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مدیرعاملشرکتملیگازایران:

در کشور ،بیشتر با مدیران
ساختوساز روبهرو هستیم
تا مدیران سازوکار!

بهرهمندی  ۹۶درصدی ایران از گاز طبیعی
آمار بینظیری در دنیاست

 12000تومان
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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

مدیرعامل شرکت نفت خزر تشریح کرد:

سال 1400
سالشکوفایینفتخزر
امیدواریم با اکتشاف منابع هیدروکربوری جدید در آبهای نیلگون خزر
ضمن خوشحالی مردم کشورمان بتوانیم برگ زرین دیگری در آغاز
قرن جدید به کارنامه افتخارات صنعت نفت اضافه کنیم

8و9

با حکم جعفر ربیعی و به دنبال تصویب
ساختار سازمانی جدید؛

جواد گلی مدیر برند،
مسئولیت اجتماعی و
روابط عمومی هلدینگ
خلیج فارس شد
7

2
احمدرضاالهیجانزاده

احیای
هورالعظیم
با همکاری
همهجانبه دولت

3

سهم پتروشیمی
صنعتنفت

داوود عمادی

از «نوفلرینگ»

14

یارانهسوخت

بودجهعمومی
وزارت نیرو!

قاسم رستم پور

نیروگاهها 2برابر

16

تحریمشکنی

پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس

سیداحسان حسینی

ایران با احداث

2
تحقق بودجه زمینه
و پر سرعت
تجدیدپذیرها

محمد ساتکین

توسعهچشمگیر

آخرین تحوالت شرکت
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد؛

دومین جلسه هم اندیشی مدیران منابع
انسانی ستاد ،شرکتهای پاالیشی و گاز استانی
با هدف ارتقاء انگیزه و بهره وری کارکنان صورت گرفت:

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی
کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
با هدف تسهیل در ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و
سرعت امداد و نجات صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه هلی پد اورژانس
هوایی در بیمارستان لقمان حکیم

6

آخرین تحوالت شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران

اعالم عملکرد نفت مناطق مرکزی در
حوزه اچاسیی
قدردانی ارتش از خدمات نفت و گاز غرب

توسعه تجهیز کاربردی در نفت و گاز
زاگرس جنوبی
پاکسازی  ۳هزار هکتار اراضی در
پروژه لرزهنگاری دانان

16

آخرین تحوالت
شرکت ملی حفاری ایران
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تشریح کرد:

حفر بیش از  ۴۸۰۰حلقه چاه نفت و
گاز در کارنامه ملی حفاری
طرح طبقهبندی پیمانکاران
ملی حفاری بهزودی اجرا میشود
عملکرد ملی حفاری در بخش مدیریت سیاالت تشریح شد

مرکز مطالعاتی آنالیز مغزه در ملی
حفاری ایجاد میشود

13

2

تحلیل
گفتمان
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یادداشت
تحقق بودجه زمینه توسعه چشمگیر و پر سرعت
تجدیدپذیرها

محمد ساتکین
معاون وزیر نیرو در امور انرژیهای تجدید پذیر

بودجه ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهــرهوری انرژی برق از
 1000میلیارد تومان در ســال گذشــته به  45000میلیارد تومان در سال
 1400رسیده است .از  10سال پیش ،مقرر شد ،ردیف بودجهای در قالب
صرفهجویی حاملهای انرژی برای توســعه تجدیدپذیرها در نظر گرفته
شود اما سازوکار و رقم پرداخت این بودجه مهیا نمیشد .برای اولین بار در
صنعت انرژیهای تجدیدپذیر سقف و کانال بودجه توسعه تجدیدپذیرها
از محل صرفهجویی ســوخت در ســال  1400ایجاد شد و بر این اساس
مقرر شــد ،بودجه توســعه تجدیدپذیرها از محل صرفهجویی سوخت تا
ســقف  2500میلیارد تومان توســط دولت از طریق وزارت نفت پرداخت
شــود.تحقق این بودجــه منوط به عزم وزارت نفت بــرای انجام تکلیف
قانونی اســت و خال کانال و میزان بودجه برای توسعه تجدیدپذیرها رفع
شــده و ما نامهنگاریهای خود را به منظــور تحقق این بودجه با وزارت
نفت آغاز کردهایم .میزان بودجه توسعه تجدیدپذیرها در سال 4.5 ،1400
برابر شده است ،بودجه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق از  1000میلیارد تومان در سال گذشته به  4500هزار میلیارد تومان
رسیده است .عالوه بر  2500هزار میلیارد تومانی که از محل صرفهجویی
ســوخت تامین میشود ،بودجه ناشــی از عوارض برق از  1000میلیارد
تومــان به  1900هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و همچنین مابقی
بودجه از محل بازفروش بر تامین خواهد شــد .امیدواریم ،تحقق بودجه
ســال جاری زمینه توسعه چشــمگیر و پر سرعت تجدیدپذیرها در کشور
را فراهم کند ،در شــرایطی که بودجه سال جاری محقق شود ،میتوانیم
ســهم انرژیهای تجدیدپذیر در ســبد ظرفیت نصب شده کشور را از 1
درصد به  2درصد برسانیم و جهشــی را در این زمینه رقم بزنیم.تاکنون
 6توربیــن  2.5مگاواتی تولیــد برق در میل نادر نصب شــده و مراحل
نصب  4توربین  2.5مگاواتی دیگر نیز در دســتور کار اســت .به زودی
نیروگاه بادی میل نادر با ظرفیت  25مگاوات وارد مدار شده و توسعه 25
مگاوات دیگر آن نیز پیگیری میشــود و امیدواریم تا سال  1401بتوانیم
از ظرفیت تولید برق  50مگاواتی نیروگاه بادی میل نادر در شــبکه توزیع
برق استفاده کنیم.

یادداشت
احیای هورالعظیم با همکاری همهجانبه دولت

احمدرضا الهیجانزاده
ط زیست
ط زیست دریایی سازمان حفاظت محی 
معاون محی 

همـکاری همهجانبـه دولـت بـا همـه دسـتگاهها و مـردم برای
احیـای تـاالب هورالعظیـم انجـام شـد و این تـاالب که در سـال ۸۸
در اوج خشـکی بـود ،اکنـون  ۱۲۰هـزار هکتـار زیـر آب دارد .در ۵
تـا  ۶سـال اخیـر همـکاری همهجانبـه دولـت بـا همـه دسـتگاهها
و مـردم بـرای احیـای ایـن تـاالب صـورت گرفـت و همـه عوامـل
خشـکی تـاالب از جملـه مسـدود کـردن ورودی آب بـه داخل تاالب
و الیروبـی نشـدن آبراههـای ورودی بـه آن مشـخص شـد .بهمنظور
رفـع اشـکاالت ،حـدود  ۲۴۰کالـورت زیـر جادههـای جداکننـده
حوضچههـا ایجـاد و بـرای ایجـاد این  ۳۹کالـورت حـدود  ۳۰میلیارد
تومـان هزینـه شـد .سـازمان آب و بـرق هـم موظف شـد راهسـازی
آب از طریـق سـد کرخـه را بهگونـهای انجـام دهـد کـه آب به تاالب
برسـد .حـدود  ۱.۶تـا  ۱.۹میلیـارد مترمکعـب آب بهعنـوان حقابـه
تـاالب مشـخص و تمامـی سـیالبهای منطقـه هـم بـه سـمت آن
هدایـت شـد.وی ادامـه داده اسـت :مهمتریـن منبـع تأمینکننـده
حقابـه هورالعظیـم در بخـش ایـران رودخانه کرخـه و در بخش عراق
رودخانـه دجلـه اسـت و بـا وجـود اینکـه مـا از مجمـوع هورالعظیـم
سـهم کمتـری بـرای تأمیـن آب داریـم ،اما اکنون سـهم بیشـتری را
قبـول کردهایـم .خوشـبختانه مـردم و جوامـع محلی بـرای حفظ این
تـاالب بـه میـدان آمدنـد و سـازمانهای مردمنهـاد بـا همـه وجـود
ایـن موضـوع را پیگیـری کردند تـا سـرانجام همه دسـتگاهها متقاعد
بـه کمـک بـرای حفـظ آن شـدند .تـاالب بـه شـرایط تقریبـ ًا طبیعی
برگشـته و هماکنـون  ۱۲۰هـزار هکتـار آن زیـر آب اسـت.به گفتـه
الهیجـانزاده ،یکسـوم مسـاحت تـاالب هورالعظیـم یعنـی حـدوداً
 ۱۲۷هـزار هکتـار آن در خـاک جمهـوری اسلامی ایـران و دوسـوم
آن در کشـور عـراق قـرار دارد .ایـن تـاالب در زمـان جنـگ تحمیلی
بهویـژه پـس از آن از سـوی دولـت صـدام در بخـش عراقـی بسـیار
تخریـب ،آب آن بهصـورت عامدانـه تخلیـه و عمـده بخـش عراقـی
آن خشـک شـد .دهـه  ۸۰در بخـش ایرانـی نیـز بـه دلیـل برداشـت
از میدانهـای نفـت مشـترک ،اجـازه آبگیـری در  ۶۰هـزار هکتـار
تـاالب داده نشـد و بخـش زیـادی از تاالب در عمل خشـک شـد که
ایـن خشـکی تاالب آسـیبهای زیـادی ماننـد گردوغبـار ،ازبینرفتن
منبـع ارتـزاق مـردم و محرومشـدن آنهـا از صیـادی را در منطقـه به
همـراه داشـت و مـردم اسـتان خوزسـتان و حتی اسـتانهای همجوار
را تحـت تأثیـر قـرار داد.وی دربـاره رونـق کسـبوکارها بهواسـطه
احیـای هورالعظیـم عنوان کرده اسـت :از سـال  ۹۶تا سـال  ۹۹تعداد
صیـادان در تـاالب بـه حداکثـر رسـیده و تـا بـه حـال بیـش از ۳۵۰
پروانـه صیـد بـرای مردم محلی صـادر شـده اسـت .دامداریها رونق
گرفتـه و نیزارهـا دوبـاره در منطقـه رشـد کرده و سـبب رونـق دوباره
حصیربافـی و سـایر محصـوالت مرتبـط بـا نـی شـده اسـت .اکنـون
روزانـه حـدودا  ۴۰تـا  ۵۰تُن ماهـی در آنجا صید میشـود و در نتیجه
معیشـت پایـداری را بـرای مردم محلی رقـم خواهـد زد.الهیجانزاده
دربـاره مواجهـه بـا پدیده گـرد و غبـار نیز گفته اسـت :سـال  ۸۸اوج
خشـکی تـاالب بـود و در سـال  ۸۹بیـش از  ۸۰روز بـا پدیـده شـدید
گردوغبـار در منطقـه روبهرو بودیم ،اما در سـه سـال گذشـته روزهای
درگیـر بـا گـرد و غبـار به تعداد انگشـتان دسـت رسـیده اسـت.

رئیسجمهوری:

نفت ما افزون بر خارک از جاسک هم صادر میشود

رئیسجمهوری گفــت :از این پس
افزون بر خلیجفارس از دریای عمان هم
نفت صادر میکنیم .هزار کیلومتر لولهکشی
تا چند هفته دیگر افتتاح و نفت ما عالوه بر
خارک از جاسک هم صادر میشود.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری،
دکتر حســن روحانی ،بعدازظهر سهشنبه
( ۳۱فروردینمــاه) در دیــدار جمعی از
فعاالن سیاســی بــا تأکید بــر اینکه با
مقاومت و ایســتادگی ملت ،امروز جنگ
اقتصــادی دشــمن و فشــار حداکثری
شکست خورده است و خود آمریکاییها
و همــه دنیا بــه این شکســت اعتراف
میکنند ،گفت :امــروز در مذاکرات وین
قدرتمندتر از گذشته مذاکره میکنیم.وی
با تأکید بر اینکه با مقاومت و ایســتادگی
ملــت امــروز از پیک مشــکالت عبور
کردهایم ،افزود :هرگونه سخن و حرکتی
که به دروغ و تحریف گفته شود و مردم
را مأیوس و بینشــاط کند ،یک خیانت
بزرگ است.رئیسجمهوری تصریح کرد:
به مردم اقتصــادی را وعده دادیم که در

آن بتوانیم به تورم تکرقمی و به رشــد
دورقمی برسیم ،به هر دو رسیدیم .یعنی
از ســال  ۹۴تورم تکرقمی شد .در ۹۵
تکرقمی بــود ۹۶ ،تکرقمی بود .حتی

در سال  ۹۷که جنگ اقتصادی آغاز شد
در ســه ماه نخست ســال باز تکرقمی
بود ،یعنی توانســتیم تــورم تکرقمی را
که دنبال آن بودیم ،بعد از  ۲۷ ،۲۶ســال

محقــق کنیم که تا آن زمان در کشــور
تورم تکرقمی مداوم نبــود .البته مدت
کوتاهی تورم تکرقمی داشتیم ،اما اینکه
دو ســال و نیم بتوانیم تــورم تکرقمی

را ادامه دهیم ،ایــن کاری بود که دنبال
کردیم.روحانی عنوان کرد :امروز از پیک
مشکالت عبور کردیم ،افتتاحهای بسیار
بزرگی داشتیم و مردم ما شاهد بودند که
در سال  ۹۹و همین امسال ،سال ۱۴۰۰
هــر هفته افتتاحهای بــزرگ داریم .هم
توسط بنده در پنجشنبههای افتتاح و هم
روزهای دیگر که وزیران و اســتاندارها
و فرمانــداران افتتــاح میکنند ،طرحها،
طرحهــای مهم و کمنظیــری در تاریخ
ایران هســتند.وی گفت :در پارسجنوبی
خودکفاییهایی رقم خورد و در تولید گاز
از یــک میلیارد مترمکعــب در روز عبور
کردیم .به هر حال توانستیم در این چند
ســال حرکت بزرگی در همه بخشهای
انرژی ایجاد کنیم .تحولی که بهزودی در
زمینه صادرات نفت از دریای عمان انجام
میگیرد .صادرات نفت ما از خلیجفارس
بــود ،از این به بعد هــم از خلیجفارس و
هم از دریای عمان نفت صادر میکنیم.
هزار کیلومتر لولهکشی تا چند هفته دیگر
افتتاح میشود و نفت ما افزون بر خارک
از جاسک هم صادر میشود.

معاون اول رئیسجمهوری:

پتروشیمیها افزون بر نیاز داخلی منابع ارزی کشور را تأمین میکنند
معاون اول رئیسجمهوری گفت :امروز
و باوجود تحریمها ،در بخشهای پتروشیمی،
داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر افزون بر
تأمین نیازهای داخلی توانستهایم منابع ارزی
مورد نیاز کشور را نیز تأمین کنیم.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه
اطالعرســانی معاون اول رئیسجمهوری،
اســحاق جهانگیری ،در نخســتین نشست
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال
 ،۱۴۰۰با اشــاره به موفقیــت اقتصاد ایران
در رویارویی بــا تحریمهای ظالمانه آمریکا
و شیوع بیماری کرونا ،گفت :یکی از اهداف
اصلی ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از
سوی رهبر معظم انقالب افزایش تحمل و
مقاومت اقتصاد کشــور در برابر تکانههای
خارجی بوده است.وی با بیان اینکه در سال
 ۱۳۹۲که این سیاســتها ابالغ شد فضای
کشــور و جامعه با توجه بــه توافق اولیه با
کشورهای  ۵+۱مثبت بود ،افزود :در همان
مقطع هنگامــی که درباره سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر میشد،
باوجود چشــمانداز مثبت کشــور بهدنبال
تدوین ســازوکاری بودیم که اگر تحریمها
تداوم یافت ،یا شــرایط بدتر از گذشته شد،
بتوانیم اقتصاد کشــور را مقاومتر ســازیم.
معاون اول رئیسجمهوری تصریح کرد :در
چند ســال اخیر با خروج آمریکا از برجام و

شیوع بیماری کرونا ،کشور با دو تکانه بزرگ
و سهمگین که منابع ارزی و ریالی کشور را
تحت تأثیر قرار میداد روبهرو شد ،بهطوری
که در ســال  ۱۳۹۹که یکی از دشوارترین
ســالهای پس از انقــاب از نظر بودجه و

اقتصادی بود ،درآمــد ارزی دولت از محل
فروش نفت که به بانک مرکزی واریز شــد
حدود  ۵میلیارد دالر ارز بود .این در شرایطی
است که در ســالهای نهچندان دور درآمد
 ۱۰۰میلیارد دالری نصیب کشــور شده و

سال  ۹۹عملیاتی شد؛

به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره میشــد.
جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در مقطعی
برای رفع نیازهای خود ساالنه  ۶تا  ۷میلیون
تن واردات فوالد داشــت ،اعالم کرد :امروز
و باوجود تحریمها افزون بر تأمین نیازهای

داخلی  ۱۲میلیون تن صادرات فوالد داریم.
در بخشهای پتروشــیمی ،داروســازی و
بســیاری از صنایع دیگر افــزون بر تأمین
نیازهای داخلی توانستهایم منابع ارزی مورد
نیاز کشــور را نیز تأمین کنیم که اینها نماد
مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تکانههای
بزرگی اســت که بســیاری از اقتصادهای
پیشــرفته دنیا را با رکود و مشــکل روبهرو
کرده اســت.وی گفت :پیشبینی بسیاری از
اقتصاددانها این بود که تورم ایران ،تورمی
ونزوئالیی میشــود ،یعنی تورم رشد ۱۰۰۰
درصدی خواهد داشــت که بدون شــک به
لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی غیرقابل
کنترل است ،اما به فضل الهی و تدبیرهایی
که شــد رقم تورم در عدد  ۳۶درصد متوقف
شــد .دولت میداند که این نرخ نیز زندگی
مردم را با دشــواری روبهرو کــرده و مردم
بســیار اذیت شــدهاند ،اما نباید آن ســوی
معادله را که قرار بود اقتصاد ایران فرو بریزد
فراموش کنیم.معــاون اول رئیسجمهوری
افزود :در شــرایطی که کشــتیرانی ،بیمه،
بانکهــا و بســیاری از بخشهــای دیگر
تحــت تحریمهــای ظالمانه قرار داشــت،
بهطور حتــم نمایش چگونگــی واردات و
صادرات صدها میلیون تن کاالی مورد نیاز
مــردم و دور زدن تحریمهــا جذاب خواهد
بود.

بازسازی بیش از  ۱۰۰۰تجهیز سرچاهی در مناطق نفتخیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
پارســال هزار و  ۲۹۶عدد انواع شیرآالت
و تجهیــزات ســرچاهی و شــیرهای
درونچاهی ( )SV۳را که از غیرعملیاتی
شده بودند تعمیر و بازسازی کرد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنوب،
یونس عباسیلرکی ،مدیر تعمیر ،تکمیل و
خدمات فنی چاههای این شرکت با اشاره
به اینکه این شــاخص حدود پنج درصد
نسبت به سال  ۹۸رشد داشته است ،گفت:
ایــن کار تخصصی در شــرایط تحری م و
همهگیــری کرونــا و بــا بهرهگیری از
ظرفیتهای داخلی به ثمر رسید و افزون
بر تحقــق برنامههای پدافنــد غیرعامل
در حــوزه تخصصی حفاری و تولید ایمن
و پایــدار نفــت و گاز و ممانعت از توقف

چاههای تولیدی شرکتهای بهرهبرداری،
بیــش از  ۱۰۵۰میلیارد ریال صرفهجویی
مســتقیم بهدنبال داشته است.وی افزود:
ایــن تجهیــزات در بخش روســطحی
شــامل  ۱۰۶۶عدد شیرآالت و تجهیزات
سرچاهی با محدود ه سایزی  ۱۶ /۱-۲تا
 ۱۱اینچ و با فشــار کاری ۵۰۰۰ ،۳۰۰۰
و  ۱۰۰۰۰پونــد بر اینچ مربع و در بخش
زیرســطحی ۲۱۸ ،عدد تجهیز شیرهای
ایمنی درونچاهی با سایزهای  ۳.۸۱۳تا
 ۵.۹۶۳اینچ اســت که در شرایط بحرانی
و اضطــراری نقش اصلــی را در توقف
جریان و ایمنسازی چاه بهعهده دارند و
پس از تعمیر و بازســازی در کارگاههای
عملیاتی این مدیریت ،دوباره در چاههای
مختلف نصب و اســتفاده میشــود.مدیر
تعمیــر ،تکمیل و خدمــات فنی چاههای

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت:
مطابق توافقنامه موجود با شرکت نفت و
گاز اروندان در زمینــه ارائه خدمات فنی
تخصصی تعداد  ۱۲عدد از شــیرآالت و
تجهیزات تاج چاه با فشار کاری ۱۰۰۰۰
پام ،پس از تعمیر و آزمایشهای مربوطه
و تأیید بازرسی فنی ،برای استفاده دوباره
به شــرکت برگردانده شــد.برخی از این
تجهیــزات مخصــوص در کالسهای
مختلف و با آلیاژهــای ویژه در چاههای
با میزان هیدروژن ســولفوره باال (H۲S
 )TRIMاستفاده میشــود و در انحصار
معدودی از شرکتهای خارجی است که
این مدیریــت با احیا و بهکارگیری دوباره
اقالم یادشــده ،نقشی بسزا در نگهداشت
و تولید ایمن و پایدار در مناطق نفتخیز
جنوب داشته است.
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چاه E۱P۶میداناسفندبهتولیدرسید

چاه  SIE-E۱P۶پس از عملیات آزمون با مقدار تولید تقریبی روزانه  ۲هزار بشکه نفت عملیاتی شده است
چاه  SIE-E۱P۶میدان اسفند پس
از عملیات آزمون ،با رقــم تولید تقریبی
روزانه  ۲هزار بشکه نفت عملیاتی شد.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
پترو ایــران ،حمیدرضا ثقفی ،مدیرعامل
شــرکت دیریلینگ اینترنشــنال لیمیتد
( )DCIبا اعالم این خبر ،توضیح داد :این
شرکت بهعنوان پیمانکار پروژه EPDF
ســیری مطابق با تعهدات ذکرشــده در
قرارداد با شــرکت نفت فالت قاره ایران
بهعنوان کارفرما ،نســبت به اســتقرار
دســتگاه حفــاری دریایــی  ۱-DCIدر
ســکوی ایالم  ۱اقدام کرد و با استفاده
از توان پیمانکاران و متخصصان داخلی،
عملیات کوبش لولههای هادی  ۲۶اینچ
رزوهدار را برای نخســتین بار در ایران با
موفقیــت تا عمق  ۱۵۰متــری به پایان
رساند؛ به این ترتیب امکان حفاری چاه
تولیدی  SIE-E۱P۶در این سکو میسر
شد.
وی ادامــه داد :بــا وجــود برخی

محدودیتها همچون مشــکالت تامین
کاالیهای ساخت خارج مانند لولههای

مغزی و آســتری کرومدار و محدودیت
در استفاده از خدمات حفاری پیمانکاران

خارج از کشــور ،با اتکا به دانش و توان
مدیریتــی ،کادر مهندســی ،نیروهای

عملیــات حفاری و دکلداری شــرکت
 DCIو بــا نگاه به داخل و اســتفاده از
امکانات ،تخصص ،دانــش و تجربیات
پیمانکاران بومی بهمنظور تأمین کاال و
خدمات فنی ،اقدامهای الزم برای ادامه
کار مانند طراحی و ســاخت Agitator
سیستم ســیال حفاری دکل انجام شد
و عملیــات اجرایی چاه  SIE-E۱P۶به
پایان رسید.مدیرعامل شرکت دیریلینگ
اینترنشــنال لیمیتد گفــت :چاه SIE-
 E۱P۶پس از عملیــات آزمون با مقدار
تولید تقریبی روزانه  ۲هزار بشــکه نفت
عملیاتی شــده اســت.وی یادآور شد:
بــا توجه به اســتفاده از طراحی بهینه و
بهترین تجهیــزات و خدمات موجود در
ایــن چاه و متراژ تولیــدی برابر با ۹۴۲
متر ،ایــن چــاه میتواند بیشــترین و
طوالنیترین بهرهدهی را برای شرکت
نفت فالت قاره ایران در مقایســه با چاه
 E۱P۵با متراژ تولیدی  ۴۶۷متر داشته
باشد.

یونیت المار در بهرگان راهاندازی شد
واحد خدمات فنی و مهندسی چاههای
منطقه بهــرگان یونیت جدید المــار که از
شــرکت نفت و گاز پارس به منطقه بهرگان
فرستاده شده بود را تعمیر و راهاندازی شد.

بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شــرکت نفت فالت قاره ایــران ،محمود
پورغالمی ،رئیس خدمات فنی و مهندسی
چاهپیمایی منطقه بهرگان گفت :این یونیت
طبق هماهنگیهای انجامشــده از ســوی
شرکت نفت فالت قاره و مسئوالن منطقه
بهرگان ،اواخر اســفندماه پارسال از شرکت
نفت و گاز پارس بارگیری و با شناور امیدان
 ۸به منطقه بهرگان منتقل شد و در اختیار
واحد خدمات فنی و مهندســی چاهها قرار
گرفت.وی به مشــخصات فنی یونیت المار
اشــاره و اظهار کرد :این یونیت که ساخت
شــرکت المار ( )ELMARاســت و سال
 ۲۰۰۹وارد کشــور شــده ،از ســه قسمت
تشــکیل شده و شــامل بخشهای موتور،
درام و کابیــن کنتــرل ( Power Packو
 Control Cabinو )Dual Drum Winch
میشود که همگی مجزا و بهوسیله خطوط
الکتریکــی و هیدرولیکی بــه هم متصل
هســتند .رئیس خدمات فنی و مهندســی
چاهپیمایی منطقه بهرگان تصریح کرد :پس
از ورود یونیت به کارگاه ،کارشناسان واحد
فنی و مهندســی خدمــات چاهها ،کارهای
اولیه شــامل تمیزکاری ،روانکاری ،بررسی
قطعات جانبی ،آچارکشی ،اطمینان از اتصال
ایمن تجهیزات متصل به یونیت و بررســی
مدارک فنی را انجام دادند ،ســپس با تهیه
چکلیستی از نقایص دستگاه ،اقدام به رفع
آنها کردند .صفحه اصلی زیر جویاستیک
مربوط به کنتــرل وایر روی درام نیز تعمیر
شد و  Weight Indicatorکه نشانگر وزن
تعمیر است رفع عیب شد و تزریق روغن به
آن انجام شد.پورغالمی ادامه داد :همچنین
بخــش اندازهگیری Measuringدر باالی
درام تعمیر و دوباره نصب شد ،سپس طبق
دســتورعملهای شرکت ســازنده ،یونیت
اســتارت شد و همه سیســتمهای کنترلی
پس از اســتارت مورد بررسی و عیبیابی
قرار گرفت .خوشبختانه ایرادهای یونیت از
سوی واحد خدمات فنی و مهندسی چاهها
برطرف شده و آماده بهکارگیری در عملیات
آتی در سکوها اســت .بهزودی این یونیت
به ســکوی نوروز انتقال مییابد و نخستین
عملیات درونچاهی با آن انجام میشود.
افزایش سطح کارایی سکوها با یونیت
المار

وی گفــت :ایــن یونیت نســبت به
یونیتهــای موجود در واحد خدمات فنی و

مهندسی چاهها که از نظر تکنولوژی ساخت
قدیمیتر هســتند و کارآیی کمتری دارند
دارای سیســتم بهروزتــر و بهینهتر ،هم از
نظر تکنولوژی ساخت و هم به لحاظ بهروز
بودن سیستم کنترل بوده و سبب باال رفتن
بازدهی کار و تســریع در انجام پروژههای
محولــه به این واحد بهویــژه در دکلهای
حفــاری میشــود کــه زمــان از اهمیت
باالیی برخوردار اســت.رئیس خدمات فنی
و مهندســی چاهپیمایی منطقه بهرگان به
دیگر قابلیتهای یونیت المار در باال بردن
ســطح کارایی سکوها اشاره و تصریح کرد:
همچنین با توجه به قابلیت مانور باال ،تأثیر
بســزایی در باال رفتن ایمنی کار و بهدست
آمــدن دادههای با دقت باالتر و نتایج بهتر
دارد .با توجه به مجهز بودن این یونیت به
سیستم سرمایشــی و گرمایشی در کابین
کنترل ،اپراتور دســتگاه میتواند نســبت
به دســتگاههای قبلی مدت زمان بیشتری
با دقت و حوصله باالتر و با ایمنی بیشــتر
نســبت به ادامه عملیات چاهپیمایی اقدام
کند .داشتن کابین محافظ ویژه هر قسمت
از این یونیت سبب شــده است طول عمر

مفید آن نسبت به دستگاههای قبلی بیشتر
و در شــرایط آب و هوایــی مختلف قابل
استفاده و نگهداری باشد .با توجه به کارآیی
خوب سیســتم الکتریکی و هیدرولیک آن
نســبت به نمونههای قدیمــی موجود ،در
انجام عملیات گوناگون مهندســی چاهها در
سکوهای نوروز ،سروش و بهرگانسر کارکرد
مطلوبتری را شاهد خواهیم بود.پورغالمی
با بیان اینکه اســتفاده بهینه و مناسب از این
دستگاه میتواند کمک بزرگی در جلوگیری
از کاهــش یا توقف تولید از چاهها باشــد و
بررسی و پایش وضع چاهها و مخزن نفتی در
حال اســتفاده را بسیار آسانتر کند ،افزود :با
تالش شبانهروزی کارکنان زحمتکش واحد
خدمات فنی و مهندســی چاهها و پشتیبانی
مناســب منطقه بهرگان ،خوشبختانه عمده
مشکالت عملیاتی که سبب بروز اختالل در
روند تولید پایدار و مطلوب میشــد برطرف
شده و با استفاده از تجهیزات جدید و اجرای
پیشــنهادها و ایدههای هوشــمندانه برای
بهینهســازی کارکرد سیســتمهای عملیاتی
موجود ،شــاهد تولیــدی پایــدار و مطلوب
در ســکوها هســتیم .ضمن اینکــه اعمال

تحریمهــای ظالمانه و عــدم همکاریهای
شــرکتهای خارجی نیز سبب شد کارکنان
این واحد با انگیزه بیشــتر و با اســتفاده از
توانایی شرکتهای داخلی ،همه توان خود را
برای مقابله با کاستیها و کمبودهای موجود
بهکار بگیرنــد و از ایجاد وقفه در روند تولید
جلوگیری کنند که خوشــبختانه تاکنون این
مهم حاصل شده است.
توسعه تجهیزات درونچاهی

وی در ادامه به توســعه روزافزون
تجهیــزات درونچاهی اشــاره کرد و
با بیــان اینکه امــروزه ارزش کار یک
یونیــت یا دســتگاه چاهپیمایی کمتر از
دکل نیســت ،گفت :عملیات چاهپیمایی
از روزهــای اولیه صنعت نفت به نحوی
مورد استفاده بوده است .توسعه وسایل
درونچاهی ســبب شــد این حرفه نیز
بهنوبــه خود توســعه یابد و هر ســاله
روشهــا و ابزارهای جدید ســاخته و
استفاده شــود .عملیات مختلفی که از
سوی سیم و کابل در چاه انجام میشود
بســیار متنوع هســتند و امروزه ارزش
یک یونیت و دســتگاه چاهپیمایی کمتر

از یک دکل نیســت.رئیس خدمات فنی
و مهندســی چاهپیمایی منطقه بهرگان
یادآور شــد :عملیــات چاهپیمایی برای
اندازهگیری عمق چاه ،فشــار و حرارت
درونچاهــی ،اندازهگیری زاویه انحنای
چــاه ،نصــب و بازیافت شــیر ایمنی
درونچاهی ،پاکســازی لولههای مغزی
از رســوبات پارافینی و کریستالی ،کار
روی پالگهای درونچاهی و شیرهای
تزریق مــواد شــیمیایی ،عملیات احیا
چاههای کمفشــار ،عملیــات گازرانی
و ،...همچنیــن همــکاری با دکلهای
حفاری هنگام حفــاری چاههای جدید
استفاده میشود.پورغالمی عنوان کرد:
همه امور مربــوط به پایش ،تعمیرات و
نگهداری ادوات و تجهیزات نصبشده
روی چاههــا برای نگهداشــت تولید و
جلوگیری از کاهــش یا توقف تولید در
سکوهای سروش ،نوروز و بهرگانسر از
وظایف واحد خدمات فنی و مهندســی
چاههــا در منطقه نفتی بهرگان اســت
که با پشــتیبانی منطقه بهرگان انجام
میشود.
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یادداشت
سهم پتروشیمی از «نوفلرینگ» صنعت نفت

داوود عمادی
مدیر اچاسئی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

صنعت پتروشیمی اکنون اجرای به صفر رساندن سوزاندن گازهای مشعل در
صنعت نفت را بهعهده دارد.
صنعت نفت ایران در بیش از یک قرن اخیر تحوالت زیادی به سمت توسعه،
روزآمد کردن و همراهی با محیط پیرامونی خود داشــته است که تالش برای حفظ
ط زیســت انســانی و طبیعی خود یکی از این تالشها و تغییرات بوده است.
محی 
صنعت پتروشــیمی بهعنوان صنعتی پیشرو در توســعه صنعتی و کالبدی و تالش
ط زیست پیرامونی در سالهای گذشته همواره مورد توجه و قدردانی
برای حفظ محی 
ازسوی مراجع رسمی کشور بوده است.مجتمعهای پتروشیمی جزو معدود صنایعی
هستند که اکنون در بیشتر استانهای کشور حضور فعال و مؤثر دارند و این حضور
در عین توســعه صنعتی ،نگرانی محیطزیســتی را در حداقل موارد به همراه داشته
است و در بسیاری از موارد بهعنوان صنایع سبز معرفی شده است و از آنها قدردانی
هم میشــود.در آخرین مورد هم میتوان به بیستودومین همایش ملی واحدهای
صنعتی ،معدنی و خدماتی ســبز که اسفندماه  ۹۹برگزار شد اشاره کرد که در آن از
 ۱۴شرکت پتروشیمی بهعنوان صنایع ســبز قدردانی شد .پتروشیمیهای مارون،
فنآوران ،اللــه ،امیرکبیر ،زاگرس ،پارس ،کاویــان ،پلیپروپیلن جم ،مبین انرژی
خلیجفارس ،نوری ،تبریز ،ایالم و لرســتان در میان برگزیدگان این همایش بودند.
در توضیح روند امیدوارکننده و قابل تقدیر مجتمعهای پتروشیمی کشور که در وهله
اول آالینده محســوب میشوند ،اما در ادامه با انجام فعالیتهای قابل توجه گواهی
صنعت سبز را بهدســت میآورند ،میتوان مواردی را طرح کرد .از جمله این موارد
میتوان به اعتبارهایی که پتروشیمیها برای امور محیط زیستی اختصاص دادهاند،
اشــاره کرد .بهنحوی که در سال  ۹۸صنایع پتروشیمی در شورای راهبردی صنعت
پتروشــیمی و بدون احتساب دیگر مناطق کشور ،در مجموع  ۲۱۰میلیارد تومان در
بخش زیستمحیطی هزینه کردهاند که زمینههای اجرایی مختلفی دارد؛ از کاشت
نهال حرا و توسعه فضای سبز در محیط پیرامونی ،اصالح چرخه فاضالب و تصفیه
آب داخل تأسیسات تا حمایت از گونههای جانوری و گیاهی و. ...
جایگاه مشعل در صنعت پتروشیمی برای سوختن انواع گاز و سوخت نیست،
بلکه در مجتمعهای پتروشــیمی از مشــعل تنها برای شــرایط اضطراری استفاده
میکنند .به عبارتی مشعلهای پتروشیمی همیشه خاموش هستند ،مگر در مواردی
که الزم باشــد گاز را خارج کنند ۹۲ .درصد گاز ارسالی به مشعل در منطقه عسلویه
مربوط به پاالیشگاههای گازی و  ۸درصد مربوط به شرکتهای پتروشیمی است که
رقم قابلتوجهی نیســت .این رقم از نظر زمانبندی هم دوره زمانی محدودی دارد.
صنعت پتروشیمی اکنون اجرای به صفر رساندن سوزاندن گازهای مشعل در صنعت
نفت را بهعهده دارد .نهتنها مجتمعهای پتروشیمی فلرینگ ندارند ،بلکه در چند سال
اخیر گازهای همراه نفت که در حال ســوختن در منطقه گچساران ،دهلران و غرب
کارون اســت از سوی پتروپاالیشگاهها جمعآوری شــده یا خواهد شد تا از سوخته
شدنشــان جلوگیری کند و تبدیل به خوراک پتروشیمی شوند .پتروشیمیها تبدیل
به چرخهای از نوفلرینگ و در خدمت آن شدهاند ،بیدبلند خلیجفارس گازهای همراه
نفت موجود در منطقه گچساران را جمعآوری و بهعنوان خوراک استفاده میکند که
نزدیک به  ۱۵میلیون مترمکعب گاز است ،همچنین با افتتاح و بهرهبرداری از NGL
 3100و  3200 NGLنیــز همین فرآیند انجام و حدود  ۲۰میلیون مترمکعب هم از
محل این دو پروژه تأمین و از ســوختن بخش دیگری از گازها جلوگیری میشود.
این عملیات از ابتدای دولت یازدهم به شــکل جدی آغاز شد ،اما از چهار سال اخیر
تأکید بیشــتری برای اجرا وجود داشت ،اجرای این پروژهها دو منفعت دارد؛ از یک
سو پتروشیمیها به جای خرید گاز در رقابت با بخش نیروگاهی و مصارف خانگی،
خوراکشــان را به شــکل راحتتری تأمین میکنند و ازسوی دیگر از سوخته شدن
گازهای همراه نفت که سرمایه ملی است جلوگیری میشود و آرزوی دیرینه صنعت
اجرایی میشود.
کاهش چشمگیر پتروشیمیهای آالینده
صنایع پتروشــیمی در حوزه محیطزیست جزو صنایع پیشرو هستند و همه
بخشهــای نظارتی هم به این واقعیت اذعان دارند .در ســال  ۹۴از  ۴۲شــرکت
پتروشیمی ۳۲ ،شرکت جزو صنایع آالینده بودند که در سال  ۹۸با وجود سختگیرانهتر
شــدن الزامات محیطزیستی ،از  ۵۶شرکت تولیدی ،تنها  ۱۹شرکت آالینده بودند.
براساس قانون تمام مجتمعهای پتروشیمی و پاالیشگاهها صنایع آالینده هستند و
باید جریمه پرداخت کنند ،مگر اینکه براســاس نظر کارگروههای سازمان محیطی
زیســت ،عملکرد آنها غیرآالینده شناخته شود.بر همین اساس مجتمعهای تولیدی
آالینده باید براساس ماده  ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده ،یک درصد کل فروش
خود را بهعنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنند و این روند تا زمانی که غیرآالینده
معرفی شوند ادامه دارد .همه شرکتهای پتروشیمی در این چند سال تالش کردهاند
ط زیســت اطراف خود کمترین خســارت را بزند و با
خروجی صنعتی آنها به محی 
استانداردهای ملی و بینالمللی تطبیق داشته باشد ،افزون بر استانداردهای سازمان
محیطزیست در شــرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز استانداردهای سختگیرانهتری
هــم داریم و در صورت رعایت و عدم رعایت این موارد امتیاز و تشــویق یا تنبیه و
جریمههایی را داریم.
پیشروی پتروشیمیها در «مدیریت کربن»
ط زیســت ازســوی پتروشیمیها را
یکی از اقدامهای مهم برای حفظ محی 
«مدیریت کربن» است که در صنایع داخلی کشور بسیار کم رعایت میشود .صنعت
پتروشــیمی از صنایع پیشــرو در رعایت «مدیریت کربن» است و بهخصوص چند
شرکت از جمله پتروشیمیهای شیراز ،رازی و مارون گواهینامه مدیریت کربن را از
سازمان ملل متحد دریافت کردهاند که این اقدامها در کشور و صنعت نفت بیسابقه
است .طرح پتروشیمی همت در منطقه پارس جنوبی در نوبت اجرا قرار دارد ،در این
طرح از  CO2موجود چه در پاالیشــگاهها و چه پتروشیمیهای منطقه استفاده و با
شبکههای جمعآوری  CO2و ترکیب با گاز آمونیاک ،اوره تولید خواهد شد .عملیات
طراحی مهندســی این طرح را شــرکتهای خارجی انجام دادهاند و دانش فنی از
شــرکتهای اروپایی دریافت شده اســت و امیدواریم بهزودی شاهد اجرایی شدن
این طرح مهم باشیم.
ورود «پتروپاالیش کنگان» برای حمایت از مرجانها

حمایتهای بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی از گونههای گیاهی و حیوانی
مناطق عملیاتی مختلف داوطلبانه اســت و هرکدام از این فعالیتها کام ً
ال به شکل
داوطلبانه و در ارتباط با سازمان محیطزیست یا سازمانهای حمایتی بینالمللی اجرا
میشوند .این اقدامها همزمان در راستای افزایش ارتباط صنعت با جامعه محلی است
و مجتمعهای بزرگی همچون آریاساسول ،زاگرس ،مبین ،نوری و  ...این حمایت را
سالها قبل شروع کردهاند و همچنان ادامه میدهند و در آخرین اقدام «پتروپاالیش
کنگان» در ارتبــاط با انتقال مرجانهای خلیجفارس همکاری مطلوبی را با کمک
محیطزیست آغاز کرده است که بدون شک این اقدامها به سرمایهگذاری اجتماعی
صنعت پتروشیمی میافزاید.
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پاالیش و
پخش

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش مطرح كرد؛

نقش مهم رگوالتوري واحد پژوهش و فناوري در صنعت پااليش
مديــر پژوهش و فناوري شــركت ملي پااليش و
پخش فرآورده هاي نفتي ايران ضمن اشــاره به اقدامات
اين واحد طي دو ســال گذشته گفت :يكي از رسالتهای
واحد پژوهش و فناوری حين تدوين «نقشــه راه پژوهش
و فناوری صنعت پاالیش» احيــاي نقش رگوالتوري اين
واحد بود تا با ارائه خط مشــي و يك دورنماي واقعي در
صنعت پااليش ،نحوه سیاســتگذاری و سرمایهگذاری در
سطح كالن طي يك قالب مشخص و شفاف تعريف شود.

بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی ایــران  ،محمد
رضائی با تاکید بــر اینکه امروزه واحد پژوهش در صدر
شــرکت ها و سازمان ها بايد به منزله راهبر فعاليت كند
تــا از اين طريق رويكردهــا و اقدامات هريك از بخش
ها جهت دهــی و فعالیت های آن نهــاد بطور اصولی
انجام شود؛ تصریح کرد :متاسفانه در حال حاضر رویکرد
مذكور در شــركت هاي نفتي و حتی ســایر شرکتهای
داخلی وجود ندارد و تنها در صنایعي همچون هستهای و
هوافضا نهادينه شده و در حال اجراست.رضایی با اشاره
به اینکــه در صنايع نامبرده با مقولــه پژوهش مهارت
بیشتری وجود دارد ،گفت :باید از این موارد الگوبرداری
شــود.تغییر اولویت قراردادها بر اســاس نیاز کشورمدير
پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده
هاي نفتي درباره اقدامات این واحد در زمینه ساماندهی
قراردادهای پژوهشــی توضیح داد :سال  98در شركت
ملــي پااليش و پخش مجموعــه اي از قراردادهای باز
وجود داشت که براي اجراي آنها بودجه های سنگینی
باید اختصاص مي يافت؛ بنابراین نخستين كاري كه بايد
صورت مي گرفت سروســامان دادن به اين قراردادهاي
پرهزينه بود.رضايي افزود :در سال  98اجراي  ۵قرارداد
که براســاس مذاكرات با دانشگاه ها صورت گرفته بود
آغاز و گزارش هاي اوليه از  4قرار داد دريافت شده است
گزارش پنجمين قرارداد نيز ارائه خواهد شــد ،پیشبینی
من این است که تا آخر شهریور سال  ۱۴۰۰نتایج اولیه
 ۴انيستیتو كه مربوط به كاتاليست ها است و انيستيتوي
ديگر كه مربوط به تولید دانــش فنی واحد ککر که در
داخل يكي از نيازهاي صنايع محســوب مي شود آماده

خواهد شــد؛ در مجموع يك بازه زماني دو ســاله براي
اجراي اين قراردادها در نظر گرفته شــده اســت.وي در
خصوص نحوه اجراي قراردادها در گذشته گفت :اولویت
اجرای این قراردادها براين مبنــا بود که به فرایندهای
پاالیشــگاهی رجوع و دانش فنی آن تولید مي شــد و
تولید دانش فنی کاتالیست در اولویت بعدی قرار داشت.
با توجه به گردش مالی بســیار باالتر کاتالیست نسبت
به دانش فنــی واحدهای عملیاتی در پاالیشــگاههای
کشــور اولویــت اجــرای قراردادها تولیــد دانش فنی
کاتالیســت ها قرار گرفت.رضايي با اشــاره به اينكه در
صنعت پااليش ارزان خريدن به معناي ســود بيشــتر
نيســت ،توضيح داد :در صنعــت پاالیش واحدهایی که
برشهای سنگین را به برش های سبک تبدیل میکند
مانند واحد هایدروکرکینگ ،اگر كاتاليست مربوط به آن
درصد تبديل باالتری داشته باشد و سبد محصوالت آن
يك دالر ارزش افزوده باالتر بدهد با احتســاب ظرفيت
فرضی  20هزار بشــكه برای اين واحد ،ساالنه بالغ بر 7
ميليون دالر سود پااليشگاه را افزايش مي دهد ،بنابراين
اگر براي تامين كاتاليســت هاي واحد هایدروکرکینگ
ســاالنه  3-2میلیون دالر بودجه بیشتر اختصاص يابد
تا کاتالیســت با کیفیت بهتر خریداری شــود قطعا اين
پااليشــگاه با افزايش ســود مواجه خواهد شد ،تحقق
اين امر منوط به اين اســت كه بتوان در شرايط تحريم
تمام كاتاليســت هاي خوب را تامين كرد و محدوديت
خريد از داخل نيز وجود نداشــته باشــد.مدير پژوهش و
فناوري شــركت ملي پااليش و پخش افزود :كشور ما
به دليل شــرایط تحریم در بيشــتر مواقع توانايي تامين
نيازهاي خــود را از بازارهاي خارجي نــدارد و حتی در
صورت امكان تامين تجهيزات و كاال بنا به اصل حمايت
از توليدات داخلي در شــرايط تحريم ضروري است كه
از کاتالیســت ها و توليدات داخلي استفاده شود ،با اين
تفاســير بايد شركت ها و ســازندگان داخلي را توانمند
و ظرفيت ســاخت و دانش فنــاوري آن ها را ارتقاء داد.
وي بــا بيان اينكه به طور معمول نقطه حركت پژوهش
و توسعه در شــرکتهای دولتی است ،ادامه داد :دراين
واحد ،سيطره پژوهشي  ۵قرارداد با محوريت کاتالیست

ها اجرايي شــدتدوين «نقشــه راه پژوهــش و فناوری
صنعت پاالیــش»وي گفت :واحد پژوهــش و فناوری
بايــد از طريق پیش بینی بازار و توســعه و گســترش
کســب و کار به شــركت جهت دهي کند ،سال گذشته
يك طرح پژوهشــي تحت عنوان «نقشــه راه پژوهش
و فناوری صنعت پاالیش» تعريف شــد مدل اين طرح
پژوهشــي براين مبنا بوده است كه از بطن اين قرارداد
چند قرارداد ديگر براي سال  1400تعريف شود و توسط
پيمانكاران ذي صالح به مرحله اجرا برســد.او با اشاره
به نقش رگوالتوري واحد پژوهش و فناوري در شركت
ملي پااليش و پخــش فرآورده هاي نفتي تصريح كرد:
باتوجه به اهميت رويكرد تعامــل تاثيرگذار اين واحد با
ذينفعان ،بخش خصوصي ،پااليشگاه ها و پتروشيمي ها
منجر به اين شــد تا واحد پژوهش و فناوري موظف به
انجام اقداماتي شــود كه تا پيش از در حاشيه باقي مانده
بودند.رضايي اظهار كرد :در اكثر مناطق دنيا پاالیشــگاه
ها و پتروشــیمیها به صورت مجتمــع در حال فعاليت
هســتند زیرا با این کار مالک مجتمع پاالیشگاهی قادر
خواهد بود با ایحاد موازنــه در میزان تولید محصوالت

پاالیشی و پتروشیمی در شرایط مختلف بازار میزان سود
هــود را حدااکثر کند.به گفته وي يكي از رســالتهای
واحــد پژوهش و فنــاوری در حين تدوين «نقشــه راه
پژوهش و فنــاوری صنعت پاالیش» برايــن مبنا قرار
گرفت كه به جاي تعريف پــروژه هاي غيركاربردي در
اين واحد ،نقش رگوالتوري آن احيا شــود تا با ارائه خط
مشــي و يك دورنماي واقعي نحوه سیاستگذاری كالن
و ســرمایهگذاری در صنعت پاالیش خط و ربط بگيرد و
در يك قالب مشــخص و شفاف تعريف شود.يك انتقاد
از عدم وجود ســاختار مناسب در ســبد سوخترضايي با
انتقاد از عدم وجود يك ســاختار كه در نهايت منجر به
اتالف وقت و انرژي براي مباحثه با افراد غير كارشناس
كــه از نظر علمي صالحيت اظهــار نظر در موضوعاتي
همچون سبد سوخت را ندارند ،مي شود گفت :از سیاست
گذاری هاي ديگري كه توســط اين واحد اجرايي شــد
موضوع ســبد سوخت است ،اگر در ســالهای گذشته
برای سبد سوخت کشور برنامه مصوبي وجود داشت كه
براســاس آن با كارفر مايي واحد پژوهش و فناوری ،با
نقش آفريني مشــاوران معتبر علمي و مراکز دانشگاهی

اطالعات مســتند جمع آوري و تاييد مي شد و سرانجام
به شــكل يك مصوبه ارائه مي شد ديگر پاي افراد غير
متخصص به اين حوزه باز نمي شــد.وي اظهار كرد :از
جمله اقدامات مهمي كه سال  98انجام شد پیاده سازی
نقشه پژوهش و توسعه فناوری در شركت ملي پاالیش
و پخش بوده كه خروجی آن همچنان ســاری و جاری
اســت.به گفته او طي اين نقشــه دو پروژه تعريف شده
پروژه اول بدســت اوردن ظرفیت احتراق شــهر تهران
اســت و پروژه دوم نیــز نحوه بنــگاه داری در صنعت
پاییندســت نفت خام اعم از پااليشگاه ها و پتروشيمي
ها تا مرحله ســودآوري آن ها اســت.وي ادامه داد :در
حــوزه بانوان نيز اقدامات پژوهشــي صورت گرفته و با
همکاری مشــاوره زنان وزارت نفت قراردادی در حوزه
ســامت روانی بانوان با دانشگاه شــهيد بهشتي منعقد
شده اســت.يك قرارداد جديد در راه استوي بيان كرد:
امسال برای سبک سازی نفت کوره عالوه بر قراردادي
كه با دانشــگاه تهران منعقد شــده بــرای فرآیندهای
 FCCو  RCCو ککر با امكان ســنجي توان داخلي و
ظرفيت دانشــگاه ها فرایند جدیدی در نظر گرفته شده
اســت كه امسال قرارداد آن منعقد خواهد شد.رضايي در
پايــان گفت :یکی از مهمتریــن اقداماتي كه در نهايت
منجر به كمك عملي به صنعت پااليش شــده امضاي
يك تفاهمنامه سه جانبه با شــرکت بهداشت ،معاونت
علمي فناوری ریاســت جمهوری و شرکت ملي پاالیش
و پخش بوده است که سال گذشــته به نتیجه رسید.او
توضيح داد :کاتالیســتهای واحدهاي  FCCو RFCC
كه تاکنون به هیچ وجه در کشــور تولید نمی شد توسط
يك شــرکت داخلی و با حمایت شرکت ملی پاالیش و
پخش پيش خريد و در داخل كشور بومي ساز شدند كه
اين اقدام در نوع خود گام بزرگي محســوب مي شــود.
رضايي تاكيد كرد :عدم وجود كاتاليست واحدهاي FCC
و  RFCCپااليشگاه اراك و آبادان را در معرض تعطيلي
قرار مي داد؛ بدين ترتيــب باتوجه به اهميت موضوع و
ضرورت اجراي اين پروژه در صدر برنامه هاي شــركت
ملي پااليش وپخش قرار گرفت ،الزم به ذكر است اين
پروژه در اوایل سال  ۱۴۰۰به بهره برداری میرسد.

مدير بهداشت ،ايمني ،محيط زيست ،پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پااليش و پخش خبر داد:

پايش مستمر شاخصهاي زيستمحيطي در مناطق عملياتي و پااليشگاهها

مدير بهداشــت ،ايمني ،محيط زيســت ،پدافند غیرعامل و
مديريت بحران شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي
ايران درخصوص فعاليت هاي صورت گرفته طي سال هاي گذشته
بيان كرد :گزارش هاي زیســت محیطی شرکت های تابعه مطابق
دستورالعمل گزارش دهی عملکرد زیست محیطی مجموعه پاالیش
و پخش به صورت ساالنه و مستمر دريافت و ارزيابي می شود.

ســيد محمد پورراكي با اشــاره به اينكه مديريت  HSEاز
 5واحد تشكيل شده اســت گفت« :اداره محیط زیست»« ،اداره
بهداشت كارصنعتي»« ،اداره ايمني و آتش نشاني»« ،اداره پدافند
غیر عامل و مدیریت بحران» و «اداره آموزش  »HSEواحدهای
زیرمجموعه مديريت  HSEرا تشــکیل مــی دهند.پورراكي در
تشــریح اهداف و برنامه های عملیاتی این واحد مدیریتی خاطر
نشــان کرد :باتوجه به اینکه این بخش هرسال براساس الزامات
باالدســتی ونقشه راه شرکت ملی پاالیش و پخش مجموعه ای
از اهداف و برنامه های عملیاتی را برای  5واحد زیرمجموعه خود
طی سال جدید تعریف و آماده می کند ،دراین بین مجموعه ای از
اهداف مانند تدوین برنامه های عملیاتی  HSEو پدافند غیرعامل،
گزارش مسئولیت های اجتماعی ،مدیریت  HSEپیمانکاران و...
بین واحدها به صورت مشترک تعیین می شود.
کنترل آلودگی و نشتی ها

وی با اشاره به اهداف تعیین شــده در واحد «اداره محیط
زیست» تصریح کرد :جلوگيري و كنترل آلودگي آب زيرزميني و
خاك ،مديريت انتشار گازهاي گلخانهاي ،مدیریت پسماند ،گزارش
تولید و توزیع ســوخت ،ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت
های پاالیشی و  ...از مهمترین اهدافی بوده که طی سال گذشته
با تعیین خطی مشــی در هریک از محورهای یاد شده مجموعه
اقدامات مهمی به مرحله اجرا درآمده است.پورراكي تصریح کرد:
از مهــم ترين فعالیت های صــورت گرفته در این خصوص مي
توان به كنترل آلودگي آبخوا ن در برخي مناطق از طريق تشكيل
كارگروههاي فني مشــترك ،تعريف اجراي پروژه هاي مطالعاتي
و طرحهاي شناسايي و پاكسازي در كنار فعاليتهاي پيشگيرانه
اشاره كرد.
ضرايب انتشار احتراق فراوردههاي نفتي محاسبه می شود

پورراكي با اشــاره بــه موضوع مديريت انتشــار گازهاي
گلخانهاي توسط این واحد نیز گفت :فرايند تهيه موجودي انتشار
گازهاي گلخانهاي در شركتهاي تابعه براساس راهنماي ابالغي
وزارت نفت ،تکمیل و پیاده ســازی شــده است و در حال حاضر
انتشــار گازهاي گلخانهاي به صورت ماهانه و ساالنه ،محاسبه و

گزارش مي شــود.به گفته وی تدوين راهنماي محاسبه ضرايب
انتشار ملي براي احتراق فراوردههاي نفتي نيز در دستور كار قرار
گرفته كــه مراحل آخر كار را طي مــي كند.پورراكي به فعالیت
های انجام شــده در محور مدیریت پســماند اشاره کرد و گفت:
نظارت بر فرایند دفع پســماندهای تولیدی با هدف کاهش تولید
پســماند ،کاهش زمان ماند و نگهداری و دفع اصولی پسماندها
در حال انجام بوده اســت که گزارش های آن به صورت ساالنه
تهيه و به مراجع ذيربط منعكس مي شــود .مدير  HSEو پدافند
غیرعامل شــركت ملي پااليش و پخــش از نحوه ارزيابي اثرات
زيست محيطي طرح ها و پروژه ها خبر داد و افزود :دراین فرآیند
گــزارش مطالعات  EIAپروژهها و طرحها در مجموعه پااليش و
پخش مورد بررسي كارشناسي قرار مي گيرد که پس از انطباق با
راهنماي ابالغي وزارت نفت از طريق جلسات پيشدفاع ارزيابي
شده و پس از تأييد ،به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال مي
شود.وي با اشاره به روند پایش ها و شاخص های عملکرد محيط
زيست نیز توضيح داد :گزارش هاي زیست محیطی شرکت های
تابعه مطابق دستورالعمل گزارش دهی عملکرد زیست محیطی
مجموعه پاالیش و پخش به صورت ساالنه دريافت و ارزيابي می
شود .گزارش تجمیعی شاخص های محیط زیست این مجموعه
نیز به صورت شــش ماهه و ساالنه بر اساس خروجی «نرم افزار
پایش عملکرد و محاسبه شاخص های زیست محیطی» تهيه و
ِ
به مراجع ذيربط منعكس مي شود.

«اداره بهداشت كارصنعتي» بعنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه
مديريت  HSEشركت ملي پااليش و پخش ،به منظور پيشگيري
و مقابله با كرونا ،رویه ها و دســتورالعمل های اجرایی متناســب
با پروتکل های بهداشــتی براي حفاظت و ارتقاء سطح سالمت
كاركنــان را تدوين كرد كه در ادامه به تمام شــرکت هاي تابعه
بالغ بر  20مورد ابالغ شــد ،در نهايت دستورالعمل هاي ابالغي
با نظارت و پيگيري هاي مســتمر به مرحله اجرا درآمد.به گفته
وي همچنين پروتکل های بهداشتی مورد نیاز در برنامه تعمیرات
اساسی شرکت ها تهيه و برهمين اساس افرادي به منظور آموزش
توجیهی و نظارت بر پیاده ســازی شــیوه نامه ها مستقر شدند.
پورراکــی با بيان اينكه رصد وضعيت ابتــا به بيماري ،بهبودي
مبتاليان و مرگ و مير ناشــي از كرونا در ســطح شركت هاي
تابعه از طريق دريافت گزارشات آماري به صورت روزانه و هفتگي
صورت مي گيرد ،افزود :دراين فرآيند ســطوح اضطرار با توجه به
ميزان ابتالي كاركنان در بازه هاي زمانی  14روزه جهت تصميم
گيري و مديريت شــرایط در سطح شــركت هاي تابعه از طريق
كميته هاي ســامت و اضطرار تعيين مي شــود كه در ادامه با
ارائه مشــاوره و پیگیری های الزم به منظور جداسازی کارکنان
مشــکوک و مبتاليان قطعی از محیط کار و نظارت بر حضور آن
ها بعد از طی شدن مراحل بیماری و اخذ گواهی بازگشت به کار
اين روند طي مي شود.

پورراکی ارزیابی عملکرد زیســت محیطی شــرکت های
پاالیشــی را از اقدامات دیگر انجام شده در این واحد معرفی کرد
و افزود :اين امر براســاس خودارزیابی صورت گرفته توســط هر
شــركت و بررسي آن توسط ستاد و همچنين آناليز شاخص های
عملکرد زیســت محیطی بر مبنای مستنداتی مانند گزارش های
عملکرد زیست-محیطی فصلی و ساالنه ،نتایج پایش های زیست
محیطی و میزان رعایت اســتانداردها هر ساله مورد ارزيابي قرار
مي گيرد و بر اســاس آن ،گزارش های تحلیلی ارزيابي عملکرد
زيســت محيطي هر كدام از پاالیشگاه ها تهيه شده و نقاط قوت
و ضعف در هر شــاخص در راستاي كمك به برنامه ريزي هاي
الزم به منظور تعریف اقدامات اصالحی و بهبود مستمر به اطالع
شركتها مي رسد.

پورراکی با اشاره به موضوع شناسایی و ارزیابی و مدیریت
ریسک های بهداشتی بيان كرد :روند شناسایی و ارزیابی ریسک
های بهداشتی مشاغل با برنامه ریزی و نظارت درحال انجام است
همچنین گزارش های پيشرفت شش ماهه از كليه شركت هاي
تابعه نیز دریافت می شــود كه تا كنون حدود  70درصد آن انجام
شده است.او ادامه داد :دراين محور حدود  21درصد عوامل زیان
آور خارج از حد مجاز که کارکنان در مواجهه با آن قرار داشــتند
كاهش يافته و شرایط محیط کار از طریق اجرای  600پروژه بهبود
در سطح شرکت های تابعه و واگذار شده بهبود يافته است.به گفته
وي در ســامانه ارزيابي عملكرد مهندسي بهداشت ،از سال  95تا
کنون اقداماتي چون مشاركت در بهبود فرایندهای ثبت ،گزارش
گیری سامانه و پیگیری جهت تغذیه حداکثری اطالعات مهندسی
بهداشــت از سوی ادارات بهداشت شرکت های تابعه مشتمل بر
داده های مواجهات شغلی ،شاخص های بهداشتی ،تناسب با کار
و نتایج معاینات شــغلی صورت گرفته است .مدير  HSEو پدافند

شرکت های پاالیشی زیر ذره بین ارزیابی زیست محیطی

نظارت بر پاندمی کرونا با دریافت گزارش های روزانه

پورراکی با اشاره به پاندمي كرونا و اقداماتي كه براي كنترل
اين ويروس درســطح شــركت صورت گرفته است ،مطرح كرد:

اجرای  600پروژه بهبود در سطح شرکت پاالیش و پخش و
شرکت های تابعه

غیرعامل شركت ملي پااليش و پخش ادامه داد :در همين زمينه
براســاس آمار موجود در سال  99افزایش میزان پوشش معاینات
شغلی در کارکنان رسمي و پيمانكار نزديك به  90درصد ،بهبود
میزان تناســب کارکنان با نیازهای شــغل به حدود  90درصد و
كاهش موارد مشروط به حدود  5درصد و موارد نامناسب به كمتر
از  0/5درصد رســيده است.وي به يكي ديگر از اقداماتي كه سال
گذشــته در مجموعه پااليش و پخش صورت گرفت اشاره كرد
و گفــت :معاینات دوره ای کارکنان ســتاد پاالیش و پخش اعم
از رســمی و قراردادی با اســتقرار تيم سيار پزشکی در ساختمان
هاي ســتادي انجام شد .همچنين براي معاینات شغلی کارکنان
پیمانکاری ســتاد ،بررسی صالحیت شــرکت های ارائه دهنده
خدمات طب کار و نظارت فنــی بر روند انجام معاینات کارکنان
مذکور پيگيري و نظارت هاي الزم صورت گرفت.
بازنگری در دستورالعمل های ایمنی وآتش نشانی

پورراکی با اشاره به عملكرد «اداره ايمني و آتش نشاني»
نيز طی سال گذشته بيان كرد :طی بررسي هاي صورت گرفته
در دستورالعمل هاي ايمني و آتش نشاني ،طی  4جلسه ای که
با حضور تمامی اعضا برگزار شد دستورالعمل جامع صدور پروانه
های کار بازنگري و در ادامه پیش نویس دستورالعمل «استقرار
مدیریت ایمنی فرایند» تدوين شــد.وی در خصوص اقداماتی
که در حوزه ایمنی انجام شــده است ،اظهار کرد :در اين بخش
وضعیت ايمني ســاختمان های ستادي و مركزي شرکت های
فرعی شرکت ملی پاالیش وپخش بررسی شد.پورراکی با بیان
اینکه سال  99نخستین باری بود که قرار بود تعمیرات اساسی
درشرایط کرونا انجام پذیرد ،گفت :بدین ترتیب پیش از شروع
تعمیرات اساسی در شرایط کرونا یک دستورالعمل مشترک بین
واحد ایمنی و بهداشــت تدوین شد ،براین اساس دستورالعمل
تدوین شده یک هفته زودتر از تاریخ اجرای تعمیرات به شرکت
ها ارســال می شــد و در ادامه افرادی برای آموزش در مناطق
عملیاتی مستقر می شدند تا نکات الزم را برای کارکنان تشریح
کنند.وی افزود :در حوزه اتش نشــاني نیز اقداماتي چون تست
ميدانــي نمونه فوم هاي آتش نشــاني درحال خريد تعدادي از
شركت هاي پااليش نفت كشور و خطوط لوله و مخابرات طی
سه مرحله -تهیه شناســنامه مخازن ذخیره مواد هیدروکربنی،
آماده ســازی بانک اطالعاتی برای سیستم آب آتش نشانی و
سیستم های اعالن و اطفاء حریق ثابت تاسیسات و ساختمان
های اداری و رفاهی شــركت ملــي پااليش وپخش و ...انجام
شده است.

ابالغ الزامات پدافند غیرعامل به شرکت های وابسته

پورراکی با اشــاره به اقدامــات «اداره پدافند غیر عامل و
مدیریــت بحران» بعنوان يكي ديگــر از واحدهاي زيرمجموعه
اين مديريت گفت :براســاس دستورالعملی که از سوی وزير نفت
در حوزه مديريت شــرايط اضطراري و «بهبود مديريت شــرايط
اضطراري» ابالغ شــده است ،دراین بخش به طراحی ،شناسایی
و اجرای نظام مدیریت شــرایط اضطراری همچنین به تشــریح
مســئولیت های هر واحد پرداخته است.وی تصریح کرد :الزامات
پدافند غيرعامل در بخش هاي پاالیشــگاه های نفت ،انبارهاي
نفــت و گاز مايع ،جايگاه هاي توزيع فرآوردهاي نفتي و ،..CNG
مراكــز انتقال نفت ،خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی
و مخابرات اســتخراج شــده و در حال حاضر در مرحله ابالغ به
شركت هاي تابعه هستيم.پورراکی اظهار کرد :سال گذشته تدوین
و اجراي مانور سایبری در شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،شرکت
پاالیش نفت بندرعباس و شــرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)
شازند و همچنين انجام تمرين هاي مشترك در مناطق نفتي بندر
عباس ،ري ،تبريز طی چندين نويت در سطوح گسترده عملیاتی
شد.به گفته وی دراین راســتا پیگیری دریافت و ارسال گزارش
سیالب های استان های حادثه خیز مخصوص ًا استان خوزستان،
لرستان و گلســتان ،آمادگی در برابر سیالب ها ،ارئه راهکارهای
پیشــگیری و مقابله با سیالب با توجه به امکانات موجود از دیگر
اقداماتی است که طی سال های گذشته به جد پیگیری شده است.
پورراکی در پایان با اشــاره به واحد «اداره آموزش  » HSEمطرح
کرد :در این بخش اقدامات متعددی طی ســال  99اعم از تهیه و
تدوین دســتورالعمل آموزش  ،HSEبرگزاری دوره های آموزشی
 HSEبــا تمرکز بر دوره های مجازی با توجه به اپیدمی کرونا از
سوی ستاد ،تهیه و تدوین نیاز سنجی آموزشی و تقویم آموزشی
 HSEبرای سال  1400انجام شده است.

گفتمان

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

رئیس اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن):

طرحملیگوره-جاسکبدونتوانمندیداخلیبهسرانجامنمیرسید
ارشـد و تصمیمگیـران ارشـد صنعـت نفـت در نـگاه به
توانمنـدی داخلی و اجرای پروژه در شـرایط تحریمهای
ظالمانـه و تنگناهای شـدید اقتصادی اسـت .باید بگویم
نـگاه مدیرعامـل شـرکت متن بـه ظرفیت تولیـد داخلی
بهگونـهای اسـت کـه آن را در باالترین سـطح میدید و
ایـن طـرز نـگاه بسـیار روحیهبخـش و انگیزهدهنده بود
و هیـچ پاداشـی نمیتوانسـت جـای آن را بـرای گـروه
پـروژه بگیـرد .ایـن طـرح ،بهگونـهای بـود کـه طی آن
مدیران ارشـد سـازمان اعتمـاد کردند و کار درسـت هم
انجـام شـد و بـه نتیجـه رسـید و همـواره در این راسـتا
بـه مـا امیـد میدادنـد و تشـویق میکردنـد بـه سـمت
سـازندگان داخلـی برویـم و توانمنـدی نهفتـه آنهـا را
بیـدار و بـه همین ترتیـب اعتمادبهنفـس و خودباوری را
در آنهـا احیـا کنیم .اگـر بخواهیم منصف باشـیم ،کاری
کـه انجام شـد ،فراتـر از انتظار بسـیاری از مدیـران بود.
در نظـر بگیریـد کاری کـه بـرای نخسـتین بـار آن هم
در حجـم بـاال محقـق شـد موضوعـی کمنظیـر اسـت.
یکـی از رکوردهـای این پـروژه تحویل حـدود  ۴۵هزار
تـن ورق در مـدت یـک مـاه از سـوی فـوالد اکسـین
خوزسـتان بـود ،در صورتی کـه روزهای نخسـت تصور
میکردیـم حداکثـر  ۱۵هزار تـن بتوانیـم دریافت کنیم.
هفتههـا و روزهایـی بـود که مـا در فوالد مبارکه شـاهد
ظرفیـت تولیـد  ۶۰هـزار تـن در مـاه سـرویس تـرش
بودیـم کـه ایـن موضـوع صرفنظـر از اینکـه بـرای
نخسـتین بـار اتفاق میافتـاد ،رکوردهـای ظرفیت تولید
را شکسـت و زمانبنـدی طرح را تحتالشـعاع قرار داد.

رئیـس اداره بازرسـی و حفاظـت فنـی شـرکت
مهندسـی و توسـعه نفـت (متـن) میگویـد :طـرح ملـی
گـوره  -جاسـک بـدون توانمنـدی داخلـی به سـرانجام
نمیرسـید .ایـن طـرح بـا گام بلنـدی کـه در حمایـت از
صنایع داخلی برداشـته شـد توانسـت زنجیـره عظیمی از
صنایـع را بـه حرکـت درآورد.

بـه گـزارش دانـش نفـت به نقـل از شـرکت ملی
نفـت ایـران ،طـرح انتقـال نفت خـام گوره به جاسـک،
طرحـی ملـی و راهبـردی اسـت کـه بـا حمایـت دولت
و راهبـری شـرکت ملـی نفـت ایـران و بـا هـدف
ایجـاد ظرفیـت انتقـال یـک میلیـون بشـکه نفـت خام
در روز ،ذخیرهسـازی و صـادرات آن از طریـق پایانـه
جدیـد جاسـک ،تضمیـن اسـتمرار صـادرات نفـت خام،
تمرکززدایـی از پایانههـای صادراتـی و متنوعسـازی
آن و توسـعه پایـدار و اشـتغالزایی در سـواحل مکـران
اجـرا میشـود.درباره اهـداف سـاخت خـط لولـه گوره -
جاسـک و نقـش سـاخت داخـل در مراحـل اجـرای این
طـرح بـا علی کالکـی ،رئیـس اداره بازرسـی و حفاظت
فنـی شـرکت مهندسـی و توسـعه نفت (متـن) گفتوگو
کردیـم کـه در ادامـه میخوانیـد:
پـروژه خـط لولـه انتقـال نفـت خـام از گوره به جاسـک

را چطور تعریف میکنید؟

تجلـی ظرفیـت صددرصـدی تولیـد داخلـی در
کشـور ،از مهمتریـن شـاخصههای طـرح گـوره -
جاسـک اسـت کـه جـا دارد بگویـم ایـن طـرح را در
مقایسـه بـا طرحهای دیگر که در سـطح جهانـی انجام
شـده ،مسـتثنا کـرده اسـت .پـروژه گـوره  -جاسـک
توانسـت بـه نحـو احسـن ظرفیـت تولیـد داخـل را در
راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری در ایـن بـاره
بـه منصـه ظهـور برسـاند ،همچنیـن میتـوان گفـت
جنبههـای هماهنگـی میان شـرکتهای داخلـی در این
طـرح واضح و مشـخص اسـت و قادریـم از آن بهعنوان
مرجـع یـاد کنیم.
مهمتریـن و اصلیتریـن بخـش ایـن طـرح ،سـاخت و
تأمیـن لولـه بـود کـه پیـش از ایـن عمدتـاً از شـرکتهای
خارجـی خریـداری میشـد .بـرای بومیسـازی زنجیـره
تولیـد لولههـای مقـاوم در برابـر خوردگـی در داخـل کشـور

چه اقدامهایی انجام شد؟

همانطـور کـه اطلاع دارید ایـن زنجیـره از چند
بخـش مختلـف شـامل تختـال ،ورق ،سـاخت لولـه و
پوشـش آن تشـکیل شـده اسـت .تختـال کـه الزم بود
بـرای هرکـدام اقدامهـای جداگانـهای انجـام شـود .در
بخـش تختـال بـا توجـه بـه تجهیـزات و توانمنـدی
دانشـی موجود در شـرکت فـوالد مبارکه ایـن همکاری
آغـاز و قـرار شـد ایـن شـرکت ضمـن تقویـت خطـوط
تولیـد ،خریـد تجهیزات و دسـتگاههای جدیـد و اصالح
برخـی نواقـص ماننـد اصلاح قسـمت ریختهگـری و
تغییـر سـرعت ریختهگـری نیازمندیهـای ایـن طرح را
در ایـن بخـش تأمیـن کند.
بایـد اشـاره کنـم بـا وجـود برخـی تجهیـزات امـا
متأسـفانه تـا قبـل از ایـن طـرح هرگـز تختالهـای
سـرویس تـرش در ایـران تولیـد نشـده بـود و تمامـی
نیازمندیهـا بهویـژه در لولههـای بـا قطـر بـاالی
سـرویس تـرش ،از تختالهـای سـاخت برزیـل ،چیـن
و یـا گاه کشـورهای اروپایـی اسـتفاده میشـد .کاری
کـه در ایـن بخـش انجـام شـد ایـن بـود بـه لحـاظ
فنـاوری تولیـد بـه شـرکت فـوالد مبارکـه کمـک شـد
در خـط تولیـد خـود اصالحاتی انجـام دهد تـا بتواند به
فنـاوری تولیـد ایـن تختالهـا دسـت یابـد ،بهگونـهای
کـه امـروز میتـوان ادعـا کـرد تولیـدات ایـن کارخانـه
ایرانـی قابلرقابـت بـا شـرکتهای بزرگ فوالدسـازی
در سـطح دنیاسـت .حتـی مـا امـروز میتوانیـم ایـن
ادعـا را مطـرح کنیـم کـه تولیدات فـوالد مبارکـه فراتر
از فوالدسـازهای آسـیایی اسـت ،چراکـه راندمـان ایـن
شـرکت در تولیـد تختالهـای سـرویس تـرش از آنهـا
باالتر اسـت .جالب اسـت بدانیـد حتـی مدیرعامل یکی
از شـرکتهای بـزرگ بینالمللـی در زمینه فوالدسـازی
پـس از بازدیـد خـط تولیـد مبارکـه بـه ایـن برتـری
اذعـان کـرده اسـت .بخـش بعـدی ایـن زنجیـره تولید
ورقهـای مقاوم در برابـر خوردگی (اصطالح ًا سـرویس
تـرش) اسـت .در ایـن بخـش شـرکت فـوالد اکسـین
خوزسـتان بـرای همـکاری انتخاب شـد .فوالد اکسـین
خوزسـتان بـا اینکـه امـکان تولید ورقهـای مخصوص
سـرویس ترش را داشـت ،امـا تولید اصلـی آن در زمینه
فوالدهای سـاختمانی بـود که این قضیـه درواقع اتالف
ظرفیتهـای ایـن شـرکت بـود و مـا در ایـن پـروژه
توانسـتیم جلـوی ایـن مسـئله را بگیریـم .آنچـه الزم
اسـت بدان اشـاره کنـم این اسـت که این شـرکت تنها
شـرکتی در ایران اسـت کـه امکان تولیـد ورق با عرض
بـاال و بـا خـواص ویـژه را داراسـت .در ایـن شـرکت

در جایـگاه مقایسـه ،صنعـت نفـت ایـران قبـل و بعـد از

طرح گوره  -جاسک را چطور میبینید؟

هـم در بخشهـای مختلـف ماننـد ایجـاد خـط دوم
گرمایـش تختالهـا یـا حـل مشـکل اولیـن موجگیری
ورق پـس از نـورد مشـاورههای فنـی الزم بـه شـرکت
فـوالد اکسـین ارائه شـد و آنها هم با اصلاح خط تولید
خـود توانسـتند ورقهـا را تولید و به این فناوری دسـت
یابنـد.در بخـش دیگـر از این زنجیـره ،تولیـد لوله برای
انتقـال سـیال قـرار دارد .گرچـه ایـن بخش تـا حدودی
در کشـور فعـال بـود ،امـا در نشسـتهای پرشـمار بـا
شـرکتهای لولهسـازی اهـواز ،صفـا و ماهشـهر
نیازمندیهـا و نظـرات بهرهبـردار بـه آنـان منتقل شـد.
آنچـه الزم اسـت در این بخـش به آن اشـاره کنم لزوم
هماهنگـی میـان شـرکتهای لولهسـازی از یک طرف
بهدلیـل تعـدد تکنولـوژی سـاخت لوله و از سـوی دیگر
بـا دیگـر اجـزای این زنجیـره از شـرکت فـوالد مبارکه
تـا سـازندگان ورق و شـرکتهای تولیدکننـده پـودر
پوشـش تـا شـرکتهای پوشـش کار بـود .بـه عبـارت
دیگـر ،الزمـه موفقیت در ایـن کار ایجاد دید مشـترکی
میـان تولیدکننـدگان تختـال ،ورق و لولهسـازان بود که
بـه لطف خـدا بهخوبـی انجام شـد .آخرین حلقـه از این
زنجیـره بـه تولیدکننـدگان پودر پوشـش و شـرکتهای
اعمالکننـده پوشـش برمیگـردد کـه با در نظـر گرفتن
عوامـل پرشـمار سـرانجام به ایـن نتیجه رسـیدیم که از
پوشـش  FBEاسـتفاده شـود.
علاوه بـر دسـتیابی بـه یک فناوری مهـم در اجرای طرح

احـداث خـط لوله گوره  -جاسـک ،به نظر شـما بومیسـازی

ایـن زنجیـره چـه دسـتاورد دیگـری بـرای کشـور داشـته

است؟

ایـن طرح بـا گام بلندی کـه در حمایـت از صنایع
داخلی برداشـته شـد توانسـت زنجیره عظیمی از صنایع
را بـه حرکـت درآورد و گسـترهای از سـنگ معـدن تـا
لولـه را تحـت تأثیـر قـرار دهد .اگـر بخواهـم بهصورت
کلـی بـه دسـتاوردهای غیرفنـی این طـرح اشـاره کنم
بایـد ابتـدا حل چالـش تأمین لولـه بـرای راهبردیترین
طـرح کشـور را مطـرح کنم .تأمیـن این حجم گسـترده
از ورق و لولـه آن هـم بـا این شـرایط اقتصادی و تحت
ایـن تحریمهـای ظالمانـه در حقیقـت کاری دشـوار و
بلکـه ناممکـن بود .ایـن نگاه بـه داخل توانسـت ضمن
جلوگیـری از خـروج مبالـغ هنگفـت ارز راهـکاری برای
ایـن چالـش بیابـد .در ادامه بایـد به جلوگیـری از خروج
بیـش از  ۴۰۰میلیـون یورویـی ایـن طـرح برای کشـور
از طریـق سـاخت تجهیزات در داخل کشـور اشـاره کنم
که در حقیقت سـرمایه بزرگ و دسـتاورد عظیمی اسـت.
مـورد دیگـر فعـال شـدن سـرمایهها و امکانـات موجود
در داخل کشـور اسـت .شرکت فوالد اکسـین خوزستان
توانسـت با دسـتیابی به این فناوری مشـکالت پیشـین
خود را پشـت سـر گـذارد .کارخانه لولهسـازی ماهشـهر
پـس از سـالها تعطیلـی دوبـاره فعالیـت خـود را آغـاز
کـرد .در حقیقـت ایـن نـگاه بـه داخـل سـبب شـد از
طریـق فعـال کـردن کارخانههایـی کـه بـا ایـن طـرح

همـکاری میکردنـد چـرخ بخـش عظیمـی از صنایـع
داخلـی را بـه حرکـت درآورد و از طریـق ایجـاد هزاران
فرصت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم ،نقشـی بسـزا در
رشـد و شـکوفایی اقتصادی کشـور ایفـا کند.

فکـر میکنیـد اگـر بـه هـر دلیلـی ایـن توانمنـدی

سـازندگان داخلی حاصل نمیشـد ،مسـیر سـاخت خط لوله
چه فرجامی داشت؟

بایـد بگویـم طـرح بـه سـرانجام نمیرسـید .یعنی
اگـر ظرفیـت تولیـد داخل پیگیـری نمیشـد ،مهمترین
بخـش این طـرح که سـاخت لولـه بود محقق نمیشـد
و بیشـک هم قـادر نبودیم آن را خریـداری کنیم .دلیل
مشـخصی هـم دارد ایـن کاال را بـه مـا نمیفروختنـد.
کمـا اینکـه در سـالهای گذشـته بـا مطـرح شـدن این
طـرح ،در عملا به مـا ورق و لوله مـورد نیـاز را ندادند.
بایـد توجـه داشـت که بـدون توانمنـدی سـاخت داخل
ایـن طـرح به سـرانجام نمیرسـید.
دشـوارترین بخـش از پیشـبرد طـرح خـط لولـه انتقال

نفت از گوره به جاسک در چه مرحلهای بوده است؟

تعـداد مشـکالت و دشـواریهای ایـن طـرح زیاد
بـود ،بهطـوری کـه مـا یـک آیتمـی را از قبل نداشـتیم
و بـا اینکـه ظرفیـت و امـکان تولید آن در کشـور وجود
داشـت ،کسـی نبـود کـه ایـن واحدهـا را در کنـار هـم
قـرار داده و زنجیـره را تشـکیل دهـد .همانطـور کـه
میدانیـد در دنیـا بـه ایـن صورت اسـت که سـازندگان
ورق خـود ریختهگـری را نیـز انجـام میدهنـد .بـه این
معنـا کـه تختال را میسـازند و پس از آن لولـه را تولید
میکننـد ،امـا مـا در ایـران تختـال را در فـوالد مبارکه
اصفهـان تولیـد و ورق را در اسـتان خوزسـتان ،شـهر
اهـواز تولیـد میکردیـم .یعنـی ایـن تمایـز و پراکنـده
بـودن سـازندگان و کارخانههـا و پیگیری و پاسـخگویی
یکـی بـه دیگـری از مشـکالت و چالشهـای عمده ما
بـود .میطلبیـد تیمـی کـه مصرفکننده نهایی اسـت و
بـا داشـتن دانـش در همـه حوزهها ،قـدم پیـش بگذارد
و مسـئولیت سـاخت تختال بـه ورق و سـرانجام لوله را
بپذیـرد و ایـن زنجیـره را ایجـاد کنـد تـا قادر باشـیم به
محصـول نهایـی خود برسـیم.
اگـر بخواهیـد بهصـورت مصداقـی بـه مهمتریـن

دسـتاوردهای پـروژه ملـی و عظیـم گوره  -جاسـک اشـاره
کنید ،آنها کداماند؟

ایـد بگویـم عمـده اقدامهـا و فعالیتهـای ایـن
طـرح از نخسـتینهایی بـه شـمار میرونـد کـه تـا بـه
امـروز در ایـن حـوزه و بـرای بـه ثمر رسـیدن این طرح
صـورت گرفتهانـد کـه عبارتانـد از تولیـد آلیـاژ API
 X60بـرای لولههای سـرویس ترش ،تولیـد پودر FBE
پوشـش توسـط شـرکتهای داخلـی ،سـاخت ورقهای
داخلـی ،طراحـی جـوش و طراحـی لولـه توسـط سـه
شـرکت لولهسـاز بـزرگ کشـور ،تولیـد ورق  TMCPاز
تختـال داخلـی ،تولیـد پمپهـای ظرفیت بـاالی انتقال
نفـت خـام و تولیـد شـیرآالت  ۴۲اینـچ کـه در کشـور

مشـابه آن وجود نداشـته اسـت .سـرانجام میتوان گفت
سـرآمد مهمتریـن دسـتاوردهای ایـن طرح ،تولیـد لوله
از تختـال ،ورق و پوشـش آن اسـت.
در خصـوص آلیـاژ تختـال ساختهشـده در فـوالد مبارکه

توضیـح دهیـد .چـه فرآینـدی را پشـت سـر گذاشـتید تا به

ساخت تختال با آلیاژ خاص سرویس ترش رسیدید؟

آنچـه در فـوالد مبارکـه انجـام شـد و بـا کمـک
بخشهـای تولیـد ایـن زنجیـره بـه نتیجـه رسـید ،در
کشـور کمسـابقه اسـت .ظرفیتـی کـه در فـوالد مبارکه
وجـود دارد بـه جـرأت میتـوان گفـت به مراتـب باالتر
از حتـی شـرکتهای صاحبنـام دنیـا قـرار دارد .همـه
ایـن دسـتاوردها و خودباوریهـا زمانـی به ثمر نشسـت
کـه صنعـت نفـت بهعنـوان خریـدار کاال مطـرح شـد.
یعنـی اگـر ما از فـوالد مبارکـه تقاضای سـاخت تختال
نمیکردیـم ،ایـن شـرکت هیـچگاه بـه سـمت اسـتفاده
از ظرفیـت و ظرفیـت بـاالی خـود نمیرفـت .تالشـی
بـرای تأمیـن دسـتگاه و تجهیـزات جدید در ایـن حوزه
نیـز آغـاز شـد و در عمـل نیـاز مشـتری آنها را بـه این
سـمت سـوق داد تـا بتواننـد تجهیـزات و امکانـات خود
را تکمیـل کننـد و ایـن یکی از بـرکات این پـروژه بود.
شـرکت فوالد اکسـین نیز ضمـن راهاندازی آزمایشـگاه
خوردگـی ،دومیـن کوره حرارتـی خود را راهانـدازی کرد
و در حـال تکمیـل خـط سـرمایش سـریع خود اسـت و
بخشهایـی کـه پیـش از این نیاز مشـتری نبـود اکنون
در حـال تکمیل اسـت.ابتدا هیچ برنامهای برای سـاخت
ورق در داخـل کشـور وجـود نداشـت و قصـد بـر ایـن
بـود از خـارج تأمین شـود و لولهسـازها در داخل کشـور
لولههـا را تولیـد کننـد .امـا بهدلیـل تحریـم ظالمانـه،
هیچکـدام از شـرکتهای خارجـی مایـل بـه همـکاری
بـا مـا نبودنـد .پـس از آن فرصـت خوبـی حاصـل شـد
تـا تیـم پـروژه بازدیدهایی از شـرکتهای تولیـد فوالد
در دنیـا داشـته باشـند .ارزیابـی خوبی از ظرفیـت انجام
کار در سـطح بینالمللـی انجـام شـد و به همین وسـیله
میتوانسـتیم مشـکالت خـود را در ایـن مسـیر بهویـژه
در مرحلـه سـاخت تختـال در فـوالد مبارکـه شناسـایی
و رفـع کنیـم .درواقـع بازدیدهـای فنـی از ایـن دسـت
میتوانـد سـبب ورود دانـش فنی به داخل کشـور شـود.
پـس از مطالعـه بیـش از هـزاران صفحـه مـدرک فنـی
مرتبـط بـا سـاخت فـوالد از شـرکتهای مختلـف در
دنیـا ،سـعی شـد نقـاط اشـتراک آنها مشـخص شـود و
پـس از مقایسـه آنهـا با سـطح اسـتاندارد ،آن را به توان
ظرفیـت تولیـد داخـل نزدیـک کرد.
نقـش شـرکت ملـی نفـت ایـران و وزارت نفـت در ایـن

طـرح ملـی را تـا چـه انـدازه مؤثر بـر ایجاد خودبـاوری میان
سازندگان داخلی میدانید؟

شـاید به جـرأت بتوان گفـت این طـرح مهمترین
طـرح در دسـت اجـرا در سـطح صنعـت نفت اسـت که
ویژگیهـای خـاص و منحصربهفـردی دارد .آنچـه
اهمیـت ایـن طرح را دوچنـدان میکند تصمیـم مدیران

درسـت  ۱۸سـال پیـش ،زمانـی کـه اسـتخدام
شـرکت ملـی نفـت ایران شـدم ،هیچکس با این شـدت
بـه ظرفیـت تولیـد داخلـی بـاور نداشـت .یـادم میآیـد
آن زمـان برای خریـداری کوچکترین قطعـات ،مجبور
بودیـم مشـخصات فنـی را کـه از سـوی شـرکتهای
خارجـی بـه مـا دیکتـه میشـد بپذیریـم ،امـا امـروز
میتوانـم بـه جـرأت بـه شـما بگویـم کـه فعالیتهـا و
اقدامهایـی کـه بخش عمـدهای از آنهـا درزمینه احداث
خـط لولـه بـود و مـن از نزدیـک در جریـان جزئیات آن
بـودم و حتـی در مرحلـه مذاکره با شـرکتهای خارجی
بـرای تأمیـن ورق و لولـه حضور داشـتم ،اطالعات فنی
کـه تیـم طـرح روی آن متمرکـز بـود و کار میکـرد در
سـطح بـاالی بینالمللـی بـه لحاظ فنـی قرار داشـت و
ایـن موضوع نویدبخش آیندهای روشـن برای پیشـرفت
در ایـن حوزه در کشـور اسـت .فکر میکنـم پس از این
شـرکتهای دیگـر تولیدکننـده نفتی هم قطع ًا بهسـوی
اسـتفاده از ظرفیـت تولیـد داخـل تمایل خواهنـد یافت.
بهتریـن خبـر و خاطـرهای کـه از طـرح گـوره  -جاسـک

در ذهن دارید...؟

بهتریـن خبـر دسـتیابی بـه آلیـاژ موردنظـر بـرای
سـاخت لوله بود که مسـیر را برای توسـعه طـرح هموار
کـرد .سـال گذشـته شـاهد بودیـد کـه فـوالد مبارکـه
تختـال ضخامـت  ۳۰۰را ریختهگـری کـرد کـه بـرای
نخسـتین بـار در کشـور آن هـم به توصیه شـرکت ملی
نفـت ایـران انجـام شـد .بهطـوری که تـا پیـش از این
ریختهگـری فـوالد مبارکـه بـرای تختـال بـا ضخامـت
 ۲۵۰بـا ریسـک همـراه بـود ،امـا اکنـون بـا تمهیداتـی
کـه کارشناسـان فـوالد مبارکـه اتخـاذ کردهانـد قادرند
تختالـی بـا ضخامـت بیـش از ایـن عـدد را ریختهگری
کننـد و این موضـوع نویدبخش توانمندی برای سـاخت
لولههایـی بـا سـایز  ۵۶اینـچ و بیشـتر با ظرفیـت تولید
داخـل اسـت .بهتریـن خاطره بـرای ما روزی اسـت که
طـی آن بعـد از سـه بـار آزمایـش ناموفـق بـه نتیجـه
مثبـت در  MPQTو تولیـدات آزمایشـی اولیـه موفـق
رسـیدیم ،البتـه بـا تمهیـدات و تغییراتـی کـه در مرحله
چهـارم روی خط تولیـد مختلف کارخانههـا داده بودیم،
موفـق به سـاخت تختال سـرویس ترش و بـه دنبال آن
ورق مـورد نظر شـدیم.
اگـر قـرار باشـد دوبـاره در این پروژه مسـئولیت بگیرید،

چـهکاری را انجـام میدهیـد و بـر چهکاری تمرکز بیشـتری
را معطوف میکنید؟

فکـر میکنـم تیـم بازرسـی فنـی ،فراتـر از
مسـئولیتهای خـود در ایـن طـرح عمـل کـرده اسـت.
زیـرا مسـئولیت ایـن تیـم ،کنتـرل کیفیـت محصـول
نهایـی اسـت ،امـا در ایـن طـرح از محصـول نهایـی
و کیفیـت آنهـا و نتایجـی کـه حاصـل شـده بـود یـک
مرحلـه بـه عقـب برگشـتیم تـا دالیـل بیکیفیتـی یـا
بهبـود کیفیـت را در آن نقطـه بررسـی کنیـم و ایـن
موضـوع کمـک شـایانی بـه تکمیـل هرچـه باکیفیتتر
زنجیـره کـرد و مـا میدانسـتیم چـه تغییـری در مـواد
اولیـه میتوانـد چـه تأثیـری در محصول نهایـی بگذارد
و بـا ایـن کار توانسـتیم بـه نتیجـه مطلـوب برسـیم.
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گاز

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

اخبار گاز

درکشور،بیشتربامدیرانساختوسازروبهروهستیم
تا مدیران سازوکار!

از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد؛

دومین جلسه هم اندیشی مدیران منابع انسانی
ستاد ،شرکتهای پاالیشی و گاز استانی

بهرهمندی  ۹۶درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بینظیری در دنیاست

واقعیــت مهمی که در ســازمانها
و در نــگاه کالنتر در فرهنگ کشــور ما
وجود دارد ،آن اســت که متأسفانه آنقدر
که به «ساختوســاز» اهمیت میدهیم ،به
«سازوکار» اهمیت نمیدهیم

دومین جلســه مدیران منابع انســانی با هدف بررسی موانع و چالش
های حوزه منابع انســانی شرکت های پاالیشــی و گاز استانی برگزار شد و
ضمن بحث و تبادل نظر ،موارد مشــترک این حوزه که در اکثر شــرکت های
زیرمجموعه مطرح می باشد بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز
شــهید هاشمی نژاد ،همچنین در ادامه این جلســه نیز مدیر منابع انسانی
پاالیشگاه مهمترین موارد و چالش های منابع انسانی شرکت در قالب 15
پیشنهاد که از سوی مدیران و روسای واحدهای مستقل دریافت و بررسی
شــده بود به جلسه ارائه و خواستار رفع این مشکالت ساختاری شد.در این
جلســه محمد رضا به آبادی مدیرمنابع انســانی شرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد افزود :بدون شک هرچه به منابع انسانی یک مجموعه توجه
بیشتری شود ،بهره وری نیز افزایش خواهد یافت و کارکنان خدوم صنعت
نفت در جای جای میهن اسالمی نقش مهمی درتحقق سیاستهای صنعت
گاز و حوزه اقتصاد مقاومتی ایفا می نماید.وی تصریح کرد :در طول سالیان
گذشــته کارکنان صنعت نفت و گاز گام های بزرگی در جهت رفع تحریم
هــا ،توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به تولید داخل،
ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز برداشته اند و انشاا ...در سال
 1400شاهد تحقق منویات رهبری در حوزه تولید و پشتیبانی خواهیم بود.

افزایش قابل توجه تولید اتان در پاالیشگاه ایالم

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش قابل توجه تولید گاز

اتان در این واحد صنعتی خبر داد.

روحاهلل نوریــان گفت :اتان بهعنوان یکی از محصوالت پاالیشــگاه
گاز ایــام که ارزش افزوده زیــادی به همراه دارد ،برای نخســتینبار با
راهاندازی واحد الفین مجتمع پتروشــیمی ایالم آذرماه ســال  ۹۹به سمت
پتروشیمی ارسال شد.وی با بیان اینکه از آذرماه پارسال تاکنون مقدار قابل
توجهی گاز اتان به پتروشــیمی ایالم ارســال شده است ،اظهار کرد :پیش
از راهاندازی واحد الفین مجتمع پتروشــیمی ایــام ،اتان تولیدی بهعنوان
ســوخت پاالیشــگاه و بقیه به همراه گاز طبیعی به خط سراسری تزریق
میشــد.مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد :ظرفیت تولید
پاالیشگاه در مرحله نخست  ۳۳۰هزار مترمکعب در روز معادل  ۴۱۵تن و
در مرحله دوم  ۵۵۰هزار مترمکعب معادل  ۶۹۰تن در روز بود.نوریان یادآور
شــد :اتان یکی از پنج محصول پاالیشگاه گاز ایالم است که به همراه دو
محصــول میعانات گازی و گاز مایع خام برای ایجاد ارزش افزوده بهعنوان
خوراک در اختیار مجتمع پتروشیمی ایالم قرار میگیرد.

ایستگاه تزریق ازون در منطقه  ۷عملیات انتقال
گاز راهاندازی شد

سرپرســت منطقه  ۷عملیات انتقال گاز با بیان اینکه اهتمام به موضوع

مدیریت سبز ،احترام به محیطزیست اســت ،از راهاندازی ایستگاه تزریق
ازون در این منطقه خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت انتقال گاز ایران ،مهدی زارع
ن باره گفت :همســو با اجرای پروژههای مدیریت ســبز ستاد شرکت
در ای 
انتقال گاز ایران و تأمین اعتبار در این حوزه و با امکانسنجی و فراهمآوری
مقدمات الزم توســط معاونت عملیات ایســتگاهها و امور بهداشت ،ایمنی
و محیط زیســت (اچاسئی) منطقه ،ایســتگاه تزریق ازون در تأسیســات
اندازهگیری گاز نفتشــهر راهاندازی و بهرهبرداری شــد.وی مدیریت سبز
را نوعی بازنگری فکری در کار نهادها و ســازمانهای گوناگون با احترام
به محیط زیست دانســت و تصریح کرد :مدیریت سبز بهکارگیری موثر و
کارآمد همه منابع مادی و انســانی برای هدایت و کنترل ســازمان برای
رســیدن به اهداف محیط زیستی با سازماندهی و برنامهریزی دقیق است.
سرپرست منطقه  ۷عملیات انتقال گاز با اشاره به بخشهای مدیریت سبز
افزود :مدیریت ســبز در سه بخش ِساختمان ســبز ،انرژی سبز و پسماند
ســبز قابل توصیف و برنامهریزی اســت.زارع یادآور شد :این اقدام همسو
با مدیریت پسماند و بهمنظور حصول اســتاندارد تخلیه پساب بهداشتی و
رعایت مالحظات محیط زیستی در این منطقه عملیاتی انجام شده است.

کاهش  ۵۰درصدی مصرف انرژی برق در منطقه
 ۸عملیات انتقال گاز

مدیر منطقه  ۸عملیات انتقــال گاز از کاهش  ۵۰درصدی مصرف

انرژی برق در اوج بار زمستان سال  ۹۹در این منطقه عملیاتی خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انتقال گاز ایران ،فیروز خدایی
گفت :این منطقه عملیاتی برای پایداری انرژی برق ،انجام تعهدهای اجتماعی
و جلوگیری از خاموشیهای ناخواســته در اوج بار زمستان پارسال با کاهش
 ۵۰درصدی مصرف انرژی برق ،ضمن همکاری با وزارت نیرو در تأمین برق
پایدار نقش بســزایی داشــت.وی افزود :این منطقه در آن زمان با جایگزین
کردن توربوکمپرسورها به جای الکتروکمپرســورها در ایستگاه تقویت فشار
گاز تبریز ،با کاهش  ۵۰درصــدی بار برق ( ،)۶.۲MWدر پروژههای کاهش
اوج بار مشارکت داشت.مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز تصریح کرد :امسال
هم با استمرار اقدامهای پیشبینیشــده انتظار میرود با مدیریت ،کاهش و
بهینهسازی مصرف انرژی در دیگر تأسیسات و مراکز بهرهبرداری زیر پوشش
منطقه ،مقدار کاهش مصرف برق ارتقا یابد و شاهد همکاریهای بیشتری در
تأمین برق پایدار و مشارکت در کاهش اوج بار باشیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران
با تأکید بر لزوم توجه به پایداری شــبکه
و ایجــاد و اســتفاده از فرآیندهــا گفت:
بهرهمنــدی  ۹۶درصــدی ایــران از گاز
طبیعی آمار بینظیری در دنیاست.
به گــزارش دانش نفــت به نقل از
شرکت ملی گاز ایران ،حسن منتظرتربتی
در نشست گشایش ممیزی مدیریت نظام
یکپارچــه ( ،)IMSاظهار کــرد :واقعیت
مهمی که در سازمانها و در نگاه کالنتر
در فرهنگ کشور ما وجود دارد ،آن است
که متأسفانه آنقدر که به «ساختوساز»
اهمیت میدهیم ،به «ســازوکار» اهمیت
نمیدهیم ،شــاید از این روســت که در
کشــور ،بیشــتر با مدیران ساختوســاز
روبهرو هســتیم تا مدیران ســازوکار! در
ســازمان ما هم به همین نحو اســت؛ در
واقع ،مدیران ما هــم آنقدر که به تولید
عالقه دارند ،شــاید به کارهای ستادی و
سازوکاری عالقه نداشته باشند.وی ادامه
داد :شــاید هم در ســازمانها ،چندان به
مدیران سازوکاری اهمیت داده نمیشود و
این در حالی است که برعکس تصور آنان،

سازوکار اســت که اهمیت دارد و کمک
میکند تا بتوان وقت خود را مدیریت کرد
و ســراغ کارهایی که «نباید» انجام داد،
نرفت.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان
اینکه ما بهطور معمــول با تغییر مدیرانی
که نمیتوانیم با آنها کار کنیم ،بیشــتر از
آکه به فکر «مدیریت تغییر» باشــیم ،به
فکر «تغییر مدیریت»ها هســتیم ،گفت:
این فرهنگ چندان با سازوکار جور نیست

و بیشــتر با مدل تغییــر مدیریتی همراه
است ،اما من به دلیل اینکه در بخشهای
مختلف شرکت ملی گاز ایران بودم ،یعنی
هم در بخش ساختوســاز و فرآیندی و
هم در ســتاد ،میدانم اگر ســتاد ما ستاد
تسهیلگری باشــد و بتواند سازوکارها و
فرآیندهای مناســبی را اتخاذ کند ،چقدر
میتوانــد در کار ساختوســازها و بهبود
فرآیندهــا مؤثر واقع شــود و به ما کمک

کند.تربتی افزود :این موضوع به ما کمک
میکند ســازوکارهای خــود را بهخوبی
تبیین و فرآیندهای مناسبی را اتخاذ کنیم
تا کمکحال شــرکتهای تابع باشد.وی
تصریح کرد :من همینجا از همه مدیران
شرکت و دستاندرکاران تقاضا دارم از این
فرصت به نحو احسن استفاده کنند ،چراکه
فرصت ممیزی ،فرصتی است برای یافتن
نقاط ضعف و نقاط بهبود سازمان و اصالح

نقاط ضعف.مدیرعامل شــرکت گاز ایران
تأکید کرد :یکی از این فرآیندها که توجه
مرا بسیار جلب کرد ،همان روش اجرایی
مدیریتی و در واقع« ،مدیریت تغییر» بود.
ما باید بتوانیم نتایــج ممیزی را به درون
فرآیند «مدیریت تغییــر» ببریم و از دل
آن نقــاط بهبود را کشــف کنیم ،در غیر
این صورت باز هم به همان ساختوســاز
میرسیم؛ تولید یکســری فرآیند بدون
رســیدن به نقاط بهبود.تربتــی ادامه داد:
خوشبختانه شرکت ملی گاز ایران بهدلیل
نوع ســاختار و خدمتی کــه به مردم ارائه
میدهد ،در درون یــک اصالح فرآیند و
اقدامها را داشــته اســت .به بیان دیگر،
این ســاختار بهنوعی خودممیزی داشته و
مردم ،ناخــودآگاه همواره در حال ممیزی
کردن سازمان بودهاند.وی در پایان با بیان
اینکه این ممیزی مردمی ســبب شده تا
نگاه به شــرکت ملی گاز ایــران ،نگاه به
یک سازمان خدمتگزار باشد ،گفت :اکنون
کــه همــه شــرکت گاز را بهعنوان یک
سازمان پیشرو میشناسند ،وظیفه ما بسیار
سنگینتر است ،زیرا اکنون با بهرهمندی
 ۹۶درصدی جمعیت کشــور از نعمت گاز
که آمار بینظیری در دنیاست ،باید بیشتر
به فکر پایداری شــبکه و ایجاد و استفاده
از فرآیندها بود تا ســازمانی بهتر و پویاتر
را شاهد باشیم.

با هدف تسهیل در ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و سرعت امداد و نجات صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه هلی پد اورژانس هوایی در بیمارستان لقمان حکیم
طی مراسمی با حضور حجت االسالم
بختیاری امام جمعه ،رجبی مقدم فرماندار،
قاضــی زاده نماینــده مردم ســرخس
در مجلــس و مدیران ارشــد و کارکنان
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ،پروژه
هلی پد ( اورژانس هوایی ) در بیمارستان
لقمان حکیم ســرخس به بهــره برداری
رسید.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد ،رئیس واحد  HSEشرکت
در این خصوص گفت :با هدف مدیریت
بحران ،تقویت پدافند غیرعامل و کمک
های پزشکی فوری در زمان بروز حوادث
صنعتی و جاده ای ،دو پروژه بهداشــتی
و درمانی و محیط زیستی در بیمارستان
لقمان ســرخس به بهره برداری رسید.

سید اســماعیل قادری افزود :با توجه به
مســافت  ۱۶۵کیلومتری محور ترانزیتی
سرخس به مشهد ،این مسیر دارای معابر
باریک بــوده و تصادفات زیادی در طول
سال در این محور رخ میدهد که با هدف
تسهیل در سرعت امداد و نجات به حادثه
دیدگان ،اجرای این پروژه به پاالیشــگاه
گاز شــهید هاشمی نژاد واگذار شد.وی با
بیان اینکه شهرســتان سرخس در حوزه
بهداشــت از کمبــود و تامیــن امکانات
درمانــی رنج میبرد تاکید کرد :این پروژه
در راستای رسیدگی به وضعیت بیماران و
حادثه دیدگان ناشی از تصادفات ،معالجه
و انتقال سریع تر آنها به بیمارستان های
مشــهد جهت درمان و همچنین تسریع
در احداث پایــگاه اورژانــس هوایی ،با
روحیــه جهادی و تالش شــبانه روزی

کارکنان پاالیشــگاه و در راستای عمل
به مســئولیت هــای اجتماعی و کمک

به بخش بهداشــت و درمان شهرستان
سرخس به ثمر نشست و امروز مورد بهره

برداری قــرار گرفت.رئیس واحد ایمنی،
بهداشــت و محیط زیست پاالیشگاه گاز
شهید هاشمی نژاد بیان کرد :برای اجرای
این پروژه اعتبــاری بالغ بر چهار میلیارد
و  ۳۱۰میلیون ریال هزینه شــده است.
قادری خاطر نشان کرد :همچنین پروژه
بازســازی تصفیه خانه پساب بیمارستان
لقمان حکیم یکــی دیگر از پروژه هایی
بود که با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و
 ۵۰۰میلیون ریال به بهره برداری رسید.
گفتنی است :همزمان با راه اندازی پروژه
اورژانس هوایی ،مانــور عملیاتی انتقال
مصدوم از محل پاالیشگاه به بیمارستان
لقمان انجام شــد و ســپس مصدوم با
بالگرد امــداد ( اورژانس هوایی ) جهت
مداوا به بیمارســتان های مشهد منتقل
گردید.

با هدف ارتقاء انگیزه و بهره وری کارکنان صورت گرفت:

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
مدیر منابع انســانی شرکت پاالیش
گاز شهید هاشــمی نژاد گفت :طرح طبقه
بندی مشــاغل و بیمه تکمیلــی یکی از
بارزتریــن مصادیق نگاه ویــژه به نیروی
انســانی به عنوان ســرمایه اصلی شرکت
است که با هدف ارتقاء انگیزه و بهره وری
کارکنــان و همچنین حفــظ و صیانت از
نیروی انسانی اجرایی شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نژاد ،محمد رضا به آبادی در مراســم بهره
برداری از مرکز رســانه و ارتباط از راه دور
این شرکت افزود :طرح طبقهبندی مشاغل
وزارت نفت از طرح های مهم حوزه منابع
انســانیبود که با پیگیــری های صورت
گرفته برای ســاماندهی مشاغل نیروهای
قراردادی شــاغل در پاالیشگاه گاز شهید

هاشــمی نژاد بــه مرحله اجــرا درآمد و
کارکنان با رعایت شرایط احراز پیشبینی
شده در عنوان شغلی از گروه ،مزد شغل و
مزد سنوات برخوردار می شوند.مدیر توسعه
منابع انسانی شــرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد تصریح کرد:انطباق شرایط
فرد با شــغل مصــوب،تعیین مــزد مبنا،
تخصیص مزایای شــغلی و همسانسازی
حقوق در گروه های مشابه از دستاوردهای
مهم اجرای این طرح اســت.وی ادامه داد:
الزم است یادآوری گردد پیشنهادات الزم
برای بهبود و رفع ایــرادات مختصر طرح
نیز به ستاد ارســال و در حال بررسی می
باشــد.به آبادی تصریح کرد :در خصوص
نیروهای قرارداد مســتقیم نیز با اســتفاده
از تفســیر بند ( و ) ماده  44قانون برنامه
پنج ساله توسعه ،عزیزانی که شرایط الزم

استفاده از این بند را داشتند به ستاد معرفی
و پیگیری های الزم در خصوص بررســی
سایر شــرایط احراز این بخشنامه در حال

انجام اســت.این مقام مســئول بیان کرد:
همچنین در راســتای ارتقاء انگیزه و بهره
وری کارکنــان و با اخذ مجوزهای صادره،

تعــدادی از کارکنان قرارداد مســتقیم به
همراه خانواده در منازل سازمانی سکونت
یافته و از امکانات مجتمع های مســکونی
کارکنان برخوردار شــده انــد.وی اضافه
کرد :با هدف بررســی وضعیت معیشــتی
کارکنان شــاغل حوزه پیمانکاری کارگروه
های مشورتی تشــکیل شده تا مشکالت
این عزیــزان احصاء و از خدمات متقابل و
امکانات نظیر کارت های اعتباری و خرید
مایحتاج از فروشگاه های بزرگ در سطح
کشور بهره مند شوند.گفتنی است :شرکت
پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد به عنوان
زیر مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز
ایران نقش قابل توجهــی در حوزه تامین
انرژی و اقتصاد کشــور دارد و گاز استان
های شمال و شمال شرق کشور را تامین
می نماید.

پرتوشیمی

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تالش هلدینگ خلیج فارس برای بهبود وضع بازار سرمایه؛

مدبران اقتصاد ۲۰،هزار میلیارد ریال اوراق اجاره
منتشرمیکند
مدیرعامل شــرکت مدبــران اقتصاد از

این اوراق اجاره

ارسال تقاضای این شــرکت برای انتشار ۲۰
هزار میلیارد ریــال اوراق اجاره بهمنظور خرید

بر پایه سهام شرکت

ســهام بر پایه ســهام پتروشــیمی نوری به
سازمان بورس خبر داد.

پتروشیمی نوری

به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،جواد
عشــقینژاد با بیان اینکه انتشار این اوراق از
سوی هلدینگ خلیج فارس و از طریق شرکت
مدبران اقتصاد انجام میشود ،گفت :این اوراق
اجاره بر پایه ســهام شرکت پتروشیمی نوری
با نرخ  ۱۸درصد ســاالنه ،سررسید چهار ساله
و با ضمانت شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس اســت.هلدینگ خلیج فارس که مالک
صددرصد سهام شرکت مدبران اقتصاد است،
این اقدام را بهمنظور بهبود وضع بازار سرمایه
و حمایت از ســهام گروه صنایع پتروشــیمی
خلیج فارس انجام میدهد.

با نرخ  ۱۸درصد
ساالنه ،سررسید
چهار ساله و با

ضمانت شرکت

صنایع پتروشیمی

خلیج فارس است
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اخبار
مدیر بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

زلزله به صنایع پتروشیمی جنوب ایران آسیبی
نزده است

مدیر بهداشت ،ایمنی ،محیط زیســت و پدافند غیرعامل شرکت

ملی صنایع پتروشــیمی گفت :زلزله صبح امروز در استانهای خوزستان
و بوشــهر ،آسیب یا خســارتی به مجتمعها و طرحهای پتروشیمی وارد
نکرده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی،
داود عمــادی با اعالم این مطلب اظهار کــرد :زمینلرزهای به بزرگی
 ۵.۹ریشــتر ،ســاعت  ۱۱و  ۱۱دقیقه روز یکشــنبه ۲۹ ،فروردینماه
مرز اســتانهای فارس و بوشــهر (منطقه بندرگناوه و دیلم) را لرزاند
که خوشــبختانه با توجه به وجود زیرســاختهای مطلوب ،هیچگونه
حادثهای یا خســارتی در مجتمعها و طرحهای پتروشیمی منطقه ویژه
اقتصادی پتروشــیمی ،منطقــه ویژه اقتصادی انــرژی پارس و دیگر
مناطق اســتانهای فوق رخ نداده اســت.وی تأکید کرد :همزمان با
تأمین خوراک پایدار ،مجتمعها در حال فعالیت عادی و تولید هســتند.
مرکز لرزهنگاری کشــوری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران ،کانون
ایــن زمین لرزه را در حوالی بندر گناوه و در عمق  ۱۰کیلومتری زمین
اعالم کرده اســت .کانون این زمین لرزه در طول جغرافیایی  ۵۰.۷۲و
عــرض جغرافیایــی  ۲۹.۷۶و در  ۲۸کیلومتری گناوه و  ۹۱کیلومتری
بوشهر گزارش شده است.

تشریح اقدامهای پتروشیمی جم در حوزه
منابع انسانی

مدیر منابع انســانی پتروشــیمی جم اعالم کرد :یکسانســازی

رفاهیات کارکنان ،افزایش  ۳۰درصدی ســرانه آموزش کارکنان ،جذب

راکتورهای  1003-Rو  1002A-Rو مبدل  3007-Eدر
شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب شد

با حکم جعفر ربیعی و به دنبال تصویب ساختار سازمانی جدید؛

جواد گلی مدیر برند ،مسئولیت اجتماعی و
روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس شد
با حکم مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج

فارس ،جوادگلی که پیش از این بــه عنوان مدیر روابط
عمومی و امــور بینالملل این هلدینــگ فعالیت میکرد،
با توجه به تصویب ســاختار جدید سازمانی هلدینگ ،به
عنوان «مدیر برند ،مســئولیت اجتماعی و روابط عمومی»
هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.

راکتورهــای  1003-Rبه ارتفاع  15mو وزن 94
تن و  1002A-Rبه ارتفاع  12mو وزن  67تن و مبدل
 3007-Eدر پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا
خلیــج فــارس راکتورهای  1003-Rبــه ارتفاع 15m
و وزن  94تــن و  1002A-Rبه ارتفــاع  12mو وزن
 67تن و مبدل  3007-Eروزهای شــنبه  28و یکشنبه

 29فروردین  1400در شــرکت پتروشیمی آپادانا خلیج
فارس نصب شــد.تعداد راکتورهای شرکت پتروشیمی
آپادانا خلیج فارس شــش دستگاه می باشد که پیش از
این چهار دستگاه نصب شــده بود و با نصب دو راکتور
باقی مانده ،کار نصب راکتورها پایان پذیرفت.شایان ذکر
است ساخت راکتورهای مذکور توسط سازندگان توانمند
داخلی انجام پذیرفته است.

با این حکم ،حوزه مســوولیت اجتماعی در حوزه
روابط عمومی تثبیت شــد ،حوزه برند نیز به عنوان یکی
از مأموریتهــای اصلی روابط عمومی تعریف شــد و
حوزه بینالملل نیــز همچنان به عنوان یکی از وظایف
روابط عمومی باقــی مانده و بر آن تاکید شــد.اجرای
برنامه های مســوولیت اجتماعی با هدف توسعه پایدار
و افزایش رضایتمندی مردم مناطق همجوار صنعت در
دوره مدیریت فعلی هلدینگ خلیج فارس؛همواره دارای
اولویت و توجه ویژه مدیران این شرکت بوده است.

در گفتگو با مدیرعامل شرکت فجر انرژی بیان شد:

تاثیر عملکرد شرکت فجر انرژی خلیج فارس بر اقتصاد ملی در سال 1399
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با حفظ سقف تولید
 6میلیون مگاوات ســاعت برق ،گام های جدیدی را در
توسعه سبد محصوالت خود برداشته است.

علــی زال خانــی در گفتگو با خبرنــگار روابط
عمومی اظهار داشت :شرکت فجر انرژی خلیج فارس
وظیفه تامین سرویس های حیاتی شرکت های مستقر
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی را بر عهده دارد؛
این شــرکت در سال 1399توانســته با برنامه ریزی و
تــاش مدیران و کارکنان خود گامهای موثر و بزرگی
را در حفظ پایداری تولید صنایع منطقه ویژه بردارد.
وی افزود :شرکت فجر در سال  1399بیش از 6
میلیون مگاوات ساعت برق 5.5 ،میلیون تن بخار387 ،
میلیون نرمال متر مکعب گاز ازت 253 ،میلیون نرمال
متر معکب گاز اکســیژن 44.5 ،میلیون متر مکعب آب
اسمز معکوس( )ROو  15میلیون متر مکعب آب بدون
امالح( )DMتولید و به مشتریان خود تحویل داده است.
این شــرکت در سال  ،99بیش از  7میلیون متر مکعب
پساب صنعتی از شــرکتهای منطقه دریافت و تصفیه
کرده اســت و بیش از  1.5میلیون مترمکعب پساب با
امالح پاییــن (  ) LTDSپس از فرآیند تصفیه  ،جهت
آبیاری فضای سبز منطقه نموده است.
مدیرعامل شــرکت فجر انرژی خلیج فارس بیان
کرد :شــرکت ما در سال  99به منظور ارتقای ارزش و
سود سهام خود موفق به عرضه نیتروژن و آرگون مایع
در بازار بورس شده است که با توجه به انطباق کیفیت
این محصوالت با باالترین اســتانداردهای رایج بازار(
داشــتن گواهینامه  )GC- MARKو همچنین تقاضا
و ظرفیت باالی بــازار بورس ،بهای این دو محصول
نسبت به قیمت محصوالت شرکت های مشابه جهش
چند برابری داشــته است؛ شرکت فجر انرژی از ابتدای
عرضه آرگون و نیتروژن مایع در بورسبیش از یک هزار
تن آرگون مایع و بیش از  10هزار تن نیتروژن مایع در

بازار بورس به فروش رسانده است.
وی ادامه داد :از آغاز ســال  99و با شیوع و همه
گیری ویروس کرونا در کشــور ،شــرکت فجر انرژی
خلیج فارس اقدامات موثــری در مقابله و جلوگیری با
شــیوع کرونا انجام داده اســت؛ این شرکت در ابتدای
همه گیری این ویروس سامانه فرماندهی حادثه را راه
اندازی کرده و اقداماتی همچون تهیه و توزیع ماسک
در بین کلیه کارکنان ،غربــال گری دایمی کارکنان،
فرهنگ ســازی پیشــگیری و مقابله از طریق توزیع
بروشــور  ،نصب بنر ،پیامک ،فایل آموزشــی از طریق
شبکه داخلی مجتمع انجام داده است.زال خانی عنوان
کرد :همچنین شــرکت فجر انــرژی خلیج فارس به
منظور ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حفظ سالمت
جامعه پیرامونی ،به همراه ســایر شرکت ها از طریق
شورای راهبردی صنایع پتروشیمی به شبکه بهداشت و
درمان شهرستان بندرماهشهرکمک های قابل توجهی
نموده است.وی عنوان کرد :شرکت ما به منظور حفظ
پایداری تولید صنایع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
چندین تعمیرات اساســی در واحدهای مختلف انجام
داده است؛ بیشــتر این تعمیرات در واحد های نیروگاه
ناحیه  1و  2فجر انجام شــده و این تعمیرات اساســی
توســط مهندســان و کارکنان فجر و با برنامه ریزی
مدون انجام شــده است.مدیرعامل شرکت فجر انرژی
خلیــج فارس ادامــه داد:الزم به ذکر اســت همچنان
که در گزارش های منتشــره در ســال های قبل بیان
شــده است در چند سال گذشته کلیه عملیات تعمیرات
توربو ژنراتور هــای واحدهای نیروگاهی و حتی تامین
قطعات و ابــزارآالت مخصوص مورد نیاز این عملیات
توسط یک شرکت خارجی(آلستوم سوییس) انجام می
شــده اما با توجه به اینکه سیاســت فجر بر این بوده
که به عنوان یک ســازمان یادگیرنــده توانایی علمی،
تخصصــی و کلیه مهارت های علمی نیروی انســانی

خود و شــرکتهای داخلی را ارتقا دهد،خوشبختانه در
روز نشر گزارش تمامی اقدامات جزئی و کلیه تعمیرات
اساســی از «الف» تــا «ی»توســط کارکنان داخلی
شــرکت انجام شــده و همچنین تقریبا تمامی قطعات
و تجهیزات مورد نیاز توربین ها توســط شرکت های
ســازنده داخلی ساخته و تامین می شود.وی گفت :گاز
یکی از مواد اولیه بســیاری از مجتمــع های تولیدی
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی است که در کنار آن
به عنوان سوخت نیروگاه های برق و بخار فجر انرژی
برای تامین برق منطقه مورد اســتفاده قرار می گیرد؛
شرکت فجر در سال  99به منظور حفظ پایداری تولید
نیروگاه های خود و مجتمع های تولیدی همجوار چند
عملیات حســاس و موفقیت آمیز در ایستگاه های گاز
انجام داده است.زال خانی اظهار کرد :همچنین شرکت
ما در دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل  3تفاهم
نامه با شرکت های ایرانی امضا کرده است؛ این تفاهم
نامه ها در زمینه ســاخت قطعــات و اجزای توربین و
تجهیــزات نیروگاهی شــامل توربین ،ژنراتــور ،بویلر
و ،...و شناســایی ،تنوع زدایی ،یکسانسازی،تجمیع،
طراحی و تولید انواع شــیرهای صنعتــی و تجهیزات
مربوطه مورد نیاز این شرکت بوده است .توانمندسازی
شــرکت های ایرانی باعث جلوگیری خروج  ۴میلیون
و  ۶۰۰هزار یورو ارز از کشــور شــده است.وی افزود:
همچنین شــرکت فجر انــرژی در پنجمین همایش
مســئولیت اجتماعی صنعت نفت در سال  99تندیس
طالیی جوایز ویژه را کســب کرد؛ این تندیس به دلیل
گــزارش دهی و ثبت گزارش در ســطح بین الملل به
شرکت فجر تعلق گرفته است .پیش از این نیز شرکت
فجر انرژی ( با نام پیشــین پتروشیمی فجر) به عنوان
تنها شــرکت در صنعت پتروشیمی در سومین همایش
مســئولیت های اجتماعی(سال  )۹۶تندیس طالیی در
بخش گزارش عملکرد مســئولیت اجتماعی را کسب

کرده بود.مدیرعامل شــرکت فجر انرژی خلیج فارس
بیان کرد :همچنین در سال  99ما چند عملیات ترمیم
و ایجاد انشــعاب جدید آب آتش نشانی برای شرکت
هــای منطقه انجام داده ایم؛ با توجه به حساســیت و
اهمیــت این کارها ،عملیات مورد نیاز در مدتی کوتاه،
با موفقیت و بدون افت فشار در شبکه و در ایمن ترین
حالت ممکن انجام شده است.وی در پایان خاطر نشان
کرد :با عنایت به اینکه توسعه فضای سبز و درختکاری
بعنوان زیر ســاخت توسعه محیط زیســت می باشد؛
شــرکت فجر انرژی خلیج فارس بیش از  41هزار متر
مربع فضای ســبز دارد که هر ســاله این فضا در حال
افزایش بوده اســت به طوریکه در سال  ،99محصول
به دست آمده از نخلهای فضای سبز این شرکت 14
تن خرما بوده و در میان کارکنان این شــرکت توزیع
شــده است .در همین راســتا و به صورت نمادین ،هر
ســاله در روز درختکاری اقدام به توســعه فضای سبز
و کاشــت نهال در برنامه کاری ما قــرار می گیرد.به
طوریکه در ســال گذشــته در دو مرحله  114نهال در
سطح شرکت و در سطح شهرستان کاشته شده و مورد
پایش و نگهداری قرار می گیرند.

 ۵۸نیروی جدید از طریق برگزاری آزمون استخدامی با ضریب  ۷۰درصد
نیروی بومی و کســب رتبه دوم ارزیابی الگوی  ۳۴۰۰۰منابع انســانی
دانشگاه تهران ،در سال  ۹۹در این شرکت انجام شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشیمی جم ،صالح
رحیمی با اشــاره به اینکه منابع انسانی سرچشمه همه تحوالت یک
شــرکت ،ســازمان و عامل اصلی تعیینکننده در کیفیت ارائه خدمات
است ،اظهار کرد :پارسال  ۱۵آزمون و مصاحبه به شکل شفاف در این
شرکت برگزار شد که  ۲۲۰۰نفر در آن شرکت کردند و در مجموع ۵۸
نفر از این طریق پذیرفته شدند .از مجموع  ۵۸نفر نیروی استخدامشده
در سال  ۷۰ ،۹۹درصد شامل نیروی متخصص و عمومی ،نیروی بومی
استان بوشهر هستند.وی با اشاره به مجموعه اقدامهای انجامشده در
حوزه منابع انســانی گفت :این شــرکت موفق شد در ارزیابی دانشگاه
تهران الگوی  ،۳۴۰۰۰رتبه دوم را کسب کند ،همچنین فرآیند و مسیر
شــفاف آزمون و مصاحبه ،رضایتمندی مسئوالن واحدهایی را که نیرو
در آن جذبشدهاند در پی داشته است ۸۰ .درصد مسئوالن این واحدها
در این شرکت از کیفیت نیروهای استخدامشده در سال  ۱۳۹۹رضایت
داشتهاند و این مســئله افزون بر ایجاد رضایتمندی در داخل شرکت،
بحث بومیگزینی را نیز ســرلوحه کار قرار داده و بخشی از این نیاز را
برطرف کرده اســت.مدیر منابع انسانی پتروشیمی جم تصریح کرد :در
فرآیند بومیگزینی ،مهمترین اولویت ،بحث عمل به مســئولیتهای
اجتماعی و نیروهای بومی شایســته و متخصص بوده اســت.رحیمی
ادامه داد :با توجه به اینکه در ســایه ســنگین شیوع کرونا ارتباطات و
خدماترســانی در حوزه منابع انسانی سخت شده است ،اما پتروشیمی
جم توانسته با استفاده از زیرساختهای آیتی ،سرانه آموزش کارکنان
این شــرکت را  ۳۰درصد افزایش دهد.وی با تأکید بر اهمیت ورزش
در میان کارکنان و خانوادهها گفت :برگزاری مســابقات شطرنج بین
خانوادههای کارکنان پتروشــیمی جم به شکل آنالین ،تنظیم و تهیه
کلیپهــای ورزش در خانه و ارســال برای همکاران نیز بخشــی از
فعالیتهای ورزشی واحد منابع انسانی در ماههای کرونایی بوده است.
مدیر منابع انســانی پتروشــیمی جم یادآور شد :باوجود شیوع ویروس
کرونا ،خدماترســانی به نیروهای عملیاتی از جمله نقلیه و مسافرت،
رستوران و اغذیه ،سکونت و منازل سازمانی ،شهرداری صنعتی ،فضای
ســبز ،توجه به محیطزیست و ...را حفظ کردهایم.رحیمی با بیان اینکه
یکسانســازی پرداختی رفاهیات کارکنان شــرکت شــامل نیروهای
اصلی و پیمانکاری (جم صنعتکاران) از دیگر برنامههای این شرکت
بوده اســت ،اظهار کرد :نیروهای پیمانــکاری همانند نیروهای اصلی
شــرکت ،دارای بیمه تکمیلی و سایر مزایای رفاهی هستند و حقوق و
مزایای خود را بهموقع و منظم دریافت میکنند .امسال نیز با توجه به
سیاستهای شرکت پتروشــیمی جم ،رفاهیات نیروهای پیمانکاری با
نیروهای اصلی یکسان شد.
مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر:

پتروشیمی سبالن آماده بهرهبرداری شد

مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر گفت :پتروشیمی سبالن بهعنوان

یکی از سه طرح پتروشیمی تولیدکننده متانول زیرمجموعه این هلدینگ
با ظرفیــت یک میلیون و  ۶۵۰هــزار تن تولید در هفتههــای آینده به
بهرهبرداری رسمی میرسد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از هلدینگ انرژی ســپهر ،بهروز
عباسی افزود :با بهرهبرداری از طرح پتروشیمی سبالن ،زمینه اشتغال
 ۳۰۰نفر بهصورت مســتقیم فراهم میشــود.وی ادامه داد :ســبالن
بهعنوان یکی از طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی ایران در حالی
آماده بهرهبرداری اســت که پس از اعمال تحریمهای ظالمانه جهانی،
با مشــکالت عدیدهای روبهرو شــد ،اما خوشــبختانه با برنامهریزی
مدون و بهرهگیری از توان مهندســان و تولیدکنندگان داخلی نهتنها
پروژه متوقف نشــد ،بلکه در این مســیر کاتالیستهای مورد نیاز این
پتروشــیمی برای نخســتین بار بومیســازی شد.پتروشیمی سبالن،
دنا و ســیراف بهعنوان زیرمجموعههای هلدینگ انرژی ســپهر پس
از بهرهبــرداری ظرفیت تولید متانول ایــران را  ۵میلیون تن افزایش
میدهند.
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گفتمان

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت نفت خزر تشریح کرد:

سال  1400سال شکوفایی
مدیرعامـل شـرکت نفت خزر ،سـال 1400
را سـال شـکوفایی ایـن شـرکت اعلام کـرد و
گفـت :بـا انجـام تعمیرات اساسـی و نوسـازی
نـاوگان شـرکت نفـت خـزر کـه عمدتا توسـط
شـرکتهای توانمنـد داخلـی در حـال انجـام
اسـت و بهعنـوان دارایی ارزشـمند شـرکت ملی
نفـت ایـران در دریـای خزر به شـمار مـیرود تا
پایـان سـال  1400آمـاده عملیات و حفـاری در
سـاختارهای شناسـایی شـده هستیم.
علـی اصولـی از برنامهریزی گسـترده برای
تعمیـر و نوسـازی نـاوگان دریایی این شـرکت
خبـر داد و برنامههـای تدویـن شـده را در دو
بخـش سـکوی نیمهشـناور ایـران امیرکبیـر و
شـناورهای کاسـپین بـه تفکیـک تشـریح کرد.
نـاوگان دریایـی شـرکت نفـت خـزر کـه
از سـال  88وارد مـدار عملیاتـی شـده ،شـامل
یـک فروند سـکوی نیمهشـناور بـا نـام ایران-
امیرکبیر و سـه فروند شـناور پشـتیبانی کاسپین
اسـت کـه بـا توانمنـدی شـرکتهای داخلـی با
همـکاری شـرکتهای خارجـی طراحـی و تحت
کالس موسسـه ردهبنـدی بینالمللـی DNV
(عضـو  )IACSسـاخته و عملیاتـی شـد ه اسـت.
از زمـان عملیاتـی شـدن نـاوگان نفـت خـزر،
بازرسـیهای سـاالنه توسـط شـرکتهای مورد
تاییـد داخلـی بهطور منظـم بر روی نـاوگان این
شـرکت صـورت پذیرفتـه و بازرسـیهای ویـژه
بـرای سـکو و شـناورها نیـز تاکنـون از طریـق
اسـتفاده از توانمنـدی شـرکتهای داخلـی
بهصـورت زیرآبـی انجـام گرفتـه اسـت.
علـی اصولـی در گفتوگـو بـا دانـش نفت،
برنامههـای تدویـن شـده در ایـن حـوزه را در
دو بخـش سـکوی نیمهشـناور ایـران امیرکبیـر
و شـناورهاي كاسـپين بـه تفکیـک توضیـح داد
و گفـت :در بخـش شـناورهاي كاسـپين ،پـس
از سـه مرحلـه تجدیـد گواهینامههـای مربوطه،

در نتیجـه آخريـن بازرسـی ویـژه انجامشـده
ازسـوی سـازمان بنـادر و دریانوردی و موسسـه
ردهبنـدی ،نفـت خـزر ملزم بـه انجـام تعمیرات
زیرآبـی در مراکـز تعمیراتـی معتبر شـده اسـت
کـه بـا تدویـن شـرح خدمـات و انجـام فرآیند
مناقصـه و مشـخص شـدن پیمانـکار مربوطـه
(پیمانـکار داخلـی) برنامهریـزی جهـت اجرایـی
نمـودن آن در حـال انجـام اسـت.
وی افزود :در خصوص شـناورهای کاسـپین
1و ،2بازرسـی بـرای صـدور گواهینامـه تـا
اسـفندماه سـال  96بـا تجهیـزات و روشهـای
جایگزیـن بـدون ازآبگیـری شـناورها صـورت
گرفـت و پـس از آن و بر اسـاس الزام سـازمان
بنـادر تمدیـد گواهینامههـای شـناورها صرفـا
بـا انجـام تعمیـرات زیرآبـی بدنـه و تجهیـزات
شـناورها بـا از آبگیـری آنهـا در یاردهـای
تعمیراتـی امکانپذیـر اسـت.
بدون تمدید گواهینامهها ،شناورها امکان انجام عملیات
را ندارند

اصولـی دربـاره ضـرورت انجـام ایـن
بازرسـیها گفـت :بـدون تمدیـد گواهینامههای
شـناورها ،امـکان عملیـات شـناورها در دریـای
خـزر و پشـتیبانی از سـکوی ایران-امیرکبیـر
وجـود ندارد؛ در واقع وجود شـناورهای کاسـپین
1و( 2بدلیـل قابلیتهـای ایـن شـناورها) بـرای
هرگونـه عملیـات جابجایـی و پشـتیبانی سـکو
الزامـی اسـت و انجـام هرگونـه عملیاتـی بدون
شـناورهای کاسـپین 1و 2بـا مشـکل مواجـه
میشـود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،بـا توجـه بـه
قوانیـن دریایـی کـه ازسـوی سـازمان جهانـی
دریانـوردی ( )IMOو موسسـات ردهبنـدی ابالغ
میشـود ،شـناورهای دریایـی در بازههـای
زمانـی تعریفشـده بایـد مـورد بازرسـی قـرار
گیرنـد ،همچنیـن بازرسـی ویـژه جهـت تجدید

گواهینامههـای شـناور انجـام میپذیـرد
و ایـنکار ممکـن اسـت پـس از تعمیـرات
اساسـی بدنـه زيرآبـي در صـورت نیـاز (بنـا به
تشـخیص سـازمان ردهبنـدی) انجـام شـود.
ایـن بازرسـیها در کنـار بازرسـیهای سـاالنه
شـناورها انجـام میشـود و الزمه بازرسـیهای
ویـژه ،بازرسـیهای سـاالنه بـرای تمدیـد
گواهینامههـای شناورهاسـت.
تعمیرات اساسی  16زیرسیستم از مجموعه تجهیزات
سکوی ایران امیرکبیر در سال 1400

مدیرعامـل شـرکت نفـت خـزر دربـاره
آخريـن وضعیـت سـكوي ايـران اميركبيـر (از
نظـر كالس) هم توضیـح داد :در بخش سـکوی
نیمهشـناور ایـران امیرکبیـر نیـز در نتیجـه
بازرسـیهای ویژه موسسـه ردهبنـدی بهصورت
زیرآبـی و همچنیـن بازرسـیهای انجامشـده
ازسـوی چندیـن شـرکت صاحبنـام مسـتقل،
نیـاز بـه انجـام برخـی فعالیتها ماننـد تعویض
آندهـای فداشـونده و ارتقـا و تعميرات سیسـتم
ضدخوردگی بر روی سـازه سـکو مشـخص شد
کـه ایـن فعالیتهـا داخـل آب طراحـي و انجام
شـده اسـت .ماشـینآالت و تجهيزات سکو هم
مطابـق توصیههای سـازنده بر اسـاس سـاعات
کارکـرد ایـن تجهیـزات در بخشهـای مختلف
اعـم از حفـاری ،زیـر دریـا ،مولدهـای اصلـی،
جرثقیـل ،کنتـرل ،وینچهـا ،بلیـج و باالسـت و
سیسـتم خنـککاری آب دریـا ،ایمنـی ،فضـای
زیسـت ،رنگآمیـزی و ...تهیـه شـده و شـرح
خدمات و اسـناد مناقصـه با برگـزاری مناقصات
مجـزا ،از سـال  1399اجرایی شـده و هماکنون
بـا جدیـت در حال اجراسـت.
بـه گفتـه اصولـی ،برنامهریـزی و انجـام
تعمیـرات اساسـی روی تجهیـزات هر سـکوی
حفـاری ،چـه در خشـکی و چـه در دریـا ،الزمـه
نگهداشـت موفـق و رسـیدن به سـطح آمادگی

الزم جهـت اجـرای پایـدار اهـداف آینـده
کاربـری از سـکو اسـت که بـر این مبنـا در این
پـروژه ،تعمیـرات اساسـی و تامیـن کاالی 16
زیرسیسـتم از مجموعه تجهیزات سـکوی ایران
امیرکبیـر مد نظـر قرار گرفته شـده اسـت .این
سیسـتمها کـه ازسـوی سـازندههای مطـرح
خارجـی سـاخته شـدهاند بـه شـکل کامـل و با
اسـتفاده از تـوان داخلـی اوورهال شـده و طبق
پروسـه ارائهشـده شـرکت سـازنده و با رعایت
اسـتانداردهای روز دنیـا دمونتـاژ ،سـرویس،
بازسـازی و مونتـاژ نهایـی میشـوند.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن بخـش
چالشهایـی در حوزههـای مهندسـی،
خریـد و اجـرا وجـود دارد و بـا توجـه بـه
منحصربهفـرد بـودن برخـی از تجهیـزات،
دسترسـی بـه منابـع خدماتـی واجد شـرایط
یـا نماینـدگان معتبر شـرکتهای سـازنده را
از جملـه ایـن چالشها عنـوان کـرد و افزود:
پـروژه رنگآمیـزی سـکو،تعمیرات اساسـی
فضـای زیسـتی و تعمیـرات اساسـی چهـار
دسـتگاه مولـد برق بـا ظرفیت هرکـدام 2/8

امیدواریم با اکتشاف منابع
هیدروکربوری جدید در

آبهای نیلگون خزر ضمن

خوشحالی مردم کشورمان
بتوانیم برگ زرین دیگری
در آغاز قرن جدید به

کارنامه افتخارات صنعت
نفت اضافه کنیم

مـگا وات بـا بکارگیـری پیمانکارهـای داخلی
در حـال اجـرا اسـت.
رنگ آمیزی سکو

اصولـی تصریـح کـرد :پـس از گذشـت
نزدیـک بـه  11سـال از سـاخت و راهانـدازي
ایـن سـکوی منحصر بـه فـرد که نمـاد صالبت
و افتخـار صنعـت نفـت ایـران در دریـای خـزر
اسـت و بـا توجـه بـه عملیاتهایـی کـه ايـن
سـازه در این سـالها انجام داده اسـت ،مطابق
بـا بررسـی کارشناسـان متخصـص و بازدید از
نواحـی مختلـف سـکو و همچنیـن مشـورت بـا
کارشناسـان ،ایـن نتیجـه حاصل شـد کـه برای
جلوگیـری از زنگزدگی و خوردگـی بیش از حد،
بايـد بـر روي بيشـتر نواحـی سـکو رنگآمیزی
اساسـی صـورت گیـرد کـه پـروژه رنگآمیـزی
سـکو در ضمیمه قـرارداد راهبری و نگهداشـت،
مردادمـاه سـال گذشـته بـه پیمانـکار مربوطـه
ابلاغ و ایـن کار در حـال انجـام می باشـد.
تعمیرات اساسی فضای زیستی سکو

مدیرعامل شـرکت نفـت خزر بـه تعمیرات
فضـای زیسـت سـکو بـه عنـوان یکـی دیگر از
دسـتور کارهای این شـرکت اشـاره کرد و گفت:
پـس از بررسـی شـرایط محـل اسـکان سـکو
توسـط کارشناسـان فنـی شـرکت نفـت خـزر،
بـا توجـه بـه عواملـی مانند گذشـت حـدود 10
سـال از سـاخت سـکو و عدم تعمیرات اساسی
در ایـن مـدت ،اسـتقرار سـکو در لوکیشـنهای
متفـاوت حفاری ،اسـتفاده و اسـکان پیمانکاران
مختلـف در فضـای زیسـت سـکو و اسـتهالک
سیسـتمهای لولهکشـی و تخلیـه ،شـرایط
اسـکان نامناسـب ارزیابـی شـده و
اقدامـات الزم بـرای انجـام تعمیـرات
در برنامـه نفـت خـزر قـرار گرفتـه
است.

گفتمان
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ی نفت خزر
انجام تعمیرات اساسی 24هزار ساعت روی چهار
دستگاه مولد سکو

اصولـی بـه انجـام تعمیـرات اساسـی 24
هزار سـاعت روی چهار دسـتگاه مولد در سـکوی
ايـران اميرکبيـر بـا اتـکا بـه تـوان متخصصـان
و کارشناسـان داخلـی اشـاره کـرد و گفـت :از
آنجایـی کـه کلیـه تجهیـزات موجـود بـر روی
این سـکو بـه صـورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم
توسـط انـرژی الکتریکـی تغذیـه و ایـن انـرژی
توسـط مولدهـا تامیـن میشـود ،بایـد بصـورت
مسـتمر سلامت این بخـش را مورد پایـش قرار
داد.در واقـع شـرایط نامطلـوب کارکـرد موتورهـا
سـبب شـد انجام فراينـد تعميرات اساسـي آنها

در اولويـت کاری مدیریت مهندسـی و سـاختمان
شـرکت نفـت خزر قـرار گيرد و بـا انجـام فرايند
مناقصـه ،پيمانـكار مربوطه انتخاب شـده اسـت و
ایـن مهـم نیز وارد فـاز اجرايي تعميـرات و تامين
كاال شـده است.
بروزرسانی سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی سکو
وبسته ایمنی:

وی بـه برنامـه تعمیـرات اساسـی و
بروزرسـانی سیسـتم کنتـرل و اتوماسـیون
صنعتی سـکوی نیمـه شـناور ایران امیـر کبیر
هـم اشـاره کـرد و گفـت :بـا توجـه بـه اينكـه
مـدت زمـان طوالنـي از نصـب و بهرهبـرداري
سيسـتمها و تجهيـزات ايمني و آتشنشـاني و
نجات جـان این شـرکت ميگذرد ،الزم اسـت
به منظـور حفظ اسـتانداردها و رعايـت الزامات
ايمنـي سـكو و تجهيـزات بـا ارزش موجـود
و جـان پرسـنل شـاغل ،نسـبت بـه نوسـازی
ایـن تجهیـزات اقـدام کرد،کـه با تهیه شـرح
خدمات و سـایر اسـنادجهت برگـزاری مناقصه
بـرای جـذب پیمانـکار مجـرب داخلـی اقـدام
الزم صـورت پذیرفتـه اسـت.
بسته سیستمهای آب توازن و خنککننده آب دریا و
سیستم بیلج سکو

ضـرورت تعمیـرات و نصـب و
راهانـدازی تجهیزات در سیسـتمهای
آب تـوازن و آب خنككننـده
دريـا و بيلـج موجود در سـکوی
نیمهشـناور ایـران امیرکبیـر هم
موضوع دیگـری بود کـه اصولی
بـه آن اشـاره کـرد و افـزود:
سیسـتم ورودیهـای آب بـه
سـکو از طریـق Sea Chestها به
مدت  11سـال اسـت که بازرسـی
دقیـق و تعمیـر نشـده و بنـا بـر

گزارشهای مهندسـی ،شـیرآالت و لولهکشـی
ایـن بخـش بایـد تعویـض و بـهروز شـود ،که
بـا تهیـه شـرح خدمـات و سـایر اسـنادجهت
برگـزاری مناقصه بـرای جذب پیمانـکار مجرب
داخلـی اقـدام الزم صـورت پذیرفتـه اسـت.
بسته زیر دریا سکو

وی بـا بیـان اینکـه آخريـن اقدامـات
تعميراتـي انجام شـده بـر روي تجهيـزات زير
دريـا سـکوی امیرکبیـر کـه یکـی از مهمتریـن
بخشهـا برای عملیـات حفاری اسـت و مربوط
به سـال  2013ميلادي و آخرين تسـت انجام
شـده مربـوط بـه سـال  2014قبـل از حفـاري
چـاه دوم در بخـش  6.2بوده اسـت ،ادامه داد:
از تاريـخ یادشـده بـه بعـد بـا توجـه بـه عدم
فعاليـت حفـاري توسـط سـكو در دریـای خزر،
تعميـرات ايـن تجهيـزات بـه صورت مـوردي
و بـا توجـه بـه قابليتهـاي نفـرات راهبـر
شـامل مهنـدس تجهيزات زيـر دريا و دسـتيار
مهنـدس تجهيـزات زيـر دريـا بـر روي آنهـا
صـورت گرفتـه و نظـر بـه محدوديـت بودجـه،
مبناي كلـي انجـام تعميرات ،صحتسـنجي بر
اسـاس آزمايشهاي اسـتاندارد و حداقلسازي
تعميـرات مـورد نيـاز و قطعـات يدكـي مرتبـط
بوده اسـت که مهندسـان شـرکت نفت خزر به
خوبـی با اسـتفاده از توان داخلی ایـن تعمیرات
را انجـام دادهانـد و از هـدر رفـت هزینههـای
هنگفـت توسـط شـرکتهای خارجـی و خروج
ارز از کشـور جلوگیـری کردهاند.اصولـی در
پایـان گفـت :امیدواریـم بـا اکتشـاف منابـع
هیدروکربـوری جدیـد در آبهـای نیلگـون خزر
ضمـن خوشـحالی مـردم کشـورمان بتوانیـم
بـرگ زریـن دیگـری در آغـاز قـرن جدیـد بـه
کارنامـه افتخـارات صنعـت نفـت اضافـه کنیم.

9

10

بهداشت و
درمان

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار
انجام  470هزار مورد آزمایش
در سال گذشته

سرپرست آزمایشگاه های طبی منطقه اصفهان  :در سال  99حدود
 40هزار نفر مراجعه کننده شــاغل و بازنشســته با درخواست آزمایش
داشــتند که برای این تعداد نفرات  470هزار مورد آزمایش انجام شده
است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان صنعت نفت
اصفهان  ،همزمان با ســی ام فروردیــن زاد روز حکیم جرجانی و روز
آزمایشگاه سید سعید کاویان سرپرست آزمایشگاههای طبی این مرکز
ضمن تبریک این روز گفت :آزمایشگاه های طبی اصفهان با پنج واحد
فعال در پلی کلینیک های تخصصی توحید ،شــاهین شــهر و مراکز
شهرک شــهید منتظری ،دروازه تهران و ولی عصر (عج) آماده خدمت
به جمعیت تحت پوشش می باشند.
وی افزود  :در ســال گذشــته حدود  40هزار نفر مراجعه کننده
شاغل و بازنشسته از طریق سیستم پزشک خانواده  ،طب کار  ،پزشکان
خارج از سیستم درمان مستقیم درخواست آزمایش داشتند که برای این
تعداد نفرات  470هزار مورد آزمایش انجام شده است.
کاویان با توضیح اینکه ارزیابی خارجی کیفیت یکی از روش هایی
است که موجب یکسان ســازی نتایج و استاندارد سازی آزمایشگاه ها
می شود گفت :واحد های آزمایشگاه طبی ما نیز همانند سالهای گذشته
زیر نظر دکتر توانافر مســئول فنی و متخصص پاتولوژی و همچنین با
زحمات کارشناســان مجرب توانست جایگاه خود را همچنان حفظ کند
و ســه دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت را در سال گذشته با موفقیت
و با کسب بهترین امتیاز پشت سر بگذارد و موفق به دریافت گواهینامه
اعتبار سنجی از شرکت پیشگام ایرانیان طی سالیان متوالی گردد.
این مقام مســئول در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و فعالیتهای
این واحد گفت :ابتدا آزمایشــگاه ها به مدت دو ماه از اول سال گذشته
در دو شــیفت صبح و بعد از ظهر جهت جلوگیــری از تجمع افراد در
واحد ،به بیماران ارائه خدمت میکرد و با انجام آزمایشات CBC ،CRP،
 ESRدر ســه مرکز فوق الذکر توانســتند قدم اولیــه در تفکیک این
بیماران بردارد.
نامبــرده همچنین در این گفتگو از راه اندازی سیســتم مکانیزه
انبارداری پارســیک خودران سخن گفت و افزود :با این سیستم ضمن
کنترل بر روی تعداد اقالم آزمایشگاهی  ،تعداد موجودی  ،ورود  ،خروج
 ،انقضاء این اقالم به راحتی قابل مشاهده می باشد.
وی در پایان ضمن تقدیر از کســانی که طرح غربالگری سرطان
کولون را پیشــنهاد و اجرایی نمودند توضیح داد :از اواخر سال گذشته
ایــن طرح شــروع و تاکنون بالغ بــر  1500مورد آزمایــش((Fecal
 Immunochemical Test FITانجام شده است.
ایشــان اظهار امیدواری کرد با کمک این تست و گزارش تعداد
موارد مثبت به پزشک خانواده و سالمت کار و با تشخیص و درمان به
موقع بیماری به ویژه سرطان کولون از پیشرفت این بیماری پیشگیری
به عمل آید.

اجرای طرح تشخیص سریع کووید 19در
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 618نفر از کادر درمان و 32بیمار دیالیزی بیمارستان
بزرگنفتاهوازواکسینهشدند
دکتر دهقان خبر از واکســینه شدن
 618نفــر از کادر درمــان و  32بیمــار
دیالیزی بیمارستان بزرگ نفت اهواز را داد
و بر همگرایی بیشتر و استفاده از ظرفیت
های موجود در مقابله با پیک چهارم تاکید
کرد.

رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفــت اهواز در جلســه ای که بصورت
ویدیــو کنفرانس بــا حضور روســای
بهداشــت و درمان های صنعت نفت و
روســای بیمارســتان های نفت اهواز،
آغاجاری  ،آبادان  ،مســجد ســلیمان و
گچساران و به منظور ایجاد هماهنگی در
مدیریت پیک چهارم بحران کووید  19و
استفاده حداکثری از ظرفیت بهداشت و
درمان های صنعــت نفت جنوب برگزار
شــد به همگرایی بیشتر و اســتفاده از
ظرفیت های موجود تاکید کرد.
وی افــزود  :در شــرایط بحرانی
فعلی باید همه ی زیر ساخت ها از جمله
وضعیت انبارهای دارو و تجهیزات جهت
تامین به موقع نیازها ،میزان اکســیژن
مورد استفاده در مراکز درمانی و شرایط
تامین آن  ،شــرایط و تعداد تخت های
ویژه در بیمارســتان و در صــورت نیاز
توســعه بخش های ویژه در بیمارستان
های صنعت نفت جنوب  ،آموزش مجدد
نیروهای پرســتاری ویژه کار و  ...مورد
بررسی دقیق قرار گیرد.
دکتــر دهقان تصریح کرد :در حال

حاضــر  150تخت بســتری از ظرفیت
تخت های بیمارستان بزرگ نفت اهواز
به بیماران کوویــد اختصاص یافته و در
پیک فعلی به طور متوســط روزانه 110
بیمار بســتری در بخش های مرتبط با
کووید بســتری می شــوند کــه از این
میان  19درصد موارد بســتری شاغلین
صنعت نفت بوده و بقیه موارد بســتری
را بازنشستگان و بومیان منطقه تشکیل
داده اند.وی در خصوص واکسیناســیون
همــکاران گفت  618 :نفر از همکاران
کادر درمــان و همه ی همکاران بخش

های کووید و اورژانس بیمارســتان نفت
اهواز واکسینه شــده و همچنین  32نفر
از بیماران دیالیزی بیمارستان بزرگ نفت
اهواز نیز تحت واکسیناســیون کووید19
قرار گرفتند که هر  2دوز به آنان تزریق
شده است.
رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفت اهــواز از اختصاص یک دســتگاه
آمبوالنــس مجهز با امکانــات  ICUبه
بیمارستان شــهید ایرانپور صنعت نفت
آغاجاری طی روزهــای آینده و تالش
جهــت تامین یک دســتگاه آمبوالنس

مجهــز دیگر بــرای بیمارســتان نفت
آبــادان خبر داد .دکتــر دهقان در ادامه
در خصــوص پروتکل تزریق ســرپایی
داروی ردمسیویر گفت  :این پروتکل در
بیمارســتان نفت اهواز در حال اجرا ست
و تاکنون نتایج بسیار خوبی نیز داشته و
امیدواریم دیگر بیمارستان های صنعت
نفت جنوب نیز ایــن پروتکل را اجرایی
کنند.وی گفت  :بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز بر حسب وظیفه ذاتی خود در
یکسال گذشته تمام قد در خدمت جامعه
بزرگ صنعت نفت بوده و همکاران کادر

درمانی و پشــتیبانی خالصانه و متعهدانه
تالش کرده اند تا بتوانند به بهبود شرایط
جسمی و روحی بیماران کمک نمایند.
رییس بهداشــت و درمان صنعت
نفــت اهواز با بیان اینکه انجام تســت
 PCRاز ابتدای این شــیوع این بیماری
تاکنون همه روزه در اورژانس تنفســی
بیمارستان بزرگ نفت اهواز انجام شده
گفت  :با توجه به حجم مراجعات بیماران
در پیــک چهارم و جهت پیشــگیری از
انتقال این بیماری در فضای بســته و با
توجه به شــرایط جوی مناســب در این
مدت در اهواز  ،نمونه گیری تست PCR
در همــه ی روزهای هفته در فضای باز
محوطه ی اورژانس تنفسی انجام شده و
پاسخ تست ها نیز در کمتر از  24ساعت
از طریــق پیامک بــه مراجعین اطالع
رسانی میشود.
دکتــر دهقان خاطر نشــان کرد :
از هفته آینده و بــا توجه به گرمای هوا
 ،با خرید و نصب دســتگاه تهویه فشار
منفی انجام نمونه گیری تست  PCRدر
اورژانس تنفســی بیمارستان نفت اهواز
همه روزه از ســاعت  8الــی  24انجام
می شــود ،به عالوه از هفته آینده نمونه
گیری تست  PCRعالوه بر بیمارستان
نفت  ،در مجتمع های تخصصی سالمت
خانواده شهدای نفت و کارون نیز انجام
شــده و مراجعین این مراکــز نیازی به
مراجعه به بیمارستان جهت انجام تست
تشخیصی کرونا نخواهند داشت.

توسعه خدمات آزمایشگاه نفت گچساران متناسب با نیاز جمعیت تحت پوشش
کارشناســان و متخصصــان علــوم

تجهیز آزمایشگاه بیمارستان نفت
گچساران به دستگاه رمپ ۱۰۰

آزمایشــگاهی ،پشــتیبانان علــوم پزشــکی
و دیــده بانــان تیزبیــن ســامت عمومــی
هســتند و در بحــران همــه گیــری جهانــی
کرونــا و در مقابلــه ســخت و صعــب بــا
ایــن ویــروس منحــوس ،نقــش بــی بدیــل
تالشــگران علــوم آزمایشــگاهی بیــش از
هــر بــار بــه چشــم آمــد و ارزش هــای
ایــن قشــر بیــش از پیــش نمــودار شــد.

رئیس سالمت کار بهداشــت و درمان صنعت نفت شمال شرق ،از
اجرای طرح غربالگری بیماری کووید  19با استفاده از تست Rapid PCR
برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (خانگیران) خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،دکتر هرمز حسن زاده افزود :با توجه به پیک چهارم کرونا
در کشــور این طرح برای نخستین بار در منطقه شمال شرق در مبادی
ورودی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به اجرا در آمد.
وی اظهار داشــت :به دلیل وجود نیروهــای اقماری و عملیاتی
شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق که ســاکن شهرهای مختلف
کشــور هستند انجام غربالگری با اســتفاده از تست  Rapid PCRدر
دستور کار قرار گرفت.
دکتر حسن زاده خاطرنشــان کرد :کیت های تشخیص با تعامل
و همکاری دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در اختیار این مجموعه قرار
گرفت و تیم آزمایشــگاه بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق با
اســتقرار در ورودی این شرکت و با رعایت شــرایط بهداشتی اقدام به
انجام این تست کردند.
این مقام مسئول گفت :تست  Rapid RCRاز جمله روش های
جدید شناســایی بیماری کووید  19است که فرآیند انجام و پاسخ دهی
آن کمتر از یک ساعت به طول می انجامد و موارد مثبت گزارش شده
آن ،ارزش تشخیصی باالیی دارد.
وی تصریح کرد :موارد مثبت کشــف شده از میان کارکنان این
شــرکت هم مطابق پروتکل های مربوطه تحت درمان و قرنطینه قرار
می گیرند تا مانع گســترش این بیماری در میان ســایر افراد شــده و
اختالل در روند فعالیت های این شرکت مهم و استراتژیک صنعت نفت
منطقه شمال شرق کشور ایجاد نشود.

ســیام فروردیــن مــاه هــر ســال
مصــادف بــا روز علــوم آزمایشــگاهی
اســت و علــت نامگــذاری ایــن روز از
ســوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــرای تقدیــر از مقــام شــامخ حکیــم احمــد
گرگانــی (جرجانــی) ،طبیــب و پزشــک
حــاذق و برجســته قــرون پنــج و شــش
هجــری ملقــب بــه «حکیــم جرجانــی»
اســت .ایشــان آزمایشــگر ،پژوهنــده،
پزشــک نابغــه و تیزهوشــی اســت کــه
پزشــکی تنهــا یکــی از دانشهــای او
بــود.
در آســتانه زاد روز ایــن دانشــمند
فرزانــه و در روز علــوم آزمایشــگاهی،
فرصــت ذی قیمتــی اســت تــا بــه
رســم ادب و ارادت بــه ســاحت بــا
ســعادت تالشــگران و رهپویــان علــوم
آزمایشــگاهی ،ســر تعظیــم فــرود
آورده و از زحمــات و تــاش هــای
موثــر ایــن عزیــزان در سراســر ایــن
ســرزمین ،قدردانــی و سپاســگزاری
نماییم.
علــوم آزمایشــگاهی بالینــی یکــی
از شــاخه هــای علــوم پزشــکی اســت
و بیشــتر بــا آنالیــز آزمایشــگاهی خــون
 ،مایعــات و بافــت هــای بــدن انســان
بــا هــدف تشــخیص بیمــاری ،پیگیــری
درمــان و حفــظ ســامت افــراد جامعــه
ســر و کار دارد.
بــه گفتــه ی انجمــن علــوم
آزمایشــگاهی کشــور ،هــم اکنــون حــدود
پنــج هــزار و  ۸۰۰آزمایشــگاه در کشــور
فعــال اســت.

نمونه گیری از یکهزار و  ۴۶۰بیمار
مشکوک به کرونا

محمدرضــا طاهــری نــژاد مســئول
آزمایشــگاه بیمارســتان بعثــت نفــت
گچســاران بــه مناســبت روز علــوم
آزمایشــگاهی در گفتگــو بــا خبرنــگار
پایــگاه روابــط عمومــی بهداشــت و
درمــان صنعــت نفــت گچســاران ضمــن
تبریــک ایــن روز بــه کارکنــان علــوم
آزمایشــگاهی کــه همزمــان بــا شــیوع
ویــروس کرونــا در کنــار پزشــکان و
پرســتاران شــبانهروز در تالشــند تــا
زندگــی را بــه بیمــاران هدیــه دهنــد و
بــا تــاش جانانــه و ایثارگــری فــراوان
مشــغول ارایــه خدمــت بــه بیمــاران
هســتند ،مهــارت در نمونــه بــرداری را
یکــی از نقــاط قــوت متخصصــان علــوم
آزمایشــگاهی عنــوان کــرد و افــزود :از
زمــان شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون از
یکهــزار و  ۴۶۰بیمــار مشــکوک بــه ابتــا

بــه کرونــا در بیمارســتان بعثــت صنعــت
نفــت گچســاران تســت پــی ســی آر
گرفتــه شــده و بــرای بررســی بــه اهــواز
ارســال شــده اســت.
طاهــری نــژاد اظهــار داشــت :ایــن
نمونــه آزمایــش هــا بعــد از بســته بنــدی
اســتاندارد بــرای بررســی و حصــول نتیجه
بــه آزمایشــگاه مولکولــی بیمارســتان
بــزرگ نفــت اهــواز ارســال شــده و جــواب
نمونــه هــا  ۴۸ســاعته آمــاده میشــود.
وی افــزود :نتیجــه بیــش از ۳۹
درصــد تســتهای تشــخیص کرونــا
معــادل  ۵۷۴مــورد مثبــت اســت.
مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان
بعثــت نفــت گچســاران در ادامــه عملکــرد
ایــن واحــد در ســال گذشــته را تشــریح
کــرد و گفــت :در ســال گذشــته  ۱۸هــزار
و  ۱۸۷نفــر بــه آزمایشــگاه مراجعــه کــه
نســبت بــه ســال  ۹۸حــدود  ۲۷درصــد
کاهــش داشــته اســت.

وی بیــان کــرد ۱۲ :هــزار و  ۴۶۹نفــر
از مراجعــه کننــدگان کارکنــان شــاغل در
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز
گچســاران و افــراد تحــت پوشــش آنهــا و
 ۵هــزار و  ۷۱۸نفــر بازنشســتگان و افــراد
تحــت تکلــف آنهــا بــوده اســت .
وی افــزود :تعــداد آزمایشــات انجــام
شــده در آزمایشــگاه بیمارســتان بعثــت
صنعــت نفــت گچســاران در ســال گذشــته
 ۱۱۵هــزار و  ۶۱۹مــورد بــوده اســت.
طاهــری نــژاد ادامــه داد :ایــن
آزمایــش هــا بــرای بیــش از  ۱۴هــزار و
 ۲۶۶بیمــار ســرپایی و ســه هــزار و ۹۲۱
بیمــار بســتری شــده در بخــش هــا انجــام
شــده اســت.
بــه گفتــه ی ایــن مســئول در ســال
گذشــته ماهیانــه بــه طــور متوســط ۹
هــزار و  ۶۳۴مــورد آزمایــش بــه صــورت
بســتری و ســرپایی در ایــن واحــد صــورت
مــی گیــرد.

طاهــری نــژاد بیــان کــرد :بــا
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و در
جهــت رضایتمنــدی بیمــاران و پزشــکان
و همچنیــن عــدم ارجــاع بیمــاران بــه
آزمایشــگاههای بیــرون آزمایشــگاه
بیمارســتان نفــت گچســاران بــه دســتگاه
رمــپ  ۱۰۰تجهیــز شــد.
وی همچنیــن افــزود :بــا تجهیــز
آزمایشــگاه بــه ایــن دســتگاه جــواب
دهــی بــه بیمــاران قلبــی اورژانســی
تســریع مــی یابــد.
مســئول آزمایشــگاه بیمارســتان
بعثــت نفــت گچســاران تصریــح کــرد:
بــا نصــب ایــن دســتگاه انــدازه گیــری
میوگلوبیــن ،انــدازه گیــری تروپونیــن
کمــی ،انــدازه گیــری ،NT-PRO.BNP
انــدازه گیــری کمــی کراتین کینــاز (CK-
 ،)MBانــدازه گیــری پروکلســی تونیــن،
انــدازه گیــری (D-dimerتشــخیص
ترمبــوز و آمبولــی) امــکان پذیــر مــی
شــود.
وی از رئیــس بهداشــت و درمــان
صنعــت نفــت گچســاران و واحــد
مهندســی پزشــکی جهــت همــکاری و
موافقــت در جهــت خریــد ایــن دســتگاه
تشــکر کــرد.
طاهــری نــژاد عنــوان کرد :بهداشــت
و درمــان صنعــت نفــت گچســاران در
تــاش اســت ســال جــاری بــا خریــد
دســتگاههای جدیــد دامنــه خدمــات بــه
جمعیــت تحــت پوشــش را توســعه دهــد.
گفتنــی اســت  ۱۸نفــر در آزمایشــگاه
بیمارســتان بعثــت صنعــت نفــت
گچســاران مشــغول بــه فعالیــت هســتند
کــه تاکنــون  ۳نفــر از آنهــا در حیــن
خدمــت رســانی بــه ویــروس کرونــا
مبتــا شــدند.در حــال حاضــر افــزون بــر
 ۱۳هــزار نفــر تحــت پوشــش بهداشــت
و درمــان صنعــت نفــت گچســاران قــرار
دارنــد.

گزارش
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صادراتفرآوردههاینفتیبهسوریه؛یکتجارتبرد-برد
با صادرات فرآوردههای نفتی به ســوریه مشــکل
تامین ســوخت این کشور حل خواهد شــد و در مقابل
ایران هم میتواند یک پایانه نفتی در ســواحل ســوریه
در مدیترانــه در اختیار بگیرد تا برای صادرات به ســایر
کشورهای مدیترانه از آن استفاده کند.
کشور سوریه پیش از شروع بحران در سال 2010
حــدود  380هزار بشــکه در روز نفت خام تولید میکرد
که از این میزان نیز بیش از  150هزار بشــکه عمدت ًا به
کشــورهای اروپایی صادر می شد .جنگ داخلی سوریه
موجب شــد تا خســارتهای قابلتوجهی به صنعت نفت
این کشــور توسط تروریستها و حتی ائتالف بهاصطالح
مبارزه با داعش وارد شــود.به گفته وزیر نفت سوریه ،از
 90میلیارد دالر خســارت وارد شده به صنعت نفت این
کشور 19.3 ،میلیارد دالر خسارت به تجهیزات بوده که
 3میلیارد دالر آن نیز توســط ائتالف بهاصطالح مبارزه
با داعش وارد شــده اســت.همچنین عالوه بر تخریب
زیرساختها ،عدم فروش نفت نیز عدمالنفع زیادی برای
دولت ســوریه در پی داشته اســت؛ به طوریکه میزان
تولید نفت در این کشور در سال  2019به  25هزار بشکه
در روز رســیده است .میزان صادرات نفتی این کشور نیز
از سال  2013به بعد به صفر رسیده است.
سوریه بازار نفت و فرآوردههای نفتی ایران خواهد شد؟

کشور ســوریه تا قبل از شــروع جنگ داخلی ،از
طریق پاالیشگاههای حمص و بانیاس که ظرفیت آنها
به ترتیب  110و  130هزار بشــکه در روز بوده اســت،
فرآوردههای نفتی موردنیاز خود را تامین میکرد ،در حال
حاضر به دلیل خساراتی که در دوران جنگ به پاالیشگاه
حمص واردشــده ،این پاالیشــگاه توان تولید خود را از
دســتداده اســت .در حال حاضر در این کشــور تنها
ن هم با کمبود
توان تولید دارد که آ 
پاالیشــگاه بانیاس ِ
سوخت مواجه است.ظرفیت فعال پاالیشگاه بانیاس 40
هزار بشکه در روز است اما میزان تولید کل نفت سوریه
در حدود  25هزار بشــکه عنوان میشود .همین مسئله

سبب شده اســت ،با وجود این که سوریه روزانه نیازمند
 4.5میلیون لیتر بنزین اســت ،تنها یکسوم آن را تولید
کند .از اینرو ،ســوریه قصد دارد تا با واردات نفت خام
و فرآوردههای نفتی از متحدان خود ،بحران ســوخت در
کشور خود را برطرف کند.
تصویر  -1وقوع انفجار در پاالیشگاه بانیاس سوریه

در ایــنبین ایران بــا دارا بــودن ظرفیت باالی
تولید فرآوردههای نفتی جدیترین اولویت سوریه برای
واردات فرآوردههای نفتی اســت .بر اساس ارزیابیهای
انجامشــده ،ایران روزانه  60هزار بشــکه نفت خام به
ســوریه صادر میکند .عالوه بر صــادرات نفت خام ،با
توجه به آن که کشــور ما از پتانســیل مناسبی در زمینه
صادرات فرآوردههای نفتی برخوردار اســت ،میتواند با
صادرات بنزین به ســوریه به کاهش بحران سوخت در
این کشور نیز کمک کند.
دسترسی ایران به بازارهای شرق مدیترانه با صادرات
بنزین به سوریه

توســعه و تکمیل پاالیشــگاه خلیجفارس در سال
 1397موجب شــد که ظرفیت پاالیشــگاهی کشور به
 2میلیون و  300هزار بشــکه در روز برســد و ظرفیت
مناســبی برای کشــور در زمینه صادرات فرآوردههای
نفتی ایجاد نماید.به گفته سیدمحمد حسینی ،سخنگوی
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ،در حال حاضر
کشــور با مازاد تولید فرآوردههای نفتی مواجه است که

این رقم به چندصد هزار بشــکه در روز میرســد .این
موضوع به معنای آن است که ایران برای صادرات بنزین
به ســوریه از ظرفیت مناسبی برخوردار است.از آنجا که
کشور سوریه به دلیل مشکالت اقتصادی ،توان پرداخت
ارزی باالیــی ندارد و روند بازگشــت هزینه محصوالت
صادراتی ،طوالنی میشــود ،میتوان برای بازگرداندن
هزینه محصوالت نفتــی صادراتی ،تهاتر با مواد معدنی
و قراضههای آهن که در ذوبآهن اســتفاده میشــود
را انجام داد .همچنیــن در مقابل صادرات فرآوردههای
نفتی ،ایران میتواند یک پایانه نفتی در ســواحل سوریه
در مدیترانه در اختیار داشــته باشــد تا برای صادرات به

سایر کشورهای مدیترانه ،از آن استفاده کند.
تصویر  -2بندر الذقیه در سوریه

از این رو ،با توجه به نیازمندی شدید کشور سوریه
به تأمین فرآوردههای موردنیاز خود و همچنین ظرفیت
ایران برای صــادرات فرآوردههای نفتی ،صادرات این
محصوالت به ســوریه برای هر دو کشور منافع زیادی
خواهد داشت.سوریه میتواند از طریق واردات فرآورده
های نفتی از ایران بحران ســوخت در کشورش را حل
نموده و وضع معیشــتی مردم خود را بهبود ببخشــد.
صــادرات بنزین به ســوریه برای ایــران هم میتواند
زمینهســاز دسترسی به بازارهای شــرق مدیترانه شود
و در جهت کاهش تأثیر تحریمهای نفتی علیه کشــور
مؤثر باشد.

Oil
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E1P6 Well of Esfand Fields Productive

The SIE-E1P6 well of
Esfand offshore oilfield
was put into operation
with an approximate
2,000 b/d of crude oil
production capacity.
According to Petro Iran,
Hamidreza Saghafi,
CEO of Drilling International Limited (DCI),
announced the news,
saying his company, as
the contractor of the Siri
EPDF project, in accordance with the obligations mentioned in the
contract with the Iranian
Offshore Oil Company,
as the employer of the
project, installed the
DCI-1 offshore drilling
rig on the Ilam 1 platform and tapped the capabilities and expertise
of local contractors and
experts for driving 26inch threaded conductor
pipes for the first time
in Iran up to a depth of
150 meters, which made
it possible to drill the
SIE-E1P6 production
well in the platform.
He continued: “Despite
some restrictions such
as problems in supplying foreign-made goods
such as coiled tubes and
liner casing with chrome
and restrictions on the
use of drilling services

News

Petchem Plant adds 1.3mt/y
to Iran Feedstock Capacity

The CEO of Parsian Sepehr Refining Company said Parsian Sepehr Refining Project
is developed to supply 1.3 million tons per
year of ethane to olefin units in the petrochemical industry of the country.
Mahmoud Zirakchianzadeh told Shana that
development of the massive project was
handed over to the executive headquarters
of Farman Imam back in 2014 with the aim
of recovering ethane and heavier ethane
components, and the first letters of credit for
the project were opened from the National
Development Fund of Iran in November
2016.The plant was launched by Iranian
experts and was officially inaugurated on
Thursday, April 15, by the order of Iranian
President Hassan Rouhani.He added that
Parsian Sepehr refinery project has been
developed with the state-of-the-art technologies by relying on the expertise of local
experts; the plant is constructed in two
parts: ethane extraction unit at Mohr Site in
Mohr County and Parsian Sepehr refining
complex as final ethane separation unit at
Assaluyeh Site.

Sabalan Petchem Plant
Ready for Inauguration

by contractors abroad,
relying on knowledge
and management ability, engineering staff,
drilling operations and
rigging of DCI and
using the facilities,
expertise, knowledge
and experience of local
contractors to provide

goods and technical
services, the necessary
measures were taken to
continue work such as
design and construction
of rig drilling fluid agitator system which led to
completion of SIE-E1P6
well operation.The CEO
of Drilling International

Limited said: “The SIEE1P6 well has been put
into operation after the
test operation with an
approximate daily production of 2,000 barrels
of crude oil.”He noted:
“Due to the use of optimal design and the best
equipment and services

available in the project
and given the production
area equal to 942 meters,
this well can have the
highest and longest efficiency for the Iranian
Offshore Oil Company
compared to the E1P5
well with production
area of 467 meters.”

Oil Facilities Operating Normally despite Quake

The oil and gas facilities
of the National Iranian Oil
Company are operating
normally and their condition is stable despite a
5.9-magnitude earthquake
that hit southern Iran on
Sunday, April 18, 2021.
The quake shook south of
the country around noon
and fortunately did not
cause any loss of life or
property, except for the
collapse of the roof of the
control rooms in Goreh
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A and C pump houses
owned by the National
Iranian South Oil Company (NISOC). No other
significant damage has
been reported in other subsidiaries of the National
Oil Company, including
the Iranian Offshore Oil
Company, Iranian Oil Terminals Company, Central
Iranian Oil Fields Company and the Pars Energy
Special Economic Zone.
Abbas Asadrooz, the CEO
of the Iran Oil Terminals

Company, said: “This
earthquake, which was
felt with less intensity in
Khark, did not cause any
damage to the company’s
facilities and activities
are proceeding normally.”
Shahbaz Safari, head of
the Gachsaran Oil and
Gas Production Company,
said: “Preliminary reports
indicate that the roofs of
the control rooms in the
Goreh A and C pumping
houses have collapsed, as
well as the hills adjacent

to the Binak exploitation
unit, but fortunately so far
nor more financial losses
have been reported in the
company’s facilities in
the geographical area of
Kohgiluyeh and BoyerAhmad, Bushehr, Fars
and Khuzestan provinces.
Alireza Ghasemi Nejad,
Head of Health, Safety
and Environment and Crisis Manager of the Iranian
Central Oil Fields Company, also announced that
the operational areas of

the South Zagros Oil and
Gas Production Company
(a subsidiary of the Iranian
Central Oil Fields Company) were not damaged
by today’s earthquake.
Mazaher Ansari, head of
safety, health, environment and passive defense
of the Iranian Offshore
Oil Company, also stated
that surveys of the company’s operational areas
show that fortunately, the
earthquake did not cause
any loss of life or property
in the company.Shana’s
follow-up of the Pars
Energy Special Economic
Zone also indicates that
no damage has been done
to the facilities located
in this area.A magnitude
5.9 earthquake shook the
south of the country before noon today (Sunday,
April 18), according to
the Seismological Center
affiliated with the Geophysical Institute of the
University of Tehran, the
epicenter was in the port
of Genaveh.

The CEO of Sepehr Energy Holding said
that Sabalan Petrochemical Plant will be officially commissioned in the coming weeks
as one of the three methanol-producing
petrochemical projects of the holding with a
capacity of 1,650,000 tons per year.
According to Sepehr Energy Holding, Behrouz Abbasi added: “By exploiting the Sabalan Petrochemical project, direct employment for 300 people will be provided.”He
continued: “Sabalan Project, as one of the
plans designated for the second leap of
Iran’s petrochemical industry, is ready to be
exploited despite the fact that it faced many
problems after the imposition of oppressive sanctions on the country; fortunately,
with planning and tapping the capabilities
of local engineers and manufacturers, not
only the project did not stop, but also the
catalysts required for this petrochemical
plant were supplied locally for the first
time.”Sabalan, Dena and Siraf petrochemical plants are subsidiaries of Sepehr Energy
Holding and are expected to enhance Iran’s
methanol production capacity by 5 million
tons after full operation.

Iran Boosts Petchem Output
by 21.5 mt in 1399

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh said the country had enhanced its
petrochemical production capacity BY 21.5
million tons per year during the calendar
year of 1399 which ended on March 20.
Addressing a virtual ceremony to launch
a number of petrochemical projects on
Thursday, he said: “We had committed
ourselves to bolster the industry’s output
by 25 mt/y during the year of whoch 21.5
mt/y has so far been realized thanks to the
diligence and round-the-clock efforts of
those involved in the projects.He said the
second leap of petrochemical industry is
taking its last steps firmly and the third leap
is taking place with power and its plans are
being implemented.”According to the plan,
by adding three super projects to the plans
of the third leap, the value of petrochemical
products will increase from $34 billion by
[the calendar year of] 1404 (2025) to $40
billion by 1406 (2027),” Mr. Zangeneh went
on to add.

رشکت ملی
حفاری ایران

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تشریح کرد:

حفر بیش از ۴۸۰۰حلقه چاه نفت و گاز در کارنامه ملی حفاری
۱۴۰۰؛ سالی پرکار برای ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
ســال  ۴ ،۹۹هزار و  ۸۶۶حلقه چاه نفت

افزایش تولید بهویژه

حفاری شده است.

ســیدعبداهلل موسوی با بیان اینکه
از مجمــوع ایــن چاههــا ۲۴۶۷ ،حلقه
توســعهای ۱۱۸ ،حلقــه توصیفی۱۴۸ ،
حلقه اکتشــافی و  ۲۱۳۳حلقه تعمیری
تکمیلی است ،اظهار کرد :از لحاظ متراژ
در مجمــوع  ۹میلیــون و  ۶۶۸هزار و
 ۸۱۱متر حفاری انجام شــده است.وی
با بیــان اینکه از این تعــداد حلقه چاه،
حفاری  ۱۸۸۴حلقه چــاه با متراژ ۸۷۶
هــزار و  ۹۱۴متر جهتدار بوده اســت،
گفت ۳۷ :هزار و  ۶۲۰متر نیز مغزهگیری
صورت گرفته که یک نوع حفاری خاص
بهمنظور کســب اطالعات از الیههای
زمین و مخزن اســت.مدیرعامل شرکت
ملــی حفاری ایران با اشــاره به خدمات
فنی و ویژه انجامشده نیز گفت :تاکنون
 ۱۷۲هــزار و  ۳۴۳عملیات خدمات فنی
و تخصصی صــورت گرفتــه و این در
حالی اســت که قبل از انقالب بیش از
 ۴۰شــرکت خارجی این خدمات را ارائه
میدادند ،اما اکنون شرکت ملی حفاری
ایران همه کارهــا را بهصورت متمرکز
انجام میدهد.موسوی با تأکید بر اینکه
شرکت ملی حفاری از سال  ۱۳۸۰به بعد
وارد پروژهها شــد ،اظهار کرد :فازهای
پارس جنوبی در خلیجفارس بخشــی از
کارهای انجامشــده در این حوزه است و
بخشــی از کار فاز یک و  ۱۲و عملیات
کامل حفر در فازهــای ۱۷ ،۱۴ ،۱۰ ،۹
و  ۱۸و  ۵بهطــور کامل از ســوی این
شرکت انجام شده اســت.به گفته وی،
در آزادگان جنوبــی حدود  ۷۰حلقه چاه،
میدان یادآوران و آذر نیز بهطور پروژهای
چاه حفر کردهایــم و باید گفت بیش از
 ۸۰درصد چاههای حفرشــده در کشور
از بعد از انقالب اســامی از سوی این
شرکت حفر شده است.مدیرعامل شرکت
ملی حفاری ایران با اشاره به هزینه حفر
هــر چاه نیز گفت :هزینه حفر هر چاه به
زمانی که صــرف و تجهیزاتی که برای
آن پروژه اســتفاده میشود بستگی دارد،
اما بهطور کلــی در حال حاضر هزینهها
بهشــدت افزایش یافته است.موسوی با
بیان اینکه هزینه یــک روز کار حفاری

برنامههای سیال حفاری و مدیریت پسماند برای پروژههای کلید در دست

زمینه توسعه مخازن و

شده که از این تعداد ۴۱۱ ،حلقه در دریا

پروژههای  ۲۸مخزن و
دیگر پروژههای صنعت
نفت ،افق روشنی برای
صنعت حفاری کشور
پیشبینی میشود

دستگاه در خشکی و دریا بسیار متفاوت
است ،اظهار کرد :عملیات حفاری تا سال
 ۱۳۵۸در دســت کشورهای خارجی بود
و ایرانیهــا تنها در بخش کارگری فعال
بودند و بعد از انقالب تا سال  ۱۳۸۰تنها
شــرکت ملی حفاری ایران در این زمینه
فعالیت داشت ،اما بعد از آن شرکتهای
خصوصی نیز وارد عرصه کار شدند.
حفر و تکمیل  ۱۱۶حلقه چاه نفت و گاز
در سال ۹۹

وی با بیان اینکه در ســال ۱۳۹۹
حفر و تکمیل  ۱۱۶حلقه چاه نفت و گاز
انجام شد که از این تعداد ۱۱۳ ،حلقه چاه
در خشکی و سه حلقه در دریا حفر شده
اســت ،گفت :از مجموع این چاهها۲۶ ،
حلقه توسعهای ،دو حلقه توصیفی ،چهار
حلقه اکتشافی و  ۸۴حلقه تکمیلی است
که در حفظ ،نگهداشت و افزایش ظرفیت
تولید نقش مهمی دارد.مدیرعامل شرکت
ملی حفاری ایران با بیان اینکه بیشترین
حجم حفاری ســال گذشــته در گستره
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام
شد ،گفت :ملی حفاری در حوزه فعالیت
شــرکتهای نفت فالت قاره ،مهندسی
و توســعه نفت ،نفــت مناطق مرکزی و
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
نیز تمرکز داشت و حفاری و تکمیل ۱۲
حلقه چاه نیز با مجمــوع  ۸۵۹۰متر در
قالب پروژهای در میدانهای مشــترک
غرب کارون انجام شد.موسوی با تأکید
بر اینکه ســال  ۱۳۹۹همسو با حفاری

متداول عمودی ،عملیات حفاری پیچیده
افقــی و جهتدار نیز انجام شــد ،اظهار
کرد :در این شیوه حفاری که به تخصص
و تجهیزات خاص نیاز دارد ۴۳ ،حلقه چاه
به متراژ  ۱۰هزار و  ۱۸۲متر حفر شــد و
از سوی متخصصان عملیات ویژه۶۵۴ ،
متر مغزهگیری برای کســب اطالعات
از مخازن نفــت و گاز صورت پذیرفت.
وی گفــت :افــزون بر انجــام حفاری
چاههــای برنامهشــده ،همچنین ۴۴۳۱
مورد خدمات فنی و ویژه انجام شد .این
خدمات در بخش خدمات ویژه شــامل
نمودارگیری ،چاهپیمایی ،نمونهبرداری از
سیال حفاری و زمینشناسی و در بخش
خدمات فنی  ۳۳۵۱عملیات مشــتمل بر
لوله مغزی سیار ،اسیدکاری ،سیمانکاری،
تزریقپذیری ،آزمایش چــاه ،حفاری با
هوا ،حفاری فروتعادلی ،لولهگذاری چاه،
نصــب آویزه و آزمایــش بهرهدهی چاه
بوده است.
۱۴۰۰؛ سالی پرکار برای ملی حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
سال  ۱۴۰۰را با توجه به مشارکت فعال در
پروژههای تعریفشده در طرح توسعه ۲۸
مخزن و دیگر پروژههای شرکت ملی نفت
ایران از جمله توسعه میدانهای باالرود،
بنگســتان اللی ،رامین ،ســپهر و جفیر،
سیاهمکان ،نفتشــهر ،گچساران ،اهواز
یک و  ۴و مارون  ۲و  ۵بهطور مســتقل
یــا در همــکاری با شــرکتهای بخش
خصوصی پــرکار ارزیابــی و اظهار کرد:

این شرکت در ســال جدید نیز در اجرای
برنامههــای ابالغی شــرکت ملی نفت
ایران همه توان تخصصی و ظرفیتهای
خــود را در بخشهای عملیاتی و خدمات
جانبی صنعــت حفاری بــهکار میگیرد.
موســوی افزود :ســال  ۱۴۰۰با توجه به
اهــداف صنعت نفــت در زمینه توســعه
مخازن و افزایش تولید بهویژه پروژههای
 ۲۸مخــزن و دیگر پروژههــای صنعت
نفت ،افق روشــنی برای صنعت حفاری
کشــور پیشبینی میشود و بر این اساس
برنامههای ملی حفاری بر محور افزایش
راندمان کار و بهرهوری ،کاهش انتظارات،
راهبــری سیســتماتیک و فرآیندنگری،
روزآمدسازی و تعمیرات دورهای (اورهال)
دســتگاهها و تجهیزات حفــاری ،تعامل
بیش از پیــش با کارفرماهــای پروژه و
شــرکتهای متقاضــی ،تقویت انگیزش
سازمانی و رضایتمندی کارکنان و انضباط
اداری و مالی با نگاه بنگاهداری اقتصادی
متمرکز است.
فعالیت  ۵۵دستگاه حفاری سبک و
سنگین ملی حفاری

وی بــا بیــان اینکه  ۵۵دســتگاه
حفاری ســبک و ســنگین ناوگان این
شــرکت هماینک در مناطــق نفتخیز
خشــکی و دریایــی کشــور در چرخه
عملیــات قــرار دارنــد ،گفــت :تمرکز
فعالیتهای شرکت در دو بخش عملیات
حفــاری و ارائه خدمات یکپارچه فنی در
استانهای خوزستان ،فارس ،کهگیلویه

و بویراحمد ،بوشــهر ،ایالم ،کرمانشاه و
گلســتان اســت.مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران افزود ۶ :دســتگاه حفاری
سنگین و فوقســنگین خشکی شرکت
(توان  ۲۰۰۰و  ۳۰۰۰هزار اســب بخار)
در ســه پروژه  ۶+۶+۸مدیریت اکتشاف
شــرکت ملی نفت ایــران در حال حفر
یا اســتقرار در موقعیتهــای چاههای
اکتشافی هســتند و  ۱۱دستگاه حفاری
ســنگین در حفاری چاههای توسعهای
(جدیــد) ،یــک دســتگاه در حفر یک
حلقــه چاه توصیفــی (ارزیابــی) و ۳۷
دستگاه حفاری ســبک و سنگین (توان
 ۱۰۰۰و  ۲۰۰۰اســب بخار) در عملیات
تعمیر و تکمیل چاه در گســتره عملیاتی
شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب،
نفت فالت قــاره (در دریا) ،مهندســی
و توســعه نفت ،نفــت مناطق مرکزی و
نفت و گاز اروندان ،براساس برنامههای
ابالغی از سوی شرکت ملی نفت ایران
در موضوع حفظ ،نگهداشــت و افزایش
تولید ،پروژههای مرتبط با طرح توســعه
 ۲۸مخزن ،میدانهای مشترک و دیگر
پروژههای توســعهای فعالیت میکنند.
موسوی با اشــاره به اینکه  ۱۷دستگاه
حفاری شــرکت در مرحله بازســازی،
آمادهســازی و کاریابی قرار دارند ،اظهار
کرد :این شــرکت در سال جدید با توجه
به حجم کار و برنامههای نگهداشــت و
افزایش تولید بهویژه درخصوص حفاری
چاههای جدید و تعمیر چاههای در حال
بهرهبرداری با وجود محدودیتها و لزوم
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،ســال
پــرکاری را پیش رو دارد که براســاس
تدوین فهرست و جدول عملیاتی ،نسبت
به انجام بهموقع و تحقق برنامهها اقدام
خواهد کرد.

طرح طبقهبندی پیمانکاران ملی حفاری بهزودی اجرا میشود
مراحل اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
پیمانکاری ابالغی از ســوی وزارت نفت در
دستور کار شــرکت ملی حفاری ایران قرار
دارد و پس از رفع اشکاالت بهزودی اجرایی
میشود.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شرکت ملی حفاری ایران ،فرشید ممبینی،
مدیر منابع انســانی این شــرکت گفت:
پس از تدوین طرح طبقهبندی مشــاغل
بــرای کارکنــان شــرکتهای پیمانکار
طرف قــرارداد صنعت نفت و ابالغ آن از
ســوی مقام عالی وزارت ،اجرای طرح در
اولویــت برنامههای ایــن مدیریت لحاظ
شــد.وی افزود :یکی از مشکالت عمده
در اجــرای ایــن طرح در ملــی حفاری،
تنوع مشــاغل و تخصص کارکنان شاغل
در شــرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی
انسانی طرف قرارداد با توجه به گستردگی
جغرافیایــی حوزه فعالیت این شــرکت و
تطابق آن با مشاغل استاندارد اعالمشده
از سوی شــرکت ملی نفت ایران بود که
با رایزنی مســتمر و نشســتهای متعدد

عملکرد ملی حفاری در بخش مدیریت سیاالت
تشریح شد

و ســاخت انواع ســیال حفاری به مقدار یک میلیون و  ۱۸۱هزار بشکه،

اهداف صنعت نفت در

و گاز در کشــور ازسوی این شرکت حفر

اخبار

پایش فعالیتهای بخش ســیاالت در دســتگاههای حفاری ،تهیه

سال  ۱۴۰۰با توجه به

گفت :از ابتدای انقالب اســامی تا پایان
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با مدیریت توســعه منابع انسانی شرکت
ملی نفــت ایران ،زیرســاختهای مورد
نیاز و جمعآوری اطالعات کارکنان آماده
شد.مدیر منابع انسانی شرکت ملی حفاری
ایــران اظهار کرد :با توجه بــه در اختیار
داشتن اطالعات مجموعه کارکنان ارکان
ثالث در سامانه نرمافزاری مربوطه ،بخش
زیادی از زیرســاختهای مــورد نیاز هم
اکنون فراهم شده است.ممبینی افزود :از
سویی برای آن دســته از سمتهایی که
تاکنون همسانسازی نشدهاند اقدامهای
نهایی از ســوی مهندســی ســاختار و
بهرهوری شــرکت در دست اقدام است تا
درباره این مشاغل نیز همانند دیگر مشاغل
موجود سازمان بر اســاس استانداردهای
اعالمشــده تطبیق و همسانسازی انجام
شــود.وی اظهار کرد :طــرح طبقهبندی
مشاغل بهطور قطع پس از رفع اشکاالت
و تکمیل اطالعات و حل مشکالت حقوق
و دستمزد نیروهای عملیاتی بهزودی اجرا
و نیروهای پیمانکاری مشــمول طرح از
مزایای آن بهرهمند خواهند شد.

بخشی از اقدامهای مدیریت سیاالت شرکت ملی حفاری ایران بهمنظور
پشتیبانی از عملیات حفر چاههای نفت و گاز در سال  ۹۹بوده است.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفــاری ایران،
سیاوش ســاالری ،مدیر سیاالت شرکت ملی حفاری ایران با بیان این
مطلب ،در توضیح بیشــتر عملکرد سال  ۹۹این مدیریت گفت :ارسال
 ۲۵۹هزار و  ۳۶۹تن انواع مواد شــیمیایی برای تهیه ســیال حفاری و
ارســال  ۳هزار و  ۹۵۰تن مواد شیمیایی برای مدیریت پسماند حفاری،
همکاری با اداره مهندســی ســیاالت در اداره کل حفاری شرکت ملی
مناطــق نفتخیز جنوب در زمینه پاکســازی حوضچههای پســاب و
پاکســازی  ۳۰حوضچه مواد نفتی ،بازیافت بیش از  ۴۸۲هزار بشــکه
پساب حفاری برای استفاده دوباره در دستگاههای حفاری و تثبیت ۲۲
هزار و  ۵۰۰مترمکعب انواع کندههای حفاری از فعالیتهای محققشده
در سال  ۹۹بهشمار میآید.وی گفت :فعالسازی  ۶مجموعه تجهیزات
مدیریت پســماند در دستگاههای پروژهای ،ارســال بیش از  ۸هزار و
 ۱۰۰قلم کاالی مورد نیاز دســتگاههای حفاری و بازسازی  ۷۸دستگاه
تجهیزات کنترل جامدات و مدیریت پســماند از دیگر موارد انجامشده
در این مدت بوده اســت.مدیر سیاالت شرکت ملی حفاری ایران اظهار
کرد :از دیگر موارد قابل توجه در ســال  ،۹۹تعامل و همکاری مؤثر با
شــرکتها و تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد شیمیایی کاربردی
در این بخش بود که با حذف واسطهها ،نسبت به خرید بهطور مستقیم
از تولیدکنندگان مبادرت شد.
برنامههای سال جاری

ســاالری گفت :روزآمدی تجهیزات و ارتقــای کیفیت خدمات
با هــدف رضایتمندی متقاضیــان را مهمترین ســرفصل برنامههای
ایــن مدیریت در ســال  ۱۴۰۰عنوان کرد .در واکاوی اهداف امســال
و عملکرد پارســال مدیریت ســیاالت این شــرکت ،گفت :بازسازی و
نوســازی تجهیزات کنتــرل جامدات و فعالســازی  ۶مجموعه دیگر
مدیریت پســماند از جمله محورهای برنامه امسال بهشمار میآید.وی
افزود :برنامهریزی برای ســاخت و راهاندازی سیستم ،MUD PLANT
یکسانســازی الکهای لرزان در سیســتم تجهیزات کنترل جامدات،
طراحی و اجرای برنامه جامــع نرمافزاری درباره همه فعالیتهای این
مدیریت از دیگر موارد در دســت پیگیری اســت که امسال به نتیجه
میرسد.مدیر سیاالت شــرکت ملی حفاری ایران گفت :پایش مستمر،
رعایت دستورعملهای ایمنی از سوی کارکنان برای حذف یا به حداقل
رساندن ضریب حوادث ،باال بردن سطح آموزش کاکنان و بهروزرسانی
بازیافتهای مالی از دیگر محورهای تدوینشده امسال خواهد بود.

مرکز مطالعاتی آنالیز مغزه در ملی حفاری
ایجاد میشود

در چارچوب توافقنامه همکاری شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه

صنعت نفــت ،مرکز مطالعاتی آنالیز مغــزه ،ژئومکانیک و پتروفیزیک در
جنوب کشور ایجاد میشود.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی حفاری ایران،
فرهاد محســنی ،رئیس اداره زمینشناســی این شرکت گفت :امضای
توافقنامه در زمینه مطالعات علوم زمین و مخزن ،فیمابین ملی حفاری
و دانشــگاه صنعت نفت برای نخســتین بار منتج به استفاده مستقیم
متخصصــان این اداره از تجهیزات دانشــگاه بــرای انجام مطالعات و
آنالیــز معمولی و بهویژه مغزههای حفاری و ایجاد تحول در این بخش
شده اســت.وی گفت :این اداره پارســال با تغییر نگرش کلی در ارائه
خدمــات فنی تخصصی ،ضمن ایجاد تحــول بنیادین در زمینه عرضه
همه خدمات عملیاتــی و مطالعاتی مرتبط با اهداف ویژه در هر پروژه،
موفق به ارائــه  ۱۷فقره برنامه کالن پیشبینی زمینشناســی و ۱۵
فقره گزارش پایانی زمینشناســی شد.رئیس اداره زمینشناسی شرکت
ملی حفاری ایــران افزود :این مجموعه همچنیــن در بخش عملیات
زمینشناسی نیز با وجود پیچیدهترین شرایط زمینشناسی زیرسطحی،
موفــق به ارائه خدمات راهبردی حفاری بــرای  ۹حلقه چاه در میدان
آزادگان ،پنــج حلقه چاه در میدان نفت شــهر و دو حلقه چاه در میدان
گچساران ،با بهترین دقت و کیفیت با ایجاد رضایتمندی همراه با انتقال
مناسب سطح دانش و تجربههای مفید به متقاضیان شد.محسنی اظهار
کرد :واحد مطالعات این اداره نیز برای نخســتین اجرای کامل مراحل
آنالیز و مطالعات زمینشناســی مغزههای حفــاری ،ارائه گزارشهای
مهندسی نفت و تحلیل دادههای چاهآزمایی برای میدانهای دارخوین
و اروندان و تفســیر نمودارهای زمینشناسی برای میدان آزادگان را با
موفقیــت محقق کرد.وی اعالم کرد :با اتکا به توافقنامه امضاشــده با
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،انجام اسکن  ۳۶۰درجه مغزههای
حفاری ،مطالعات ژئومکانیک برای میدان گچساران ،پردازش و تفسیر
نمودارهای تصویرگر ( )Image Logبرای میدانهای نفتی گچساران،
گلخاری ،پرنج ،آغاجاری و کوپال بهطور کامل به ســرانجام رسید که
این توفیق سبب درآمدزایی ،حذف هزینههای باالسری و کسب امتیاز
باالیی در مناقصههای آینده میشــود.رئیس اداره زمینشناسی شرکت
ملی حفاری ایران افزود :این واحد موفق به ارائه دیگر خدمات مطالعاتی
از جمله مطالعه زمینشناســی زیرســطحی ،تفسیر نمودارهای مخزنی
( ،)Fullsetتفســیر نمودارهای ســونیک دوقطبی (،)Dipole Sonic
تفسیر آزمایش فشار سازندی ( ،)MDTتفسیر نمودارهای بندش سیمان
با کیفیت باال و مورد تأیید کارفرمایان معتبر شــده اســت و با توجه به
تجربههای فراوان در حفاری میدانهای پیچیده و در اختیار داشتن همه
امکانات تخصصی و دانش فنی الزم ،آمادگی انجام مشاوره و ارائه همه
خدمات عملیاتی و مطالعاتی به شــرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی
نفت ایران و شرکتهای بخش خصوصی را دارد.
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اخبار
افزایش بیسابقه وابستگی آمریکا
به نفت روسیه

وابســتگی آمریــکا بــه نفــت روســیه بــا وجــود تیرگــی
روابــط بیــن دو کشــور بهطــور بیســابقهای افزایــش یافتــه
اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری پلتــس ،پاالیشــگران آمریکایــی
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه نفــت روســیه وابســته
شــدهاند ،ایــن در حالــی اســت کــه روابــط مســکو و
واشــینگتن در پــی وضــع تحریمهــای جدیــد آمریــکا علیــه
روســیه تیرهتــر شــده اســت.واردات نفــت آمریــکا از روســیه
بهتازگــی بــه باالتریــن رقــم در  ۱۰ســال گذشــته رســیده
اســت زیــرا پاالیشــگاههای آمریــکا بهدنبــال بهبــود پــس
از بحــران همهگیــری کرونــا فعالیتهــای خــود را افزایــش
دادهاند.براســاس دادههــای اداره اطالعــات انــرژی ایــاالت
متحــده ( ،)EIAواردات نفــت ایــن کشــور از روســیه در ژانویــه
 ۲۰۲۱بهطــور بیســابقهای افزایــش یافتــه و هشــت درصــد
مجمــوع واردات ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ایــن رقــم در ســال  ۲۰۱۸تنهــا چهــار درصــد بود.تــا پیــش
از تحریــم ونزوئــا ،پاالیشــگاههای آمریــکا بــه نفــت خــام
ســنگین و تــرش ایــن کشــور وابســته بودنــد کــه تــا حــدی
شــبیه نفــت تــرش متوســط روســیه اســت.روند واردات نفــت
آمریــکا از روســیه بــا وجــود تیــره شــدن روابــط بیــن دو کشــور
در ماههــای اخیــر شــتاب گرفتــه اســت.کاخ ســفید  ۱۵آوریــل
( ۲۶فروردینمــاه) ،بــا صــدور فرمانــی اجرایــی تحریمهایــی
علیــه روســیه وضــع کــرد .ایــن تحریمهــا کــه برخــی اشــخاص
روس را هــدف قــرار داده اســت در حالــی کــه بهطــور مســتقیم
بــه بخــش انــرژی مربــوط نمیشــود ،میتوانــد آثــاری منفــی
بــر ایــن صنعــت داشــته باشــد.
 ۸و  ۹اردیبهشتماه؛

همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران
برگزار میشود

همایــش ملــی خلیــج فــارس و ســواحل مکــران در
آســتانه قــرن  ۱۵خورشــیدی؛ امنیــت و توســعه پایــدار ۸ ،و ۹
اردیبهشــتماه امســال از ســوی مرکــز مطالعــات راهبــردی
خلیــج فــارس و دانشــگاه شــیراز برگــزار میشــود.
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از ســازمان منطقــه
ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس ،همایــش ملــی خلیــج فــارس
و ســواحل مکــران در آســتانه قــرن  ۱۵خورشــیدی؛ امنیــت و
توســعه پایــدار بــه همــت مرکــز مطالعــات راهبــردی خلیــج
فــارس و دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه شــیراز
و بــا حضــور و ســخنرانی مقامهــای کشــوری و لشــکری،
مســئوالن اســتانی و اســتادان کشــوری ۸ ،و  ۹اردیبهش ـتماه
بهصــورت وبینــار برگــزار میشــود.پخش زنــده همایــش
از طریــق اینســتاگرام ،آپــارات و ســایت معاونــت فرهنگــی
دانشــگاه شــیراز انجــام میشــود.عالقهمندان بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر میتواننــد بــه ســایت cpg.shirazu.ac.ir
مراجعــه کننــد.

 ۲۶اردیبهشت تا  ۱۲خرداد؛ زمان برگزاری
آزمون رایانه پذیرفتهشدگان مدتموقت

مدیریــت آمــوزش و برنامهریــزی نیــروی انســانی

وزارت نفــت اعــام کــرد :آزمــون رایانــه پذیرفتهشــدگان
آزمــون کارکنــان قــراردادی مــدت موقــت در بــازه زمانــی ۲۶
اردیبهشــتماه تــا  ۱۲خردادمــاه در  ۱۰مرکــز اســتان برگــزار
خواهــد شــد.

بــر اســاس اعــام ایــن مدیریــت ،پــس از برگزاری جلســه
نهایــی معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی وزارت
نفــت و مرکــز ارزیابــی مرکــز توســعه مدیریــت صنعــت نفــت
مقــرر شــد بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت ســامتی همــکاران،
کاهــش ریســک انتقــال ویــروس کرونــا ،کاهــش هزینههــای
جابهجایــی و امکانپذیــر شــدن اجــرای آزمــون رایانــه در دو
نوبــت صبــح و عصــر ،ایــن آزمــون پــس از پایــان مــاه مبــارک
رمضــان ،از تاریــخ  ۲۶اردیبهش ـتماه لغایــت  ۱۲خردادمــاه در
 ۱۰مرکــز اســتان برگــزار شــود.محل دقیــق برگــزاری ،تاریــخ
و دیگــر جزییــات متعاقبــا از ســوی مرکــز ارزیابــی مرکــز
توســعه مدیریــت صنعــت نفــت اعــام خواهــد شــد.مدیریت
آمــوزش و برنامهریــزی نیــروی انســانی وزارت نفــت پیــش از
ایــن از برگــزاری نشس ـتهای مســتمر میــان معاونــت توســعه
مدیریــت و ســرمایه انســانی وزارت نفــت و مرکــز ارزیابــی مرکز
توســعه مدیریــت صنعــت نفــت در هفتههــای اخیــر بهمنظــور
بررســی جامــع جوانــب برگــزاری ایــن آزمــون خبــر داده و
اعــام کــرده بــود بــا در نظــر گرفتــن موضوعــات مختلــف از
جملــه تعــداد قبولشــدگان بــه تفکیــک هــر اســتان ،ظرفیــت
مرکــز ارزیابــی بــرای برگــزاری همزمــان آزمــون رایانــه بــرای
قبولشــدگان بهصــورت حضــوری ،ظرفیــت چهــار شــرکت
اصلــی در ســطح اســتانها ،ریســک بــاالی انتقــال ویــروس
کرونــا بــا توجــه بــه تعــداد بیشــتر قبولیهــای مربــوط بــه
اســتانهای خوزســتان و هرمــزگان بهصــورت متمرکــز،
مشــکالت ناشــی از ســفر بــه تهــران در مــاه مبــارک رمضــان،
ممنوعیــت تــردد میــان شــهرها و از همــه مهمتــر اتخــاذ
تدابیــری بــرای حفــظ ســامتی همــکاران ،تصمیــم نهایــی و
تاریــخ و محلهــای برگــزاری آزمــون رایانــه اطالعرســانی
میشــود.

یارانهسوختنیروگاهها 2برابربودجهعمومی
وزارتنیرو!
قاسم رستم پور
کارشناس اقتصادی انرژی انجمن
اقتصاد مقاومتی

یارانــه پرداختی دولت بــرای تامین
سوخت بخش برق کشور حدود  200هزار
میلیارد تومان است و بخش اعظمی از این
یارانه به جیب مشترکان پرمصرف هدایت
میشود.زمانیکه به بررسی بخش اعظمی از
مشــکالت بخش انرژی کشور اقدام کنید،
پس از ریشهیابی اساسی تنها به یک متهم
ردیــف اول به نام نظام تعرفهگذاری انرژی
میرسید.در کشور ما ،مشابه تعداد انگشت
شــماری از کشــورهای دیگر در جهان از
سیاســت ارائه یارانه انرژی در حوزه نظام
تعرفهگذاری استفاده میشود .به این معنا که
تنها بخش اندکی از هزینه تمام شده تولید،
تبدیل و توزیع انرژی از مشترکان به عنوان
هزینه انرژی دریافت شــده و مابهالتفاوت
قیمت تمام شــده و هزینه پرداخت شــده
توسط مشــترکان در قالب یارانه انرژی و
توســط دولت پرداخت میشــود.به استناد
جزئیات ارائه شده از سوی متولیان صنعت
برق کشور ،هزینه تمام شده تولید و توزیع
انرژی بــرق بدون در نظــر گرفتن هزینه
سوخت معادل  700تومان برای هر کیلووات
برآورد میشــود در حالیکه میانگین فروش
هر کیلووات برق به مشــترکان کشاورزی،
صنعتی تجاری و خانگی معادل  60تومان
اســت .در حقیقــت دولت تنهــا برای هر
کیلووات برق فروخته شده به مشترکان معاد
 640تومان یارانه پرداخت میکند.مســئله
اصالح نظام تعرفهگذاری با توجه به میزان
مصرف و ادبیات جهانی ،سالهاست که مد
نظر مدیران ارشد انرژی کشور و همچنین
کارشناســان حوزه انرژی قرار گرفته است.
مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:
پرداخت یارانه انرژی مهمترین چالش
بخش انرژی کشور

در کشور ما یارانه پرداختی حوزه انرژی
بسیار زیاد و کمر شکن است ،قیمت نهایی
برق متشکل از هزینه سوخت ،هزین ه تبدیل
سوخت به انرژی برق و همچنین هزینههای
انتقال و توزیع برق هست که در حال حاضر
قیمت ســوخت تحویلی بــه نیروگاههای
کشور تقریب ًا رایگان میباشد .وقتی صحبت
از یارانــه انرژی در صنعت برق میشــود
مربوط به همین سوخت رایگان نیروگاهها
است که طبع ًا قیمت نهایی برق تحویلی به
همه مشــترکان ،فارغ از نوع مشترک و نیز
میزان مصرف هر مشترک ،با لحاظ سوخت
رایگان محاسبه میشود .از این رو ،همانند
بســیاری از حاملهای انــرژی دیگر ،هر
اندازه مشترکی ،برق بیشتری مصرف کند،
بالتبع دارای سهم بیشتری از یارانه سوخت
مربوط به بخش برق خواهد بود .بر مبنای
محاسبات انجام شده در رابطه با میزان یارانه
انرژی پرداختی دولت ،تنها برای تولید برق

حدود  200هزار میلیارد تومان یارانه توسط
دولت پرداخت میشود .میزان این یارانه هم
قابل توجه هست .به عنوان مثال با فرض
تولید ســاالنه  300میلیارد کیلووات ساعت
برق ،حداقل  75میلیارد مترمکعب سوخت
گاز معــادل برای این میزان تولید مورد نیاز
هســت که اگر قیمت هر مترمکعب را 13
ســنت در نظر بگیریم و با فرض نرخ دالر
 20هزار تومانــی ،چیزی بالغ بر  195هزار
میلیارد تومان ارزش ســوختی است که در
نیروگاهها سوزانده میشود و بابت آن هیچ
پولی از مصرفکنندگان دریافت نمیشود.
در حقیقت این هزینه سوخت مورد نیاز برای
تولید برق است و یارانه تبدیل انرژی در نظر
گرفته نشــده است .زمانی که شما بسته به
میزان مصرف هــر فرد مجموعا  200هزار
میلیارد تومان یارانه پرداخت میکنید ،باید
منتظر آثار ســوء آن باشید .در یک فضای
اقتصادی متعادل و با مدیریت درست مبتنی
بــر عملکرد ،نرخهای فعلــی فروش برق
به مشترکین باید کفاف هزینههای تبدیل
انرژی و انتقال و توزیع و برق را بدهد ولی
با رایگان بودن ســوخت نیروگاهها ،عم ً
ال
هیچ انگیزهای حتــی در خو ِد صنعت برق
برای ارتقا بهرهوری انــرژی وجود ندارد و
نتیجه آن راندمان پایین نیروگاهها در کشور،
تلفات نامناسب در بخش توزیع در مقایسه
با کشــورهای دنیا ،سبد تولید انرژی عمدت ًا
وابسته به سوخت گاز است.
آزادسازی قیمت سوخت همراه با
انحراف تخصیص منابع است

راهکار مناسب برای جلوگیری از هدر
رفت منابع انرژی کشور و یارانه انرژی گران
کردن هزینه انرژی پرمصرفها اســت .به
عبارت دیگر راهکار درست برای جلوگیری
از هدررفــت منابع کشــور ،در کنار اینکه
قیمت سوخت را برای مشترکین پرمصرف
به قیمت آزاد حســاب کرد ،باید سازوکاری

طراحی شود که صنعت برق هم نیز نسبت
به بهرهوری انرژی در زنجیره تولید تا توزیع
برق حساســیت داشته باشــد .اساس ًا منابع
حاصل از واقعی شدن قیمت سوخت برای
مشــترکین پرمصرف برق نباید به عنوان
درآمد صنعت برق لحاظ شود؛ بلکه باید طی
ســازوکاری از این درآمد و سایر درآمدهای
حاصل از آزاد شــدن قیمت سوخت برای
توسعه و نگهداشــت میادین گازی ،بهبود
بهرهوری در حوزه انرژی کشــور و تأمین
یارانه مشــترکین خوش مصرف اســتفاده
کرد .با حذف هدفمند یارانهها ،هزینههای
دولت در صنعت برق نیز به شــدت کاهش
مییابد .برخی از کارشناســان مسئله آزاد
کردن کامل قیمت انرژی را سیاست درست
در حوزه انرژی تلــق میکنند ،اما تنها آزاد
کردن قیمت انرژی راهکار حل این مسئله
نیســت و امکان انحــراف منابع حاصل از
آزادســازی قیمت انرژی در مصارف جاری
باید در نظر گرفته شــود .تجربه نشان داده
صرف آزاد کردن قیمت سوخت بدون
استِ ،
توجه به ایجاد بسترهای الزم صرف ًا تاثیرات
مقطعی خواهد داشت و این درآمدها صرف
هزینههای جاری خواهد شد .با فرض وجود
ســازوکار مشخص برای استفاده صحیح از
این منابع ،طبع ًا در چنین ساختاری میتوان
امیــدوار بود در عین حال کــه منابع الزم
جهت توســعه پایدار بخش انرژی کشــور
فراهم میشــود ،بهرهوری انــرژی او ًال در
صنعــت برق ارتقا پیدا کرده و ثانی ًا میتوان
امیدوار بــود که عموم مردم نیز به موضوع
بهرهوری انرژی حساس شوند.
درآمد ناشی از واقعی کردن قیمت سوخت
نباید صرف هزینههای جاری دولت شود

به طــور کلــی در بخــش انرژی،
هزینههــای تولید و انتقال و توزیع با همین
نرخهای فعلی دریافتی از مشترکین و با در
نظر گرفتن رشــد ساالنه آن بر مبنای تورم

قابل تأمین اســت و اگر مشکلی هم از این
حیث وجود داشته باشد ناشی از سازوکارها
و ســاختارهای پیچیــده ،نامنظم و غلطی
است که در بخش انرژی کشور وجود دارد.
از ایــن رو آن بخشــی از بودجه که مربوط
به هزینههای جاری هست را نباید به یارانه
انرژی گــره زد و باید طوری عمل کرد که
اقتصاد این بخش ،فارغ از قیمت ســوخت،
خودگردان باشد .مســئله اساسی در حوزه
یارانههای انرژی این هست که این موضوع
منجر به کاهش شدید بهرهوری انرژی او ًال
در خو ِد زنجیره تولید تا توزیع انرژی شــده
است و ثانی ًا هیچ انگیزهای برای مشترکین
برای بهینــه مصرف کردن انــرژی ایجاد
نمیکند و همه اینها نتیجهای جز افزایش
هزینه نخواهد داشــت .از ایــن رو ،یکی از
نتایج مثبت حذف یارانههای انرژی کاهش
هزینههای تولید و توزیع انرژی توسط دولت
و در کالن کشــور خواهد بــود .با این نگاه
میتــوان گفت با کاهــش هزینههایی که
در نتیجه بهرهوری انــرژی اتفاق میافتد،
کســری بودجه کمتری را در بخش انرژی
شــاهد خواهیم بود .اما اگر درآمد حاصل از
واقعــی کردن قیمت ســوخت را به عنوان
بودج ه جاری هزینه کنیم ،اتفاق ًا این ناکارایی
تشدید خواهد شد.
دولت انگیزهای برای واقعی کردن قیمت
برق مشترکین پرمصرف ندارد

راهکار این مســئله بایــد با توجه به
تجارب جهانی و در نظر گرفتن تناسب این
راهکارها با شرایط کشور اعمال شود ،قطع ًا
باید اقدامات جدی انجــام داد و ادامه روال
فعلی واقع ًا هیچ آینده روشــنی ندارد .قیمت
تمام شده برق شامل مجموع قیمت سوخت،
هزینه تبدیل و هزینــه انتقال و توزیع برق
اســت .هر اصالح ساختاری که قرار هست
اتفاق بیافتــد باید مبتنی بر واقعی شــدن
قیمت سوخت ،تعیین قیمت تبدیل انرژی از

طریق مکانیزمهای بــازار رقابتی ،و تعیین
نرخ خدمات انتقال و توزیع باشد .نمیتوان
انتظار داشــت صنعت برق نــاکارا مدیریت
شــود و هزینه این ناکارایی در قیمت تمام
شــده برق منعکس شود .بنابراین باید همه
این موضوعات را با یک رویکرد جامع نگر
و مبتنی بر أصول دقیق و مشخص دید .ما
فارغ از هزینه ســوخت اوال باید مشخص
کنیم قیمت تمام شــده بــرق در ایرن باید
چند باشــد؟ اینکه این قیمــت را بر مبنای
هزینهکردهای به وقوع پیوســته در صنعت
تعیین کنیم کمترین آثار سو ِء آن این خواهد
بود که تمام ناکارایی صنعت برق با پولی که
از مردم و یا دولــت میگیرد پنهان خواهد
شــد.بنابراین در وهله اول ایجاد یک نظام
تنظیمی برای تعیین این قیمت تمام شــده
بسیار مهم است .ثانی ًا در بحث یارانه انرژی
که مربوط به ســوخت است ،کام ً
ال بدیهی
است این شیوه رایگان کردن سوخت برای
همه مشــترکین به ازای هر میزان مصرف
کام ً
ال اشتباه هســت .بدیهی است میتوان
مبتنــی بر یک نگاه عدالت محور ،برای حد
مشــخص و معقولی از مصرف نرخ سوخت
را رایگان در نظر گرفت و برای بیشتر از آن
نرخ واقعی سوخت را از مشترکین پرمصرف
دریافت کرد .با این نگاه طبع ًا هم در صنعت
برق و هم در بخشهای دیگر میتوان انتظار
اصــاح الگوی مصرف را داشــت .در یک
جمله میتوان گفــت دولت انگیزهای برای
واقعی کردن قیمت برق مشترکین پرمصرف
ندارد .به هر حــال باید بپذیریم دولتها به
طور عموم تحت تأثیر عوامل و انگیزههای
مختلفی هستند که لزوم ًا با نیازهای کشور
همخوانی ندارد .به همین دلیل در اکثریت
کشورها وظیفه تنظیم تعرفه به عهده نهاد
مستقل تنظیمگر اســت که این نهاد را در
کشور متاسفانه نداریم.مسئله تنظیم تعرفه
مشترکین و حل مسئله مربوط به یارانههای
انــرژی مبتنی بر رویکــرد عدالت محور و
ارتقاء بهرهوری انرژی در صنعت برق و نیز
مشترکین ،نیازمند تصمیماتی است که کام ً
ال
مستقل از اهداف و رویکردهای سیاستی و
انتخاباتی و نفع بخشی باشد .دولت به عنوان
یکی از بزرگتریــن مصرفکنندگان انرژی
در اولویــت ارتقای مصرف انرژی قرار دارد.
وضعیت راندمان نیروگاهها و تلفات شــبکه
برق در شــرایط مناسبی نسبت به بسیاری
از کشــورها قرار ندارد .خوب تا زمانی که
خود صنعت برق بخواهد در مورد این موارد
تصمیمگیــری کند نفع بخشــی آن اجازه
نمیدهد که ســازوکارها را طوری طراحی
کند که بهرهوری انرژی در این صنعت ارتقا
پیدا کند .طبع ًا نگاه بخشی آنها دائما متمرکز
بر این خواهد بود که هزینههای ناکارایی را
از طریق افزایش قیمت برق از مشــترکین
دریافت کنیم .به همیــن ترتیب نگاههای
سیاسی سبب میشود که یارانههای انرژی
مشترکین پرمصرف حذف نشود.
وزارت نیــرو در مصوبــهای به طور
ساالنه هزینه برق پرمصرفها را  16درصد
بیش از کم مصرفها افزایش میدهد ،این
راهــکار در فضای سیاســتگذاری انرژی
راهکار صحیحی تلقی میشــود؟ در پاسخ
بایستی گفت :مســئله یارانه انرژی کشور
بســیار جدی تر از ایــن افزایشهای 16
درصدی است .هر چند این اقدامات گامی
رو به جلو هســت ولی روشی که در پیش
گرفتیم روش صحیحی نیســت .باالخره
کشور باید در این زمینه تصمیم جدی بگیرد
تا بحث یارانههای سوخت را برای همیشه
حل کنــد .در این خصوص باید نرخ واقعی
ســوخت را مالک عمل قرار داد و در وهله
اول نیروگاههای و شرکتهای توزیع برق
با واقعی شــدن سوخت به ســمت بهبود
بهــرهوری هدایت شــوند و همزمان برق
تمامی مشترکین پرمصرف را با نرخ سوخت
واقعی حساب کرد.

بین امللل

شنبه  4اردیبهشت ماه 1400
شماره 765
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نگران کننده در صنعت نفت جهان؛

احتمال سقوط قیمت نفت به  ۱۰دالر در سال ۲۰۵۰
و کاهش  ۲۵درصدی ذخایر نفت شرکتهای بزرگ نفتی
در ســه ماه دوم امســال به حدود ۱۱
میلیون و  ۴۰۰هزار بشــکه در روز در
سه ماه چهارم برسد.انتظار میرود تولید
نفت ایاالت متحده در سه ماهه چهارم
سال آینده ،بهطور میانگین به بیش از
 ۱۲میلیون بشــکه در روز و حدود ۱۲
میلیون و  ۱۸۰هزار بشکه در روز برسد.

تهیه و تنظیم :اسماعیل مددی طائمه

احتمــال ســقوط قیمــت نفت به
 ۱۰دالر در ســال  ۲۰۵۰و کاهــش ۲۵
درصدی ذخایر نفت شــرکتهای بزرگ
نفتی از جملــه اخبار نگــران کننده در
صنعت نفت جهان بود.
در ایــن خصــوص ،مؤسســه
وودمکنزی اعالم کرد که ممکن اســت
قیمت نفت در ســال  ۲۰۵۰به  ۱۰دالر
برای هر بشــکه برسد.به گزارش پایگاه
خبری اویل پرایس ،مؤسســه مشــاوره
انرژی وود مکنزی اعــام کرد که اگر
جهان قاطعانه برای دســتیابی به اهداف
آب و هوایی توافقنامــه پاریس ،فرآیند
انتقال انرژی را تسریع کند ،ممکن است
قیمت نفــت خام برنت تا ســال ۲۰۵۰
به  ۱۰دالر برای هر بشــکه برســد.بر
اســاس گزارش این مؤسسه ،اگر جهان
برای کاهــش دو درجه ســانتیگرادی
دمای کره زمین تالش کند ،انقالبی در
صنعت انرژی ایجــاد میکند و تقاضای
نفت ،قدرت تولیدکننــدگان عمده نفت
و قیمت نفت ســقوط خواهــد کرد.وود
مکنزی اظهــار کرد :ســناریوی انتقال
انرژی پرشــتاب ( )2-AETتنها یکی از
ســناریوهای آینده سیســتمهای انرژی
جهانی است و ســناریوی اصلی نیست.
بر اســاس ســناریوی  ،2-AETانتظار
میرود تقاضای جهانــی نفت به مقدار
قابل توجهی کاهش یابد و سبب کاهش
قابــل توجه قیمت نفت شــود .به گفته
وودمکنزی ،ایــن احتمال وجود دارد که
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپک) تا سال  ۲۰۵۰کمی بیش از ۵۰
درصد سهم بازار را داشته باشد ،در حالی
که بهدلیــل افت شــدید تقاضا ،کنترل
کمتری بر بازار خواهد داشت.این مؤسسه
افزود :تولیدکنندگان نفت ارزانقیمت در
خاورمیانه همچنــان تأمینکننده اصلی
نفت در جهان خواهند بــود ،اما ممکن
است قیمت شــاخص برنت به  ۱۰دالر
برای هر بشکه برسد.شرکتهای بزرگ
نفــت بینالمللــی پیش از ایــن اعالم
کردهاند که بیشتر در انرژی کم کربن ،از
جمله هیدروژن ،جذب کربن و تولید برق

افزایش تعداد شرکتهای نفتی
ورشکسته آمریکا

از انرژیهای تجدیدپذیرســرمایهگذاری
خواهند کرد .این در حالی است که بیشتر
آنها بــه جریانهــای نقدینگی حاصل
از نفــت و گاز متکی هســتند تا بتوانند
سرمایه بیشتری را به راهحلهای انرژی
کم کربن اختصاص دهند.
کاهش  ۲۵درصدی ذخایر نفت
شرکتهای بزرگ نفتی

در همیــن حــال ،ذخایــر نفــت
شــرکتهای بــزرگ نفتی جهــان از
ســال  ۲۰۱۵تاکنون  ۲۵درصد کاهش
یافته اســت.به گزارش پایــگاه خبری
اویل پرایس ،شــرکتهای بزرگ نفتی
بینالمللــی در پنج ســال اخیر شــاهد
کاهش  ۲۵درصدی میانگین ذخایر نفت
خام خــود بودهاند که میتواند چالشــی
بــرای تولیــد و درآمد ایــن غولهای
نفتی در ســالهای آینده باشد.براساس
گزارش بانک آمریکایی ســیتی گروپ،
میانگیــن عمر ذخایر نفــت بزرگترین
شرکتهای بینالمللی نفتی جهان  -از
جمله اکسون ،شورون ،کونکو فیلیپس و
تولیدکنندگان بزرگ اروپایی  -در پایان
ســال  ۹ ،۲۰۲۰ســال و  ۶ماه بوده که
در مقایســه با میانگین عمر ذخایر نفت
پیش از ســقوط پیشــین قیمت نفت در
سال  ۲۵ ،۲۰۱۵درصد افت کرده است.
تحلیلگران این بانک در گزارش ساالنه

خود نوشــتند :نمیتوان رابطه بین ذخایر
و سود را نادیده گرفت بنابراین معتقدیم
تجزیه و تحلیل روند ذخایر نفت شاخص
بســیار مهمی برای تعیین سالمت یک
تجارت است.شرکتهای بزرگ نفتی در
تازهترین گزارشهای خود اعالم کردهاند
که بهدلیل سقوط قیمت و تقاضای نفت
در سال  ،۲۰۲۰همه آنها مجبور شدهاند
میلیاردها دالر از ارزش ذخایر نفت خود
بکاهند.
احتمال جنگ قیمتی جدید با افزایش
تولید نفت آمریکا

در همین حال ،مدیرعامل شرکت
نفتی پایونییر نچرال ریسورســز آمریکا
اعالم کرد که احیای تولید نفت آمریکا،
به یک جنــگ قیمتی دوبــاره منجر
میشــود.به گزارش پایگاه خبری اویل
پرایس ،اسکات شــفیلد اعالم کرد که
در صورت احیــای تولید نفت آمریکا و
افزایش عرضه نفت این کشور به مقدار
یک میلیــون بشــکه در روز ،صنعت
نفــت ایاالت متحده بــا جنگ قیمتی
دیگری روبهرو میشود.ائتالف سازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک)
و متحدانــش از جمله روســیه (اوپک
پالس) مارس ســال گذشته میالدی
و پس از ســقوط تقاضا در پی شــیوع
ویروس همهگیر کرونا و رسیدن تولید

نفت خام ایاالت متحده به  ۱۳میلیون
بشــکه در روز و چند هفته پیش از این
همهگیری ،شکسته شد.اسکات شفیلد
گفت :اوپک و روســیه از رشد بیش از
حــد ما ناراحت بودند ،اگــر ما افزایش
(تولید) بیش از حد را آغاز کنیم ،شاهد
جنگ قیمتــی دیگری خواهیم بود.وی
با اشــاره به کاهش مــازاد روزانه یک
میلیون بشــکهای عربســتان در اوایل
ســال جاری میالدی و غافلگیری بازار
اعــام کرد که همچنان معتقد اســت
تولید نفت ایاالت متحده دوباره افزایش
نخواهد یافت ،زیــرا تولیدکنندگان از
عواقــب افزایش تولید آگاه هســتند و
به محدودیــت عرضه ادامــه خواهند
داد.مدیرعامــل ایــن شــرکت بزرگ
تولیدکننده نفت شیل تصریح کرد :اگر
ســال آینده یک میلیون بشکه در روز
به تولیــد بیفزاییم ،به نظر من با جنگ
قیمتی دیگری وارد سال  ۲۰۲۳خواهیم
شد.اداره اطالعات انرژی آمریکا ()IEA
برآورد کرده اســت که تولید نفت خام
این کشــور در سال  ،۲۰۲۲در مقایسه
با میانگین ســه مــاه دوم  ،۲۰۲۱یک
میلیون بشــکه در روز افزایش مییابد.
بر اســاس برآورد اخیر این نهاد ،تولید
نفت این کشــور قرار است از میانگین
 ۱۰میلیون و  ۹۰۰هزار بشــکه در روز

بر اساس این گزارش ،ورشکستگی
شــرکتهای نفتی آمریکا در ســه ماه
نخست  ۲۰۲۱بهشــدت افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبــری اویل پرایس،
یک شــرکت حقوقی اعالم کرد شــمار
تولیدکننــدگان نفت آمریکای شــمالی
که در ســه ماه نخســت  ۲۰۲۱اعالم
ورشکستگی کردهاند به باالترین رقم از
سال  ۲۰۱۶رســیده ،این در حالی است
که رونــد این ورشکســتگیها از زمان
اوج خــود در نیمــه دوم  ۲۰۲۰کندتــر
شــده است.مؤسسه دیدبان ورشکستگی
اویل پچ اعالم کرد در ســه ماه نخست
 ،۲۰۲۱هشــت تولیدکننــده نفت اعالم
ورشکســتگی کردهاند که باالترین رقم
ورشکستگی ســهماه نخســت سال از
 ۲۰۱۶اســت.ایالت تگزاس  ۵۰درصد از
کل ورشکستگیهای ســه ماه نخست
 ۲۰۲۱را به خود اختصاص داده اســت
و چهار شــرکت آن ورشکسته شدهاند.
براساس گزارش شــرکت حقوقی هینز
اند بون ،مجموع بدهــی تولیدکنندگانی
که در ایــن مدت اعالم ورشکســتگی
کردهانــد ،بیش از یک میلیــارد و ۸۰۰
میلیــون دالر بوده اســت.با وجود اینکه
شــمار ورشکســتگیهای اعالمشده در
ســهماه نخســت  ،۲۰۲۱باالترین تعداد
ورشکســتگیهای ســه ماهه نخست
از سال  ۲۰۱۶بوده اســت ،اما این رقم
نسبت به  ۱۸تولیدکنندهای که در سهماه
دوم  ۲۰۲۰ورشکســته شــدهاند و ۱۷
شرکتی که در سهماه سوم  ۲۰۲۰اعالم
ورشکستگی کردند ،پایینتر است.در این
دو دوره ســه ماه قیمت نفت سقوط کرد
و بیشترین فشار بر تولیدکنندگان بدهکار
وارد شد.
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اخبار
افزایش واردات نفت چین از عربستان در مارس
۲۰۲۱

واردات نفت خام چین از عربســتان در ماه مارس نسبت به مدت مشابه

پارسال  ۸.۸درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز ،واردات نفت خام چین از عربســتان در ماه
مارس نسبت به مدت مشابه پارسال  ۸.۸درصد افزایش یافت ،دلیل این مسئله
تقاضای شدید و تأخیر در تخلیه محمولهها بهدلیل ازدحام بنادر بود.واردات نفت
چین از امارات متحده عربی نیز نســبت به پارســال  ۸۶درصد افزایش یافت.
دادههای روز سهشنبه ۳۱ ،فروردینماه اداره گمرک چین نشان داد واردات این
کشــور از عربستان در این ماه  ۷میلیون و  ۸۴۰هزار تن معادل یک میلیون و
 ۸۵۰هزار بشکه در روز بوده است ،در حالی که در ماه فوریه یک میلیون و ۹۴۰
هزار بشــکه در روز بود.عربستان سعودی موقعیت خود را بهعنوان بزرگترین
تأمینکننده نفت خام چین برای هفتمین ماه پیاپی حفظ کرد.واردات نفت خام
چین از روسیه هم در ماه مارس نسبت به مدت مشابه پارسال  ۶درصد افزایش
یافت و به یک میلیون و  ۷۵۰هزار بشکه در روز رسید ،در حالی که این رقم در
ماه فوریه یک میلیون و  ۹۱۰هزار بشکه در روز بود.

افزایش  ۱۸درصدی پاالیش نفت چین
در  ۳ماه ۲۰۲۱

نفت خام فرآوریشده چین در س ه ماه نخست امسال با  ۱۸درصد افزایش
به  ۱۴میلیون و  ۱۷۰هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری پلتس از ســنگاپور ،دادههای اداره ملی آمار چین
نشان داد که نفت خام فرآوریشده این کشور در سه ماه نخست  ۲۰۲۱نسبت
به مدت مشــابه پارسال  ۱۷.۸درصد افزایش یافته و بیشترین افزایش از سال
 ۲۰۱۰را ثبت کرده است.مقدار نفت خام پاالیششده در بازه زمانی یادشده ۱۴
میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه در روز بوده است ،رشد  ۱۸.۳درصدی تولید ناخالص
داخلی این کشور در پی کاهش قیمتها بهدلیل شیوع ویروس کرونا در مدت
مشابه پارسال از دالیل این افزایش بهشمار میآید.کاهش تولید ناخالص داخلی
در سه ماه نخست سال  ۲۰۲۰و در پی آن رشد چشمگیر اقتصادی در سه ماه
نخست  ۲۰۲۱به معنای رشد میانگین  ۵درصدی تولید ناخالص داخلی ساالنه
در مقایسه با سطح تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست  ۲۰۱۹است و این
شرایط از رشد اقتصادی پایدار در این کشور حکایت دارد.چین پس از رشد ۲.۳
درصدی اقتصاد خود در سال گذشته میالدی و رشد اقتصادی  ۶.۵درصدی در
ســهماه چهارم  ،۲۰۲۰هدف رشد اقتصادی خود برای سال  ۲۰۲۱را بیش از ۶
درصد تعیین کرده ،این در حالی است که رشد  ۱۸.۳درصدی اقتصاد در سه ماه
نخست امسال اندکی کمتر از انتظار  ۱۸.۵درصدی اقتصاددانان بود.
در ماه مارس رخ داد؛

پایبندی  ۱۱۳درصدی اوپک پالس به توافق کاهش
تولید نفت

برخی منابع اعالم کردند که پایبندی اوپک پالس به توافق کاهش تولید در

ماه مارس  ۱۱۳درصد بوده است.

به گــزارش خبرگزاری رویترز از لندن ،دو منبع ســازمان کشــورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتالف اوپک پالس) روز سهشنبه (۳۱
فروردینماه) اعالم کردند که پایبندی کشــورهای عضو این ائتالف به توافق
کاهش تولید نفت در ماه مارس نسبت به ماه فوریه تغییری نکرده است.بنا به
گفته این منابع ،مقدار پایبندی کشــورهای عضو و غیر عضو اوپک به توافق
کاهش تولیــد در ماه مارس  ۱۱۳درصد بوده اســت.یکی از این منابع گفت:
پایبندی اعضــای اوپک به توافق کاهش تولید اوپک پــاس در این ماه به
 ۱۲۴درصد رسید ،این در حالی اســت که پایبندی کشورهای غیراوپک تنها
 ۹۳درصد بود.

وزنه سنگین کرونا و کاهش پاالیش نفت هند به
بازار نفت

قیمت شــاخص نفت خام برنت ســاعت  ۵و  ۲۷دقیقه امروز چهارشنبه

مدیرعامـل ویتـول معتقـد اسـت
تقاضـای نفـت خـام بهسـرعت احیـا
میشـو د .
بـه گـزارش خبرگـزاری بلومبـرگ،
راسـل هـاردی ،مدیرعامـل بزرگتریـن
معاملهگـر مسـتقل نفت جهان معتقد اسـت
تقاضـای نفـت امسـال و سـال آینـده بـا
رهایـی جهـان از بحران ویـروس کرونا احیا

تقاضای نفت بهسرعت احیا میشود

میشـود .وی در مصاحبـهای اظهـار کـرد:
تقاضـای نفـت تـا پایـان سـال  ۷ ،۲۰۲۲تا
 ۸میلیـون بشـکه در روز افزایـش مییابـد
و تولیدکننـدگان بـرای تأمیـن ایـن افزایش
تقاضـا تلاش خواهنـد کرد.مدیرعامـل
ویتـول گفت :بـرای عبـور از  ۲۰۲۲به همه
توانمـان نیاز خواهیم داشـت.هاردی تصریح
کـرد :معتقـدم  ۷۰تـا  ۷۵دالر بـرای هـر

بشـکه رقـم معقولـی بـرای قیمـت نفت در
سـه ماه سـوم سـال خواهـد بـود.وی افزود:
تقاضـای جهانـی نفـت حـدود  ۳میلیـون و
 ۵۰۰هـزار بشـکه در روز کمتر از سـطح آن
پیـش از شـیوع همهگیـری ویـروس کرونـا
باقـی مانده اسـت .با ادامـه واکسیناسـیون،
رفـع قرنطینههـا و ازسـرگیری سـفرهای
تفریحـی و تجـاری ،مصـرف نیـز تـا پایـان

امسـال احیـا میشـود.مدیرعامل ویتـول
گفـت :بیـش از نیـم میلیـارد بشـکه نفـت
مـازادی کـه در واکنـش به سـقوط بـازار در
سـال  ۲۰۲۰ایجاد شـده بود تاکنون مصرف
شـده اسـت .برداشـت از ذخیرهسـازیهای
مـازاد تـا پایـان سـه ماه سـوم امسـال حتی
با وجـود افزایش تولید سـازمان کشـورهای
صادرکننـده نفـت (اوپـک) ،ادامـه مییابـد.

(یکم اردیبهشتماه) با  ۵۲سنت کاهش به  ۶۶دالر و  ۵سنت و قیمت شاخص
دبلیوتیآی آمریکا با  ۵۶ســنت کاهش به  ۶۲دالر و  ۱۱ســنت برای هر بشکه
رسید.

هماکنـون حـدود  ۲میلیون بشـکه در روز از
ذخیرهسـازیهای نفت برداشـت میشـود و
ایـن رونـد در ماههـای ژوئن ،ژوئیـه و اوت
ادامـه خواهد داشـت.هاردی گفـت :اوپک و
متحدانـش (اوپـک پلاس) حتـی بـا وجود
عرضـه روزانـه یـک میلیـون و  ۵۰۰هـزار
بشـکه نفـت ایـران بایـد تولیدشـان را برای
تأمیـن ایـن افزایـش تقاضـا بیشـتر کنند.

ازسرگیری اجرای طرحهای افزایش ظرفیت تولید آرامکو
شرکت سعودی آرامکو بهمنظور افزایش ظرفیت تولید
نفت خام ،پروژههای توسعهای را ازسر گرفت.

بــه گزارش پایــگاه خبری اویل پرایــس ،یک منبع
مطلع از قراردادهای شــرکت سعودی آرامکو اعالم کرد که
بزرگترین شــرکت نفتی و صادرکننده نفت جهان توسعه
پروژههای فراســاحلی بزرگ خود را ازسر گرفته است.این
پروژهها تا ســال  ،۲۰۲۴یک میلیون و  ۱۵۰هزار بشکه در
روز به ظرفیت تولید نفت خام عربســتان میافزاید.آرامکو
پس از ســقوط قیمتها و تقاضای نفت در ســال ،۲۰۲۰
دکلهای حفاری دریایی را غیرفعال کرد و آغاز چند پروژه
توسعهای را به تأخیر انداخت.این منبع افزود :سعودی آرامکو
اکنون فعالیت پروژههای بهتعویقافتاده را ازســر میگیرد،

این شــرکت بزرگ نفتی مناقصههایی برای توسعه میدان
نفتی فراســاحلی زولوف با ظرفیت  ۸۲۵هزار بشکه در روز
صادر کرده اســت تا ظرفیت تولید آن  ۶۰۰هزار بشکه در
روز افزایش یابد.این پروژه توسعهای که ابتدا قرار بود سال
 ۲۰۲۳آغاز شــود ،چند ماه به تأخیر افتاده اســت و انتظار
میرود اواخر ســال  ۲۰۲۳یا اوایل سال  ۲۰۲۴فعالیت خود
را آغاز کند.توســعه دو میدان نفتــی دریایی مرجان و ب ِری
هم اواخر مارس آغاز شــده است .قرار است تا سال ۲۰۲۳
ظرفیت میــدان نفتی مرجان با ظرفیــت کنونی ۴۰۰هزار
بشکه در روز ۳۰۰ ،هزار بشکه در روز افزایش یابد و ظرفیت
میدان ب ِــری نیز که هماکنون ظرفیتــی معادل  ۳۰۰هزار
بشکه در روز دارد ۲۵۰ ،هزار بشکه در روز افزایش مییابد.

به گزارش دانش نفت به نقل از خبرگزاری رویترز ،قیمت نهایی شاخص
نفت خام برنت روز سهشــنبه ( ۳۱فروردینماه) ۶۶ ،دالر و  ۵۷سنت و قیمت
شــاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۶۲دالر و  ۶۷ســنت بود.قیمت نفت امروز برای
دومین روز پیاپی در پی افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در هند و به دنبال
آن نگرانی از کاهش تقاضای ســوخت در سومین کشور واردکننده بزرگ نفت
جهان ،کاهش یافت.الچالن شــاو ،رئیس تحقیقات کاالی بانک ملی استرالیا
در این باره گفت :شــاهد کاهش پاالیش نفت در هند ،بهدلیل کاهش تقاضا با
گســترش قرنطینهها هستیم ،این مسئله به وضوح بر بازار و شرایط روانی آن
سنگینی میکند.

 ۱۰۰پروژه صنعت نفت نیجریه تا  ۲۰۲۵تکمیل
میشود

نیجریــه در نظر دارد تا ســال  ۲۰۲۵میالدی  ۱۰۰پــروژه نفتی ،گازی،

پاالیشی و پتروشیمی را اجرا و تکمیل کند.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس ،مؤسسه تجزیه و تحلیل دادههای
گلوبال دیتا در گزارش جدید خود اعالم کرد نیجریه حدود  ۱۰۰پروژه نفت و گاز
را تا سال  ۲۰۲۵اجرایی میکند ،این رقم معادل  ۲۳درصد از مجموع پروژههای
صنعت نفت و گاز قاره آفریقا در پنج سال آینده است.بر اساس برآورد گلوبال
دیتا ،پروژههای پتروشــیمی با  ۲۸پروژه بیشترین تعداد این پروژهها را تا سال
 ،۲۰۲۵به خود اختصاص میدهند ،بخش باالدســتی نفت و گاز با  ۲۵پروژه،
بخش پاالیشــگاهی با  ۲۴پروژه و بخش میاندستی با  ۲۳پروژه به ترتیب در
ردههای بعدی قرار دارند.در این میان پروژههای بخش پاالیش نیجریه اهمیت
دوچندانی دارند زیرا هدف بزرگترین اقتصاد آفریقا ،کاهش وابستگی به واردات
سوخت ،اصالح پاالیشگاههای قدیمی و ساخت پاالیشگاههای جدید است.از
میان این پروژهها ،پروژه پاالیشگاه «الگوس یک» با ظرفیت پاالیش روزانه
 ۶۵۰بشکه نفت پروژهای کلیدی است که انتظار میرود در سال  ۲۰۲۲فعالیت
خود را آغاز کند و به بزرگترین پاالیشگاه نفت در آفریقا تبدیل شود.
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اخبار نفت مرکزی
اعالم عملکرد نفت مناطق مرکزی
در حوزه اچاسیی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال  ۹۹موفق به ثبت بیش از ۲۴
میلیون نفرساعت کار بدون حادثه منجر به فوت و همچنین برگزاری حدود ۳۹
هزار نفرساعت دوره آموزشی در زمینه اچاسیی شده است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
علیرضا قاســمینژاد ،رئیس بهداشت ،ایمنی و محیط زیست و مدیر بحران
این شــرکت گفت :پارسال و همسو با شعار اول ایمنی بعد کار ،خوشبختانه
بیش از  ۲۴میلیون نفرســاعت کار بدون حادثه منجر به فوت در واحدهای
ستادی و عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران محقق شد.وی افزود:
همسو با سیاســتهای کالن وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ،مبنی
بر توجه ویژه به اصول بهداشــت ،ایمنی و محیطزیست و تأکید بر برگزاری
دورههای آموزشــی در حوزه اچاسئی در ســال  ،۹۹این شرکت توانست با
رعایت دستورعملهای بهداشــتی مقابله با ویروس کرونا ۳۸ ،هزار و ۷۰۹
نفرساعت آموزش به کارکنان را برگزار کند.رئیس بهداشت ،ایمنی و محیط
زیســت و مدیر بحران شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد :این
آموزشها همســو با خطمشی ســازمان و ارتقای سطح فرهنگ اچاسئی
در حوزههای آشــنایی ،پیشــگیری و خود مراقبتی از بیماری کرونا ،ارتقای
سطح دانش آتشنشانان ،سالمت کارکنان ،ایمنی تأسیسات و فرآیند ،حفظ
محیطزیست و مدیریت بحران در شــرایط اضطراری در واحدهای ستادی
و عملیاتی و با نظارت مستقیم کارشناســان واحد اچاسئی در ستاد تهران
و شــرکتهای تابع برگزار شد.قاســمینژاد تالش جدی و اثربخش برای
پیشــگیری و مهار ویروس کرونا ،اجرای الگوی نوین ســاماندهی مشاغل
آتشنشانی ،تهیه بانک اسناد و مدارک مهندسی اچاسئی مناطق عملیاتی،
توســعه نرمافزار اچاسئی برای کاهش ضریب حوادث و همکاری با مراکز
علمی دانشــگاهی را از مهمترین برنامههای تدوینشــده امسال بهداشت،
ایمنی و محیطزیست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برشمرد.

قدردانی ارتش از خدمات نفت و گاز غرب

فرمانده نظامی و ارشد آجا در غرب کشور از خدمات شرکت بهرهبرداری

نفت و گاز غــرب به ارتش جمهوری اســامی ایران در راســتای عمل به
مســئولیتهای اجتماعی قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری بین ارتش و
شرکت نفت شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
امیر ســرتیپ فرهاد آریانفر ،فرمانده نظامی و ارشــد آجا در غرب کشور ،در
دیدار با علی رضایی ،مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز غرب و
هیئت همراه ،به حضور تیپ  ۴۰سراب اردبیل در منطقه عملیاتی نفتشهر
و همجواری آنها با تأسیسات نفت و گاز در این منطقه اشاره و از حمایتها
و پشتیبانیهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب در حوزههای مختلف
بهداشتی ،درمانی و خدماتی قدردانی کرد.وی گفت :هماهنگی دستگاههای
اجرایی با نیروهای نظامی زمینه خدمترســانی بیشتر آنها و امنیت پایدار را
فراهم کند.مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب نیز در این دیدار
ضمــن تبریک روز ارتش ،حضور یگانهایــی از ارتش در مناطق عملیاتی
بهویژه در منطقه عملیاتی نفتشــهر و ارتبــاط تنگاتنگ و همکاری آنها با
همکاران این منطقه عملیاتی گفت :بیشک جهاد اقتصادی و پشتیبانیها و
مانعزداییها که با رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری در رأس برنامهها
و سرلوحه کارها قرار گرفته ،مستلزم امنیت اقتصادی در حوزه تولید در همه
زمینهها و از جمله نفت و گاز است و اساس امنیت تولید نیز مرهون مجاهدت
نیروهای مسلح است که شهامت و جســارت تعدی و تجاوز به کشور را از
دشــمنان گرفتهاند و محیطی پایدار و باثبات برای فعالیت و جهاد اقتصادی
را فراهم آورده و اینک بر ماست تا ضمن پاسداشت خون شهدا و مجاهدت
جانبازان و ایثارگران در راه حفظ دســتاوردهای آنان و اســتفاده از شرایط
بهوجود آمده برای جهاد اقتصادی همت گماریم.رضایی ابراز امیدواری کرد
با حمایتهای نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق عملیاتی زمینه تولید پایدار
نفت و گاز در غرب کشور محقق شود.

توسعه تجهیز کاربردی در نفت و گاز
زاگرس جنوبی

دستگاه برش ســرد ( )COLD CUTTERبا قابلیت برش لولههای  ۲۴تا
 ۴۸اینچ با استفاده از سوی متخصصان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی در منطقه عملیاتی نار و کنگان توسعه یافت.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
جابــر چرومیزاده ،رئیس منطقه عملیاتی نار و کنگان گفت :با توجه به نیاز
ضروری به این تجهیز ،پروژه مهندســی معکوس توسعه و ساخت دستگاه
برش سرد با برند خارجی در دستور کار متخصصان اداره تعمیرات این منطقه
عملیاتی قرار گرفت و قابلیت این دســتگاه برای برش لولهها از ۳۶تا  ۴۸به
 ۲۴تا  ۴۸اینچ توســعه یافت.وی افزود :برای اجرای این پروژه ابتدا فرآیند
تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد دســتگاه ،طراحی و الگوسازی آن با استفاده
از نرمافزار مربوطه انجام شد و سپس محاسبات مهندسی و ساخت قطعات
مورد نیاز از ســوی متخصصان منطقه نار و کنگان به سرانجام رسید.رئیس
منطقه عملیاتی نار و کنگان با اشاره به اینکه خطوط لوله موجود در منطقه
عملیاتی نار و کنگان در اندازههای  ۸تا  ۴۸اینچ اســت ،گفت :این دستگاه
تــا پیش از اعمال تغییرات جدید ،قابلیت برشــکاری خطوط لوله  ۳۶تا ۴۸
اینچ را داشــت و برشکاری ایمن برای سایزهای زیر  ۳۶اینچ ،نیازمند تأمین
دستگاه جدید بود.چرومیزاده ادامه داد :بر اساس برآوردهای انجامشده تأمین
یک دســتگاه جدید با دامنه دربرگیری خطوط لوله  ۲۴تا  ۳۶اینچ حدود ۷۰
هزار دالر هزینه داشت بنابراین با ابتکار متخصصان این منطقه عملیاتی و
اســتفاده از امکانات داخلی ،دستگاه موجود با اضافه کردن برخی تجهیزات
جدید توسعه یافت و اکنون امکان برش سرد برای خطوط لوله از سایز  ۲۴تا
 ۴۸اینچ را دارد.وی با اشاره به اینکه توسعه این دستگاه با تجهیزات و اقالم
موجود و بدون هزینه ریالی جدید انجام شده است ،اظهار کرد :با اجرای این
طرح پیشــنهادی افزون بر رفع نیاز عملیاتــی ،از خروج  ۷۰هزار دالر ارز از
کشــور جلوگیری شده و  ۱۷میلیارد ریال صرفهجویی به همراه داشته است.
رئیس منطقه عملیاتی نار و کنگان یادآور شد :کارکنان این منطقه عملیاتی
پیــش از این نیز در دیگر بخشها اقدام به ابداع و ســاخت بعضی دیگر از
تجهیزات مورد نیاز با استفاده از مهندسی معکوس کردند.
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تحریمشکنیایرانبااحداثپاالیشگاهستارهخلیجفارس
سیداحسان حسینی
کارشناس انرژی

با احداث پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس،
تحریم نفتی در فروش میعانات گازی بیاثر شــد
و ما توانســتیم با صادرات بنزین درآمد  3میلیارد
دالری به دست آوریم که تقریبا معادل کل درآمد
حاصل از خامفروشــی نفت در سال گذشته بود.
هدفگیری تحریمها بر نقاط ضعف اقتصاد کشور
تنظیم شده است .یعنی آمریکا بررسی میکند که
مثــا در حوزه نفت و انــرژی نقطه ضعف ایران
چیســت و درمییابد که یکی از این نقاط ضعف
مربوط به خامفروشی نفت است .بعد از شناسایی
این نقطه ضعف آمریکا دقیقا متناسب با آن تحریم
نفتی را اعمال میکند و دقیقا روی نقطه ضعف ما
در حوزه نفت و انرژی که خامفروشــی نفت است
دست میگذارد و ما را تحریم میکند تا به اقتصاد
کشور و معیشت مردم آسیب برساند .به بیان دیگر
تحریــم آمریکا ،یک نقطه ضعف
ما به ازای هر
ِ
در اقتصاد کشــور وجود دارد و ما اگر میخواهیم
تحریم نفتــی را بیاثر کنیم و ســاح تحریمی
آمریــکا را از کارکرد بیندازیم ،باید فکری به حال
برطرف کردن این نقطه ضعف کنیم .راهکار ایران
برای بیاثر کردن تحریمهای نفتی این است که
تا میتواند از خامفروشــی نفت فاصله گرفته و به
ســمت احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه و تولید
و صادرات فرآوردههای نفتی حرکت کند تا بدین
صورت با حل نقطه ضعف ناشــی از خامفروشی
اساســا تحریمهای اعمال شــده بر فروش نفت
ایران را از کارکرد بیندازد.
در تحریمها صادرات نفت به صفر نرسید ولی
صادرات فرآوردههای نفتی در اوج بود

به طور کلی در شــرایط تحریمی صادرات
فرآوردههای نفتی که ارزش افزوده باالتری دارند
بســیار راحتتر از خامفروشی نفت است و آمریکا
هــر کاری هم کند نمیتواند در مســیر صادرات
فرآوردههای نفتــی ایران خلــل وارد کند چون
ابزارهای شناسایی و رهگیری آمریکا در این حوزه
از کارکرد افتادهاند .دلیل اینکه تحریمهای نفتی
بر صادرات فرآوردههای نفتی ایران بیاثر اســت،
ولی نفت مــا را میتواند تحریــم کند به تفاوت
بازار فرآوردههای نفتی و بــازار نفت برمیگردد.
در بازار فرآوردههای نفتــی ما محمولههای خود
را در یک شبکه مویرگی به فروش میرسانیم که
قابل شناسایی نیستند .در سال گذشته وزارت نفت
اعالم میکرد با وجــود تحریمهای آمریکا اجازه
نداده اســت که صادرات نفت به صفر برسد ولی
در همان برهه زمانی صادرات فرآوردههای نفتی
ما در اوج خودش بوده اســت .مقایســه عملکرد
وزارت نفــت در فروش نفت و فرآورده در ســال
گذشته به خوبی گویای این است که فرآوردههای
نفتی برخالف نفت خام قابل تحریم نیســتند .در
ســال گذشته با وجود اینکه تمرکز همه مسئولین
دولتی بر فروش نفت بوده اســت و همه تحوالت
رســانهای پیرامون این موضوع تعریف شده است
کل فــروش نفت ایران حدود  4میلیارد دالر بوده
اســت که این آمار از اظهــارات آقای جهانگیری
محاسبه شــده است .اما در همان سال طبق آمار
گمــرک میزان صادرات بنزین مازاد کشــور تنها
 3میلیــارد دالر بوده اســت یعنــی تقریبا معادل
درآمدهای نفتی مــا از صادرات بنزین درآمدزایی
کردیم ولی کســی به فروش قابل توجه بنزین در
اوج تحریمهــای نفتی و بیاثر کردن تحریمها با
صادرات بنزین توجهی نکرده است.

درآمدزایــی یک میلیارد دالری بنزین در یک روز و

 4میلیارد دالری نفت در یک سال

توجه داشــته باشید که بنزین تنها یکی از 5
فرآورده اصلی تولیدی از پاالیشگاهها است و تازه
همین فرآورده هم حــدود  80-70درصد آن در
داخل کشور مصرف میشود و تنها  30-20درصد
از کل بنزین تولیــدی که مازاد باقی مانده بود را
ما به راحتی صادر کردیــم و تقریبا معادل درآمد
نفتی درآمدزایی ایجاد کردیم .درباره تحریمگریز
بودن صــادرات فرآوردههای نفتی یک آمار دیگر
هم موجود است .در سال گذشته تنها در یک روز
از معامالت بورس انرژی ما توانســتیم به میزان
یک میلیارد دالر بنزین صادر کنیم درحالیکه کل
صادرات نفت خام ایران در یک ســال  4میلیارد
دالر بود .یعنی شما مقایسه کنید در یک روز یک
میلیارد دالر بنزین فروختیم و در یک ســال فقط
 4میلیــارد دالر نفت .میبینید کــه اعداد و ارقام
به روشــنی بیان میکند کــه فرآوردههای نفتی
تحریمگریز هســتند .اگــر وزارت نفت به جای
اینکه ســالیان طوالنی بر خامفروشی نفت تمرکز
کند برای احداث پاالیشگاهها و پتروپاالیشگاهها
برنامهریزی میکرد االن ما میتوانســتیم مقدار
بیشــتری فرآوردههــای نفتی را صــادر کنیم و
درآمدزایی خود را افزایش داده و تحریم را بیاثر
کنیم.
صادرات بنزین ایران میتواند به  6میلیارد دالر
افزایش یابد

ضمنــا درآمــد  3میلیــارد دالری ایران از
صادرات بنزین در بازار متالطم نفت به دست آمده

است .یعنی در سال گذشته دلیل شیوع کرونا بازار
نفت بهم ریخت و ما در برهههای زمانی شــاهد
بودیم که به صــورت غیرطبیعی قیمت صادراتی
بنزیــن از قیمت نفت هم پایینتــر آمده بود .اگر
این تالطمات بازار نفت وجود نداشت و بازار ثبات
داشــت درآمد صادرات بنزین ما میتوانســت تا
دو برابــر این مقدار نیز افزایــش یابد .تازه بنزین
فقط یکی از  5فرآورده اصلی پاالیشگاههاســت
که معادل خامفروشی نفت برای ما درآمدزایی به
همراه داشــته است .اگر ما ارزش صادرات مابقی
فرآوردههای را هم حســاب کنیم این رقم بیشتر
خواهد شــد ،زیرا بازار فرآوردههای نفتی دیگر از
جملــه بازار گازوئیل ایران نســبت به بازار بنزین
وضع بهتری دارد.
احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تهدیدِ
تحریم نفتی را به فرصتی برای ایران تبدیل کرد

ممکن است این ســوال پیش بیاید که هر
چند صادرات فرآورده نســبت به خامفروشی بهتر
است اما آیا تاکنون ایران تجربه موفقی در بیاثر
کردن تحریمهای نفتی با ســاخت پاالیشــگاه
داشته اســت؟ جواب این پرسش مثبت است .بله
تجربه احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یکی
از اقدامات ایران بــرای بیاثر کردن تحریمهای
نفتی بود .احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از
سه جهت تهدی ِد تحریم نفتی را به فرصتی برای
ایــران تبدیل کرد .اگر این پاالیشــگاه را احداث
نمیکردیم روزانه  400هزار بشکه میعانات گازی
روی دستمان میماند ،زیرا به دلیل تحریمهای
نفتی امکان صــادرات میعانات بــه صورت خام
وجود نداشــت و از طرفی خریدار عمده میعانات
گازی ایران ،کرهجنوبی اســت کــه به راحتی از
تحریمهای آمریــکا پیروی میکرد .ولی با احداث
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای این  400هزار
بشــکه میعانات گازی در روز چارهاندیشی شد و
با مصرف این مقدار در پاالیشــگاه ما توانســتیم
فرآوردههای نفتــی تولید کــرده و آنها را صادر
کنیم و درآمدزایی کالنی را برای کشور به ارمغان
بیاوریم .یعنــی حرکت از خامفروشــی میعانات

گازی به سمت احداث پاالیشــگاه باعث شد در
شــرایط تحریمی به راحتی فرآورده صادر شده و
تحریم بیاثر شود.

درآمــد  3میلیــارد دالری بنزین را مدیون احداث

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هستیم

اشــاره کردم که سال گذشته  3میلیارد دالر
از طریق صادرات بنزین درآمدزایی داشتیم ،جالب
اســت بدانید که تمامی این درآمد صادرات بنزین
را مدیون احداث این پاالیشــگاه هســتیم .تولید
بنزین پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس روزانه 40
میلیون لیتر اســت .اگر شــما این میزان تولید را
در تعداد روزهای ســال  365ضرب کنید .سپس
عدد به دســت امــده را در میانگین قیمت بنزین
در ســال گذشــته یعنی  290دالر بر تن ضرب
میکنیــد درمییابید که ارزش تولیــدات بنزین
این پاالیشــگاه  3میلیارد دالر بوده اســت.یعنی
احداث این پاالیشگاه باعث شده که ظرفیت مازاد
بنزین ایجاد شــود که بتوانیم آن را صادر کرده و
درآمدزایی کنیم .اگر این پاالیشگاه احداث نمیشد
درآمد  3میلیارد دالری صادرات بنزین هم وجود
نداشــت .پس با احداث این پاالیشگاه ما تهدید
ناشــی از تحریمهای نفتی در فــروش میعانات
گازی را بــه فرصت صادرات فرآوردههای نفتی و
درآمدزایی  3میلیارد دالری تبدیل کردیم .از جمله
دیگر خدمات احداث این پاالیشگاه نیز میتوان به
تامین سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور
و تامیــن گاز مصرفی مردم از طریق جلوگیری از
انبارش میعانات گازی و بستن چاههای گاز کشور
اشاره کرد.

پاکسازی  ۳هزار هکتار اراضی در پروژه لرزهنگاری دانان
رئیس حراســت شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران در تشــریح عملکرد ســال
 ۹۹مجموعه خود ،از پاکســازی حدود سه
هزار هکتار از اراضی آلوده به مین در پروژه
لرزهنگاری دانان خبر داد.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،حسین
نیکیاکبری درباره فعالیتهای انجامشده
از سوی اداره حراست این شرکت در سال
 ۹۹گفت ۳۱ :هــزار نقطه عمقی ۲ ،هزار
و  ۴۷۰کیلومتــر خط گیرنده و حدود یک
هزار و  ۴۰۰کیلومتر جاده دسترسی اراضی
آلوده به مین باقیمانده از دوران هشــت

ســال دفاع مقدس در پروژه لرزهنگاری
منطقه عملیاتی دانان پاکسازی شد.وی
دربــاره عملکــرد حراســت در دوران
فراگیری ویروس کرونــا تصریح کرد :از
زمان شــیوع ویروس کرونا تاکنون ،این
حراست با نظارت دقیق بر تردد کارکنان
و دیگر مراجعان و اجــرای پروتکلهای
بهداشــتی بهعنوان نوک پیکان مقابله با
همهگیری ویــروس در کنار دیگر ادارات
متولی ســامت همکاران ،تالش داشته
میزان ابتال و فوت ناشــی از این بیماری
در میــان بیش از  ۱۰هزار نفر از کارکنان
را به حداقل ممکن برساند.رئیس حراست

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،درباره
بعضــی فعالیتهای شــاخص حراســت
این شــرکت در ســال  ۱۳۹۹اظهار کرد:
برقراری بســتر ارتباطی حراست شرکت
ملی نفت ایران و ایجاد دسترســی برای
تغذیه اطالعات پرسنلی شاغالن حراست
در ســامانه جامع امور اداری و پشتیبانی
در حراســتهای زیرمجموعــه ،اتصال
اولیه حراست شــرکت بهرهبرداری نفت
و گاز غرب به شــبکه اختصاصی حراست
شرکت ملی نفت ایران ،بهروزرسانی بانک
اطالعاتی کارکنان شــرکت نفت مناطق
مرکــزی ایــران ،اجرای قانــون ارتقای

سالمت اداری ،اهتمام در بررسی مناقصات
برگزارشده در ســتاد و شرکتهای تابع،
رعایــت حقوق کارکنــان و عدم ورود به
حریم شــخصی افراد و بهکارگیری خرد
جمعی و کار گروهی ،بخشــی از عملکرد
اداره حراست در سال  ۹۹است ،همچنین
با توجه به اینکه حوزه عملیاتی شــرکت
بهرهبرداری نفت و گاز غرب ،بیشــتر در
مناطــق مــرزی قــرار دارد ،تمهیدات و
آمادگــی الزم بهمنظور ارتقــای مباحث
ی شــده است.نیکیاکبری
امنیتی پیشبین 
گفت :برنامههای اداره حراســت شرکت
نفــت مناطق مرکــزی ایران در ســال

 ۱۴۰۰ضمن حفــظ و صیانت از کارکنان
و تأسیســات نفت و گاز ،شــامل مواردی
همچون پیگیری ارتقای پایه ســمتهای
ســازمانی حراســت ،ایجاد و راهاندازی
بسترهای الکترونیک و شبکه اختصاصی
امن برای ســهولت در برقراری ارتباط با
شــرکتهای تابع ،پایش تصویری اماکن
و تأسیسات زیر پوشش ،راهاندازی سامانه
شناســایی و کنترل ســامت کارکنان و
مراجعان در مبادی ورودی شرکت و نصب
و راهاندازی نرمافزار کنترل ورود و خروج
کاال بهصورت سیســتمی در حراستهای
تابع است.

