مجازي براي
كاركنــان اين مجموعه بويــژه در بخش آموزش
صرفه جويي قابل توجهي صورت گرفته است.

به گزارش پايگاه اطالع رســاني شــركت
ملي پااليش و پخش فــرآورده هاي نفتي ايران،
كوروش درودگر با اشاره به اقدامات انجام شده در
واحد مديريت فنــاوري اطالعات و ارتباطات طي
ســال  99تصريح كرد :باتوجه به پاندمي ويروس
كرونــا و ضرورت فعاليت افراد و كاركنان در قالب
دوركاري ،بسترســازي براي محقق شدن اين امر
برعهده واحــد فناوري و اطالعــات قرار گرفت.
بــه گفته درودگر طي اين فرآيند ســرويس هايي
مجازي به منظور برگزاري آموزش ها و جلسات به
صورت مجازي در كنار بسترسازي جهت دوركاري
پرسنل تشكيل شد.وي افزود :بدين ترتيب سامانه
اي ايجاد شد تا افرادي كه به داليلي امكان حضور
در محل كار را نداشــتند بتواننــد بدون حضور در
محــل كار و از منزل ارتباط خــود را با مجموعه

حفظ كرده و از طريق اينترنت در جلسات و كالس
هاي آموزشي شــركت كنند.درودگر تصريح كرد:
همچنين با بسترسازي انجام شده امكان دسترسي
به اتوماسیون اداری بدون استفاده از اینترنت براي
نيروهاي انســاني از راه دور نيز فراهم شــد.وي
بــا بيان اينكــه در نگاه كالن بخــش فناوري و
اطالعات بخشــي ارزبر محسوب مي شود افزود:
مجموعــه ايــن اقدامات با بودجــه اي كه به آن
اختصــاص يافته بود به مرحلــه اجرا درآمد كه در
عيــن حال ما حصل اين فعاليت ها منجر به انجام
صرفه جويي هاي قابل توجهي شده است.درودگر
با اشــاره به ســاير فعاليت هاي ايــن واحد ادامه
داد :خدمات پشــتیبانی ،شبکه اي ،برنامه ريزي و
منابع انســانی واحد ،تهیه سامانه ها و نرم افزار ها
و تامین امنیت شــبکه و فضــای مجازی از جمله
فعاليت هاي عمومی اين واحد محسوب مي شود
كه در ســال جاري ضمن اجراي اين موارد ايجاد
ســامانه مذكور به اين خدمات اضافه شده است.
وي با اشــاره به برنامه واحد فناوري و اطالعات
شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

در ســال  1400اظهار كرد :در سال  1400پیش
بینی می شــود با توجه به ادامه درگیری با کرونا
بستر سرويس هاي مجازي توسعه يابد و در مقطع
كنوني متوقف نشــود كه براي ارائه سرويس ها و
خدمات بهتر بايد زيرساخت هاي آن تقويت شود.
درودگر افزود :اين سرویس هاي مجازي از مزیت
های مناســبی برخوردار هســتند بويژه در حوزه
گســترده آموزش اين سرويس میتواند به فعاليت
خود ادامــه دهد زيرا از راه دور بدون آنكه محدود
به مكان خاصي باشد ،امكانات خوبي را در اختیار
افراد در اســتان هاي مختلف قرار مي دهند.وي
افزود :با ادامه اين روند و ارائه خدمات آموزشــي و
برگزاري جلســات در قالب سرويس هاي مجازي
تعريف شده در هزینه ها نيز کاهش قابل توجهی
صورت مي گيرد.درودگر تاكيد كرد :اگر ســرعت
اینترنــت و اینترانت افزایش يابد قطع ًا ســرعت
کالسهای مجازی با ســرعت و کیفیت بهتری
برگزار خواهد شــد که این امر مســتلزم سرمایه
گذاری بیشــتری در این حوزه است تا در نهايت
منجر به ارتقاء کیفیت خدمات شود.

پرتوشیمی

شنبه  14فروردین ماه 1400
شماره 762
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تجلیل پتروشیمی نوری از دو صیاد بوشهری که دلفین اسیر شده در تور ماهیگیری را نجات دادند؛

اخبار

صانعی:نجاتایندلفیناقدامیخداپسندانهوانسانیبود

کسب عنوان حراست برتر منطقه توسط
حراست شرکت پتروشیمی نوری

گلی:کار سخت صنعتی ،پتروشیمیها را از مسئولیتهای اجتماعی دور نکرده است

شــرکت پتروشــیمی نــوری طی
مراســمی از دو صیاد بوشــهری که در
اقدامی تحســین برانگیز و بــه بهای از
دســت دادن تور ماهیگیری خود ،دلفین
اسیر شــده در تور را رها کردند ،تجلیل و
قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت
پتروشــیمی نوری ،طی مراسمی که روز
ســه شنبه  19اســفندماه ،با حضور تقی
صانعــی مدیرعامل شــرکت ،جواد گلی
مشــاور مســئولیت اجتماعی هلدینگ
خلیــج فارس،مصطفــی موذنی رئیس
اداره حفاظت محیط زیســت عســلویه
و جمعی از مدیران این شــرکت برگزار
شد؛از آقایان علی اصغر صیادی و محمود
احمــدی  ،دو صیاد فداکار بوشــهری از
اهالی روستای باشــی که با پاره کردن
تور ماهیگیری خود ،اقدام به رها سازی
دلفیــن کردند ،با اهداء لــوح و هدایایی
تجلیل شــد.مدیرعامل پتروشیمی نوری
در این مراســم ضمن ستایش این اقدام
خداپسندانه ،انسانی و تاثیرگذار ،حمایت
و حراســت از محیط زیست و گونههای
نــادر جانوری را مســئولیتی همگانی و
الزم دانســت و گفت :امیدواریم اینگونه
فعالیتهــای پســندیده بتواند در جامعه
پیرامونی ما ،الگوی رفتاری مناســبی را
در قبــال طبیعت و ارتباط با آن شــکل
دهد و همه ما خود را در به ارث گذاشتن
محیط زیستی سالم ،برای فرزندان آینده

این سرزمین ،مســئول و متعهد بدانیم.
مصطفــی موذنی رئیــس اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان عسلویه که در
این آئین حضور داشــت هم با قدردانی
از اقدام قابل تحســین این صیادان ،کار
شــرکت پتروشــیمی نوری در تجلیل
از آنهــا را  ،کاری خالقانه و تحســین
برانگیز دانســت و اظهار امیدواری کرد،
این مراســم الگویی برای سایر شرکت
های منطقه در توجه به محیط زیســت
باشــد.در ادامه جواد گلی نیز ضمن ابراز

خرسندی از حضور در این آیین متفاوت
و تحســین این اقدام انسانی کم نظیر و
غرورآفرین تصریح کرد :اقدام ارزشــمند
شرکت پتروشــیمی نوری در تجلیل از
این عزیزان ،توجه تیزبینانه و قدرشناسی
فــوق العادهای اســت کــه معموال در
مجموعههــای صنعتــی کمتــر انتظار
مشاهده آن را داریم.مشاور مسئولیتهای
اجتماعی هلدینگ خلیج فارس با اشــاره
بــه کمکهای متعدد پتروشــیمیها به
حمایت از مراکز درمانی ،بیمارستانها و

اقشار آسیبپذیر در ایام کرونا،تعمدبرخی
در نادیده گرفتن این کمکها و کوچک
شــمردن آنها را بی انصافی عنوان کرد.
مدیــر روابط عمومی و امــور بینالملل
هلدینگ خلیج فارس همچنین با اشــاره
به برگزاری این مراسم گفت :کار سخت
صنعتی ،پتروشیمیها را از مسئولیتهای
اجتماعــی دور نکرده اســت و هلدینگ
خلیج فــارس عالوه بر تالش حداکثری
برای رســیدن به رکوردهــای جدید در
تولید و صادرات بیشتر اما از نگاه انسانی

غافل نشــده و توجه ویژهای به انسان،
اکوسیستم محیط زیست و طبیعت دارد.
وی ادامــه داد :بر اســاس همین نگاه
است که هلدینگ خلیج فارس نسبت به
خانواده ،زنان سرپرست خانوار ،زندانیان
جرایم مالی ،دانشآمــوزان کم بضاعت
خــود را متعهد میداند و باز بر اســاس
همین نگاه اســت که اقدامات زیســت
محیطی مختلــف از جملــه حمایت از
چند گونه دلفین و الکپشت در معرض
انقــراض را انجام میدهد.شــایان ذکر
است شرکت پتروشــیمی نوری از سال
 92به صورت رســمی از سوی اداره کل
محیط زیست استان بوشــهر به عنوان
تنها حامی دلفینهای گوژپشــت خلیج
فارس معرفی شده و توانسته است پروژه
مطالعاتی گسترده و مستمری را با هدف
بررســی پراکنش و جمعیت دلفینهای
خلیج فارس در پــارک ملی دیر -نخیلو
در منطقــه حفاظت شــده «مند» و در
راســتای حفاظت از این گونه جانوری،
با حمایت مالی و لجســتیکی اجراء کند.
همسو با این فعالیتها ،گروه تحقیقاتی
ایــن پــروژه ،راههای حفاظــت از این
گونههای جانــوری را به جوامع محلی،
دانشآموزان مــدارس و بویژه صیادان
آموزش میدهند؛تحقیقات گســترده ای
که امید اســت نتایج حاصل ازاجرای آن
بتواند تأثیر بسزایی در صیانت از محیط
زیست دریایی این منطقه داشته باشد.

مدیرعامل شــرکت پتروشیمی کارون
افزایش تولید را وابســته به میزان خوراک
دریافتــی دانســت و گفت :اگر شــرکت با
محدودیت خوراک مواجه نباشــد پتانســیل
افزایشی چشــمگیر در تولید سال آینده خود
دارد /.با اجرایی شدن پروژه هایکو تولید در
سال  ۱۴۰۱جهشی قابلتوجه دارد.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت
پتروشــیمی کارون ،علیرضــا صدیقــی زاده
رونماییهای کارون در سال  ۱۳۹۹را موجب
تنوع تولید در این شــرکت دانســت و گفت:
در لیســت محصوالت کارون تاکنون تنها دو
محصول  TDIو  MDIوجود داشتند اما در حال
حاضر چهار محصول داریم و تالش میکنیم
در سال آینده پنج گردیدی که امسال رونمایی
کردیم را به ســبد محصول اضافه کنیم.وی

برتر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی نوری ،ســومین
جلسه شــورای راهبری حراســت های منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس به منظور انجام هماهنگی های الزم در راســتای تأمین امنیت
پایدار منطقه  ،روز یکشــنبه  17اسفندماه ،به میزبانی پتروشیمی نوری
برگزار شــد.در این مراســم که با حضور معاونین عملیات و حفاظت
پرسنلی سازمان حراست صنعت نفت ،رئیس حراست کل استان بوشهر
 ،مســئولین امنیتی و روسای حراست شرکت های منطقه برگزار شد ،
از حراست شرکت پتروشــیمی نوری به عنوان حراست برتر منطقه با
اهداء لوح ،تجلیل شد.این در حالی است که حراست پتروشیمی نوری
عالوه بر فعالیت های متعدد در راستای ارتقاء سطح امنیت مجتمع خود
حساس استقرار سامانه های
 ،برای اولین بار در سطح منطقه ،پروژه ی
ِ
هوشمند حفاظت الکترونیکی را نیز در دست اجرا دارد .

انبار گردانی شرکت پتروشیمی نوری آغاز شد

تنوع سبد محصول و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی؛
دستاورد پتروشیمی کارون در سال ۱۳۹۹
ادامه داد :امیدواریم در سال آینده و با دریافت
مجوزهای الزم از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت بتوانیم این محصوالت را از طریق
بــورس و بر روی تابلوی بورســی به فروش
برســانیم.وی با اشــاره به اینکه تاکنون هیچ
محصولی بدون بازاریابی رونمایی نشــدهاند
گفــت :تحقیقات بازار ،جمــعآوری اطالعات
از گمرک جمهوری اســامی برای واردات،
تهیه نمونه خارجی ،تولید آزمایشگاهی ،تولید
نمونه تجاری ،تبادل اطالعات با مشــتریان
برای رســیدن به محصــول موردنظر قطعی
و درنهایت تجاریســازی مســیری اســت
که پتروشــیمی کارون پیــش از رونمایی هر
محصولــی آن را بهطور دقیــق طی میکند.
مدیرعامل شرکت پتروشــیمی کارون TDI,
 MDIو آنیلیــن را اصلیتریــن محصــوالت

 ۱۸اسفند ۱۳۹۹حراست شرکت پتروشیمی نوری ،عنوان حراست

انبار گردانی شــرکت پتروشیمی نوری به منظور پایش و شمارش

رکورد تولید و افزایش  ۳۵درصدی تولید نسبت به سال گذشته

صادراتی شــرکت دانســت و گفت :تصمیم
داریم تا در ســال آینده نیترو بنزن را بهعنوان
مهمتریــن محصولی کــه در صنایع دارویی
مصرف میشــود به ســبد صــادرات اضافه
کنیم.صدیقــی زاده محدودیتهای موجود در
حملونقل ایزوســیانات و باال بــودن هزینه
را دلیلی دانســت که بازارهای هدف خارجی
این شرکت از میان کشورهایی که راه زمینی
دارند انتخاب شــوند و افــزود :عراق ،ترکیه،
آذربایجان ،ارمنســتان ،ازبکســتان ،روسیه،
پاکستان و افغانستان کشــورهایی بودند که
در ســال  ۱۳۹۹به آنها صادرات داشتیم.این
مقام مسئول با اشــاره به صادرات به چین و
هندوستان از مسیر دریایی ادامه داد :سیاست
اصلی شــرکت پتروشــیمی کارون بر اساس
مصرف ارز کمتر در داخل و ارزآوری بیشــتر
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برای کشور است که تالش میکنیم تا میزان
هر دو را در ســال آینده به مبلغی چشــمگیر
تبدیل کنیم.مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی
کارون در پایــان دلیــل اصلــی موفقیت در

شرکت را داشــتن کار تیمی خوب دانست و
گفت :بخشهای مختلف دستبهدســت هم
دادند که تبدیل به کار تیمی موفق در شرکت
شد و این نتایج به بار نشست.

اقالم موجود در انبارهای شــرکت ،با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز
شد.

به گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی نوری  ،روز شــنبه 16
اســفندماه  ،عملیات انبار گردانی انبارها ،با هدف تعدیل و رفع هرگونه
اختالف و مغایرت کاالهای موجود در انبارهای این شــرکت ،به مدت
 ۱۱روز با همکاری امور بازرگانی و نظارت تیم حسابرســان مســتقل
شرکت آغاز شد.بنابر این گزارش ،انبار گردانی پتروشیمی نوری شامل
انبار قطعات ،مواد شــیمیایی و ملزومات مصرفی بوده که توســط ۱۰
نفر شمارشــگر و در حضور نمایندگان امور مالی ،واحد عملیات انبارها
و تیم حسابرســی مستقل انجام می شود.شایان ذکر است انبار گردانی
انبارهای این مجتمع ،همه ساله در راستای بهروزرسانی موجودی انبار
کاال و رفع مغایرتها در پایان ســال انجام می گیرد .امسال نیز سعی
شده است با تالش و همتی مضاعف  ،این فرآیند در کوتاه ترین زمان
ممکن و دقت باال مطابق با استاندارد ها ،اصول و قوانین حسابرسی و
با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گیرد.

انتخاب پتروشیمی نوری بهعنوان صادرکننده
نمونه استان بوشهر

مدیرعامل پتروشیمی اروند در دیدار صمیمانه نوروزی با کارکنان:

در سال «تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» افزایش تولید و رکوردزنیهای پتروشیمی
اروند ادامه خواهد داشت
مدیرعامل پتروشــیمی اروند در اولین ساعات پس
از تحویل ســال نو به همراه تعدادی از مدیران شرکت با
حضور در جمع کارکنان نوبتکا ِر ســایت به خاطر موفقیت
های یک ساله و تالش کارکنان از آنها قدردانی کرد.

به گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی اروند،
حسن نشــانزاده مقدم با تبریک ســال نو ،اظهار
داشت :پتروشــیمی اروند در سال گذشــته با وجود
اعمال تحریمها و شرایط کرونا توانست در راستای
بهبود مســتمر فعالیتها و تحقــق اهداف متعالی از
پیش تعیین شــده ،دستاوردهای بسیاری را در زمینه
تولید مســتمر ،رشد سودآوری ،توسعه پایدار ،حمایت
از صنایع مولد کشور و حفظ بازارهای خارجی کسب
کنــد و درآمدزایی بســیار مطلوبــی را برای صنعت
پتروشــیمی کشور داشــته باشــد.وی تاکید کرد:در
سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به نام “ تولید،

پشــتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری شده است،
با ادامه برنامههای رفع تنگناها و موانع تولید ،شــاهد

تداوم افزایش تولید و رکوردزنیهای بیشتر پتروشیمی
اروند در سال جدید خواهیم بود.مدیرعامل پتروشیمی

اروند ،ادامه داد  :دســتیابی به رکورد تاریخی مجتمع
از ابتدای راهاندازی تاکنــون ،افزایش  ۱۷درصدی
تولیــد در واحد کلر ،افزایــش  ۱۲درصدی تولید در
واحد  ،E_pvcکســب رتبه اول فروش محصوالت
شــیمیایی و پلیمری ،درج نماد اروند جهت پذیرش
در بورس اوراق بهادار و سایر موفقیتهای چشمگیر
تنها بخشی از دســتاوردهای ما در سال  ۹۹بود که
جز با همدلی ،تعهد و تالش همه همکاران به دست
نمیآمد.نشان زاده در پایان ضمن آرزوی موفقیت و
تندرســتی برای کارکنان و خانوادههای آنان ،اظهار
امیــدواری کرد که مطابــق برنامهریزی و ماموریت
تدوین شده در شرکت پتروشیمی اروند ،دستیابی به
رکورد ظرفیت اســمی ،اقدام نهایی در جهت عرضه
ســهام در بازار بورس و کســب تندیس صنعت سبز
و ...محقق شود.

در مراســم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان بوشهر که در روز
پنجشــنبه  ۱۴اسفندماه  ،۹۹به همت مشــترک سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت استان بوشــهر و اتاق بازرگانی  ،صنایع و معادن و کشاورزی
این استان برگزار گردید ،از شرکت پتروشیمی نوری بهعنوان صادرکننده
نمونه استان بوشهر در سال  1399تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری ،در این مراسم
که با رعایت کامل دســتورالعمل بهداشــتی وزارت بهداشت در سالن
لیان بوشهر برگزارگردید ،تندیس ویژه صادرکننده نمونه استان بوشهر
در ســال  1399به مهندس صمدی ،رئیس خدمات بازرگانی شرکت
پتروشیمی نوری اهداء شــد.عنوان صادرکننده نمونه استان بوشهر در
ســال  1399در حالی توسط شرکت پتروشــیمی نوری کسب شد که
این شرکت طی ســالیان اخیر شش بار موفق به کسب این عنوان در
استان بوشــهر شده است.گفتنی است این شــرکت در بهمن ماه ۹۹
نیز در فرآیند رتبه بندی صد شــرکت برتر ایران (  ، ) 100 IMIضمن
کسب افتخار بیشــترین میزان فروش و صادرات در بین مجتمع های
پتروشــیمی کشور ،موفق به کسب لوح شرکت برتر صادرات گرا شده
بود.
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مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در دیدارهای نوروزی با مدیران پنج شرکت پتروشیمی منطقه

الزمهتحققشعارسالدرصنعتپتروشیمی،همدلی و
استمرارتعامالتسازندهبرایتولیدحداکثریاست
مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام به

مناسبت فرا رسیدن سال نو با مدیران پنج
شرکت پتروشــیمی منطقه ویژه اقتصادی
دیدار کرد.

نخســتين جشن آنالين شــركت های تابعه هلدینگ خلیج فارس
در منطقه ویژه اقتصادی پارس«عســلویه» با حضور چهرههای هنری و
هنرمندان مطرح کشور در ســال جديد همزمان با اعياد شعبانيه برگزار
شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ،در
این برنامهها علی زند وکیلی ،محسن ابراهيم زاده ومسعود صادقلو از
خوانندگان شناخته شده کشــورمان به همراه عباس رضازاده ،ساسان
كريمی و یوســف كرمی از اســتنداپ کمدینهای مطرح کشــور به
اجرای برنامهپرداختند.در این جشــنها همچنین مسابقات پيامكی و
غيرحضوری ،بمدت ســه شب به صورت آنالين از روز يكشنبه هشت
فروردين ماه تا ســه شنبه دهم فروردين ماه برگزار شد.اين مراسم كه
شــروع فعاليتهای فرهنگی و هنری شركت های پتروشیمی منطقه
محســوب میشــود بهمنظور اســتفاده خانواده كاركنان شركتهای
پتروشــيمی مبين ،پارس و نوری و پازارگاد و همچنین ســایر شرکت
های تولیدی منطقه برنامهریزی شــده بود .باتوجه به وضعيت خاص
جامعه و خطر انتشــار ويروس كرونا ،اجرای برنامه ها در بستر فضاي
مجازی ويژه خانوادههای كاركنان صنعت پتروشــيمی در منطقه ويژه
پارس از مهمترين برنامههای روابط عمومی اين شركت در سال ١٤٠٠
خواهد بود.

پتروشیمی هنگام اولین گام را برای پیش
راهاندازی برداشت

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پتروشــیمی بندرامام ،روز ســه شــنبه
دهم فروردین  ۱۴۰۰حمیدرضا رستمی
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام به همراه
جمعی از مدیران و روســای شــرکت
با حضــور درمجتمع های پتروشــیمی
امیرکبیــر  ،مارون ،فجــر انرژی خلیج
فــارس ،خوزســتان و بوعلی ســینا با
مدیران عامل این شــرکت هــا دیدار
و ضمن تبریک عید نوروز جلســه ای
دوستانه با مدیران عامل این شرکتها
برگــزار کرد.مدیرعامــل پتروشــیمی
بندرامام به مناســبت آغاز سال جدید با
این تجدید دیدارها خواســتار همدلی،
همبستگی و اســتمرار تعامالت سازنده
بین شــرکتهای پتروشــیمی منطقه
شد.حمیدرضا رستمی طی این دیدارها
و جلســات با مدیران عامل با اشاره به
نامگذاری ســال  ۱۴۰۰از ســوی مقام
معظم رهبری نامگذاری شده با عنوان
«تولید ،پشــتیبانیها ،مانــع زداییها»
اشــاره کــرد و انســجام حداکثــری
مجموعهها را برای تحقق شــعار سال
الزم دانست.گفتنی است دیدار با دیگر
مدیران عامل شــرکت های منطقه نیز
در برنامه مدیرعامل پتروشیمی بندرامام
قرار داشت که بدلیل مشغله مدیران در
این روز محقق نشد.شــایان ذکر است
پیــش از ایــن مدیرعامل پتروشــیمی
بندرامام در ابتدای ســال به مناســبت
فرارســیدن سال نو از تمامی واحد های
تولیدی و ستادی شــرکت بازدید کرد
و ضمن تبریــک عید نــوروز دیداری
صمیمانه با کارکنان داشت.

پتروشیمی بندرامام در سالی که گذشت؟

ثبت رکوردها و اولین ها در پتروشیمی بندرامام پایان ندارد
با ورود برق فشار متوسط  ۲۰کیلو ولت به تابلوهای پست برق واحد
آمونیاک پتروشیمی هنگام از پست شماره چهار پتروشیمی دماوند،اولین
اقدام در راستای پیش راهاندازی این طرح انجام شد.

به گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی هنگام ،بــرقدار کردن
تابلوهای عایق هوایی  ۴۰۰ولت ،راه اندازی سیستم تهویه ،روشنایی
محوطه ســایت و در سرویس قرار گرفتن سیســتم کولینگ از دیگر
اقدامات پتروشــیمی هنــگام در مرحله پیش راهاندازی اســت که در
آیندهای نزدیک انجام خواهد شد.
با تولید  ۱.۱میلیون تنی در سال ۹۹؛

رکورد تاریخی تولید محصوالت زنجیره
«پلیاتیلن ترفتاالت» ایران جابهجا شد

برای نخســتین بــار در تاریخ راهاندازی شــرکت پتروشــیمی

شــهیدتندگویان ،با ثبت رکوردی تازه ،تولید تجمعی محصوالت زنجیره
پلیاتیلن ترفتاالت به رقم بیسابقه یک میلیون و  ۱۰۴هزار تن در سال
 ۹۹رسید.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان،
پس از اجرای پروژههای متنوع و متعدد رفع موانع و گلوگاههای تولید
در پتروشیمی شــهیدتندگویان بهعنوان بزرگترین زنجیره ارزش تولید
محصوالت پلیاتیلــن ترفتاالت ،رکورد تولید این محصوالت پلیمری
در ســال «جهش تولید» شکسته شد.بر این اساس ،برای نخستین بار
در تاریخ راهاندازی پتروشــیمی شهیدتندگویان ،سال  ۹۹تولید تجمعی
محصوالت زنجیره پلیاتیلن ترفتاالت به رقم بیســابقه یک میلیون
و  ۱۰۴هزار تن رســیده است.همزمان با ثبت رکورد بیسابقه تجمعی
تولید پتروشــیمی تندگویان در ســال  ،۱۳۹۹اســفندماه پارسال هم
مجموع تولید تجمعی به حدود  ۱۰۴هزار تن رســید و برای دومینماه
پیاپی (بهمن و اســفند) تولید ماهانه از مرز یکصد هزار تن گذشت.این
درحالی است که بهمنماه پارســال هم پتروشیمی شهیدتندگویان به
تولید بالغ بر  ۱۰۳هزار و  ۹۷۵تن دست یافته بود و پیشبینی میشود
با بهرهبرداری از پروژههای رفع موانع تولید در دست اجرا ،در سالی که
ازسوی مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»
نامگذاری شده است ،شاهد ثبت رکورد جدید تولید باشیم.

پتروشــیمی بندرامام در سال  ۹۹با
وجود محدودیت های مختلف از جمله تحریم
های چند جانبه شــرکت هاي پتروشــیمی
بندرامــام و ویروس منحــوس کرونا اما با
همت و سختکوشی کارکنان خود و مدیریت
کارمحور و انساندوست حمیدرضا رستمی
دســتاوردهای بزرگ و رکوردهایی را برای
اولین مرتبه ثبت کرد.

عملکــرد پتروشــیمی بندرامــام در
ســال  ۹۹را می توان در سه بخش تولید
 ،صــادرات و  ، HSEنیروی انســانی و
مسئولیت های اجتماعی تقسیم و بررسی
کرد .
پتروشــيمي بندرامام در حوزه تولید
محصوالت و صادرات آن ها در سال جاری
رکورد تولید بیش از ظرفیت اسمي چندین

محصول را به ثبت رســاند  .توليد بيش از
ظرفيت اسمي و طراحي محصوالتي مانند
 ، MTBE ، PVCپلی اتیلن سنگین ()HD
و پلی اتیلن سبک ( )LDو از سوی دیگر در
یک اقدام بزرگ برای اولین بار تولید واحد
الفین را به ظرفیت اســمی طراحی رساند.
البته پتروشیمی بندرامام در این حوزه تازه
هایی هم داشــت و باید بــه این دو اقدام
بزرگ اشــاره کرد کــه محصول MTBE
بــراي اولين مرتبــه در ســبد صادراتي
پتروشیمی بندرامام قرار گرفت و همچنین
صــادرات محصوالت جامــد پليميري نيز
براي اوليــن مرتبه ركورد حداكثر صادرات
را شكســت .همچنین حمیدرضا رستمی
مدیرعامل این شرکت در نمایشگاه ساخت
داخل امسال از صادرات بیش از صد هزار

تن محصوالت پلیمری خبــر داد که این
حجم از صادرات در تاریخ این شرکت بی
ســابقه بوده و تمامی رکوردهای صادرات
محصوالت پلیمــری تاریخ پتروشــیمی
بندرامام را جا به جا کرد.
می توان افزود پتروشیمی بندرامام در
راستای بی اثر کردن تحریم های ظالمانه
 ،دســت به ابتکارات جدیدی زد که اصلی
ترین این اقدامات داخلی ســازی قطعات
و مواد شــیمیایی و کاتالیســت های مهم
صنعت پتروشــیمی بود  .این شــرکت با
مشــارکت شرکت های دانش بنیان موفق
شــد از  ۱۷۸کاتالیســت و مواد شیمیایی
موجود در شــرکت تعداد  ۹۲مورد از آنها
را داخلی ســازی کند .در یخش دیگری از
داخلی ســازی این شرکت  44هزار قطعه

برای دومین سال پیاپی:

واحد  MTBEپتروشیمی بندرامام بیش ازظرفیت
اسمی تولید کرد
شرکت پتروشــیمی بندر امام با تالش
صورت گرفته در مدیریت فنی و تولید کیمیا
موفق شد برای دومین سال متوالی در واحد
 MTBEتولید حداکثری با ظرفیت اسمی واحد
را محقق کند.

به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی
بندرامــام  ،مدیریــت فنی و تولیــد کیمیا

همراســتا با اســتراتژی ابالغی از ســوی
مدیریــت پتروشــیمی بندرامــام مبنی بر
اســتفاده از تمامی پتانســیل های داخلی
موفق شــد بدون هیچگونه وابســتگی به
کشورهای بیگانه این تولید با ظرفیت اسمی
واحد را اجرایی کند.پتروشیمی بندرامام در
سال  ۱۳۹۸هم در واحد  MTBEموفق شد

بــه تولید صد در صدی با ظرفیت اســمی
دست یابد.شــايان ذكر است ماده MTBE
يكــی از اجزای تشــكيل دهنــده بنزين
مصرفــی و اكتان افزای اصلــی جايگزين
تركيبات سربی میباشد كه به لحاظ زيست
محيطی و صيانت از محيط زيست و هوای
پاك جايگزين تركيبات سربی شده است.

با پتانسيل ســاخت داخل را شناسایی کرد
و موفق به داخلي ســازي بیش از ده هزار
از قطعات شناســایی شده شــد و در کنار
آن براي اولين مرتبه توســط متخصصان
شــركت توربين هــاي گازي با قطعات
داخلي شــده را تعمير و در مدار توليد قرار
داد .
كاركنان پتروشيمي بندرامام در کنار
تولید حداکثری رعایت دســتورالعمل های
ایمنی را هم بصورت حداکثری اجرا کردند.
این ادعا زمانی رنگ واقعیت می گیرد که
به دســتاورد جدید شــرکت در این زمینه
اشاره کنیم .این شرکت موفق شد ضریب
تکــرار حوادث را از چهــار به هفت دهم
برســاند که این مهم در نوع خود با توجه
به حجم و تعدد فعاليــت هاي اجرايي در

این مجتمع عظیم صنعتی بی نظير است.
مديريت اين شــركت پس از اعالم
رســمي وجود ويروس منحــوس كرونا و
حتي قبل از اينكه محدوديت هايي توسط
مراجع رســمي اعمال شــود با تشــكيل
جلســات مديريتي در ســطح شركت و با
درايتی مثال زدني  ،پيشــتاز مبارزه با اين
ويروس شــد .بطوريكه همــان روزهاي
اول نســبت به زوج و فرد نمودن ترددها
کارکنان و تامين لوازم حفاظتي براي آنها
و نیز تب ســنجي همه جانبه با حضور بي
نظير بســيج  ،حراســت و البته كاركنان
 HSEو بهداشــت انجــام داد و يكي از
شاخص ترين شــركت ها در امرمبارزه با
ويروس كرونا با شعار «كرونا نمي گيرم و
اگر گرفتم منتقل نمي كنم» شد.

