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مديرعامل شرکت ملی نفت ايران اعالم کرد:

پيگيری روش های نوين جذب سرمايه 
در پروژه های نفت و گاز

با توجه به رويکرد وزير صمت در نشست خبری پانزدهمين کنفرانس 
توسعه منابع انسانی عنوان شد:

از مديران منابع انسانی فعال و حاميان رونق 
توليد قدردانی خواهد شد

شماره 694

 دانش نفت علل بي رونقي بازار جهاني نفت را بررسي مي كند؛ 

آچمز!
شرکت های عملیات اکتشاف نفت و تنکو در شناسایی ظرفیت های جدید اکتشافی پیشقدم شدند؛

ارزش عایدی میدان ارم؛
 ۴۰ میلیارد دالر

با هدف شناسایی ظرفیت های جدید اکتشافی؛ قرارداد ۲ پروژه لرزه نگاری با شرکت های ایرانی امضا شد

اعالم آمادگی شرکت های ایرانی برای کار در ساختارهای اکتشافی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات تکلیفی اکتشاف نفت و گاز تحقق یافت
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ونزوئال در حال آماده سازی واگذاری 
کنترل شرکت نفتی دولتی PDVSA به 

»روس نفت« روسیه؛

کنترل بزرگترین 
ذخایر نفتی جهان 

به دست روسیه 
می افتد؟

مقایسه قیمت 
بنزین ایران با 

کشورهای همسایه
در حال حاضر بنزین در کشــورهای همســایه 
ایــران با چند برابر نرخ بنزین ایــران خرید و فروش 

می شود... 

چگونه درآمد 
فروش نفت

 با صادرات گازوئیل 
جبران می شود؟

15

13

14

بازار نفت بــرای تولیدکنندگانش خوب  وضع 
نیســت، گویی خاک مرده بر آن پاشــیده اند. نفت 
حتی زور ندارد خود را از 60 دالر بکند، چه برسد به 
اینکه ما تصور کنیم عدد طالی سیاه سه رقمی شود. 
هر چــه از این بازار می شــنویم، ابتدا افزایش 
مقطعــی و پــس از آن کاهــش و ورود دوباره به 
کانال 50 دالری اســت. علت این بــی رونقی نیز 
در چند مولفه خالصه می شــود؛ افزایش تولید نفت 
آمریکا، رشــد ذخایــر نفت ایاالت متحــده آمریکا 
و جنــگ تجاری چین و آمریکا. بلــه، در بازار نفت 
این آمریکاســت که یکه تازی می کند. حتی اتحاد 
دائمی روسیه و سعودی به عنوان دو ابر قدرت نفتی 
نیز نتوانسته تحرکی جدی به نفت بدهد، یعنی اینکه 
روس ها و سعودی ها در مدیریت بازار نفت »آچمز« 
آمریکا شــده اند. در همین حــال، جدید ترین آمار 
موسسه امریکن پترولیوم نشان می دهد، ذخایر نفت 
خام آمریکا در هفته منتهــی به ۱۱ اکتبر به میزان 
۱0.5 میلیون بشــکه رشد کرده و به ۴۳۲.5 میلیون 

بشکه رسیده است. این در حالی است که تحلیلگران 
برآورده کرده بودند که ذخایر نفت آمریکا حدود ۲.۸ 
میلیون بشــکه افزایش پیدا کند اما آمار موسســه 
امریکــن پترولیوم بیانگر بزرگتریــن افزایش ذخایر 
نفت آمریــکا از فوریه ســال ۲0۱۷ خواهد بود. در 
چنین شــرایطی اشاره کالن داده های بازار نفت تنها 
به یک موضوع تاکید می کند؛ لزوم تشــدید کاهش 
تولید اوپک و غیراوپک برای مقابله با کاهش شدید 
قیمت نفت. بله! آمریکای ترامپ همه بازیگران نفت 
را به ســخره و چالش کشیده اســت. همه اوپک و 
همــه غیر اوپک باید متحد شــوند تا جلوی حریف 
طلبــی آمریکا را در بازار نفت بگیرند. بی تردید بازار 
نفت هیچگاه چنین شرایطی را به خود ندیده است. 
بر این اســاس، نتیجه گیــری گریزناپذیر تازه ترین 
گزارش های ماهانه ســه نهاد بزرگ پیش بینی کننده 
مسائل نفتی این است که اوپک و متحدانش باید در 
نشست ماه دسامبر امسال، کاهش تولید نفت خود را 
مشروح در صفحه2 تشدید کنند.   
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

جداكردن بودجه جاری كشور از نفت نیازمند جراحی دقیق است
رئیــس جمهــوری ضمــن تاکید 
بــر لزوم جداســازی بودجه جــاری از 
درآمدهای نفتی، گفت: جدا کردن این دو 
قلو، نیازمند جراحی دقیقی است به نحوی 
که هر دو زنده بمانند و جراحی به خوبی 
پیش رود، ما مصمم هســتیم این اصالح 

را انجام دهیم.
به گزارش دانــش نفت به نقل از 
ریاست جمهوری،  رسانی  اطالع  پایگاه 
دکتر حســن روحانی بعــداز ظهر روز 
مهرمــاه ضمــن طرح   ۲۲ دوشــنبه، 
مهمترین مســائل کشــور و تشریح و 
تبیین مواضع جمهوری اســالمی ایران 
 درباره مسائل منطقه ای و بین المللی در 
نمایندگان رسانه های  با  نشستی خبری 
داخلی و خارجی در پاســخ به پرسشی 
دربــاره برنامه هــا و راهکارهای دولت 
بــرای جراحی بزرگ اقتصادی و تدوین 
بودجه ســال ۹۹ با هدف کاستن از اتکا 
بــه درآمدهای نفتی، اظهار کرد: در این 
زمینه مســئله بودجه سال ۹۸ هم مهم 
اســت که از این چند ماه چگونه عبور 
کنیم البته همه شــاخص ها تــا امروز 
مثبت است، اما درباره بودجه، مشکالت 
و گرفتاری هایــی وجــود دارد که باید 
ارقــام و منابع بودجه را تأمین کنیم.وی 
بــا تاکید بر اینکه بودجه جاری کشــور 
باید از درآمد نفتی جدا شود، گفت: جدا 
کردن این دو قلو، نیازمند جراحی دقیقی 
اســت به نحوی که هر دو زنده بمانند 
و جراحی به خوبــی پیش رود. این کار 
در حال انجام اســت البته آغاز سختی 
است زیرا کشوری که روی بودجه نفت 
تکیه داشته اســت و بخواهد یک دفعه 
تکیــه اش را از درآمد نفــت بردارد و بر 
مبنای مالیات، اوراق یا فروش ســهام 
اقــدام کند، کار ســختی پیش رو دارد، 
اما مصمم هســتیم که ایــن اصالح را 
یادآور شــد:  روحانی  دهیم.دکتر  انجام 
دولــت برای صــادرات و تولید اهمیت 

بســیار زیادی قائل است، اگر صادرات 
غیرنفتــی افزایش یابــد، درآمد ارزی و 
ریالی تحت تأثیر آن خواهد بود بنابراین 
همه برنامه ریزی ها بر این مبناســت که 
بودجه ســال ۹۹، بر درآمــد نفت تکیه 
نداشــته باشــد، در این زمینه دولت و 
ستاد اقتصادی دولت اقدام هایی را انجام 
می دهد و شــورای هماهنگی اقتصادی 
سه قوه نیز این موضوع را در دستور کار 

گذاشته است.
دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم

رئیــس جمهوری دربــاره احتمال 
افزایــش قیمــت حامل هــای انرژی و 
ســوخت گفت: درباره مسائل سوخت و 
حامل های انرژی آنچه امروز با آن روبه رو 
هستیم مسیری عادالنه و مناسب نیست 
و نیازمند فکر است که البته در حال فکر 
ادامه  این موضوع هستیم.روحانی  درباره 
داد: البته این موضوع به آن معنا نیســت 
که بارســنگینی بر مردم تحمیل شود و 
به طــور حتم این گونه نخواهد بود، قیمت 
ســوخت اکنون به ازای هر لیتر در ترکیه 
۱5 هــزار تومان، در اروپا ۲0 هزار تومان 

و در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
6 هزار تومان اســت، اما ما به دنبال آن 
نیســتیم که قیمت بنزین ۱5 یا ۲0 هزار 
تومــان شــود.وی افزود: مــا دنبال این 
نیســتیم که بخواهیم یارانه را از قیمت 
بنزین یا به طور کلی حامل های انرژی و 
ســوخت برداریم و قیمت را واقعی کنیم، 
زیرا ایــن کار نه امکان پذیــر و نه برای 
شــرایط اقتصادی مردم ما قابل تحمل 
است، اما در عین  حال به فکر تغییرهایی 
در این زمینه هستیم و به محض رسیدن 
به تصمیم نهایــی، آن را به مردم اطالع 

می دهیم.
همه درآمد حاصل از فروش سوخت 

باید به مردم برگردد
رئیس جمهــوری تاکید کرد: من 
همــواره معتقد بــودم و در دولت و در 
نشست های دیگر تاکید کردم هر مقدار 
قیمت سوخت حاصل شود باید به مردم 
برگــردد و رقم حاصل از این محل وارد 
بودجه نمی شــود، برخالف اینکه برخی 
باید  اقتصاددانان ما معتقدند بودجه هم 
از این محل کمک بگیرد، در هر زمانی 

که قیمت سوخت را افزایش دهیم کل 
آن پول را به مردم بر می گردانیم یعنی 
رقمی از این محل وارد بودجه نمی شود، 
در سال های آینده ممکن است راه های 

دیگری پیش بگیریم.
قدم به قدم از خام فروشی فاصله 

می گیریم
دکتر روحانی گفت: خام فروشــی 
نفتی به حداقل رسیده و بیشتر فروش ما 
در زمینه فرآورده هاســت، نمی توانیم در 
چاه های نفتی را ببندیم و در بازار انرژی 
حضور نداشته باشیم، اما باید قدم به قدم 

از خام فروشی هم فاصله بگیریم.
منتظر عواقب حمله به نفتکش ایرانی 

باشند
رئیــس جمهــوری در ادامــه در 
پاسخ به پرسشــی درباره حمله  اخیر به 
نفتکش ایرانی در دریای ســرخ و پاسخ 
ایران در آینده بــه اینگونه تعرض ها به 
نفتکش هــای ایرانی گفــت: صبح روز 
جمعه گذشــته )۱۹ مهرماه(، در دریای 
سرخ شــاهد آن بودیم که یک نفتکش 
ایرانــی )SABITI( هــدف حمله قرار 

گرفت و برای ما مشــخص شد که این 
حمله از بیرون بوده اســت، یعنی ناوچه 
یــا قایقی، چند راکــت پرتاب و حداقل 
دو راکت به ایــن نفتکش اصابت کرده 
اســت بنابراین تا اینجا روشن است که 
حمله توســط راکت انجام گرفته است.

دکتر روحانی افزود: این نفتکش دوربین 
داشــته اســت و دوربین هــا تصاویر را 
ضبــط کرده اند از طریــق تصاویر این 
دوربین کاماًل مشــخص است که از چه 
جهتی موشــک می آید و چگونه اصابت 
می کند، قطعات این موشــک در داخل 
این کشتی بررســی و جمع آوری شده 
و فیلم آن قطعات ارســال شــده است، 
البته باید کشــتی به آبهای ایران برسد 
و بررسی دقیق تری انجام شود.وی این 
حمله را کاری بسیار شرورانه و غلط در 
منطقه توصیف و اظهــار کرد: در حال 
بررســی هســتیم که چه دولتی در این 
زمینه دخالت داشــته است، به طور حتم 
یک دولت در این زمینه دخالت داشــته 
است و اقدام تروریستی نیست، کار یک 
فــرد یا گروهک نیســت بلکه کار یک 
دولت اســت، اما برای تعیین اینکه این 
دولت چه کسی اســت و چگونه بوده، 
هنوز زود اســت و چنانچه به اطالعات 
دقیقی رسیدیم به مردم اطالع می دهیم 
و هر کشــوری که این کار را کرده باید 
منتظر عواقبش باشــد.رئیس جمهوری 
تصریح کرد: واقعیت این است که همه 
کشــورهای منطقه و جهان باید این را 
بداننــد که ایجاد ناامنــی در منطقه به 
معنای فشار به ایران نیست، بلکه فشار 
به امنیت کشــتیرانی و بر اقتصاد جهان 
اســت و این اقدام، کار درســتی نیست 
بنابراین باید کل این مســئله به نوعی 
حل و فصل شــود؛ ایــران برای امنیت 
کشــتی های خود اقدام هایی کرده است 
و اقدام های بیشتری هم در آینده انجام 

می شود.

یادداشت اول

دانش نفت علل بي رونقي بازار جهاني نفت را بررسي مي كند؛

آچمز!
احمد مددی 

وضع بازار نفت برای تولیدکنندگانش خوب 
نیســت، گویی خاک مرده بر آن پاشیده اند. نفت 
حتی زور ندارد خود را از 60 دالر بکند، چه برســد 
بــه اینکه ما تصور کنیم عدد طالی ســیاه ســه 

رقمی شود. 
هر چه از این بازار می شــنویم، ابتدا افزایش 
مقطعی و پس از آن کاهش و ورود دوباره به کانال 

50 دالری اســت. علت این بی رونقی نیز در چند مولفه خالصه می شــود؛ 
افزایش تولید نفت آمریکا، رشــد ذخایر نفت ایاالت متحده آمریکا و جنگ 
تجاری چین و آمریکا. بله، در بازار نفت این آمریکاست که یکه تازی می کند. 
حتی اتحاد دائمی روسیه و سعودی به عنوان دو ابر قدرت نفتی نیز نتوانسته 
تحرکی جدی به نفت بدهد، یعنی اینکه روس ها و ســعودی ها در مدیریت 
بازار نفت »آچمز« آمریکا شده اند. در همین حال، جدید ترین آمار موسسه 
امریکن پترولیوم نشــان می دهد، ذخایر نفت خــام آمریکا در هفته منتهی 
به ۱۱ اکتبر به میزان ۱0.5 میلیون بشــکه رشــد کرده و به ۴۳۲.5 میلیون 
بشکه رسیده است. این در حالی است که تحلیلگران برآورده کرده بودند که 
ذخایر نفت آمریکا حدود ۲.۸ میلیون بشکه افزایش پیدا کند اما آمار موسسه 
امریکن پترولیوم بیانگر بزرگترین افزایش ذخایر نفت آمریکا از فوریه ســال 
۲0۱۷ خواهد بود. در چنین شرایطی اشاره کالن داده های بازار نفت تنها به 
یک موضوع تاکید می کند؛ لزوم تشدید کاهش تولید اوپک و غیراوپک برای 
مقابله با کاهش شدید قیمت نفت. بله! آمریکای ترامپ همه بازیگران نفت 
را به ســخره و چالش کشیده است. همه اوپک و همه غیر اوپک باید متحد 
شوند تا جلوی حریف طلبی آمریکا را در بازار نفت بگیرند. بی تردید بازار نفت 
هیچگاه چنین شــرایطی را به خود ندیده است. بر این اساس، نتیجه گیری 
گریزناپذیر تازه ترین گزارش های ماهانه ســه نهــاد بزرگ پیش بینی کننده 
مســائل نفتی این اســت که اوپک و متحدانش باید در نشست ماه دسامبر 
امســال، کاهش تولید نفت خود را تشــدید کنند. آژانس بین المللی انرژی، 
اداره اطالعات انــرژی آمریکا و دبیرخانه اوپک، همگی پیش بینی می کنند 
ذخیره سازی نفت در نیمه نخست ســال ۲0۲0 میالدی افزایش می یابد و 
همه آنها تقریبا با اجماع، برآوردهایشان را درباره رشد تقاضای نفت در سال 
جاری و ســال آینده میالدی کاهش دادند. بر اساس برآورد دبیرخانه اوپک، 
اگر تولید نفت عربستان در ســطح کنونی باقی بماند، ذخیره سازی نفت در 
نیمه نخست سال آینده میالدی ۱۳6 میلیون بشکه بیشتر می شود. آژانس 
بین المللی انرژی نیز پیش بینی می کند این ذخیره سازی ۲55 میلیون بشکه 
افزایش یابد. صندوق بین المللی پول نیز برآورد خود را درباره رشــد اقتصاد 
جهانی در ســال آینده میالدی به ۳.۴ درصد کاهش داده است. بر این مبنا، 
تنها دو راه برای پیشگیری از افزایش ذخیره سازی نفت در نیمه نخست سال 
۲0۲0 میالدی وجود دارد؛ افزایش تقاضا یا کاهش عرضه یا ترکیبی از این 
دو. توافق تجاری میان آمریکا و چین می تواند اقتصاد جهانی و به دنبال آن 
تقاضای نفت را تقویت کند، اما این توافق هنوز به دســت نیامده اســت. از 
سوی دیگر، کند شدن رشد تولید نفت آمریکا ممکن است موجب پیشگیری 
از افزایش سریع ذخیره سازی نفت در نیمه نخست سال آینده میالدی شود. 
اما اگر شــرایط تغییر نکند، تشــدید کاهش تولید نفت اوپک و متحدانش 
در نشست ماه دســامبر ضروری است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
و متحدانــش چندی پیش )ژوئن ۲0۱۹( تصمیــم گرفتند توافق خود برای 
کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲00 هزار بشکه نفت را تا پایان ماه مارس 
ســال ۲0۲0 میالدی تمدید کنند.وزیران نفت و انرژی اوپک برای شرکت 
در صد و هفتاد و هفتمین نشست عادی این سازمان و آخرین نشست سال 
۲0۱۹ خود پنجم دسامبر )۱۴ آذرماه( در دبیرخانه دائمی این سازمان در وین 
گردهم می آیند، همچنین هفتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک 
ششم دسامبر )۱5 آذرماه( در مقر دائمی این سازمان برگزار می شود. در همین 
حــال، برخی منابع اعالم کردند که پایبنــدی اوپک و متحدانش به توافق 
کاهش عرضه نفت در ماه ســپتامبر امسال بیش از ۲00 درصد بوده است! 
مفهوم این جمله این است که اوپکی ها و غیر اوپکی ها برای مقابله با تنش 

جدید نفتی باید بیش از ۲00 درصد از تولید خویش بکاهند.

2 سکوی فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی همزمان راهی خليج فارس شدند

رئيس کارگروه فناوری های نانو در شرکت ملی نفت ايران:
دستورعمل رفع موانع همکاری با شرکت های نانو تدوين شد

پــس از پایــان مراحــل بارگیری و 
مهاربندی دو ســکوی باقی مانــده اصلی و 
اقماری فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی، این 
دو عرشه دریایی راهی آب های خلیج فارس 

شدند.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت نفــت و گاز پــارس، علی اصغر 
صادقی، قائم مقام طرح توسعه فازهای ۲۲ 
تا ۲۴ پارس جنوبی گفت: ســکوی اصلی 
۲۳ و ســکوی اقماری ۲۴B برای نصب در 
موقعیــت مخزنی خود در میدان مشــترک 
پارس جنوبی، با شــناور FLB۱۲۴ همزمان 
راهــی آب های خلیج فارس شــدند.وی با 
بیــان اینکه عملیات انتقال هم زمان این دو 
ســکوی گازی مقرر بود هفته آینده انجام 
شود، افزود: با تالش شبانه روزی گروه های 

مختلــف عملیاتــی در بخــش کارفرما و 
پیمانکار پروژه، انتقال این دو ابرسازه ۲500 

تنی زودتر از موعد پیش بینی شده انجام شد 
و شناور FLB۱۲۴ حامل دو سکوی دریایی 

۲۳ و ۲۴B بعدازظهر روز گذشته )سه شنبه، 
۲۳ مهرماه( از یارد شــرکت صنعتی دریایی 

ایــران )صدرا( در بوشــهر حرکت کرد.این 
مقام مسئول در شــرکت نفت و گاز پارس 
اظهار کرد: عملیــات اجرایی نصب این دو 
سکو مطابق برنامه زمان بندی پس از پایان 
عملیات آماده سازی و استقرار شناور نصاب 
HL5000 در بلــوک مخزنــی این طرح، با 
اختالف یک هفته نســبت به هم به زودی 
آغاز می شود.به گفته قائم مقام طرح توسعه 
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پــارس جنوبی، تولیدات 
گازی این دو ســکو که در مجموع معادل 
نیمــی از ظرفیــت تولید اســمی باقی مانده 
هدفگذاری شــده این طرح اســت، پس از 
پایان عملیات راه انــدازی و بهره برداری با 
تزریق به شبکه سراسری بخشی از سوخت 
تأمین خواهد  را  مصرفی زمستان امســال 

کرد.

رئیــس کارگروه فناوری های نانو در شــرکت ملی 
نفت ایران گفت: با ابــالغ تصویب نامه هیئت وزیران به 
بعضی از وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت، سند گسترش 
استفاده از فناوری های نانو بر اساس ماده هفت، ۱۳ مورد 
کاربرد فناوری نانو در حوزه های مختلف به شــرکت ملی 

نفت ایران محول شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی نفت 
ایران، احمد حسینی، نماینده شرکت ملی نفت ایران در 
ستاد ویژه نانو ریاست  جمهوری، گفت: بر اساس این سند 
وظایف و تکالیفی برای وزارت نفت تعریف شــده بود و 
شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
وزارت نفت در ۱۳ بند تکالیفی را به عهده دارد.وی ایجاد 
کارگروه را همســو با اهداف نهفتــه در این تکالیف ۱۳ 
گانه برشــمرد و افزود: این کارگــروه از خبرگان، افراد 
متخصص و ذینفعان در ســطح شرکت ملی نفت ایران 

و شرکت های تابعه تشکیل شــد. همچنین پژوهشگاه 
صنعت نفت نیز به عنوان بــازوی علمی این کارگروه به 
دیگر نهادها پیوست.حسینی از طبقه بندی شرکت های 
فناور حوزه نانو در ســه سطح از سوی ستاد نانو ریاست  
جمهوری خبر داد و تصریح کرد: این شــرکت ها شامل 
شرکت های آماده ورود به بازار، شرکت های آماده تولید 
و شــرکت های در حال تحقیق و توسعه است، بر همین 
اســاس اگر قرار است شــرکت جدیدی به این فهرست 
اضافه شــود، باید با مراجعه به ســتاد نانو فرآیند را طی 
کند.نماینده شــرکت ملی نفت ایران در ستاد ویژه نانو 
ریاســت  جمهوری از نحوه انتخاب شــرکت های فناور 
نانو برای اســتفاده در سطح شرکت ملی نفت یاد کرد و 
گفت: شرکت ملی نفت ایران بر اساس اولویت های خود 
شــرکت های فناور حوزه نانــو را انتخاب می کند و البته 
شرکت های بسیاری هســتند که حضور خوبی درحوزه 

نانو دارند، اما برای همکاری با شــرکت ملی نفت ایران 
کارایی مدنظر را ندارند.فاطمــه زمانی، رئیس کارگروه 
فناوری های نانو در شــرکت ملی نفت ایران نیز در این 
باره گفت: با ابالغ تصویب نامه هیئت وزیران به بعضی از 
وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت، سند گسترش استفاده 
از فناوری های نانو بر اساس ماده هفت، ۱۳ مورد کاربرد 
فناوری نانو در حوزه های مختلف به شــرکت ملی نفت 
ایران محول شــد.وی افزود: هیئت مدیره شرکت ملی 
نفــت ایران این ســند را به مدیریت پشــتیبانی کاال و 
همچنین مدیریت پژوهش و فناوری ابالغ کرد و بر این 
اساس با تشکیل نشست ها و جمع بندی ها کارگروهی با 

نام فناوری های نانو ایجاد شد.
تطابق نیازهای نفت و توانمندی  شرکت های فناور با 

ایجاد شبکه تبادل فناوری
ســیدمحمد امین علوی، مدیر توســعه کسب و 

کار حوزه نفت ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو ریاست 
جمهوری نیز به ایجاد شــبکه تبادل فناوری  نانو در این 
ســتاد اشــاره کرد و گفت: ارتباط خوبی با شرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت در این مدت شــکل گرفته و 

بازدیدهای متعددی از این شرکت ها انجام شده است.
وی افزود: برخی شــرکت ها که محصوالت آنها 
مطابق با نیاز اســت و در حال تولید هستند در اولویت 
همکاری قرار دارند، پس از آن شــرکت هایی هســتند 
که محصول آنها در مرحله تحقیق و توســعه اســت و 
باید تطابق بیشــتری با نیاز صنعت داشته باشند که آنها 
در اولویــت بعدی قرار دارند و در نهایت شــرکت های 
پژوهشــی که محصولی توســعه نداده و بر اساس نیاز 
صنعــت، کار را از صفر بر عهــده می گیرند که پس از 
تحقیق و توســعه، آن محصول را به دست بازار مصرف 

برسانند.

تفکیک گر واحد بهره برداری مارون ۳ راه اندازی می شود
تفکیک گر واحد بهره برداری نفت و گاز مارون ۳ به منظور بازیافت نفت 
ارسالی به گودال ســوخت و با هدف کاهش آالینده های زیست محیطی تا 

پایان سال در مدار قرار می گیرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مــارون، حمید کاویان، مدیرعامل این شــرکت گفت: با هدف اســتفاده 
حداکثری از کاالهــا و امکانات موجود و به منظور صرفه جویی اقتصادی، 
تفکیگ گــر چاه شــماره ۳6 که از مدار عملیات خارج شــده بود، پس از 
بررســی و بازنگری از نظر فرآیندی، بازسازی و رنگ آمیزی شد و در فاز 
نخســت عملیات اجرایی، تفکیک گر مورد اشاره با طول حدود ۱6 متر و 
وزن تقریبی 50 تن، توسط دو دستگاه جرثقیل ۸0 تنی از محل اولیه آن 
روی چاه شــماره ۳6 جدا و به مجتمع صنعتی شماره ۳ مارون انتقال داده 
شد.وی افزود: در مرحله دوم عملیات اجرایی، برنامه ریزی های الزم برای 
طرح بارگیری انجام و با توجه به فضای محدود بین تاسیسات، نسبت به 
مخلوط ریزی، متراکم کردن و محوطه ســازی برای استقرار جرثقیل ۱65 
تن اقدام شــد که با انجام تست تراکم و اطمینان از آماده بودن محوطه، 
تفکیک گر ابتدا ازســوی جرثقیل ۱65 تن روی کمرشــکن قرار گرفت و 
پس از حمل، در ســه مرحلــه  و مطابق طرح بارگیری، درون حوضچه و 
در عمق پنج متری ســطح زمین قرار داده شد.بر اساس این گزارش، پس 
از انجام لوله کشی های فرآیندی، نصب پمپ و عملیاتی کردن تفکیک گر 
که حداکثر تا بهمن ماه امســال به طول خواهد انجامید، هر میزان نفتی 
که بسته به شرایط عملیاتی به سمت گودال جریان یابد، توسط تفکیک گر 
بازیافت و به مدار تولید بازگردانده می شــود. با راه اندازی این طرح افزون 
بر سود و صرفه قابل توجه از محل بازیافت نفت، از آلودگی محیط زیست 

نیز جلوگیری خواهد شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مدیرعامل شركت ملی نفت ایران اعالم كرد:

پیگیری روش های نوین جذب سرمایه در پروژه های نفت و گاز
ایران  مدیرعامل شرکت ملی نفت 
گفت: استفاده از انواع اوراق و روش های 
نوین تامین مالی به منظور جذب سرمایه 
مردمی بــرای سرعت بخشــی به اجرای 
پروژه های نفت و گاز در دستور کار قرار 

دارد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملــی نفت ایران، مســعود 
کرباســیان اظهــار کرد: شــرکت ملی 
نفت ایران به عنــوان بزرگ ترین بنگاه 
اقتصادی کشــور به منظور تامین منابع 
مالی مورد نیاز اجــرای پروژه های نفت 
و گاز همواره تــالش کرده با طراحی و 
تدوین روش های نوین جذب ســرمایه 
نظیر اصالح قراردادها و جلب مشارکت 
عمومی از قبیل انتشار اوراق و بهره مندی 
از ظرفیت های جذب سرمایه، خأل ناشی 
از حضور حامیان مالی و سرمایه گذاران 
خارجی را رفــع کند.وی ادامه داد: برای 
استفاده از منابع مالی خرد و کالن مردم 
و بخش خصوصی در بخش باالدســت 
صنعت نفت، باید به طــور هم زمان هم 

از ظرفیت هــا و توانمندی هــای بخش 
خصوصی اســتفاده کــرد و هم از منابع 
مالی مردمی بهــره گرفت که طرح های 
دولــت را از نظر اقتصــادی توجیه کند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان 

اینکه می توان مشــارکت مردم و بخش 
خصوصــی در طرح هــای ملی صنعت 
نفت را با در نظر گرفتن ســود مطلوب 
و معقوالنه جذب کرد، اظهار کرد: ذخایر 
نفتی منابع خدادادی و بر اساس قوانین 

نظام جمهوری اســالمی متعلق به ملت 
ایران اســت؛ از این رو برای تبدیل این 
منابع به ثروت هــای روزمینی که همه 
مردم از آن بهره مند شــوند می توان از 
مشارکت مردم اســتفاده کرد.کرباسیان 

با اشــاره به اینکه استفاده از انواع اوراق 
بــه منظور جذب ســرمایه مردمی برای 
پروژه های  اجــرای  به  سرعت بخشــی 
نفتی و گازی در دستور کار شرکت ملی 
نفت ایــران قرار می گیــرد، اظهار کرد: 
هم اکنون با بانک هــای عامل در حال 
مذاکره هســتیم، ضمن اینکه توان ارائه 
تضمین های الزم را هــم در این زمینه 
داریم.وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر 
حــدود ۸ هزار میلیــارد تومان از طریق 
نفتی  پروژه هــای  برای  ســرمایه  بازار 
تامین مالی شــده اســت، افزود: در این 
زمینه بورس با امکان اوراق قابل مبادله 
بــه کمک ما آمده اســت و می توانیم با 
استفاده از انواع اوراق مشارکتی، صندوق 
پروژه، منفعت و ســلف نسبت به تامین 
مالی  اقــدام کنیم.به گفتــه مدیرعامل 
شــرکت ملی نفــت ایران، بر اســاس 
تصمیم های گرفته شــده، انتشار اوراق 
مشارکت متناســب با پیشرفت فیزیکی 

پروژه ها در نظر گرفته شده است.

اخبار

رئیس جمهوری:

تداوم مصرف بنزین  پتروشیمی ها میلیون ها 
نفر را راهی بیمارستان ها می كرد

رئیـس جمهـوری با بیـان اینکه امـروز در همه کالنشـهرهای 
ایـران از بنزیـن و گازوئیـل یـورو اسـتفاده می شـود، گفـت: اگـر 
تـالش دولت یازدهـم و دوازدهم بـرای هوای پاک و سـالمت مردم 
ایـران نبـود، بنزین هـای تولید شـده از پتروشـیمی، میلیون ها نفر را 

راهـی بیمارسـتان ها می کـرد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی 
ریاسـت جمهـوری، دکتـر حسـن روحانی، در شـصت و ششـمین 
نشسـت وزیران بهداشـت منطقه مدیترانه شرقی سـازمان جهانی 
بهداشـت، بـا بیـان اینکـه اگر تـالش دولـت یازدهـم و دوازدهم 
بـرای هـوای پـاک و سـالمت مـردم ایـران نبـود، بنزین هـای 
تولیـد شـده از پتروشـیمی، میلیون هـا نفـر را راهی بیمارسـتان ها 
می کـرد، گفـت: امـروز در همـه کالنشـهرهای ایـران از بنزین و 
گازوئیـل یـورو اسـتفاده می شـود کـه جلوگیـری از آلودگـی هـوا 
به معنـای تضمیـن سـالمت مردم ایـران اسـت.وی افـزود: اینکه 
در ایـران روزانه ۱0 روسـتا زیر پوشـش شـبکه گاز قـرار می گیرد، 
بیابـان و  اینکـه بوته هـای  به معنـای بهداشـت جامعـه اسـت و 
سـوخت های  و  نمی شـود  کنـده  بی جهـت  درختـان  شـاخه های 
حفـظ  معنـای  بـه  نمی شـود،  اطـراف  محیـط  وارد  آلوده کننـده 

محیط زیسـت اسـت. 
بهره برداری از آزادگان جنوبی به اروندان 

سپرده شد
رسـمی به  به طـور  جنوبـی  آزادگان  میـدان  از  بهره بـرداری 

شـرکت نفـت و گاز ارونـدان سـپرده شـد.
بـه گـزارش دانش نفـت به نقل از شـرکت ملی نفـت ایران، 
فـرخ علیخانـی، معـاون مدیرعامـل شـرکت ملـی نفت ایـران در 
امـور تولیـد، روز چهارشـنبه، ۲۴ مهرماه در آییـن تحویل و تحول 
میـدان آزادگان جنوبـی در منطقـه عملیاتی دارخویـن اظهار کرد: 
انجـام ایـن واگـذاری از شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت )متن( 
بـه شـرکت نفـت و گاز ارونـدان نقطـه عطفـی در مسـیر بلـوغ 
ایـن دو شـرکت محسـوب می شـود.وی بـا بیـان اینکـه روند این 
واگـذاری بـا توجه بـه تعدد پیمانکاران بسـیار دشـوار بـود، افزود: 
بـا وجـود این با همکاری دو شـرکت و بـه دور از هرگونه اختالف 
نظـری واگـذاری انجـام شـد، ایـن واگـذاری می توانـد بـه عنوان 
الگویـی در دیگـر واگذاری هـا محـور توجـه قـرار گیرد.علیخانی، 
در دسـت داشـتن منطـق و فرمـت کلـی بـرای تحویـل پـروژه، 
همـکاری میـان کارفرمـا و پیمانـکار و تعهد طرف ها بـرای انجام 
درسـت موارد مطرح شـده در صورت جلسـه را سـه جـزء اصلی در 
فرآینـد تحویـل و تحـول )Hand Over( طرح هـا عنـوان کـرد و 
گفـت: خوشـبختانه شـرکت متـن و ارونـدان توانسـته اند در ایـن 
مسـیر به درسـتی حرکت کنند.بـه گفته وی، برگـزاری حداقل ۱0 
نشسـت کارشناسـی از زمـان نافـذ شـدن تحویل میـدان آزادگان 
جنوبـی از شـرکت متـن بـه شـرکت ارونـدان، عامـل موثـری در 

واگـذاری موفـق ایـن میدان بوده اسـت.
توسعه غرب کارون در فاز جدید

جهانگیـر پورهنـگ، مدیرعامل شـرکت نفـت و گاز اروندان 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه واگـذاری ایـن میـدان از 
خردادمـاه امسـال در پـی نشسـتی بـا حضـور وزیـر نفـت وارد 
فـاز اجرایـی شـد، گفـت: ظرفیـت تولیـد کنونـی از ایـن میـدان 
بیـش از ۱00 هـزار بشـکه اسـت.وی تصریـح کـرد: بـا واگذاری 
رسـمی بهره برداری میـدان آزادگان جنوبـی از شـرکت متـن بـه 
ارونـدان، توسـعه غـرب کارون وارد فـاز جدیـدی می شـود.میدان 
نفتـی آزادگان جنوبـی، بخشـی از میدان مشـترک نفتـی آزادگان 
اسـت کـه از جملـه اولویت هـای توسـعه ای شـرکت ملـی نفـت 

ایـران بـه شـمار می آیـد.
بررسی قرارداد توسعه 4 میدان  نفتی در 
نشست هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

قراردادهـای طـرح توسـعه و بهره بـرداری از میدان های نفتی 
آبـان، پایـدار غـرب، سـپهر و جفیر در سـیزدهمین نشسـت هیئت 

عالـی نظـارت بر منابـع نفتی بررسـی و ارزیابی شـد.
، در اجـرای مفـاد بنـد »۳« مـاده »۴« قانون اصـالح قانون 
شـورای  مجلـس   )۹0 خردادمـاه   ۲۲(  ۲۲/۳/۹0 مصـوب  نفـت 
اسـالمی، سـیزدهمین نشسـت هیئـت عالـی نظـارت بـر منابـع 
نفتـی با حضور محمدجعفر منتظری، دادسـتان کل کشـور، فرهاد 
دژپسـند، وزیـر امور اقتصـادی و دارائی، عبدالناصـر همتی، رئیس 
رئیـس کمیسـیون  تاجگـردون،  بانـک مرکـزی، غالمرضـا  کل 
برنامـه و بودجـه و محاسـبات مجلـس شـورای اسـالمی، بیـژن 
شـرکت  مدیرعامـل  کرباسـیان،  مسـعود  نفـت،  وزیـر  زنگنـه، 
ملـی نفـت ایـران و محسـن پاکنـژاد، معـاون نظـارت بـر منابـع 
هیدروکربـوری وزیـر نفـت روز چهارشـنبه )۲۴ مهرمـاه( برگـزار 
و قـرارداد طـرح توسـعه و بهره بـرداری میدان هـای نفتـی آبـان، 
پایـدار غـرب، سـپهر و جفیـر بررسـی و ارزیابـی شـد.این هیئـت 
پـس از بررسـی و ارزیابـی متـن، حجـم مالـی، تعهدهـا، مقـدار 
محصـول و زمان اجرای قراردادهای توسـعه میدان های یادشـده، 
امضـای قراردادهـا را در جهـت صیانـت از تولیـد و عوایـد حاصل 
از انفـال عمومی دانسـت و امـکان اجـرای آنهـا را تاییـد کرد.بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، نظارت بـر اجرای سیاسـت های کلـی نظام 
در حـوزه نفـت و گاز، نظارت بـر اجرای سیاسـت های راهبردی و 
برنامه هـای مصـوب وزارت نفـت در فرآیند صیانـت از منابع نفت 
و گاز و نظـارت بـر قراردادهای مهم نفت و گاز بخشـی از وظایف 

هیئـت عالـی نظـارت بر منابـع نفتی اسـت.

سکوی SPD9 به حداکثر ظرفيت توليد می رسد

صندوق بازنشستگی نفت در پرداخت مستمری بازنشستگان معوقات ندارد

مدیر عملیات شــرکت نفت و گاز پارس با اعالم 
برداشت ۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از سکوی بازسازی 
شــده SPD۹ گفت: امیدواریم این ســکو تا پایان روز 
چهارشنبه )2۴ مهرماه( به ظرفیت تولید روزانه حداکثری 

یک میلیارد فوت مکعب گاز برسد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و 
گاز پارس، علیرضا عبادی در تشریح جزئیات عملیات 
 SPD۹ بازسازی و راه اندازی دوباره سکوی حادثه دیده
اظهار کرد: پس از وقوع حادثه در خط لوله این ســکو 
که به دلیل خوردگی درونی ناشــی از ترکیبات اسیدی 
گاز در ۲۲ خردادماه امســال دچار پارگی و آتش سوزی 
شد، بالفاصله پس از عملیات ایمن سازی و جلوگیری 
از گسترش حادثه، ارزیابی های اولیه با اعزام گروه های 
کارشناســی و شرکت های بیمه ای به محل آغاز شد و 
پس از انجام سلسله فعالیت هایی منسجم با حضور همه 
عوامل شــرکت نفت و گاز پارس، پیمانکار مورد نظر 
برای بازســازی و تعمیر سکو پس از سه هفته انتخاب 
شــد.وی با بیان اینکه پس از ابالغ کار به پیمانکار و 
استقرار و لنگراندازی شناور عملیاتی در موقعیت مورد 
نظر، فعالیت های بازسازی سکوی حادثه دیده فازهای 6 
تا ۸ پارس جنوبی از ۲۴ تیرماه آغاز شد، افزود: با توجه 
به اینکه بازگشــت دوباره ســکو به مدار تولید اهمیت 
ویژه ای دارد، عملیات بازســازی و بهره برداری از این 
ســکو در دو مرحله تعریف شد.عبادی نخستین مرحله 
از عملیات بازســازی ســکوی SPD۹ را فعالیت های 
مربوط به برقراری ازسرگیری تولید در بازه زمانی سه 
ماهه اعالم کرد و افزود: تعمیرات بخش هایی از سکو 

که تأثیری در تولید نداشــتند بــه مرحله دوم موکول 
شــد و در روزهای آینده انجام می شود.مدیر عملیات 
شــرکت نفت و گاز پارس، بازســازی و تولیدی شدن 
دوباره ســکوی حادثه دیده SPD۹ را الگوی موفقی از 
همکاری همه اجزای این پــروژه عنوان کرد و گفت: 
در طول عملیات بازســازی این سکو که خوشبختانه 
فاز نخست آن در موعد مقرر سه ماهه به پایان رسید، 
گروه های پیمانــکاری و کارفرمایی با آمادگی کامل و 
انســجام بی نظیر در کنار یکدیگر حضور داشتند و به 
جرأت می توان گفت پروژه بازسازی این سکو می تواند 

به عنوان الگوی موفقی معرفی شود.
تعامل سازنده پیمانکار و کارفرما

این مقام مســئول در شــرکت نفت و گاز پارس 
یکی از مشــکالت و دغدغه هــای موجود در عملیات 
بازســازی این ســکو را تأمین کاالهای مورد نیاز به 
منظور تولیدی شــدن سکو عنوان و اظهار کرد: تعامل 
مناســب تیم پیمانکار و کارفرما در این پروژه ســبب 
شــد کاالهای مورد نیاز این بخش با وجود مشکالت 
موجود، در زمان مورد نظر تأمین شــود، به گونه ای که 
در نیمه دوم ماه جاری همه عملیات ساخت بخش های 
مربوط بــه احیای تولید به پایان رســید و از پانزدهم 
مهرماه، آزمون های نهایی برای اطمینان بیشتر از نبود 
نشتی آغاز شد.وی با اشاره به انجام آزمون های نشتی 
کل ســکو در طول یک هفته افــزود: عملیات آزمون 
نشــتی در همه بخش های ســکو با گاز نیتروژن ۲۲ 
مهرماه به پایان رســید و پــس از حصول اطمینان از 
اینکه هیچ گونه نشتی در سکو وجود ندارد، از صبح روز 

سه شنبه )۲۳ مهرماه( عملیات باز کردن یکایک چاه ها 
مطابق با دستورعمل های عملیاتی و ایمنی آغاز شد و 
خوشبختانه عصر روز گذشــته با روشن شدن مشعل، 
ســکوی SPD۹ در مــدار تولید قــرار گرفت.عبادی، 
حداقل تولید از سکو برای ارسال به خط لوله انتقال گاز 
به پاالیشگاه خشکی را ۳00 میلیون فوت مکعب اعالم 
کرد و گفت: اگر تولیدات سکو کمتر از این میزان باشد، 
قطعا مشکالتی در انتقال گاز ترش از طریق خط لوله 
ایجاد می شود، بنابراین گاز استحصال شده از چاه های 
سکوی SPD۹ پس از رسیدن به ظرفیت ۳00 میلیون 
فــوت مکعب به خط لولــه انتقال گاز به پاالیشــگاه 

خشکی تزریق شد.
مرحله دوم تعمیر SPD۹ به زودی آغاز می شود

مدیر عملیات شــرکت نفــت و گاز پارس، تولید 
فعلی ســکوی SPD۹ را با در ســرویس قرار گرفتن 
هشــت چاه تولیدی، بیش از ۸00 میلیون فوت مکعب 
اعالم و ابراز امیدواری کرد مطابق با برنامه ریزی های 
انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با پاالیشگاه 
خشــکی تا ساعاتی دیگر این ســکو به ظرفیت تولید 
حداکثری روزانه یــک میلیارد فوت مکعب )معادل ۲۸ 
میلیون مترمکعب( می رسد و تعهد این شرکت در بازه 
زمانی مقرر محقق شود.وی اظهار کرد: دغدغه تأمین 
گاز از این ســکو به طور کامل رفع شــده و عملیات 
بازســازی آن به زودی وارد مرحله دوم می شــود و آن 
بخش از تأسیسات و تجهیزات آسیب دیده ای که نقشی 
بسزا در تولید گاز نداشتند، تعمیر و بازسازی می شوند.

عضو هیئت مدیره شرکت ســرمایه گذاری اهداف، 
بــا تکذیب ادعاهایــی همچون ورشکســتگی صندوق 
بازنشســتگی نفت، گفت: صندوق بازنشســتگی نفت تا 
امروز مستمری بازنشســتگان را به موقع پرداخت کرده 

است و هیچ گونه معوقاتی ندارد.
به گزارش دانــش نفت به نقــل از صندوق های 
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، عباس 
بنی شــریف، عضو هیئت مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
بازنشستگی  )هلدینگ ســرمایه گذاری صندوق  اهداف 
کارکنان صنعت نفت( با بیان اینکه سودآوری با کیفیت 
همــراه با نقدینگی هنر مدیریت صندوق بازنشســتگی 
نفت اســت، گفت: توجه بــه لزوم ســرمایه گذاری در 
بازارهای اولیه و انجام پروژه های مختلف در ســال های 
اخیر با جدیت بیشــتری پیگیری شد، به طوری  که هم 
در پروژه های توســعه میدان های نفتــی ورود کردیم و 
هــم ورود موفقی به پروژه های پتروشیمی داشــتیم.وی 
افزود: تمرکز اصلی مدیریت کنونی صندوق بازنشستگی 
نفت هــم در بازارهای اولیه و هم حضور در عرضه های 
عمده ســازمان خصوصی سازی است. یکی از اقدام های 
مشخص در این زمینه خرید ۲۷ درصد از سهام هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس بود که مجموع نقد و اقساط این 
خرید بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان است.بنی شــریف 
تصریح کرد: از مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان، تا امروز 

حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن به صورت نقد و اقساط 
پرداخت شــده و با این کار هم ســرمایه گذاری مطمئنی 
برای بازنشســتگان انجام و هم منابع مالی بازنشستگان 
برای انجام یک ســرمایه گذاری عمده مدیریت شد. از 
ســوی دیگر، صندوق بازنشستگی نفت با انجام به موقع 
تعهدهــای خود در مقابل ســازمان خصوصی ســازی، 
ســازمان یادشــده را در یکی از عرضه های عمده یاری 
کرده اســت.عضو هیئت مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
اهداف عنوان کرد: صندوق بازنشســتگی نفت از خزانه 
و بودجــه عمومی دولت هیچ گونه دریافتی نداشــته و از 

طریق مدیریت منابع مالی توانسته است سرمایه گذاری 
فوق را محقق کند و این موضوع نشان دهنده توان مالی 
مناسب صندوق بازنشستگی نفت است.وی با بیان اینکه 
صندوق بازنشستگی نفت تا امروز مستمری بازنشستگان 
را به موقــع پرداخــت کرده اســت و هیچ گونه معوقاتی 
ندارد، گفت: در ســال ۱۳۹۷ میانگین مستمری ماهانه 
پرداختی به بازنشســتگان صندوق نفــت به 6 میلیون 
تومان رســیده، به طوری که حداقل مســتمری ماهانه 
پرداختی در ســال یادشده ۳ میلیون و ۷00 هزار تومان 
بوده است.بنی شــریف تصریح کرد: افــزون بر پرداخت 

به موقع مســتمری، تســهیالت و خدمات خوبی هم به 
بازنشسته ها ارائه می شود، همچنین در کنار ارائه خدمات 
مطلوب، سرمایه گذاری های سودآور جدید نیز محقق شد 
تا بتوان در آینده به خوبی تعهدهای صندوق ها در مقابل 
بازنشستگان را پوشــش داد. عضو هیئت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری اهداف با بیان اینکه هجمه ها و شایعه هایی 
که درباره وضع نامناسب سودآوری و نقدینگی صندوق 
بازنشستگی نفت بیان می شــود، ناعادالنه و غیرواقعی 
اســت، گفت: وقتی صندوق می تواند بــدون کمک از 
ســوی دولت یا هر نهاد دیگری، با اتکا به سود حاصل 
از سرمایه گذاری ها و ورودی های خود، ۱۳ هزار میلیارد 
تومان را برای خرید سهام بزرگ ترین هلدینگ صنعتی 
کشــور تامین و پرداخت کند، همین یک نمونه نشــانه 
کذب بــودن ادعاهایی همچون ورشکســتگی صندوق 
بازنشستگی نفت است. وی افزود: صندوق بازنشستگی 
نفت برای تامین مالی پروژه های نفتی و پتروشــیمیایی 
خــود تاکنون بالغ بر 6۹00 میلیارد تومان از محل منابع 
داخلی ســرمایه گذاری کرده و بالغ بر ۱.۸ میلیارد یورو 
نیز از صندوق توســعه ملی، بانک هــای اروپایی و بازار 
ســرمایه تامین مالی کرده است که به مرور در پروژه ها 
جذب خواهد شــد. تامین مالی مبالغ فوق نشــان دهنده 
رتبه اعتباری بسیار مناسب صندوق بازنشستگی نفت نزد 

نهادهای مالی و اعتباری داخلی و خارجی است.
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تحلیل
گفتمان

چرا توسعه فاز ۱۱ از همان ابتدا به پتروپارس سپرده نشد؟!

چـرا توسـعه فاز ۱۱ از همـان ابتدا 
بـه شـرکت های ایرانـی واگـذار نشـد؟ 
پرسشـی کـه ایـن روزهـا، زیـاد مطرح 
می شـود و از قضـا، محمـد مشـکین فام، 
مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پـارس 
تفضیلـی  در گفت وگـوی  پیـش  چنـدی 
با شـانا بـه آن پاسـخ داده اسـت. با هم 
آن را مـرور می کنیـم. ایـن گفت وگـو ۹ 
شـهریورماه امسـال منتشر شـده است.

��  )CNPCI( مذاکـره بـا شـرکت چینـی
بـرای توسـعه فـاز ۱۱ پـارس جنوبـی در 

چه مرحله ای است؟
مذاکـره و مکاتبـه بـا این شـرکت 
انجـام  حـال  در  قـرارداد  مفـاد  طبـق 
اسـت. تالش شـرکت ملی نفـت ایران 
و شـرکت چینـی )CNPCI( این اسـت 
نشـود.  عـدول  قـرارداد  شـرایط  از  تـا 
ان شـاءاهلل بـه زودی تکلیـف ایـن فاز و 
نحـوه اجرای آن مشـخص می شـود. با 
توجـه بـه اینکه مذاکـرات هنـوز نهایی 
نشـده اسـت، از ارائـه اطالعات بیشـتر 

معذورم.
آیـا شـرکت پتروپـارس در صـورت  ��

کناره گیـری رسـمی CNPCI از ایـن پروژه، 
بـه لحـاظ فنـی و مالـی )۴.۸ میلیـارد دالر( 

توانایی توسعه این پروژه را دارد؟
بلـه. شـرکت پتروپـارس بـا توجه 
بـه اینکـه از ابتـدا در پروژه توسـعه فاز 
۱۱ پـارس جنوبـی حضـور داشـته و در 
گزینـه  فعالیت هاسـت،  همـه  جریـان 
مطلـوب بـرای طـرح توسـعه فـاز ۱۱ 
دارد  آمادگـی  و  اسـت  جنوبـی  پـارس 
هـر چـه زودتر توسـعه ایـن فـاز را آغاز 
کنـد. اگـر شـرکت دیگری وارد توسـعه 
ایـن فـاز شـود، زمان بـر خواهـد بـود و 
بایـد بـا شـرکت جدیـد وارد بحث های 
پتروپـارس هم اکنـون  قـراردادی شـد. 
آمـاده  و  کـرده  طـی  را  مراحـل  ایـن 
عملیـات اجرایی اسـت. در زمینه تامین 
مالـی هـم بایـد بگویم در گام نخسـت، 
تامیـن کامل مبلـغ قرارداد، نیاز نیسـت 
و بـا مبلـغ کمتـر می تـوان کار را آغـاز 
کـرد. بـرای نمونـه، هم اکنـون بودجـه 
کافی بـرای بخش حفاری در دسـترس 
می توانـد  پتروپـارس  و شـرکت  اسـت 
تنهـا  کنـد،  آغـاز  را  حفـاری  عملیـات 
بایـد بحث هـای قـراردادی بـا شـرکت 

پتروپـارس حل وفصـل شـود.
آقـای مهنـدس، شـما قاطـع اعـام   ��

کردیـد پتروپـارس می تواند طرح توسـعه 
فـاز ۱۱ پـارس جنوبـی را هر چه سـریع تر 
آغـاز کنـد، حـال ایـن پرسـش پیـش 
می آیـد چـرا توسـعه این فـاز از همان ابتدا 
و پیـش از امضـای قـرارداد بـا توتـال و 
CNPCI در سـال ۹۶ به این شـرکت سپرده 

نشد؟

جواب پرسـش شـما سـاده اسـت. 
موقعیـت جغرافیایـی فـاز ۱۱ بـا توجـه 
بـه مـرزی بـودن ایـن فـاز و برداشـت 
هم زمـان ایران و قطـر، در معرض افت 
تولیـد قـرار دارد. پیش بینـی مـا این بود 
یـک سـال تـا یک سـال و نیـم پس از 
تولیـد )کـه اکنون یک سـال هـم کمتر 
شـده اسـت( ایـن بلوک بـا افت فشـار 
برنامه ریـزی  بنابرایـن  شـود،  روبـه رو 
شـده بـود در ایـن دو بلـوک، برخـالف 
از  جنوبـی  پـارس  فازهـای  دیگـر 
ابتـدا، سـکوی فشـارافزا نصـب شـود. 
کمپرسـور  سـاخت  تجربـه  پتروپـارس 
تقویـت فشـار نـدارد، از ایـن رو تصمیم 
و  بین المللـی  تجربـه  از  شـد  گرفتـه 
و  سـاخت  بـرای  توتـال  فنـی  دانـش 
نصب سـکوی فشـارافزا اسـتفاده شـود 
تـا افزون بر اسـتفاده از کمپرسـورها در 
ایـن بلوک، بـرای دیگر فازهـای پارس 
الگوبـرداری شـود.  آن  از  نیـز  جنوبـی 
یعنـی در عمـل می خواسـتیم بـا یـک 

تیـر دو نشـان بزنیـم.
بـاز هـم تاکید می شـود، برداشـت 
گاز از مخـزن مشـترک پـارس جنوبـی 
بایـد  و  اسـت  افـت  حـال  در  سـاالنه 
دیگـر  در  تولیـد  نگهداشـت  فکـر  بـه 
بلوک هـا بـود. تاکنـون به طـور سـنتی 
از بلوک هـا برداشـت و انتظـار زیـادی 
اسـت.  شـده  ایجـاد  کشـور  بـرای 
اکنـون ۸0 درصـد تولیـد گاز کشـور از 
میـدان مشـترک پـارس جنوبـی تامین 
می شـود. بایـد بدانیـم ایـن ۸0 درصـد 
تـا ابدالدهـر باقـی نمی مانـد، همچنـان 
کـه در برداشـت گاز از میدان مشـترک 
پـارس جنوبـی به قله رسـیدیم، شـاهد 
افـت سـاالنه تولیـد ایـن میـدان نیـز 
خواهیـم بـود. در نتیجـه بایـد بـه فکـر 
را  تدبیـر  ایـن  بـود.  تولیـد  نگهداشـت 
وزارت نفـت در امضای قـرارداد فاز ۱۱ 

داد. نشـان 
امـا نکتـه آخر کـه الزم اسـت در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال بگویـم اینکـه، 
حجـم سـکوهایی کـه در حـال حاضـر 
در پـارس جنوبی نصب می شـود ۲500 
تـن اسـت، در حالـی  که حجم سـکوی 
فشـارافزا ۲0 هـزار تـن می شـود. یعنی 
هشـت برابـر سـکوهایی اسـت کـه در 
پـارس جنوبـی نصـب می شـود.  اکنون 
سـاخت  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 
تاسیسـاتی  یاردهـای  ایـن سـکوها در 
داخـل کشـور ماننـد صـدرا، تاسیسـات 
وجـود  و...   ایزوایکـو، صـف   دریایـی، 
نـدارد. آنهـا تاکنـون سـکویی بـا ایـن 
تـالش  نتیجـه  در  نسـاخته اند،  حجـم 
مـا ایـن بـود بـا اسـتفاده از دانـش فنی 
را تجربـه  ایـن سـکو  توتـال، سـاخت 

کنیـم و بـر ایـن موضـوع کـه سـکوی 
فشـارافزا بایـد در داخل کشـور سـاخته 
شـود نیـز تاکید شـده بـود. قـرارداد نیز 
به گونـه ای تنظیـم شـد کـه توتـال این 
کار را در ایـران انجـام دهـد تـا دانـش 
فنـی آن بـه داخل کشـور منتقل شـود. 
توتـال نیـز برنامـه خود را بـرای تقویت 
زیرسـاخت ها در یاردهـای تاسیسـات و 
صـدرا ارائـه کـرده بـود. انتظـار مـا این 
بود در کنار سـاخت سـکوی فشارافزای 
و  دریایـی  تاسیسـات  یـارد   ،۱۱ فـاز 
دهیـم   )Upgrade( ارتقـا  را  صـدرا 
بتوانیـم  تـا  کنیـم  فراهـم  و شـرایطی 
سـکوی فشـارافزای گاز دیگـر فازهای 
پـارس جنوبـی را خودمـان بسـازیم که 
متاسـفانه بـا توجـه بـه شـرایطی کـه 
نیفتـاده  اتفـاق  ایـن  می دانیـد،  بهتـر 

. ست ا
از سـال ۹۶ تـا ۹۸ چـه اتفاقـی افتـاده  ��

کـه فکـر می کنیـد پتروپـارس می توانـد 
این پروژه را اجرا کند؟

پتروپـارس قـرار نیسـت سـکوی 
طـرح  شـرکت  ایـن  بسـازد.  فشـارافزا 
دیگـر  هماننـد  را   ۱۱ فـاز  توسـعه 
پروژه هایـی کـه تاکنـون اجـرا کـرده، 
خشـکی  بـه  را  گاز  و  می دهـد  انجـام 
منتقـل می کنـد. تکلیـف افـت فشـار و 
ساخت سـکوی فشـارافزا بعدا مشخص 

. د شو
برنامـه شـما برای سـکوی فشـارافزا  ��

چیست؟
افـزا  فشـار  بـرای سـاخت سـکوی 
هم اکنـون یـک طراحـی بنیادی در دسـت 
اسـت کـه یـک شـرکت فرانسـوی قبـل 
داد.  انجـام  را  آن  تحریم هـا  بازگشـت  از 
انتظـار داریم با ایـن برنامه بتـوان طراحی 
پایـه را بـا یـک شـرکت داخلی )کـه البته 
شـرکت  یـک  یـا  اسـت(  سـخت  خیلـی 
خارجـی دنبـال کـرد تـا یـک الگـو بـرای 
کل فازهـای پـارس جنوبـی پیـاده شـود.

بـر اسـاس ایـن طـرح، چـه کارهایـی  ��
قرار است انجام شود؟

پیش بینـی   مختلفـی  گزینه هـای 
شـده اسـت. از جمله، برای هر سـکوی 
پـارس جنوبـی، یـک سـکوی تقویـت 
نصـب  سـکو  همـان  مختـص  فشـار 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  البتـه  کـه  شـود 
۳۸ سـکوی سـرچاهی داریـم، هزینـه 
کـه  دیگـر  گزینـه  می طلبـد.  باالیـی 
پیشـنهاد مـا )نفـت و گاز پـارس( بـه 
مشـاوران ایـن طرح بـود و مـورد تایید 
نیـز قـرار گرفـت اینکـه، مجتمع هـای 
از  تقویـت فشـار در جایـی  سـکوهای 
میـدان که خطوط لوله خـارج و نزدیک 
هـم می شـود، نصب و در عمـل تقویت 
فشـار یـک مجموعه از سـکوها در یک 

نقطـه متمرکـز شـود. بـر ایـن اسـاس 
مجتمـع  سـه  می شـود  پیش بینـی 
تقویـت فشـار  در دریـا داشـته باشـیم، 
یعنـی هر هـاب مربـوط بـه ۱0 تـا ۱۲ 

می شـود. سـکو 
بـرآورد شـما از هزینـه اجـرای ایـن  ��

طرح چقدر است؟
 ۲0 بـه  قریـب  مـا  پیش بینـی 

اسـت. دالر  میلیـارد 
توانایـی  �� داخلـی  شـرکت های  آیـا 

اجرای این طرح را دارند؟
در  بلکـه  ایـران  در  نه تنهـا 
خاورمیانـه نیز فناوری سـاخت سـکوی 
اسـاس  بـر  نـدارد.  وجـود  فشـارافزا 
امضـای  از  پیـش  کـه  بررسـی هایی 
قـرارداد بـا توتال بـرای توسـعه فاز ۱۱ 
پـارس جنوبـی انجـام شـد، تنهـا سـه 
سـکوی تقویـت فشـار در دنیـا سـاخته 
شـده کـه یکـی از آنهـا از سـوی توتال 

احـداث شـده اسـت
توتـال از زمـان امضـای قـرارداد )۹۶(  ��

تـا خـروج از ایـن طـرح )۹۷( چـه کارهای 
اجرایـی بـرای توسـعه فـاز ۱۱ پـارس 

جنوبی انجام داده است؟
مطالعـات  بنیـادی،  مطالعـات 
تقویت فشـار و بـه مـوازات آن مناقصه 
انتخـاب پیمانـکار بـرای بخـش جکت، 
و  برگـزار  لوله هـا  خـط  و  حفـاری 
پیمانکار آن  مشـخص شـد و در شـرف 
کـه  بـود  پیمانـکاران  بـه  کار  ابـالغ 
متاسـفانه بـه سـد تحریم برخـورد کرد.

چقدر هزینه کرده است؟ ��
دالر  میلیـون   ۱00 مجمـوع  در 

اسـت. کـرده  هزینـه 
سـکوی فشـارافزا چقـدر از افت تولید  ��

جلوگیری می کنند؟
اجـازه دهیـد در این زمینـه مثالی 
برایتـان بزنـم. فشـار سـرچاهی بـرای 
اینکـه یک میلیـارد فوت مکعـب گاز به 
خشـکی منتقل شـود به صورت متعارف 
۱۲0 بـار اسـت، حـاال اگر ایـن ۱۲0 بار 
به راحتـی  یابـد  کاهـش  بـار   ۱00 بـه 
فوت مکعـب  میلیـارد  یـک  نمی تـوان 
گاز بـه خشـکی منتقـل کـرد و اگر این 
بـار بـه ۹0 برسـد تنهـا می تـوان ۷00 
میلیـون فوت مکعـب گاز را به خشـکی 
منتقـل کـرد، بـه همیـن صـورت افـت 
تولیـد خواهیـم داشـت، یعنـی بـه مرور 
زمان که فشـار سـرچاهی افـت می کند 
تولید، متناسـب بـا آن کاهـش می یابد. 
اینجا نقش سـکوی فشـارافزا مشخص 
می شـود. بـا نصب ایـن سـکوها جلوی 
افـت تولیـد گرفتـه خواهد شـد. در نبود 
ایـن سـکوها فعـال بایـد افـت فشـار و 
تولیـد را کـه به تدریـج اتفـاق می افتـد، 

کرد. تحمـل 

آیـا هم اکنـون کمپرسـوری داریـم که  ��
جلوی افت تولید را بگیرد؟

هم اکنـون تعـدادی کمپرسـور در 
داخـل کشـور وجـود دارد کـه مختـص 
امـا  اسـت،  شـیرین  و  سـبک  گاز 
بـرای گاز دریـا کـه دارای مشـکالتی 
رطوبـت  و  بـودن  تـرش  هماننـد 
اسـت، کمپرسـوری وجـود نـدارد. اگـر 
شـرکت  و  مپنـا  ماننـد  شـرکت هایی 
بتواننـد   )OTC( نفـت  توربوکمپرسـور 
کمپرسـوری متناسـب با این مشـکالت 
بسـازند، کمک کننـده خواهد بـود. البته 
محدودیـت فضـا مشـکل دیگـر کار در 
دریاسـت، بنابراین در سـاخت کمپرسور 
بایـد بـه مولفه های حجـم و وزن توجه 
جدی شـود تـا قابلیت نصـب در پلتفرم 

موردنظـر را داشـته باشـد.
توضیح۱: ��

 در ایـن گفت وگـو، مشـکین  فـام 
در پاسـخ بـه این پرسـش که آیـا برای 
پـارس   ۱۱ فـاز  در  کار  اجـرای  آغـاز 
جنوبـی بـا توجه به اینکـه پیش از ترک 
توتـال اسـناد مناقصـه بـرای برخـی از 
بخش هـا آماده شـده بـود، بایـد منتظر 
داد: »صحبـت  پاسـخ  مانـد؟  چینی هـا 
مـن ایـن اسـت کـه نبایـد کاری کنیم 
 )claim( کـه چینی ها ادعـای خسـارت
کننـد و بگوینـد بـدون اجـازه مـا وارد 
بایـد  بنابرایـن  شـدند.  میـدان  توسـعه 
تمـام موازیـن قـرارداد را رعایـت کنیم. 
هرچنـد مـا هـم اکنـون آمادگـی کافی 
را  کار  سـریع تر  چـه  هـر  آغـاز  بـرای 
داریـم.« ایـن پاسـخ در آن مقطـع بـه 
ایـن دلیـل کـه مذاکرات با سـی ان پی 
سـی آی در جریـان بود، منتشـر نشـد.

توضیح ۲:  ��
بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت اخیرا و 
پـس از بازدیـد از شـرکت مهندسـی و 
توربیـن مپنـا )تـوگا( به همین پرسـش 
طـرح  بـرای  خواسـتیم  گفـت:  پاسـخ 
خارجـی  سـرمایه  فـاز  ایـن  توسـعه 
سـکوی  اینکـه  ضمـن  کنیـم،  جـذب 
فشـارافزایی نیـز بـرای مـا مهـم بـوده 
اسـت و پتروپـارس قـرار بـود در کنـار 

بگیـرد. یـاد  کار  ایـن شـرکت ها 
توضیح ۳: ��

 برای طرح توسـعه فـاز ۱۱ پارس 
قـرارداد  در  آنچـه  اسـاس  بـر  جنوبـی 
آمـده بـه ۴ میلیـارد و ۸۷۹ میلیون دالر 
سـرمایه نیـاز اسـت. قـرار بـود بیش از 
۸0 درصـد ایـن مبلـغ از سـوی توتـال 
و سی ان پی سـی آی چیـن تامیـن شـود، 
حـاال امـا بایـد ایـن مبلـغ از صنـدوق 
توسـعه ملـی تامیـن شـود؛ مبلغـی کـه 
دیگـر  بخش هـای  دوای  می توانسـت 

باشـد. اقتصاد 

نگاه

خرب

یادداشت

انرژی در ایران تا چهار رقم قد می كشد
ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر با افزایش دو برابری نســبت به 
سال گذشته از مرز ۸۴0 مگاوات گذشته است و بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، ظرفیت انرژی های پاک کشور تا پایان امسال به ۱000 

مگاوات و تا پایان دولت دوازدهم به ۴000 مگاوات خواهد رسید.
ایران کشــور پر پتانســیلی از لحــاظ انرژی هــای نو همچون 
انرژی های خورشــیدی و بادی بوده و پرونده اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران از ســوی دولت به صورت جدی درحال پیگیری 
اســت. تخمین زده می شود با شرایط فعلی بین ۱5 تا ۲0 هزار مگاوات 
ظرفیــت قابل نصب نیروگاه های بادی کــه صرفه اقتصادی دارند، در 
ایران وجود داشــته باشد. این ظرفیت در رابطه با انرژی خورشیدی به 
مراتب باالتر است، چون نیروگاه های خورشیدی محدودیت  نیروگاه های 
بادی را ندارند و در بیش تر نقاط کشور قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی 
وجــود دارد.طبق آخرین آمار، تاکنون از منابع تجدیدپذیر حدود ســه 
میلیارد و 566 میلیون کیلووات ساعت، انرژی تولید شده که این میزان 
تولید برق توانســته از انتشــار حدود دو میلیــون و ۴6۱ هزار تن گاز 
گلخانه ای در کشــور بکاهد. این میزان تولید انرژی های نو باعث شده 
بیش از یک میلیارد مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی در ایران 
کاســته و بیــش از ۷۸5 میلیون لیتر در مصــرف آب نیز صرفه جویی 
شــود.هم اکنون ۳۸0 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال 
احداث اســت و ظرفیت نصب شــده انرژی های نو بــه ۷6۱ مگاوات 
رسیده اســت. همچنین تاکنون ۱۱5 نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در 
کشــور نصب شــده و ۳۲ نیروگاه مگاواتی دیگر نیــز در حال احداث 
است.بر اســاس این گزارش، رضا اردکانیان- وزیر نیرو- انرژی های 
تجدیدپذیر را سیاســت قطعی مجلس و دولت دانســته و با تاکید بر 
این که وزارت نیرو نیز این برنامه را با جدیت دنبال می کند، گفته است: 
برنامه دولت این است که تا پایان دولت دوازدهم حدود ۴000 مگاوات 
ظرفیت نصب شــده تجدیدپذیر ایجاد کند و هم اکنون نیز در آستانه 
۱000 مگاوات هستیم.وی با بیان این که کشور ما در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر از ظرفیت باالیی برخوردار است، گفت: در بخش باد، حدود 
۳0 هزار مگاوات ظرفیت مطالعه شــده داریم. هر چند آهنگ توســعه 
تجدیدپذیرها در کشــور با توجه به شرایط پیش آمده از جمله نوسانات 
بازار ارز نسبت به گذشته کند شــده، اما امیدواریم با برنامه ریزی های 
صورت گرفته جبران شود.همچنین طبق آخرین اطالعاتی که از سوی 
همایون حائری - معاون وزیر نیرو - در امور برق و انرژی ارائه شــده 
اســت، وزارت نیرو در تالش اســت تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت 
تولید انرژی های تجدیدپذیر کشور را به ۴000 مگاوات برساند.ایران از 
ظرفیت های مناســبی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر برخوردار است؛ 
در حال حاضر 60 هزار مگاوات پتانســیل انرژی بادی و پتانسیل ۱50 
هــزار مگاواتی انرژی آفتاب برای ایجاد مزارع انرژی خورشــیدی نیز 

شناسایی شده است. 

 فعالیت حداكثری پیمانکاران ایرانی
 در غرب كارون

مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملــی نفت ایران اعالم کرد 
که هم اکنون مراحل اجرایی طرح توســعه میدان های نفتی غرب کارون 
و پروژه هــای جنبی آن با فعالیت و تمرکــز حداکثری پیمانکاران ایرانی 
در حال اجراســت که این روند، مصداق بارز اجرای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از مدیریــت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان معاونت برنامه ریزی و امکان سنجی 
اقتصادی این مدیریت پس از بازدید اخیر خود از طرح های توســعه ای 
غرب کارون در گزارشــی اعالم کردند: در چرخه توسعه و تولید شامل 
پروژه های حفاری چاه ها، احداث خطوط انتقال نفت و ایســتگاه های 
ارســال نفت خام و بهره برداری از تاسیســات نفتی در طرح توســعه 
میدان های نفتی غرب کارون و پروژه های جنبی آن، حضور و فعالیت 
حداکثری پیمانکاران و ســازندگان داخلی مشهود و این روند نماد بارز 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی است.کارشناسان این معاونت از 
بخش های مختلف تاسیسات و بخش های مختلف طرح های توسعه ای 
غــرب کارون از جمله میــدان آزادگان جنوبی، خطــوط لوله انتقال 
نفت، ایســتگاه های تفکیک نفت، آب و گاز، کارخانه فرآورش سیار و 
ایســتگاه های تلمبه خانه ارسال نفت خام غرب کارون و امیدیه، پروژه 
تامیــن برق نیروگاه غــرب کارون و کارخانه تولید خط لوله مربوط به 
پروژه خطوط لوله انتقال نفت خام گوره - جاســک بازدید کردند و به 
منظور بررســی راهکارهای اصالح و بهبــود چرخه همکاری کارفرما 
و پیمانکار برای تســهیل در فرآیندها، در نشســت هایی با نمایندگان 

کارفرما و پیمانکاران حضور یافتند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

از پژوهشگاه نفت تا جایگاه پژوهش در نفت در گفت وگو با جعفر توفیقی؛

هــزار راِه نــرفــتـــه
هانیه موحد

ویژگی هــای  بررســی  گفت وگــو،  موضــوع 
ــت.  ــت اس ــت نف ــگاه صنع ــب وکار پژوهش ــوی کس الگ
اشــاره بــه ارکان ایــن الگــو، ناگزیــر صحبــت را 
ــت  ــت نف ــش در صنع ــوده پژوه ــای مفق ــه حلقه ه ب
ــال  ــدم اقب ــی ع ــه های تاریخ ــای ریش ــاند و پ می کش
ــد.  ــان می آی ــه می ــاوری هــم ب ــه پژوهــش و فن نفــت ب
ــاال دو  ــه ح ــی - ک ــت خاتم ــوم دول ــر عل ــی از وزی وقت
ــت  ــت نف ــگاه صنع ــری پژوهش ــود راهب ــالی می ش س
ــه  ــردی ک ــوان ف ــم به عن ــده دارد - می خواه ــر عه را ب
ــور  ــی کش ــوزش عال ــف آم ــطوح مختل ــا س ــال ها ب س
ســروکار داشــته و در نفــت هــم دســتی بــر آتــش دارد، 
بــه عملکــرد وزارت نفــت در حمایــت از جامعــه علمــی و 
ــد:  ــد، می گوی ــره ده ــارف« نم ــدون تع ــگاهی »ب دانش
ــروز و امــروز  ــه دی ــوط ب ــی نفــت، مرب »رویکــرد حمایت
نیســت و مــن بــه ایــن وزارتخانــه به ویــژه در مقایســه 
بــا دیگــر وزارتخانه هــا نمــره خوبــی می دهــم، در عیــن 
حــال معتقــدم میلیاردهــا دالر ثــروت در صنایــع نفــت و 
ــدم آن  ــون از یک ص ــا هم اکن ــه م ــه ک ــران نهفت گاز ای
ــده  ــیر طی نش ــوز مس ــم و هن ــتفاده نمی کنی ــم اس ه
ــروح  ــش رو داریم«.مش ــیاری پی ــه بس ــای نرفت و راه ه
گفت وگــوی شــانا بــا جعفــر توفیقــی را در ادامــه 

می خوانیــد:
ــب وکار  �� ــدل کس ــی م ــر بازبین ــما ب ــر، ش ــای دکت آق

پژوهشــگاه صنعــت نفــت تاکیــد داریــد. پیــش از اینکــه 
دربــاره الگــوی جدیــد کســب وکار ایــن مجموعــه صحبــت 

کنید، درباره دلیل این بازبینی توضیح دهید.
پژوهشــگاه برخــالف بســیاری از مراکز پژوهشــی 
ــای  ــرای فعالیت ه ــه مشــخصی ب و دانشــگاه ها، بودج
پژوهشــی خــود نــدارد و تنهــا مقــداری اعتبــار از 
شــرکت ملــی نفــت ایــران دریافــت می کنــد کــه ایــن 
ــان  ــوق کارکن ــن بخشــی از حق ــار به منظــور تامی اعتب
ــی  ــای اختصاص ــن درآمده ــود، بنابرای ــه می ش هزین
ــاز  ــورد نی ــه م ــد پاســخگوی هزین ــه بای ــن مجموع ای
بــرای تامیــن بخــش عمــده حقــوق کارکنــان، تجهیــز 
ــگاهی و...   ــای آزمایش ــت فض ــاخت ها، نگهداش زیرس
ــکای  ــه پژوهشــگاه ات ــن اســت ک ــش ای باشــد. معنای
ــه  ــد ب ــدارد و بای ــی ن ــای دولت ــه بودجه ه ــی ب چندان
کســب وکار تعریف شــده خــود متکــی باشــد. مــا 
ــا  ــب ب ــاط مناس ــراری ارتب ــن برق ــم ضم ــد بتوانی بای
ــی  ــار ارزش آفرین ــت، در کن ــف صنع بخش هــای مختل
ــورد  ــای م ــان، اعتباره ــت و کارفرمایانم ــرای صنع ب
فعالیت هــای  توســعه  و  نگهداشــت  بــرای  نیــاز 
ــوع،  ــن موض ــم. همی ــن کنی ــم تامی ــگاه را ه پژوهش
ــوی  ــری الگ ــف و پیگی ــرای تعری ــا ب ــی م ــل اصل دلی

ــت. ــب وکار اس ــد کس جدی
ویژگی های این الگو چیست؟ ��

ــر  ــز ب ــت، تمرک ــای فعالی ــری در حوزه ه بازنگ
شایســتگی های پژوهشــگاه و نیازهــای صنعــت و 
ــر  ــن مدنظ ــده کاری، نخســتین رک ــری از پراکن جلوگی
مــا در بازنگــری الگــوی کســب وکار پژوهشــگاه 
ــی  ــای بازاریاب ــعه روش ه ــدی، توس ــن بع ــت. رک اس
ــفارش های  ــر س ــم منتظ ــا نمی توانی ــا م ــت. طبیعت اس
ــف  ــن منظــور، درصــدد تعری ــه ای ــت باشــیم و ب صنع
ــکاری  ــی از هم ــتیم و حت ــی هس ــای بازاریاب روش ه
شــرکت های کارگــزار کــه بتواننــد پژوهشــگاه را 
در بازاریابــی پژوهــش و فنــاوری کمــک کننــد، 
ــار  ــازی در کن ــه بازارس ــی ب ــویم. حت ــد می ش بهره من
بازاریابــی اهتمــام داریــم و در کنــار نیازســنجی، بــرای 

ــم.  ــالش می کنی ــم ت ــی ه نیازآفرین
نیازآفرینی؟ ��

ــت  ــت نف ــه صنع ــت ک ــن اس ــت ای ــه. واقعی بل
ــاز آشــکار و پنهــان دارد و پژوهشــگاه  ــا هــزاران نی م
بــرای ایفــای نقــش موثــر در کنــار صنعــت، نبایــد بــه 
نیازســنجی صــرف اکتفــا کنــد. بایــد نیازهــای پنهــان 
کشــف و بــرای رفــع آنهــا تمهیداتــی اندیشــیده 
ــی از  ــال حاضــر کارگروه های ــه در ح ــا اینک ــود. کم ش
ــن  ــت مســتقر هســتند و همی پژوهشــگاه در دل صنع
رویکــرد بازارســازی و نیازآفرینــی را دنبــال می کننــد.

قاعدتا تجاری سازی هم مدنظر است؟ ��
ــد  ــدل جدی ــای م ــر از حلقه ه ــی دیگ ــه. یک بل
اســت.  تجاری ســازی  پژوهشــگاه،  کســب وکار 
ــی اســت  ــعه صنعت ــق و توس ــز تحقی پژوهشــگاه مرک
و بــا مراکــز پژوهشــی کــه تنهــا پژوهش هــای 
ــش در  ــاوت دارد. پژوه ــد، تف ــام می دهن ــادی انج بنی
ــرد  ــاوری و کارب ــعه فن ــه توس ــد ب ــه بای ــن مجموع ای
آن فنــاوری در صنعــت منتهــی شــود. بــه ایــن 
ــال در  ــکار فع ــرکت های پیمان ــا ش ــی ب ــور حت منظ
ــرار  ــت ارتباطــات وســیعی برق ــت نف ــای صنع پروژه ه
ــش  ــه دان ــکا ب ــا ات ــا ب ــی پروژه ه ــا برخ ــم ت کرده ای

فنــی پژوهشــگاه اجرایــی شــوند. بــرای نمونــه، 
ــی  ــش فن ــده دان ــا دارن ــت نفــت تنه پژوهشــگاه صنع
ــر  ــت و ب ــی اس ــات نفت ــرد از ترکیب ــع آوری گوگ جم
ــگاه  ــیه نمایش ــرا در حاش ــه اخی ــراردادی ک ــاس ق اس
ایران پالســت امضــا کردیــم، دانــش فنــی پژوهشــگاه 
ــیمی ایالم  ــرد پتروش ــی گوگ ــروژه بازیاب ــرای پ در اج
اســتفاده خواهــد شــد. نمونــه دیگــر، اســتفاده از 
خاک هــای  تصفیــه  در  پژوهشــگاه  فنــی  دانــش 
ــوده بــه مــواد نفتــی یــا دانــش فنــی مــا در حــوزه  آل
کاتالیست هاســت کــه در همیــن زمینــه در نمایشــگاه 
بین المللــی امســال )اردیبهشــت( چنــد قــرارداد بــرای 

کردیــم. امضــا  کاتالیســت ها  تجاری ســازی 
ــز  �� ــگاه ها و مراک ــا دانش ــکاری ب ــو، هم ــن الگ در ای

ــر  ــه چــه شــکل دنبــال می شــود؟ بیشــتر ب تحقیقاتــی ب
رقابت تاکید دارید یا همکاری؟

دو  شبکه ســازی،  و  رقابت پذیــری  دو.  هــر 
ــی  ــت. یعن ــگاه اس ــب وکار پژوهش ــوی کس ــن الگ رک
افزایــش قــدرت رقابت پذیــری،  از طرفــی بــرای 
ــای  ــش هزینه ه ــات، کاه ــت خدم ــای کیفی ــه ارتق ب
افزایــش ســرعت در پاســخگویی بــه  تمام شــده، 
مشــتریانمان و رضایتمنــدی آنــان فکــر می کنیــم 
همــکاری  و  شبکه ســازی  دیگــر،  طــرف  از  و 
تحقیقاتــی  علمــی و  مراکــز  دیگــر  بــا  گســترده 
انقــالب،  از  داریــم. پــس  را هــم در دســتور کار 
ــاوری در  ــوم و فن ــوزه عل ــادی در ح ــای زی ظرفیت ه
ــن  ــازی از ای ــا شبکه س ــد ب ــده و بای ــاد ش ــور ایج کش
ظرفیت هــا بهره منــد شــد. آنچــه گفتــم، ِشــمایی 
ــت  ــت نف ــدل کســب وکار پژوهشــگاه صنع ــی از م  کل

است.
ــم در  �� ــگاه ه ــوآوری پژوهش ــز ن ــاد مرک ــه ایج برنام

قالب مدل جدید دنبال می شود؟
بلــه. از ســال ۹6 کــه ریاســت پژوهشــگاه را 
عهــده دار شــدم، یکــی از برنامه هایــم ایجاد اکوسیســتم 
نــوآوری بــود. بــا تجربه ای کــه در وزارت علوم داشــتم، 
اکوسیســتمی می تواند  چنیــن  ایجــاد  می دانســتم 
اتفاقــی خــوب و گامــی در مســیر رفــع حلقــه مفقــوده 
تجاری ســازی علــم و توســعه فنــاوری در کشــور 
باشــد. مــا پیــش و پــس از انقــالب، در حــوزه 
آمــوزش عالــی پیشــرفت های خوبــی داشــته ایم، 
ــتاوردهای علمی همیشــه  ــازی دس ــأل تجاری س ــا خ ام
ــد  ــای جدی ــاد محیط ه ــت. ایج ــرده اس ــی ک خودنمای
ــام  ــق انج ــگاه از طری ــت و دانش ــاط صنع ــرای ارتب ب
کارهــای جمعــی، زنجیــره علــم تــا ثــروت را تکمیــل 
ــای  ــه پارک ه ــود ک ــرد ب ــن رویک ــا همی ــد و ب می کن
ــد و  ــعه یافتن ــد، توس ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن عل
ــوآوری در  ــز ن ــکل گیری مراک ــاهد ش ــم ش ــاال ه ح
کشــور هســتیم. رشــد و توســعه پژوهشــگاه هــم 
ــه  ــر اینک ــقفی دارد؛ مگ ــا س ــر مجموعه ه ــل دیگ مث
ــز  ــو مجه ــای ن ــه و فناوری ه ــای خالقان ــه ایده ه ب

شــویم. همیــن چندوقــت پیــش آقــای زنگنــه نشســتی 
شــتاب دهنده ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا 
داشــتند. پیــام آن جلســه ایــن بــود کــه صنعــت نفــت 
مشــکالتی دارد کــه دیگــر خــودش از پــس رفــع آنهــا 
را  فکــری  ظرفیت هــای  می خواهــد  و  برنمی آیــد 
ــم  ــگاه ه ــی پژوهش ــزه اصل ــد. انگی ــک بطلب ــه کم ب
ــد  ــوآوری، ایجــاد ظرفیت هــای جدی از ایجــاد مرکــز ن
اســت. مــا بــا ایــن کار بــدون اینکــه درگیــر ضوابــط و 
ــه  ــال ک ــن ح ــی شــویم، در عی بوروکراســی های دولت
از کســب وکار جوانان مــان حمایــت می کنیــم، بــه 
ــا  ــم ب ــم، آن ه ــم می افزایی ــود ه ــانی خ ــرمایه انس س
بهره منــدی از جوانانــی بااســتعداد کــه می تواننــد 
ــوند. ــتر ش ــتر و بیش ــزوده بیش ــق ارزش  اف ــأ خل منش

افتتاح این مرکز به امسال می رسد؟ ��
ــی الزم  ــک و مطالعات ــای تئوری ــا کاره ــا. م حتم
بــرای ایجــاد ایــن مرکــز را پیش تــر انجــام داده 
بودیــم کــه بــا تاکیــد صریــح وزیــر نفــت بــر حمایــت 
شــتاب دهنده ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
نفــت  صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  جریــان  در 
)اردیبهشــت(، ایــن اقــدام را بــا شــتاب بیشــتری 
دنبــال کردیــم. محــل مناســبی را در داخــل مجموعــه 
ــه  ــم ک ــر گرفته ای ــن کار در نظ ــرای ای ــگاه ب پژوهش
ــا  ایــن محــل تجهیــز هــم شــده اســت و امیــدوارم ت
ــمی آن  ــدازی رس ــاهد راه ان ــده ش ــاه آین ــی دو م یک

ــیم. باش
ــتارت آپی در آن  �� ــم اس ــد تی ــه چن ــد ک ــرآوردی داری ب

مشغول فعالیت  شوند؟
ــتقر  ــم مس ــدود ۴0 تی ــدا ح ــم ابت ــر می کن فک

ــوند. ش
صرفا در حوزه نفت و گاز؟ ��

ــای  ــر حوزه ه ــه دیگ ــت و گاز و البت ــتر نف بیش
انــرژی را هــم شــامل می شــود. قابلیــت توســعه 
ــتارت آپی  ــای اس ــت گروه ه ــرای فعالی ــم ب ــز ه مرک
بیشــتر بــا موضوعــات متنوع تــر در آینــده وجــود دارد.

ــا  �� ــتر ب ــل بیش ــراری تعام ــرای برق ــگاه ب در پژوهش
دانشجویان چه کرده اید؟

همــکاری بــا دانشــجویان ارشــد و دکتــرا بــرای 
ــواره در  ــه هم ــان ک ــا و رساله هایش ــه پایان نامه ه تهی
جریــان اســت. افــزون بــر ایــن، طــرح ملــی میزبانــی 
ــر نفــت  ــد وزی ــا هماهنگــی و تاکی از دانشــجویان را ب
در دســتور کار قــرار داده ایــم. مهنــدس زنگنــه در 
ــد کــه درهــای صنعــت  جلســات بارهــا تاکیــد کرده ان
نفــت بایــد بــه روی دانشــجویان و اســتادان بــاز باشــد 
و مــا هــم بــا تاکیــدات ایشــان انگیــزه بیشــتری پیــدا 
ــای  ــر مبن ــت و ب ــاله اس ــرح پنج س ــن ط ــم. ای می کنی
آن، پژوهشــگاه ســاالنه میزبــان حداقــل ۱00 دانشــجو 
ــات  ــود و امکان ــد ب ــجو( خواه ــوع 500 دانش )در مجم
و فضــای الزم را بــرای اینکــه ایــن دانشــجویان 
بتواننــد روی موضوع هــای مــورد عالقه شــان کار 

ــم داد.  ــرار خواهی ــان ق ــد، در اختیارش ــق کنن و تحقی
دســتورعمل های اجرایــی طــرح در حــال تدویــن 
ــدگان  ــا نماین ــتی ب ــک نشس ــده نزدی ــت و در آین اس
ــات کار هرچــه  ــا مقدم ــم داشــت ت دانشــگاه ها خواهی

ــود. ــم ش ــریع تر فراه س
ــه  �� ــی چگون ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــگاه در ح پژوهش

ایفای نقش می کند؟
ــا  ــتقیم ی ــور مس ــگاه به ط ــای پژوهش فعالیت ه
غیرمســتقیم، رســالتی اجتماعــی اســت. بــرای نمونــه، 
ــا و  ــرای طرح ه ــجویان، اج ــت از دانش ــن حمای همی
ــازی  ــد بهینه س ــف مانن ــای مختل ــا در حوزه ه پروژه ه
ــواد  ــه م ــوده ب ــای آل ــه خاک ه ــرف آب، تصفی مص
نفتــی و تبدیــل آن بــه فضــای ســبز، کاهــش گازهــای 
ارســالی بــه مشــعل و...،  همگــی بــه نوعــی مســئولیت  
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــا ب ــت، ام ــی اس اجتماع
نظام نامــه مســئولیت اجتماعــی وزارت نفــت کــه 
ــئولیت ها را  ــن مس ــم ای ــر آنی ــد، ب ــالغ ش ــرا اب اخی
دقیق تــر  برنامه ریــزی  بــا  و  جدی تــر  آشــکارتر، 

ــم. ــال کنی دنب
ابتــدای بحــث، بــه تــاش بــرای اتــکای بیشــتر بــه  ��

ــد. در  ــاره کردی ــگاه اش ــی پژوهش ــای اختصاص درآمده
ــر، درآمدهــای اختصاصــی چــه ســهمی از  ســال های اخی
مجمــوع درآمدهــای پژوهشــگاه داشــته؟ آیــا ســهم ایــن 

درآمدها، رو به افزایش است؟
بررســی گــزارش عملکردهــای پژوهشــگاه از 
ــن  ــات ای ــد ارتباط ــروز نشــان می ده ــا ام ــال ۹6 ت س
مجموعــه بــا بخش هــای مختلــف صنعــت چــه 
ــه  ــی رو ب ــم ریال ــر حج ــه از نظ ــداد و چ ــر تع از نظ
افزایــش بــوده و ســهم درآمدهــای اختصاصــی بیشــتر 
ــن پرســش  ــه ای ــن پاســخ مــن ب شــده اســت. بنابرای
ــن  ــم ای ــم بگوی ــوز نمی توان ــا هن ــت، ام ــت اس مثب
ــای ماســت. پژوهشــگاه،  ــا، پاســخگوی نیازه درآمده
پایلوتــی وســیعی  و  آزمایشــگاهی  زیرســاخت های 
ــر  ــیار هزینه ب ــا بس ــعه آنه ــداری و توس ــه نگه دارد ک
اســت و مــا بایــد بــه تــالش خــود بــرای ادامــه رونــد 
افزایشــی کســب درآمدهــای اختصاصــی ادامــه دهیــم.

ــکار  �� ــرکت های پیمان ــا ش ــگاه ب ــکاری پژوهش ــه هم ب
هــم اشــاره ای داشــتید. یعنــی شــرکت های پیمانــکار مــا 
بــه ایــن نقطــه رســیده اند کــه روی ظرفیت هــای 

پژوهشی حساب باز کنند؟
ــی  ــل تاریخ ــه دالی ــاس ب ــدودی. از اس ــا ح ت
ــور در  ــد و حض ــه تولی ــه دغدغ ــه همیش ــا ک و از آنج
بازارهــای صــادرات نفــت خــام مطــرح بــوده، فرهنــگ 
فناورانــه  نوســازی های  و  پژوهــش  بــه  مراجعــه 
ــه نشــده.  ــت نهادین ــت نف ــد در صنع ــه بای ــور ک آن ط
صنعــت نفــت ایــران، صنعــت دولتــی بــوده؛ هیــچ گاه 
بحــث رقابــت در آن مطــرح نبــوده و تولیــد و فــروش 
نفــت خــام همــواره بــر دیگــر مســائل اولویــت داشــته؛ 
ــم  ــوی رق ــه نح ــرایط را ب ــل ش ــن عوام ــوع ای مجم

ــن  ــل همی ــه دلی ــت ب ــن صنع ــران ای ــه مدی زده ک
ــاوری  ــوزه پژوهــش و فن ــه ح ریشــه های تاریخــی، ب
ــی   ــای رقابت ــل از آن و مزیت ه ــزوده حاص و ارزش اف
ــی  ــود اعتنای ــق ش ــه خل ــن زمین ــد در ای ــه می توان ک
ــه  ــد رو ب ــن رون ــم ای ــر می کن ــا فک ــته اند. ام نداش
ــود.  ــده می ش ــی دی ــانه های مثبت ــت و نش ــود اس بهب
وزارت نفــت از جملــه وزارتخانه هایــی اســت کــه 
خــود در ایــن زمینــه پیشــتاز شــده و گام هــای موثــری 
برداشــته اســت. پژوهشــگاه هــم بــه نوبــه خــود تالش 
ــد.  ــدا کن ــود را پی ــگاه خ ــگ، جای ــن فرهن ــد ای می کن
ــران  ــا مدی مــا در جلســات متعــدد و فشــرده ای کــه ب
ــم و از  ــد می کنی ــم تاکی ــن مه ــر ای ــم، ب ــت داری صنع
ایــن حیــث، خــود را بــرای ایجــاد تحــول فرهنگــی و 
ــه پژوهــش و  ــه مقول ایجــاد نگــرش  مثبــت نســبت ب

ــم. ــئول می دانی ــم مس ــاوری ه فن
فضــای  �� می کنیــد  فکــر  چطــور؟  دانشــگاه ها 

ــی  ــذاری کاف ــدی و تاثیرگ ــه از توانمن ــگاهی همیش دانش
برای کمک به صنعت برخوردار بوده؟

کــه  دانشــگاه ها  بــه  اقبــال صنعــت  عــدم 
توضیــح دادم ریشــه های تاریخــی دارد، ناگزیــر ســبب 
شــد دانشــگاه ها هــم آن طــور کــه بایــد رشــد نکننــد 
و صرفــا آکادمیــک باقــی بماننــد. در مجمــوع در 
کشــور آنقــدر کــه بــه عرضــه علــم و فنــاوری توجــه 
ــه نشــده و  ــاوری توج ــم و فن ــه تقاضــای عل شــده، ب
ــن  ــق همی ــی صنعــت و دانشــگاه هــم از مصادی جدای

ــوازن اســت. ــدم ت ع
عملکــرد فعلــی صنعــت نفــت را در ایــن زمینــه چگونــه  ��

ارزیابــی می کنیــد؟ یــا اگــر بخواهیــد بــه عملکــرد وزارت 
ــد،  ــا دانشــگاه ها نمــره  دهی ــاط ب نفــت در برقــراری ارتب

»بدون تعارف« چه نمره ای می دهید؟
ــردم.  ــل برگ ــال های قب ــه س ــد ب ــازه بدهی اج
ــودم  ــوم ب ــی وزارت عل ــاون آموزش ــه مع ــال ۷6 ک س
ــاط وزارت  ــوع »ارتب ــا موض ــتقیم ب ــور مس ــه ط و ب
آقــای  داشــتم،  ســروکار  دانشــگاه ها«  بــا  نفــت 
زنگنــه )وزیــر وقــت نفــت( حرکتــی را شــروع کردنــد 
ــاس  ــد. احس ــارش را ببینی ــد آث ــروز می توانی ــه ام ک
ــد  ــت مانن ــته های باالدس ــه رش ــت ب ــاز وزارت نف نی
مهندســی نفــت، مهندســی مخــزن و...، بــه برگــزاری 
و  انجامیــد  علــوم  وزارت  بــا  مشــترکی  جلســات 
ــت  ــوزه باالدس ــدی در ح ــته های جدی ــرانجام رش س
انصافــا وزارت  ایجــاد شــد.  دانشــگاه ها  نفــت در 
ــا  ــت و ب ــه گذاش ــیار مای ــن کار بس ــرای ای ــت ب نف
اقدام هــای انجام شــده، انســتیتوها و دانشــکده های 
نفــت در تعــدادی از دانشــگاه ها شــامل دانشــگاه 
ــارس و  ــج ف ــر، خلی ــهند، امیرکبی ــیراز، س ــریف، ش ش
ــاد و  ــت ایج ــارات وزارت نف ــا اعتب ــران ب دانشــگاه ته
ــته ها وارد  ــن رش ــه ای ــب ب ــا داوطل ــز و صده تجهی
شــدند. حتــی بــه پیشــنهاد وزارت نفــت، مجــوز 
رشــته های دو مدرکــه صــادر شــد. بــرای مثــال 
ــگاه  ــرق دانش ــجوی ب ــوم، دانش ــوز وزارت عل ــا مج ب
شــریف توانســت هم زمــان در رشــته مهندســی نفــت 
هــم تحصیــل کنــد و آن افــراد امــروز جــزو بهتریــن 
فارغ التحصیــالن رشــته های نفتــی هســتند. وزارت 
نفــت میلیون هــا دالر و میلیاردهــا تومــان در ایــن 
زمینــه هزینــه کــرد. از ســال ۹۲ بــه بعــد هــم وزارت 
نفــت بــا امضــای قراردادهــای پژوهشــی در حوزه هــای 
در  را  انســتیتوها  ایجــاد  پایین دســت،  و  باالدســت 
دانشــگاه ها کلیــد زد. پروژه هــای ازدیــاد برداشــت 
ــی واگــذار و کمــک  ــه دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقات ب
ــتر  ــد و بیش ــگاه کنن ــر ن ــگاه ها حرفه ای ت ــد دانش ش
صنعتــی  و  کاربــردی  پژوهش هــای  دنبــال  بــه 
باشــند. بــه عبــارت دیگــر، صنعــت هوشــیار شــد کــه 
ظرفیت هــای خوبــی در دانشــگاه ها وجــود دارد و 
ــه  ــا ب ــد ت ــی فراهــم آم ــرای دانشــگاه ها هــم فرصت ب
ــت  ــردی حرک ــه ای و کارب ــای حرف ــمت پژوهش ه س
ــای  ــرف در محیط ه ــتن ص ــای نشس ــه ج ــد و ب کنن
آکادمیــک، بــه میــدان صنعــت بیاینــد. مــن بــه وزارت 
ــه را در  ــن وزارتخان ــم و ای ــی می ده ــره خوب ــت نم نف
اقبــال بــه ســمت پژوهــش و فنــاوری نســبت بــه دیگر 
وزارتخانه هــا پیشــتاز می دانــم. در عیــن حــال معتقــدم 
مســیر طــی نشــده و راه هــای نرفتــه بســیاری پیش رو 
داریــم. صنعــت نفــت، صنعــت کلیــدی و صنعــت گاز، 
ــا دالر در  ــردی کشــور اســت و میلیارده ــت راهب صنع
ــر  ــال حاض ــا در ح ــه م ــده ک ــع خوابی ــن صنای دل ای
ــن  ــر ای ــم. اگ ــتفاده نمی کنی ــم اس ــدم آن ه از یک ص
ــم  ــگاه ها ه ــگاه و دانش ــود، پژوهش ــریع ش ــد تس رون
می تواننــد نقــش بیشــتر و موثرتــری ایفــا کننــد 
و صنعــت نفــت هــم همان طــور کــه در اســناد 
خواهــد دانش بنیان تــر  شــده،  تاکیــد   باالدســتی 

 شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

ارائه محمدرضا صدیقی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی گاز ایران در پنجمین كنگره راهبردی نفت و نیرو

شركت ملی گاز ایران موثرترین صنعت موجود كشور 
در زمینه حمایت از محیط زیست ملی و بین المللی

شــرکت ملی گاز ایــران بنا بر ذات 
ماموریت های خود، شــرکتی دوســتدار و 
حامی محیط زیست محسوب می شود. در 
ازای هرمتر مکعــب گاز طبیعی جایگزین 
شــده در بخش هــای مصــرف کنننده 
مانند خانگــی تجاری، صنایــع عمده و 
نیروگاه ها، یک لیتر فــرآورده نفتی که از 
حیــث آالیندگی جــزء عمده ترین دالیل 
انتشــار آالینده در محیط زیست شهرها و 
روستاها اســت با یک متر مکعب سوخت 
سبز جایگزین می شــود. با در نظر گرفتن 
حجم گاز تامین شده در کشور در سال ۹۷ 
به میزان ۲00 میلیارد متر مکعب؛ این رقم 
جایگزین ۲00 میلیارد لیتر فرآورده نفتی یا 
حدود ۱.۲ میلیارد بشکه نفت خام )روزانه 
حدود ۳.۳ میلیون بشــکه معادل نفتخام( 
شده اســت. برآوردهای انجام شده نشان 
می دهد تامین این میــزان گاز طبیعی در 
سبد انرژی مصرفی کشور منجر به کاهش 
انتشــار حدود ۱۲0 میلیون تن معادل دی 
اکسید کربن گازهای گلخانه ای به اتمسفر 
بوده اســت که با در نظر گرفتن این رقم، 
باید شــرکت ملی گاز ایران را موثرترین 
صنعت موجود کشــور در زمینه حمایت از 
محیط زیست ملی و بین المللی قلمداد کرد. 
شرکت ملی گاز ایران طی سال های 
گذشته با تسریع در برنامه های گازرسانی 
به شــهرها و روســتاهای باقیمانده، هم 
اکنون حدود ۹۸ درصد شهرها و ۷۹ درصد 
روستاهای قابل گازرسانی را تحت پوشش 
شــبکه ملی گاز قرار داده است. براساس 
بــرآورد منابع مختلف، ســهم گاز طبیعی 
از مجموع ســبد ملی انرژی بین ۸0-۷5 
درصد اســت. این در شرایطی است که در 
سطح بین المللی سهم گاز طبیعی به عنوان 
مناسب ترین سوخت فسیلی از نظر انطباق 
با اســتانداردهای زیست محیطی در سال 

۲0۱۸، کمتر از ۲۴ درصد بوده است. 
طی سال های اخیر سهم گاز طبیعی 
در ســبد انرژی مصرفی کشور همواره رو 
به رشد بوده اســت. به طوری که از سال 
۹0 تا کنون، تامین گاز با نرخ رشد متوسط 
ســاالنه ۴.6 درصد افزایش یافته اســت. 
این میزان افزایــش در تامین و تولید گاز 
که مســتلزم میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
در زنجیــره ارزش گاز طبیعــی از جمله 
مخازن گازي، پاالیشگاه ها، خطوط انتقال 
فشار قوی، شــبکه های توزیع گاز شهرها 
و روستاها و تاسیســات ذخیره سازی گاز 
طبیعی بوده اســت، موجب کاهش انتشار 
ســاالنه 6 میلیون تن معادل دی اکسید 

کربن انواع گازهای گلخانه ای در کشــور 
شده است. مصرف گاز در بخش نیروگاهی 
یکی از مهم ترین شــاخص های توســعه 
صنعت گاز در کشــور اســت. صنعت گاز 
در ســال ۹۷ حدود ۷0 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعی به عنوان ســوخت نیروگاه ها 
تامین کرده اســت که این رقم شاهد رشد 
ساالنه ای معادل ۸.5 درصد از سال ۹0 تا 
سال ۹۷ بوده است. جایگزینی مستمر گاز 
طبیعی در بخش نیروگاهی که سهمی مهم 
در تامین هوای پاک کالنشهرهای کشور 
در سال های اخیر داشته است با جایگزیني 
به جاي نفت گاز و مازوت، بطور متوســط 
موجب کاهش انتشار ساالنه ۳ میلیون تن 
معادل دی اکسید کربن گاز گلخانه ای در 
فضای شهرها شده است. به این رقم باید 
۸ میلیارد متر مکعب گاز تامین شــده در 
بخش حمل و نقل در سال ۹۷ را نیز افزود 
که عالوه بر افزایش امنیت عرضه انرژی 
و متنوع ســازی سبد سوخت بخش حمل 
و نقل، موجب کاهش حدود ۱ میلیون تن 
معادل دی اکسید کربن گازهای گلخانه ای 

در هوای شهرها و روستاهای کشور شده 
است. طی سال های اخیر بسترهای قانونی 
مناسبی برای جایگزینی گاز طبیعی در سبد 
سوخت ملی ایجاد شده است که بند »ق« 
تبصــره ۲ قانون بودجه ســال ۱۳۹۳ کل 
کشور و نیز ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر از مهم ترین قوانین مورد استفاده 
در بخش انرژی کشــور بوده اند. با استفاده 
از ظرفیت هــای قانونی این مواد، حدود ۳ 
میلیون خانوار در سطح کشور تاکنون از گاز 
طبیعی برخوردار شده و سوخت مایع از سبد 
انرژی مصرفی این خانوارها حذف شــده 
است. این ظرفیت قانونی در بخش تامین 
گاز نیروگاه ها نیز مورد استفاده قرار گرفته و 

انتظار می رود میزان کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای ناشی از جایگزینی گاز در بخش 
نیروگاهی با استفاده از تسهیالت ماده ۱۲ 
قانون رفع موانع تولید در سال ۹۸، به حدود 
یک میلیون تن معادل دی اکســید کربن 
بالغ گــردد. ظرفیت قانونی مزبور در حوزه 
گازرســانی به صنایع نیز منجر به افزایش 
ســهم گاز طبیعی در صنایع عمده کشور 
شده است، به طوری که در سال ۹۷ حدود 
6۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بخش 

صنایع عمده تامین و مصرف شده است. 
با این حال صنعت گاز به عنوان یکی 
از اجــزاء صنعت نفت و گاز از ویژگی های 
این صنعت مســتثنی نیســت و سوزاندن 
بخشی از گازهای تولیدی در مشعل )فلر( 
بنا بر مشــکالت طراحی، ساخت و برخی 
تنگناهای فرآیندی در پاالیشگاه های گاز 
جریان دارد. براســاس داده های منتشره از 
منابع معتبر بین المللی، میزان گازهاي فلر 
در پاالیشــگاه های گازی کشور در سال 
۲0۱6 رقمی معــادل 6.۴ تن به ازای هر 
۱000 تن محصول تولیدی بوده است. این 
رقم در منطقه خاورمیانه بطور متوســط به 
همین میزان و در کشورهای عضو شوروی 
ســابق حدود ۱۱.۷ تن بوده است. با این 
وجود برنامه ها و اقدامات موثری در زمینه 
مهار گازهای مشــعل در ســال های اخیر 
صورت گرفته اســت که بخش مهمی از 
آن مبتنــی بر الزامــات قانونی و تعهدات 
ملی صنعــت گاز به تحقــق اهداف این 
بخش بوده است. بر اساس ماده ۴۸ قانون 
برنامه ششم توسعه، واگذاری بازیافت ۹0 
درصد گازهای ارســالی به مشعل تا پایان 
برنامه ششــم توسعه پیش بینی شده است 
که شرکت ملی گاز ایران با فراهم ساختن 

زیرســاخت های الزم در ایــن خصوص 
بســمت تحقق این هــدف حرکت کرده 
اســت. تدوین شــیوه نامه گازهای فلر که 
مراحــل نهائی ابالغ آن در شــرکت ملی 
گاز ایران در دســت انجام اســت، یکی از 
مهم تریــن زیرســاخت های قانونی مورد 
نیاز به منظور تحقق این هدف محســوب 
می شود. با برنامه ریزی های صورت گرفته 
در ســال های گذشــته حجم گاز فلر در 
پاالیشگاه های اول تا پنجم پارس جنوبی 
از حدود ۳ میلیارد متر مکعب در ســال ۸۷ 
به کمتر از ۸00 میلیون متر مکعب رسیده 
اســت. برنامه بلندمدت صنعت گاز در این 
خصوص، اجرای ســند راهبردی کاهش 
آلودگی عســلویه و کاهــش ۷5 درصدی 
گازهای فلر و نهایتا تحقق کاهش گازهای 
 )zero flaring( ارسالی به مشعل به صفر
است. از ســوی دیگر شــرکت ملی گاز 
ایران، بهره برداری از یکی از گسترده ترین 
شبکه های انتقال فشار قوی گاز در سطح 
جهانی را بــر عهــده دارد. طول خطوط 
انتقال فشــار قوی گاز کشور بیش از ۳۸ 
هزار کیلومتر است که با توجه به پراکندگی 
قابل توجه شــبکه در جغرافیــای متنوع 
کشور، بخش مهمی از انتشار گاز به محیط 
زیست می تواند از طریق این شبکه صورت  
بگیرد. در این خصوص شــرکت ملی گاز 
ایــران از طریق تامین تجهیزات مورد نیاز 
تشخیص و اندازه گیری میزان و حجم نشر 
از بلودان ها، شناســائی و اندازه گیری نقاط 
بلودان دارای نشر به همراه تدوین اقدامات 
بهبود و نیز پایش نقاط تخلیه در عملیات ها 
توانسته است اقداماتی اساسی برای کاهش 
حجم انتشار گاز از بخش انتقال فشار قوی 
گاز بــه انجام برســاند. حــوزه توزیع گاز 

طبیعی از دیگر مبادی انتشــار متان است 
که با توجه به گستردگی بسیار شبکه های 
توزیع گاز در سطح شــهرها و روستاها و 
وجود بیــش از ۲۳ میلیون مشــترک در 
سراسر کشور، نقش عمده ای در انتشار و 
هدرروی گاز دارد. بررسی های انجام شده 
نشان می دهد که سهمی معادل ۸۹ درصد 
از مجموع انتشار گاز در بخش توزیع، ناشی 
از تجهیزات مشترکین است که رگوالتورها 
در این میان سهم عمده را بر عهده دارند. 
بــه این منظور و با هدف کاهش انتشــار 
گاز از رگوالتورهــای بخش توزیع، طرح 
نصب اتصاالت پس از رگوالتور و کاهش 
تنش های ناشــی از عدم هم راســتائی در 
اتصاالت انشــعابات جدید بــه مورد اجرا 
درآمده است که با اجرای این طرح و نصب 
ســاالنه حدود ۴50 هزار انشــعاب جدید، 
کاهش انتشار به میزان حدود ۱.۲ میلیون 
تن معادل دی اکســید کربن و نیز کاهش 
هدررفت حدود 65 میلیون متر مکعب گاز 
از رگوالتورهــای بخش خانگی تجاری را 

شاهد خواهیم بود. 
با مجموع تمهیدات پیش بینی شده 
در حوزه های انتقــال و توزیع گاز طبیعی، 
سهم گازهای محاســبه نشده در مجموع 
گاز تامین شده در زنجیره ارزش گاز کشور 
که عمدتا ناشی از گازهای منتشره بدلیل 
ونت و نشــتی، عدم کالیبرسیون و خطای 
تجهیزات اندازه گیری و سرقت گاز می باشد 
از بیــش از ۷ درصد در ابتدای دهه ۹0 به 
حدود ۴ درصد در سال ۹۷ بالغ شده است. 
کاهش ایــن رقم به معنای بازگشــت و 
احتساب میلیاردها متر مکعب گاز طبیعی 
در ســبد سوخت مصرفی ســاالنه کشور 
اســت. با در نظر گرفتن اهم فعالیت ها و 
اقدامات انجام شده مي توان تصریح کرد 
که شــرکت ملی گاز ایــران طی بیش از 
5 دهه فعالیت خود با افزایش ســهم گاز 
طبیعی در ســبد انرژی مصرفی کشــور، 
یکی از مهم ترین حامیان محیط زیســت 
در مقیــاس ملی و جهانی بوده اســت و 
برنامه های این شرکت در زمینه توسعه و 
ارتقاء عوامل سازگاری با محیط زیست در 
مجموع فعالیت های زنجیره گاز، همیشــه 
جایگاهي مهــم در راهبردهای کالن این 
شرکت داشته اســت. ضمن اینکه انتظار 
می رود با حمایت های قانونی و مالی الزم 
از ســوی وزارت نفت و دولت، این شرکت 
بتواند در جهت ســبزتر شدن هرچه بیشتر 
 ســبد انرژی کشــور گام هــای موثرتری

 بردارد. 

اخبار

گواهینامه سامانه های مدیریت یکپارچه در 
پاالیشگاه گاز بیدبلند تمدید شد

شرکت پاالیشگاه گاز بیدبلند در فرآیند ممیزی خارجی موفق به 
تمدید گواهینامه سامانه های مدیریت یکپارچه ISO شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، مجید 
رضائی زاده، نماینده مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلند در تعالی 
ســازمانی با اعالم این خبــر گفت: در ممیزی خارجــی که به منظور 
دریافت دوباره گواهینامه  سیستم های مدیریتی ISO برگزار شد، همه 
مراحل پیاده ســازی، استقرار و نگهداری سامانه های مدیریتی از سوی 
ممیزان در مدت زمان دو روز بررسی و با توجه به ارزیابی مثبت ممیزی 
انجام شــده، گواهینامه های ســامانه های مدیریتی تمدید شد.به گفته 
وی، چاالکی و دانش باالی نیروی انسانی، اعتقاد قلبی به پیاده سازی 
استانداردهای مدیریتی در شــرکت و تعهد مجموعه کارکنان شرکت 
پاالیــش گاز بیدبلنــد از عوامل اصلی موفقیــت در دریافت و ارتقای 

سامانه های مدیریتی بوده است.
با هدف آشنایی با توربین های گازی انجام شد؛

بازدید كارشناسان فراگیر وزارت نفت عراق از 
تاسیسات انتقال گاز

گروهی از کارشناســان فراگیر وزارت نفت عراق با هدف آشنایی 
با توربین های گازی، از تاسیســات تقویت فشار گاز منطقه 2 انتقال گاز 

)اصفهان( بازدید کردند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انتقــال گاز ایران، 
مجتبــی گلســتانه مدیر منطقــه ۲ عملیات انتقــال گاز از حضور 
کارشناســان فراگیر وزارت نفت عراق در تاسیسات این منطقه خبر 
داد و گفت: جمعی از کارشناســان فراگیر وزرات نفت کشور عراق 
از منطقه ۲ عملیات انتقال گاز و مجتمع تاسیســات تقویت فشــار 
گاز دهق و همچنین نمایشــگاه دائمی خوداتکایی و توانمندی های 
فنی و عملیاتی منطقه بازدید کردند.وی افزود: این بازدید آموزشــی 
به منظور آشــنایی با توربین های گازی به ویژه توربین ملی و انواع 
توربین های در حال تعمیر از مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز دهق 
انجام شد و بازدیدکنندگان توضیحات کاملی در خصوص دستاوردها 
و ساخت تجهیزات ایرانی دریافت کردند. افزون بر این، کارشناسان 
منطقه به تبادل نظر و پاســخگویی به سواالت کارشناسان فراگیر 
وزارت نفت عراق پرداختند.بر اساس این گزارش، کارشناسان فراگیر 
وزارت نفت عراق در حاشــیه این بازدید اظهــار کردند: از دیدن و 
شــنیدن اقدام های انجام شده در بخش های فنی و عملیاتی در این 
منطقه انتقال گاز بســیار تحت تاثیر قــرار گرفتیم. متخصصان این 
منطقه در دوران دشوار تحریم همچنان قوی و توانمند هستند و در 
اجرای پروژه ها، چه در زمینه طراحی و چه در زمینه ساخت وســاز و 
تعمیرات و بهره برداری عملیاتی، بیشــترین تالش خود را می کنند. 
این اقدام ها بسیار تحسین برانگیز است و ما برایشان آرزوی موفقیت 

می کنیم. 
هر كه دارد هوس كرب و بال بسم ا...؛

اعزام كاروان زیارتی كاركنان پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد به كربالی معلی

طــی مراســمی با حضــور مدیــران شــرکت پاالیــش گاز 
شهید هاشــمی نژاد و مسئولین شهرستان، جمعی از کارکنان پاالیشگاه 
در قالب کاروان زیارتی از مقابل مســجد فاطمــه الزهرا)س( مجتمع 

مسکونی گاز شهید مهاجر بدرقه و عازم کربالی معلی شدند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشمی نژاد در این خصوص گفت: 
ایــن کاروان زیارتی متشــکل از ۸0 نفر از کارکنان رســمی، قرارداد 
مســتقیم و پیمانکاری و با همت واحد بسیج پاالیشگاه جهت حضور 
در مراسم اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا.. الحسین)ع( و 
با بدرقه مســئولین و خانواده های کارکنان رهسپار نجف اشرف شدند.
محمد رضا به آبادی تصریح کرد: حضور در مراســم پیاده روی اربعین 
حســینی و فراهم آمدن فرصت زیارت آستان مقدس حضرت اباعبدا... 
الحســین )ع( و حضرت ابوالفضل عباس)ع( در روز اربعین ســعادتی 
اســت که نصیب شرکت کنندگان در این مراســم شده است.فرمانده 
پایگاه مقاومت بســیج شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد حضور در 
پیاده روی اربعین حســینی را نمایش وحدت و دوســتی میان شعیان 
جهان عنوان کرد.وی با اشــاره به استقبال پرشور کارکنان پاالیشگاه 
جهت اعزام بــه کربالی معلی، گفت: این حضور حماســی و تحمل 
ســختی ســفر، از والیتمداری و ارادت همکاران به اهل بیت عصمت 

و طهارت است.

مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد تاکيد کرد:

استفاده از روش های نوين حفاظتی و پدافندی در حفاظت از تاسيسات صنعت نفت و گاز
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد بر استفاده از روش های 
نوین حفاظتی، دفاع ســایبری و پدافند غیرعامل در حفاظت از تاسیسات صنعت 

عظیم نفت و گاز در خطه مرزی سرخس تاکید کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد، مهندس سید مجید منبتی در مراسم تودیع و معارفه رئیس 
جدید واحد حراست پاالیشگاه ضمن تقدیر از زحمات و تالش های هفت ساله 
آقای مردانی طی سخنانی گفت: مهمترین ویژگی آقای مردانی تواضع، صالبت، 
دوراندیش، حفاظت از پرســنل و دارایی های فیزیکی سازمان، حفاظت از اسرار 
کارکنان و همکاری با نهادهای امنیتی و اداره کل حراست خراسان رضوی در 
راه حفظ انقالب اســالمی بود.وی با اشــاره به اهمیت تاسیسات پاالیشگاه گاز 
شهید هاشــمی نژاد در تولید انرژی پاک در این خطه مرزی و خدمت رسانی به 
هموطنان در اســتان های شمال و شمال شرق کشور تصریح کرد: رئیس جدید 
واحد حراســت یکی از کارکنان خدوم و پرتالش این واحد تاثیرگذار هستند و 
انتظار داریم همچنان با صالبت و تاســی از آرمان های انقالب اسالمی در راه 
حفاظت از ارزش های سازمانی گام بردارند.مهندس منبتی با بیان اینکه سازمان 
حراســت بسیار فرهیخته است و بر اســاس وظیفه ای که بر دوش مدیران و 
کارکنان این واحد گذاشــته شده نسبت به انجام ماموریت ها و حفاظت از اسرار 
ســازمان مبادرت ورزند گفت: ما بایستی عملکرد و ارزش های مثبت انسان ها 
را مد نظر بگیریم و آن ها را بیشــتر مورد توجه قرار دهیم و از اینکه آبرویی از 
کســی ریخته شود جلوگیری کنیم. این مقام مسئول تاکید کرد: حراست چشم 
و گوش سازمان است و با اجرای کامل وظایف و مسئولیت های حراست، مسیر 

حرکت به سمت تحقق اهداف و مأموریت های سازمان هموار خواهد شد.گفتنی 
است: در پایان این مراسم از خدمات ارزنده آقای مردانی در دوران تصدی واحد 

حراست قدردانی و هدایایی به رسم یادبود به وی اهدا گردید.
استفاده از ظرفیت های مدیریت دانش برای جلوگیری از بروز حوادث

در همین حال، طی مراســمی با حضور جمعی از مدیران ارشد و کارکنان 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد از آتش نشــانان پاالیشگاه به جهت 
کسب سکوی سوم ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان وزارت نفت تجلیل 
بعمل آمد. مدیرعامل در این جلســه با تبریک کسب این افتخار بزرگ در بین 
شــرکت های تابعه وزارت نفت گفت: حضور آتش نشانان در این مجتمع گازی 

یادآور شــجاعت ها و از جان گذشتگي هاي انســان هاي بزرگي از جنس ایثار 
هســتند که با تالش و کوشش خود به زندگي مردم، ایمني و آرامش مي دهند.
مهندس ســید مجید منبتی در ادامه به حفظ تاسیسات و ضرورت توجه پرسنل 
به قوانین ایمنی و آتش نشــانی در واحدهای عملیاتی پاالیشگاه تاکید و اضافه 
کرد: واحد ایمنی حافظ منافع ملی می باشــد و در بحــث رعایت قوانین حوزه 
HSEباید همه کارکنان دست به دست هم دهند و با همکاری درون سازمانی 
در جهت پیشــبرد اهداف واحد ایمنی در راستای حفظ و حراست از تاسیسات و 
نیروهای انسانی گام بردارند.این مقام مسئول بیان کرد: استفاده از ظرفیت های 
موجــود و آموزش کارکنان جهت پیشــگیری از حوادث،  بازدیدهاي دوره اي، 
نظارت بر استانداردهاي ایمنی و عملیاتي جزو ماموریت ها و اولویت هاي کاري 
امور ایمني و آتش نشــاني شرکت به شــمار مي رود.مهندس منبتی ادامه داد: 
براي جلوگیري از حوادث و کاهش خسارت هاي ناشي از آن، وظیفه اي مهم و 
اساسي به عهده داریم که با حصول اطمینان از عملکرد ایمن در کار، مي توان 
از حوادث بهداشــت و محیط زیست پیشگیري کرد.وی با بیان اینکه تجهیزات 
ایمنی براساس استانداردهای جهانی و تقویت ناوگان آتش نشانی و ایمنی بیش 
از پیش مورد توجه قرار گرفته است خاطر نشان کرد: کسب این نتیجه در دوره 
ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشــانان وزارت نفت نشان از افزایش آمادگی 
جسمانی پرســنل آتش نشانی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد می دهد.

گفتنی است: در پایان این مراسم آتش نشانان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
به جهت کســب سکوی ســوم ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان وزارت 

نفت مورد تقدیر قرار گرفتند.

جایگزینی مستمر گاز طبیعی در 

بخش نیروگاهی كه سهمی مهم 

در تامین هوای پاک كالنشهرهای 

كشور در سال های اخیر داشته 

است با جایگزیني به جاي نفت 

گاز و مازوت، بطور متوسط 

موجب كاهش انتشار ساالنه ۳ 

میلیون تن معادل دی اكسید 

كربن گاز گلخانه ای در فضای 

شهرها شده است
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پرتوشیمی

مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی:

طرح پتروشیمی هگمتانه سال 99 به بهره برداری می رسد
امــور  در  نفــت  وزیــر  معــاون 
پتروشیمی هگمتانه  طرح  پتروشیمی گفت: 

بهار سال ۹۹ به بهره برداری می رسد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، بهزاد 
محمدی، روز سه شنبه، ۲۳ مهرماه پس 
از بازدید از طرح پتروشــیمی هگمتانه در 
نشستی با حضور ســید سعید شاهرخی، 
اســتاندار همدان، شــماری از مسئوالن 
اســتانی و مدیــران اجرایــی این طرح 
گفــت: بــا توجــه بــه برنامه ریزی ها 
کــه  پتروشــیمی هگمتانه  امیدواریــم 
پزشــکی  گریــد   )PVC( پی وی ســی
دارویی  و  پزشــکی  مخصوص مصارف 
تولیــد می کنــد، هرچه زودتــر به جمع 
مجتمع هــای پتروشــیمی فعال کشــور 
بپیوندد.وی افــزود: در جریان بازدید از 
بودیم  شاهد  پتروشــیمی هگمتانه  طرح 
عملیات تکمیــل این پــروژه با روحیه  
و انــرژی مضاعف در حال انجام اســت 
و مدیــران این طرح با تالش و شــتاب 
مناســبی مراحل پایانی پروژه را سپری 
امور  نفــت در  می کنند.معــاون وزیــر 
پتروشــیمی اعالم کرد که شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی مســاعدت و همکاری 
الزم را در مســیر تکمیل و بهره برداری 
از طرح پتروشــیمی هگمتانه انجام داده 
است.محمدی با بیان اینکه گرید تولیدی 

پتروشــیمی هگمتانه برای کشور اهمیت 
ویژه ای دارد، تصریح کرد: خوشــبختانه 
بــا حمایت های وزارت نفت و شــرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، منابع مالی طرح 
پتروشــیمی هگمتانه تامین شده است و 
همکاران با برنامه ریزی دقیق و مناسب 

باید برای بهره بــرداری این طرح طبق 
موعد مقرر تالش کننــد.وی بر رعایت 
ضوابط و دســتورعمل های بهداشــت، 
ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( در همه 
مراحل ســاخت، تکمیل و راه اندازی این 
طرح تاکید کــرد و گفت: تاکنون چنین 

طرحی با تولیــد این گونه محصوالت در 
کشور نداشته ایم.به گزارش شانا به نقل 
از ایرنا، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان اینکه کارها در مسیر 
اجرای طرح پتروشیمی هگمتانه به مرحله 
تکمیل و راه اندازی نزدیک شــده است، 

گفت: هم اکنون در کشــور 56 مجتمع 
پتروشــیمی داریم که امیدواریم پنجاه و 
باشد. پتروشــیمی هگمتانه  آن  هفتمین 
محمدی، پتروشیمی ابن ســینا را از دیگر 
طرح های در حال اجرای اســتان همدان 
دانســت و افزود: قرار است خوراک این 
واحــد از خــط لوله اتیلن غرب کشــور 
تامین شود.وی گفت: پتروشیمی ابن سینا 
انگلیســی-هلندی  شــرکت  الیسنس 
ِشــل را دارد و ۳00 میلیون یورو در آن 
سرمایه گذاری شده است، با بهره برداری 
از پتروشیمی ابن سینا، برای استان همدان 
و اســتان های مجــاور اشــتغال پایدار 
ایجاد می شــود.معاون وزیر نفت در امور 
از طرح ساخت  پتروشــیمی عنوان کرد: 
پتروشیمی ابن ســینا نیز حمایت می شود 
و تــالش می کنیم این طــرح با قدرت 
به بهره برداری برســد.به گزارش دانش 
نفت، خط لوله ۲ هزار و 650 کیلومتری 
اتیلن غرب کــه از مبدا پارس جنوبی تا 
اســتان های آذربایجان غربی و شــرقی 
امتداد دارد با عبور از ۱۱ استان، خوراک 
۱۲ مجتمع پتروشیمی ســاخته شــده یا 
در حــال ســاخت واقع در اســتان های 
خوزســتان، فارس، لرســتان، کهکیلویه 
و بویراحمــد، چهار محــال و بختیاری، 
کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و 
شرقی، ایالم و همدان را تامین می کند.

اخبار

بهمن ماه امسال و توسط بخش خصوصی؛

نخستین نمایشگاه بین المللی بخش پایین دست 
صنعت نفت برگزار می شود

نخســتین نمایشــگاه بین المللی صنایع پایین دســتی نفت، گاز 
و پتروشیمی ســیزدهم تا شــانزدهم بهمن ماه ســال جــاری در محل 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
بــه گزارش دانــش نفت بــه نقــل از اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی ایران، نخســتین نشست شورای سیاست گذاری این 
نمایشــگاه با حضور نمایندگانی از تشــکل های خصوصی صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی، اتــاق بازرگانی ایران و تهــران، روابط عمومی های 
شرکت های ملی نفت، صنایع پتروشیمی، نماینده سازمان توسعه تجارت 
و نماینده شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی تهران و اعضای 
هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به عنوان متولی 
و سیاست گذار و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا به عنوان مجری 
برگزاری نمایشگاه برگزار شــد.در این نشست افزون بر تشریح اهداف 
برگزاری نمایشــگاه صنایع پایین دســتی نفت، گاز و پتروشیمی توسط 
بخش خصوصــی و ارائه گزارشــی از روند دریافت مجــوز برگزاری، 
فهرســت گروه های کاالیی که در نمایشــگاه حضور خواهند داشــت، 
تعیین شد.نشســت های تخصصی B to B )چهره بــه چهره تجاری(، 
شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها، روابط عمومی و اطالع رسانی 
و امور بین الملل، صادرات، ارتباط با نهادهای دولتی و فضاهای کســب 
و کار مرتبــط همچون بانک، بورس و بیمه همــه از جمله کمیته های 
مربوط به نمایشــگاه صنایع پایین دستی نفت هستند که در این نشست 
بررسی شــد.در این نشســت و طبق آرای حاضران در نشست، محمد 
ناصری، مشــاور رئیس کل روابط عمومی وزارت نفت به عنوان رئیس 
شــورا، اســالمی، دبیرکل انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی ایران 
)اســتصنا( به عنوان نائب رئیس و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت گاز و پتروشیمی ایران به عنوان دبیرخانه و سعید رفیعی فر به عنوان 
دبیر این شــورا انتخاب شدند.نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و 
پتروشیمی در تاریخ ۱۳ الی ۱6 بهمن ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی 

تهران برگزار خواهد شد.
مدیرعامل شركت پترول:

توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی در دستور 
كار پترول

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان )پترول( با اشاره 
به اینکه رویکرد این شــرکت در جهش ســوم صنعت پتروشیمی نگاه به 
پایین دســت اســت، تصریح کرد: این شــرکت قابلیت توسعه صنایع 
پایین دست طرح ها را بررسی کرده اســت و اجرای آنها را در دستور کار 

دارد.
بــه گزارش دانش نفت نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
رســول اشرف زاده با بیان اینکه تا پایان امســال تولید در واحد سولفات 
پتاســیم ۴0 هزار تنی ارومیه آغاز می شــود، اظهار کــرد: الفین ایالم و 
اوره و آمونیاک لردگان نیز براســاس برنامه امســال راه اندازی خواهند 
شــد.وی به حضور بیشــتر شــرکت های پترول در بورس اشاره کرد و 
افزود: امسال برنامه داریم که پتروشیمی ایالم و ارومیه پس از راه اندازی 
کامل، وارد بورس شــوند که البته کارهای مقدماتی هم زمان با تکمیل 
این طرح ها در حال انجام اســت.مدیرعامل پترول با بیان اینکه تسریع 
اجرای طرح هایی که با تأخیر روبه رو شــده اند در اولویت های کاری این 
شرکت اســت، ادامه داد: پیمانکار نصب واحد پلی پروپیلن ایالم انتخاب 
و کار خــود را آغاز کرده اســت و پیمانکار پتروشــیمی صدف نیز در دو 
ماه آینده انتخاب و کارهای نصب آغاز می شود.اشــرف زاده درباره سهم 
طرح های گروه ســرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان در تحقق جهش دوم 
صنعت پتروشــیمی گفت: با بهره برداری از طرح های این شرکت تا پایان 
ســال ۱۴00 و اوایل ۱۴0۱ بیش از ۲ میلیون و ۴00 هزار تن به ظرفیت 
صنعت پتروشــیمی افزوده می شود.وی با اشــاره به اینکه رویکرد گروه 
ســرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان در جهش سوم صنعت پتروشیمی نگاه 
به پایین دست است، تصریح کرد: این شــرکت با تشکیل کارگروه های 
ویژه قابلیت توسعه طرح ها در پایین دست را بررسی کرده است که به این 
منظور ایجاد پارک مالمین ارومیه، پارک اوره رزینی در لردگان و پارک 
پروپیلن ایالم در دســتور کار قرار گرفت.مدیرعامل پترول با بیان اینکه 
توسعه صنایع پایین دست نقشــی بسزا در رونق اقتصادی و اشتغال زایی 
در مناطــق کمتر توســعه یافته دارد، گفت: به دلیــل کوچک بودن ابعاد 
کارخانجــات صنایع پایین دســت و حجم ســرمایه گذاری پایین، بخش 

خصوصی بسیار راحت تر می تواند در این صنایع سرمایه گذاری کند.
قرارداد ساخت واحد الفین پتروشیمی بوشهر 

امضا شد
قرارداد ســاخت واحد الفین پتروشیمی بوشــهر بین شــرکت های 
پتروشیمی بوشهر و مشارکت مهندسی سازه – سازه پاد تهران امضا شد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شســتان، قرارداد ســاخت واحد 
الفیــن پتروشیمی بوشــهر، روزشــنبه )۲0 مهرمــاه( بین شــرکت های 
پتروشیمی بـــوشهر و مشــارکت مهندسی سازه - ســازه پاد تهران امضا 
شــد.این قرارداد شــامل مهندسی، تأمین تجهیزات، ســاختمان، نصب و 
راه انــدازی واحد الفین با ظرفیت تولید ســاالنه یک میلیون تن محصول 
اســت. خوراک مورد نیاز این طرح، گاز اتان اســت که بخش عمده آن از 
فاز یک پتروشیمی بوشــهر تأمین می شود و عمده محصول اتیلن تولیدی 
نیز برای استفاده در واحدهای پایین دستی پتروشیمی بوشهر استفاده خواهد 
شد.شــرکت پتروشیمی بوشــهر به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های 
پتروشیمی کشــور و خاورمیانه با ســرمایه گذاری شستان در حال ساخت، 
تکمیل و راه اندازی اســت. این مجتمع مشتمل بر ســه فاز است که فاز 
نخست آن شامل واحدهای شیرین سازی، استحصال اتان و تولید متانول، 
تولید اکســیژن و آب شیرین کن اســت که به زودی به بهره برداری کامل 
می رسد. فاز دوم طرح شامل واحدهای الفین، MEG، یوتیلیتی و آفسایت 
و فاز سوم نیز شامل واحدهای HDPE، اسیداستیک و  VAM خواهد بود.

افتتاح 53 طرح پتروشيمی تا پايان سال 1۴0۴؛

صنعت پتروشيمی ايران روی ريل توسعه

پتروشيمی اروميه گواهينامه زيست محيطی دريافت کرد

بــه گفته مســئوالن، با بهره بــرداری از ۵۳ طرح 
پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ ارزش این محصوالت به 
۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید و هم اکنون ۵۶ مجتمع فعال 
در صنعت پتروشیمی فعال اســت که این تعداد با تحقق 
طرح های جهش دوم در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۳ مجتمع 

و خوراک دریافتی به ۶2 میلیون تن می رسد.
در حال حاضر 6۴ واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲0 
تا ۹۹ درصد در ایران درحال ســاخت اســت که شش 
طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت ۱5 میلیون تن و پنج 
پروژه نیز زیرساختی است و آنطور که برآورد شده، این 
پروژه ها تا سال ۱۴0۳ به بهره برداری می رسد و ظرفیت 
تولیدات پتروشیمی کشــور با افزایش ۹0 تا ۹5 درصدی 
به ۱۳0 میلیون تن در ســال می رسد.از این تعداد، ۲0 
واحد اولویت دار هستند و تا سال ۱۴00 به بهره برداری 
می رسند که ســه مورد آن ها امســال افتتاح می شود. 
با افتتــاح این ۲0 واحــد، ظرفیت تولیــد محصوالت 
پتروشیمی کشــور به ۹۱ میلیون تن، محصوالت قابل 
فروش به 5۱ میلیون تن، درآمد کشــور به ۲5 میلیارد 
دالر و سهم صادرات به حدود ۱۹ میلیارد دالر می رسد.
صنعت پتروشیمی روزانه ۶۵۰ هزار بشکه معادل نفت 

خوراک دریافت می کند
از سوی دیگر، صنعت پتروشیمی ایران ساالنه ۳۳ 
میلیون تن خوراک معادل 650 هزار بشکه نفت در روز 
در قالب خوراک های مختلــف دریافت می کند که ۷0 

درصد از پاالیشــگاه های گاز، ۲0 درصد از پروژه های 
ان جی ال و ۱0 درصد از پاالیشــگاه های نفت دریافت 
می شود.توســعه صنعت پتروشــیمی بیش تر براســاس 
خوراک گاز توســعه یافته است که این عدد در شرایط 
کنونــی ۷۷ درصد گاز و ۲۳ درصــد خوراک های مایع 
اســت و تا پایان ســال ۱۴0۴ شمســی به ۸6 درصد 
خوراک گازی و ۱۴ درصد خوراک های مایع می رســد.

اما پتروشــیمی هایی که با خــوراک مایع کار می کنند، 
اقتصادشــان به انــدازه واحدهایی که بــا خوراک گاز 
کار می کننــد، جذاب نیســت. بر این اســاس، راهبرد 
وزارت نفت و شــرکت ملی صنعت پتروشیمی اســتفاده 
از خوراک هــای ترکیبــی که ضمن اقتصــادی بودن 
بتوانیم از زنجیره ارزش هم تا محصوالت پایین دســت 
پیشــروی کنیم.ظرفیت تولید 66 میلیون تنی با حجم 
ســرمایه گذاری 5۳ میلیارد دالری و درآمد ۱۷ میلیارد 
دالری وضع کنونی صنعت پتروشیمی ایران است که از 
مجموع ۸.5 میلیون تن محصولی که در داخل کشــور 
به فروش می رســد، ۴.۹ میلیون تــن در بورس عرضه 
می شود که از این ۴.۹ میلیون تن ۱5 هزار بنگاه کوچک 
و بزرگ در ۱0 حوزه مختلف در کشــور فعال هستند.با 
تحقق جهش دوم و در پایان سال ۱۴00، ظرفیت تولید 
این صنعت به ۱00 میلیون تن با حجم ســرمایه گذاری 
۷0 میلیارد دالر خواهد رســید، هم چنین در پایان سال 
۱۴0۴ و تحقق جهش سوم ظرفیت به ۱۳۳ میلیون تن 

با حجم سرمایه گذاری ۹۳ میلیارد دالر می رسد.
افتتاح 5۳ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴0۴

در همیــن رابطه بهزاد محمــدی - معاون وزیر 
نفــت - با بیــان این که بــا بهره بــرداری از 5۳ طرح 
پتروشیمی تا پایان ســال ۱۴0۴ ارزش این محصوالت 
به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رســید، گفته است: ظرفیت 
صنعت پتروشیمی کشــور 66 میلیون تن است و تالش 
می شــود این مقدار در ســال ۱۴0۴ دو برابر شود و به 
۱۳۳ میلیون تن برســد.وی با اشاره به این که با افتتاح 
۲۷ طرح پتروشــیمی تا پایان سال ۱۴00 ظرفیت تولید 
صنعت پتروشــیمی به ۱00 میلیون تن می رسد، اظهار 
کرد: ارزش محصوالت پتروشیمی )ارزی و ریالی( کشور 
از ۱۷ میلیــارد دالر کنونی به مــرز ۲۴ میلیارد دالر در 
ســال ۱۴00 می رسد و با بهره برداری از ۲6 طرح دیگر 
پتروشیمی تا پایان سال ۱۴0۴ ارزش محصوالت به ۳۷ 
میلیارد دالر خواهد رسید. وزیر نفت نیز به تازگی اعالم 
کرده است که جهش نخســت ما این بود که به حدود 
۱۸ میلیــارد دالر تولید رســیدیم و جهش دوم ما را به 
دو برابر حدود ۳6 میلیارد دالر می رســاند. جهش سوم 
را نیز ســاماندهی می کنیم تا تولیــد را به نزدیک ۱50 
میلیون تن برســانیم که این موارد به طور عمده شامل 
پتروشــیمی های الفینی یا تولید پالستیک می شود. این 
تحول بزرگی اســت که اکنون در صنعت پتروشیمی در 

حال انجام است.

خرید ساالنه ۶ میلیارد دالر خوراک ازسوی 
پایین دستی ها

اما خبر خــوب وزیر نفت در بخش پتروشــیمی، 
خرید ســاالنه حــدود 6 میلیارد دالر خوراک ازســوی 
پتروشیمی های پایین دستی بود چرا که هیچ صنعتی در 
کشــور نداریم که بخش های پایین دستی آن 6 میلیارد 
دالر خــوراک از آن تهیه کنند تــا به محصوالت دیگر 
تبدیل شود، اما این که چرا با وجود داشتن ظرفیت کافی، 
خوراک بیش تر نمی خرند به دلیل نبود بازار است.وی با 
بیان این که دو جهش در پتروشــیمی رخ داده است که 
یک جهــش اوایل دهه ۹0 پایان یافت و جهش دوم تا 
پایان سال ۱۴00 است، هم چنین مقدمات، حرکت های 
اصلی و طرح های جهش ســوم آغاز شده است، اظهار 
کرد: جهش ســوم صنعت پتروشــیمی تا ســال ۱۴05 
تولیدات پتروشــیمی را به بیــش از ۱۳0 میلیون تن در 
ســال با ارزش مالی ۳۷ میلیارد دالر می رساند، افزود: 
ارزش جهش نخست ۱5 تا ۱6 میلیارد دالر بود و جهش 
دوم بــه ۲5 میلیارد دالر می رســد.بر این اســاس، اگر 
جهش سوم صنعت پتروشــیمی با رونق تولیدات صنایع 
پایین دستی همراه باشد، افزون بر ایجاد اشتغال فراوان، 
ارزش  افزوده بسیاری را نیز برای کشور به همراه دارد. 
برای نمونه از طریق طرح های جلوگیری از ســوزاندن 
گازهای همراه، حجم عظیمی نزدیک به ۱0 میلیون تن 

خوراک برای پتروشیمی ها تهیه می شود.

مدیرعامــل پتروشــیمی ارومیه گفــت: اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان آذربایجان غربی به این 

شرکت گواهینامه جلوگیری از آالیندگی اعطا کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پترول، 
کریــم دلجوان با اعالم این خبر افــزود: گواهینامه یاد 
شــده به دنبال پیاده ســازی اقدام های زیست  محیطی 
از جمله انتخاب و ســاخت واحد اســید ســولفوریک 
براساس فرآیند جذب مضاعف با فناوری مدرن و میزان 
آالیندگی به مراتب کمتر از اســتاندارد سازمان محیط 
زیســت ایران و همچنین نصب ســامانه آنالیزور برخط 
)آنالین( اندازه گیری گازهای آالینده زیست محیطی که 
اطالعات آن برخط به ســازمان حفاظت محیط زیست 
برای کنترل و پایش ارسال می شود، دریافت شده است.
وی تصریح کرد: بازیافت و استفاده دوباره از پساب های 
صنعتــی در واحدهای شــرکت پتروشــیمی ارومیه که 
ضمن کاهش مصرف آب از تولید و انباشت پساب های 
صنعتی جلوگیری به عمل می آید و استفاده از بویلرهای 
بازیافت حرارتی در واحد اســید سولفوریک برای تولید 
بخار که سبب کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در 

بویلرهای مجتمع شــده است را از دیگر عوامل دریافت 
گواهینامه آالیندگی از ســوی این شرکت عنوان کرد.
مدیرعامل پتروشــیمی ارومیه افزود: پتروشــیمی ارومیه 
ترویج فرهنگ ایمنی، بهداشــت و محیط زیست را به 
صورت جدی در دســتور کار خود قرار داده است و این 
مهم سبب شــده برنامه ریزی منسجم و متعددی برای 
اقدام های زیست محیطی را در ســرلوحه فعالیت های 
جاری شرکت قرار گیرد.دلجوان ادامه داد: مدیریت مواد 
زائد و پســماندها از جمله اقدام های دیگری اســت که 
انجام شــده اســت، در همین ارتباط می توان به توزیع 
سطل های جمع آوری کارتن پالست در سطح شرکت با 
هدف جداسازی کاغذهای دور ریز از دیگر زباله ها و در 
نتیجه کمک به بهبود و ارتقای محیط زیست اشاره کرد 
که بازیافت هر تن کاغذ مانع از قطع ۱۷ درخت می شود. 
وی یادآور شــد: بازدهی تولید در پتروشــیمی ارومیه با 
بهبود روش های فرآیندی و نوســازی واحدها افزایش 
یافته و پتروشــیمی ارومیه به عنوان یکی از نخســتین 
پتروشیمی های شمال غرب کشور، موفق به تولید باالتر 
از ظرفیت اســمی خود شده است.پتروشیمی ارومیه یکی 

از شــرکت های تابعه گروه پتروشیمی ســرمایه   گذاری 
ایرانیان اســت و از ظرفیت تولید ســاالنه ۹۴ هزار تن 
محصوالتی شــامل کریستال مالمین، سولفات آمونیوم 
و اســید سولفوریک برخوردار است که با سرمایه گذاری 

انجام شــده در این واحد صنعتی پروژه تولید ســولفات 
پتاســیم با ظرفیت ســالیانه ۴0 هزار تن و واحد اسید 
کلریدریک با ظرفیت ســاالنه 50 هزار تن با پیشرفت 

حدود ۹5 درصد امسال به بهره برداری می رسد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

شركت های عملیات اكتشاف نفت و تنکو در شناسایی ظرفیت های جدید اكتشافی پیشقدم شدند؛

ارزش عایدی میدان ارم؛ 4۰ میلیارد دالر
با هدف شناسایی ظرفیت های جدید اكتشافی؛ قرارداد ۲ پروژه لرزه نگاری با شركت های ایرانی امضا شد

ملی  شــرکت  اکتشــاف  مدیریت 
نفت ایران، قــرارداد 2 پروژه لرزه نگاری 
را با 2 شــرکت ایرانی امضا کرد: پروژه 
لرزه نگاری دوبعدی »باشــت« با شرکت 
عملیات اکتشاف نفت و پروژه لرزه نگاری 

سه بعدی »پانیذ« با شرکت تنکو.
روز یکشــنبه، ۲۱ مهرماه قرارداد 
پــروژه لرزه نگاری دوبعدی »باشــت« 
بین ســیدصالح هندی، مدیر اکتشــاف 
شــرکت ملی نفــت ایــران و علیرضا 
مدیره شرکت  رئیس هیئت  بهبهانی نیا، 
عملیات اکتشــاف نفــت )زیرمجموعه 
اویــک( و قــرارداد پــروژه لرزه نگاری 
ســه بعدی »پانیذ« بین هنــدی و امید 
توسعه  شــرکت  مدیرعامل  عســاکره، 
انرژی و نفــت نگین آفاق کیش )تنکو( 
پروژه  بزرگ ترین  پانیذ،  امضا شد.پروژه 
لرزه نگاری سه بعدی آبی - خاکی کشور 
خواهد بود که در پهنه ای به وســعت ۲ 
هــزار کیلومتر مربع از شهرســتان های 
شــادگان، آبادان، ماهشهر و دارخوین و 
با اعتباری بالغ بــر ۳ هزار میلیارد ریال 
اجرا خواهد شــد و مــدت زمان اجرای 
آن ۳۲ ماه در نظر گرفته شــده است.در 
فاز داده بــرداری این پروژه، بخش قابل 
توجهی از حوضه رســوبی دشت آبادان 
پوشش اکتشافی داده می شود و پوشش 
لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان تا حد 

زیــادی تکمیل خواهد شــد، همچنین 
ارتبــاط ســاختارهای شــرق کارون با 
ساختمان های مجاور بررسی و پیش بینی 
می شــود تله هــای هیدروکربــوری از 
نــوع چینه ای شناســایی شــوند.پروژه 
لرزه نگاری دوبعدی باشت هم با اعتباری 
بالغ بر ۱.۴ هــزار میلیارد ریال در پهنه 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، فارس 
و خوزســتان ازسوی شــرکت عملیات 
اکتشاف نفت )زیرمجموعه اویک( انجام 
خواهد شــد و مدت زمان اجرای آن ۲۸ 
ماه برآورد شــده است.پروژه لرزه نگاری 
باشت نیز با هدف شناسایی ظرفیت های 
جدید اکتشــافی اجرا می شــود و در فاز 
داده برداری آن، حوضه رســوبی دزفول 
انتظار می رود  جنوبی بررسی می شود و 
هندســه دقیــق ســاختمان ها و عمق 
دســتیابی به اهداف اکتشــافی تعیین و 

مشخص شود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 

نفت ایران:
می تــوان بــا اطمینــان گفت در 

فعالیت های اکتشافی خودکفا شده ایم
معاون توســعه و مهندسی شرکت 
ملــی نفت ایــران خبر کشــف میدان 
گازی جدیــدی بــا نــام »ارم« را در 
جنوب استان فارس اعالم کرد و گفت: 
بگوییم  اطمینــان  با  می توانیــم  امروز 

که در انجام فعالیت های اکتشــافی به 
دهقان  رسیده ایم.رضا  کامل  خودکفایی 
روز یکشنبه، ۲۱ مهرماه در آیین امضای 
دو قرارداد لرزه نگاری اکتشــافی افزود: 
امروز از حیث تــوان داخل، دانش فنی 
و تجهیــزات در جایگاهی قــرار داریم 
کــه می توانیم بگوییــم در همه مراحل 
اکتشاف خودکفا شده ایم و شاهد این ادعا 
نیز قراردادهــای پروژه های لرزه نگاری 
باشت و پانیذ اســت که با شرکت های 
ایرانی امضا می شود.وی به اکتشاف های 
اسالمی اشاره  انقالب  از  پس  انجام شده 
کرد و گفــت: ۷5 درصد ذخایر گازی و 
۲0 درصد کل ذخایر نفتی کشور پس از 
پیروزی انقالب اسالمی کشف شده است 
و امروز ایران با حدود ۱5۹ میلیارد بشکه 
ذخایر هیدروکربور مایع قابل استحصال 
در رتبه چهــارم دنیا و با حدود ۳۴ هزار 
میلیــارد مترمکعــب ذخایــر گاز قابل 
اســتحصال در رتبه دوم دنیا قرار دارد و 
در مجمــوع با در نظر گرفتن کل ذخایر 
هیدروکربــوری، در رتبــه اول دنیا قرار 
گرفته  است. دهقان اکتشاف را به عنوان 
نخستین حلقه زنجیره تولید ارزش نفت 
و گاز حائــز اهمیــت دانســت و گفت: 
خوشــبختانه نه تنها در بخش اکتشاف، 
بلکــه در بخش توســعه نیز بــه توان 
داخــل تکیه کرده ایم کــه مصداق بارز 

یادداشت

از »رام« تا »ارم« 
و حکایت ما پسرحاجی ها

**از روز )۲۱ مهرمــاه( کــه خبــر کشــف میــدان گازی جدیــدی 
در کشــور بــا نــام »ارم« اعــالم شــد، فــارغ از اطالع رســانی گســترده، 
ــم را  ــن کشــف توجه ــه ای ــاوت نســبت ب ــای گاه بی تف برخــی نگاه ه
ــدا  ــود پی ــه نم ــن تک جمل ــب هــم در ای ــه اغل ــرده اســت ک ــب ک جل
ــدازه یــک فــاز پــارس جنوبــی اســت«. شــاید  ــه ان می کنــد »فقــط ب
بــه همیــن خاطــر بــود کــه معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی 
ــدان گازی گفــت:  ــن می ــر کشــف ای ــران پــس از اعــالم خب نفــت ای
ــی  ــارس جنوب ــدان مشــترک پ ــا خوشــبختانه، چــون می »متاســفانه ی
ــم،  ــار داری ــان در اختی ــدان گازی جه ــن می ــوان بزرگتری ــه عن را ب
کشــف های دیگــر خیلــی بــه چشــم  مان نمی آیــد؛ در حالی کــه 
اگــر ایــن مقــدار گاز در کشــورهای دیگــر کشــف شــود بســیار جــدی 

گرفتــه خواهــد شــد«.
ــدد و  ــدان »ارم«، ع ــزان گاز کشــف شــده در می ــا می ــا آی **ام
ــاس  ــر اس ــاوت گذشــت؟ ب ــار آن بی تف ــوان از کن ــه بت رقمی اســت ک
محاســبات انجــام شــده، حجــم گاز درجــای ایــن میــدان بالــغ بــر ۱۹ 
تریلیــون فــوت مکعــب اســت کــه بیــش از ۱۳ تریلیــون فــوت مکعــب 
آن قابــل برداشــت اســت. شــرکت ملــی نفــت ایــران در اینفوگرافیکی، 
ــن گاز  ــای آن، ای ــر مبن ــن حجــم گاز را معادل ســازی کــرده کــه ب ای
)بــدون احتســاب میعانــات( بــا تولیــد گاز از یــک فــاز اســتاندارد پــارس 
جنوبــی بــه مــدت ۴۲ ســال، بــا گاز مصرفــی اســتان تهــران بــه مــدت 
۱6 ســال، بــا گاز مصرفــی کشــورهای اتریــش، مجارســتان و رومانــی 
بــه مــدت یکســال و بــا یک ســوم گاز مصرفــی اســپانیا بــه مــدت ۴0 

ســال برابــری می کنــد. گاز ارم، شــیرین و مرغــوب اســت.
ــده  ــی ش ــیر ط ــه مس ــم ب ــی ه ــی اجمال ــت نگاه ــد نیس **ب
ــال  ــه ارم، احتم ــیم. در ناحی ــته باش ــدان داش ــن می ــف ای ــرای کش ب
ــت  ــال فعالی ــد س ــس از چن ــوری پ ــی هیدروکرب ــر غن ــود ذخای وج
کارشناســان مدیریــت اکتشــاف تاییــد شــد و بعــد، مراحــل متعــددی 
از پروژه هــای لرزه نــگاری و ثقــل و مغناطیس ســنجی گرفتــه تــا 
ســاخت جــاده دسترســی در دســتور کار قــرار گرفــت. عملیــات حفــاری 
در ایــن منطقــه ۹ مــاه بــه طــول انجامیــد تــا دســت آخــر در عمــق 
حــدود چهــار هــزار متــری و پــس از دریافــت و تفســیر نمودارهــای 
پتروفیزیکــی و انجــام الیه آزمایــی، وجــود گاز طبیعــی در ســازندهای 
مخزنــی کنــگان و داالن اثبــات شــد. ارزش ایــن حجــم کار را 
کارکنانــی کــه مدت هــا در ایــن ناحیــه مشــغول بــه کار بودنــد بهتــر 
ــران  ــی نفــت ای ــر اکتشــاف شــرکت مل ــد. مدی از هــر کســی می دانن
در آســتانه اعــالم کشــف، در اینســتاگرام خــود تصویــری از »ارم« بــه 
اشــتراک گذاشــت و نوشــت: »حــس ایــن لحظــه کــه پــس از یکســال 
ــا دلهــره و اضطــراب نتیجــه کار را می بینــی، حــس  تــالش همــراه ب

ــل وصــف نیســت«. عجیبــی اســت کــه قاب
**امــا نگارنــده بیــش از آنکــه بــه دنبــال توصیــف ارزشــمندِی 
کشــف جدیــد گازی باشــد، بــه دنبــال چرایــِی ایــن نــوع نــگاِه بعضــا 
بی تفــاوت بــه ســرمایه های کشــور اســت؛ نگاهــی کــه ســبب 
ــارس  ــاز پ ــادل یــــــــک ف ــم »مع ــه جــای آنکــه بگویی می شــود ب
جنوبــی اســت«، می گوییــم »فقــط معــادل یــک فــاز اســت«. نگاهــی 
ــد  ــکه ای تولی ــزار بش ــد ه ــش چن ــود افزای ــبب می ش ــی س ــه گاه ک
نفــت یــک میــدان بــه چشــم مان نیایــد. نگاهــی کــه نتیجــه اش آن 
ــا  ــی ب ــای قراردادهای ــم امض ــیم در مراس ــته باش ــار نداش ــت انتظ اس

ــم و....  ــان را ببینی ــر نفت م ــورو، وزی ــون ی ــد میلی ارزش چن
ــوان  ــت و می ت ــم نیس ــت و گاز ه ــص نف ــگاِه مخت ــن ن **ای
نمــوِد آن را در بســیاری از بخش هــا دیــد. بــرای نمونــه، درس نگرفتــن 
از تجربــه حســاب ذخیــره ارزی در رونــد برداشــت از صنــدوق توســعه 
ملــی، کوبیــدن بــر طبــل توســعه بخــش خصوصــی و همچنــان تاختن 
بــر اســب دولــت، مصــرف بــی محابــای انــرژی و یــا بهتــر بگویــم، 
بی عملــی دولت هــا در مســیر اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی، 
ــی  ــرد. رکوردزن ــات می گی ــگاه  نش ــن ن ــه از همی ــه و هم ــاید هم ش
ــش  ــورهای دارای تن ــت کش ــن در فهرس ــرار گرفت ــرق، ق ــرف ب مص
ــرف  ــده گاز، مص ــد فزاین ــا تولی ــرف ب ــای مص ــی پابه پ ــی، همراه آب
شــاهانه بنزیــن، همــه پیــش از اینکــه ناشــی از نــوع مصــرف مــردم 
ــرژی و  ــوزه ان ــط در ح باشــد، نشــات گرفته از سیاســت گذاری های غل
شــاید نتیجــه امیــد واهــی متولیــان امــر بــه گــذران نســل ها بــا اتــکا 
ــد. و ســرانجام،  ــه منابعــی اســت کــه آن را ناتمــام تصــور کــرده ان ب
شــاید در فرآینــدی کــه ســبب شــده گمــان کنیــم اقتصــاد کشــور ایــن 
همــه بی تفاوتــی را تــاب مــی آورد و همیشــه بــه قــدر بخــور و نمیــری 
ــل  ــهم قاب ــگاه س ــوع ن ــن ن ــد، ای ــی می مان ــان باق ــرای فرداهایم ب

توجهــی داشــته باشــد.
**ســال ۹۳ وقتــی بــا توجــه بــه مشــارکت شــرکت ملــی نفــت 
ــا شــرکت بریتیــش پترولیــوم در میــدان »رام«  )Rhum(، از  ــران ب ای
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــت ش ــل وق ــوادی، مدیرعام ــن ج رکن الدی
ــدود ۲00  ــیدم و »ح ــدان پرس ــن می ــه ای ــد روزان ــدار تولی ــاره مق درب
ــم  ــس رق ــم »پ ــنیدم، گفت ــخ ش ــب« را در پاس ــوت مکع ــون ف میلی
زیــادی هــم نیســت«؛ جــوادی پاســخی داد کــه هنــوز کلمــه بــه کلمه 
ــم  ــا رق ــرای م ــب ب ــوت مکع ــون ف ــر دارم: »۲00 میلی آن را در خاط
ــم«... ــودن« عــادت کرده ای ــه »پســر حاجــی ب ــا ب ــادی نیســت. م زی

توضیــح: بخشــی از بی تفاوتی هــا نســبت بــه اخبــار اعــالم 
ــر  ــی ب ــا، مبتن ــدازه میدان ه ــدر و ان ــن ق ــدون در نظــر گرفت کشــف ب
ایــن دیــدگاه اســت کــه کشــف ذخایــر هیدروکربــوری تــا مادامی کــه 
ــح  ــزی صحی ــد آن برنامه ری ــدی از عوای ــتحصال و بهره من ــرای اس ب
ــی  ــت تلق ــود مزی ــودی خ ــه خ ــرد، ب ــورت نگی ــرا ص ــت اج ــا قابلی ب
ــل  ــود قاب ــای خ ــت و در ج ــت نیس ــه نادرس ــی ک ــود؛ دیدگاه نمی ش

بحــث اســت.  
هانیه موحد

اعالم آمادگی شركت های ایرانی برای كار در 
ساختارهای اكتشافی

مدیران عامل شــرکت های اویک و تنکو به عنوان طرف های قرارداد با مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در پروژه های لرزه نگاری باشت و پانیذ، برای اجرای 

پروژه و کار در ساختارهای پیچیده اکتشافی کشور اعالم آمادگی کردند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی نفت ایران، غالمرضا منوچهری، 
مدیرعامل شــرکت اویک در آیین امضای قرارداد دو پــروژه لرزه نگاری پانید و 
باشــت، پیمانکاران را بازوی عملیاتی شــرکت ملی نفت ایران خواند و گفت: در 
شــرایط فعلی باید بیش از گذشته میان کارفرما و پیمانکار هم راستایی و همکاری 
وجود داشته باشد.وی تمرکز بر توسعه فعالیت های اکتشافی در شرایط فعلی کشور 
را مطلوب دانســت و گفت: آنچه مهم است بالفعل شدن ظرفیت های عظیم نفت 
و گاز اســت که انجام فعالیت های اکتشــافی آغازگر این مســیر است.مدیرعامل 
اویک با بیان اینکه شــرکت عملیات اکتشــاف نفت به عنوان طــرف قرارداد با 
مدیریت اکتشــاف در پروژه لرزه نگاری باشت با یک شرکت خدماتی فعال ایرانی، 
ســرمایه گذاری مشــترک انجام داده و در حال تبدیل شدن به یک شرکت واحد 
هســتند، اظهار کرد: شرکت حفاری صبا در این مسیر همراه این شرکت هاست که 
امیدواریم با تغییر ســاختار ایجادشده، بتوانند پاسخگوی نیازهای شرکت ملی نفت 
ایران باشــند.به گفته وی، الزمه تعامل بیشتر کارفرما و پیمانکار و سرعت بخشی 
به انجام ماموریت ها، کاهش ایســتگاه های کاری و فعالیت های بوروکراتیک است 
که باید در دســتور کار قرار گیرد.منوچهری گفت: به منظور رونق بخشی به بخش 
داخلی، این شرکت با شرکت لوله گستر اسفراین، ماشین سازی اراک و...  در بخش 
باالدســتی و پتروشیمی قراردادهای همکاری امضا کرده است. در استان خوزستان 
نیز ضمن اتکا به ظرفیت های موجود، تــالش کرده ایم با کارگاه ها و کارخانجات 
محلی قرارداد امضا کنیم و از توان مشــاوران محلی بهره ببریم.وی با بیان اینکه 
اویک در زمینه های کاری مختلف از جمله خطوط لوله انتقال و جریانی، نیروگاه ها، 
سیســتم های کنتــرل یکپارچه، انواع کمپرســورها، تجهیزات ســرچاهی و...  با 
شرکت های ایرانی قرارداد امضا کرده است، گفت: در دوره جدید افزون بر اینکه ۲ 
هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی قرارداد امضا شده، در حال حاضر هم ۲ هزار 
میلیارد تومان قرارداد در دستور کار این شرکت قرار دارد.امید عساکره، مدیرعامل 
شــرکت توســعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش )تنکو( نیز با بیان اینکه رویکرد 
مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران از تمرکز بر ساختارهای مخازن ساده 
نظیر زاگرس و خلیج فارس به ســمت مخازن پیچیده تر تغییر کرده اســت، گفت: 
انجام اولویت های توسعه ای در ساختارهای پیچیده ای نظیر کپه داغ، ایران مرکزی 
و دشت مغان، به تجهیزات فنی به روز و نیروی انسانی متخصص و زبده نیاز دارد 
که خوشــبختانه این شرکت می تواند در راســتای تامین نیازهای سخت افزاری و 
نرم افــزاری مورد نیاز،  به نحو موثرتری ورود کند.وی با بیان اینکه شــرکت تنکو 
یکی از شرکت های تاییدشده در گروه شرکت های اکتشاف و تولید )E&P( است، 
گفت: با توجه به اهمیت مقوله اکتشــاف، در این شرکت عالوه بر بخش توسعه و 
نگهداشت، دپارتمانی برای اجرای طرح های اکتشافی و امور لرزه نگاری هم ایجاد 
شده است که با تعامل با اساتید اکتشاف و در راستای راهبردهای مدیریت اکتشاف 

شرکت ملی نفت ایران فعالیت می کند.
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گزارش

شركت های عملیات اكتشاف نفت و تنکو در شناسایی ظرفیت های جدید اكتشافی پیشقدم شدند؛

ارزش عایدی میدان ارم؛ 4۰ میلیارد دالر
با هدف شناسایی ظرفیت های جدید اكتشافی؛ قرارداد ۲ پروژه لرزه نگاری با شركت های ایرانی امضا شد

آن، اجرای طرح نگهداشــت و افزایش 
تولیــد نفت و همچنیــن اجرای  توان 
پروژه راهبردی انتقــال نفت خام گوره 
به جاسک با بهره مندی از ظرفیت های 

پیمانکاران ایرانی است.    
کشف میدان گازی جدید در جنوب 

استان فارس
معاون توســعه و مهندسی شرکت 
ملــی نفت ایــران در ادامه بــه اعالم 
خبر کشــف میــدان گازی جدیدی در 
جنوب اســتان فارس پرداخــت: امروز 
به نیابت از شــرکت ملی نفــت ایران 
به طور رسمی اکتشــافی را اعالم خواهم 
کرد که بخشــی از اطالعات آن هفته 
گذشــته منتشر شد. این میدان گازی به 
نــام »ارم« در جنوب اســتان فارس در 
۲00 کیلومتری جنوب شــهر شیراز قرار 
دارد و بــا تالش کارشناســان مدیریت 
اکتشاف شناســایی شده است.این مقام 
مســئول توضیح داد: چاه اکتشافی این 
میدان را شرکت ملی حفاری ایران حفر 
کرد؛ حفاری تابستان پارسال آغاز شد و 
بیش از ۹ ماه به طــول انجامید و پس 
از پــردازش اطالعات، امروز با اطمینان 
می توانیم بگوییم ایــن میدان ۱۹ هزار 
میلیارد فــوت مکعب )۱۹ تریلیون فوت 
مکعب یا 5۴0 میلیارد مترمکعب( ذخیره 
گاز درجا دارد که ۱۳ هزار میلیارد فوت 
مکعب آن قابل برداشت است، همچنین 

ذخیره درجای میعانات گازی این میدان 
۳۸5 میلیون بشکه برآورد می شود.

 ۴0 ارم؛  میــدان  عایــدی  ارزش 
میلیارد دالر

دهقان این گاز را مرغوب و شیرین 
توصیف کرد و با بیــان اینکه ضخامت 
الیه گازی ارم حدود ۴00 متر اســت و 
این ضخامــت باالیی برای یک مخزن 
گازی بــه شــمار می رود، افــزود: یک 
محاســبه اقتصادی نشــان می دهد که 
بیش از ۴0 میلیارد دالر عایدات حاصل 
از گاز و میعانات گازی این میدان خواهد 
بود. وی برای نشــان دادن ارزش این 
میدان مثال دیگــری هم مطرح کرد و 
با بیان اینکه حجم گاز این میدان تقریبا 
معادل یک فاز پارس جنوبی اســت که 

می تواند ۱6 ســال گاز مصرفی تهران 
را تامین کنــد، ادامه داد: متاســفانه یا 
خوشبختانه چون میدان پارس جنوبی را 
به عنوان بزرگ ترین میدان گازی جهان 
در اختیار داریم، کشف های دیگر خیلی 
به چشــم  نمی آید، در حالی که اگر این 
کشف در کشورهای دیگر صورت گیرد، 
بسیار جدی گرفته می شود. معاون توسعه 
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نکته 
دیگری را هم متذکر شد: بخشی از این 
اعــداد پیش تر در قالب کشــف میدان 
باغون اعالم شــده بود و حاال مشخص 
شده اســت باغون هم بخشی از میدان 
ارم اســت.وی اظهار کرد: جنوب استان 
فارس زیرســاخت های مناســبی وجود 
دارد که با تکیه بر آن، می توان این گاز 
را به راحتی فــرآورش و خوراک خوبی 
برای پاالیشــگاه گاز پارسیان تهیه کرد 
که در آینده شــرکت ملی نفت ایران در 
این باره تصمیم گیری می کند.دهقان در 
پایان گفت: ضمن قدردانی از همکاران 
پرتالشــم در مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران، کشف این میدان بزرگ 
را به ملت ایران و مجموعه شرکت ملی 
نفت ایــران تبریک عرض می کنم و به 
نمایندگی از شــرکت ملــی نفت ایران 
قول می دهم این تالش ها پایدار بماند و 
مجددا شادی را به ملت عزیزمان تقدیم 

کنیم.

نگاه

سالی طالیی برای اكتشاف چاه های نفت و گاز 
ایران

ضریب موفقیت چاه های اکتشافی )تعداد چاه های موفق نسبت به تعداد 
چاه های حفر شده( که در دنیا به طور میانگین ۳۰ درصد است، در ایران حدود 
۶۰ درصد اعالم شــده و در 2۰ سال گذشته، در حوزه گاز، به ازای تولید هر 
۱۰۰ واحد، ۱۸۰ واحد جایگزین شده است. در این مدت شاهد جایگزینی ۷۰ 
درصد نفت تولیدی نیز بوده ایم و آن طور که مسووالن نفتی می گویند در سال 

جاری شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اکتشاف خواهیم بود.
۷5 درصــد ذخایر گازی و ۲0 درصد کل ذخایــر نفتی ایران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی کشف شده است و امروز با حدود ۱5۹ میلیارد بشکه 
ذخایر هیدروکربور مایع قابل اســتحصال در رتبه چهارم دنیا و با حدود ۳۴ 
هزار میلیارد مترمکعب ذخایر گاز قابل استحصال در رتبه دوم دنیا قرار داریم 
و در مجموع ایران با در نظر گرفتن کل ذخایر هیدروکربوری، در رتبه اول 
دنیا قرار گرفته  است.اما در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، عملیات حفاری هشت 
حلقه چاه اکتشــافی موفقیت آمیز به پایان رسیده و از زمستان سال گذشته 
تاکنون، هر فصل با یک کشــف همراه بوده است. به طور طبیعی با توجه 
به این که بیش ترین ظرفیت اکتشــاف در غرب و جنوب غرب کشور است، 
این بخش در اولویت قرار دارد، اما طبق اعالم، این به این معنا نیســت که 
در مناطق کشف صورت نمی گیرد بلکه اولویت دوم تمرکز بر شمال شرق 
کشــور )منطقه کپه داغ( اســت و پس از آن نیز شمال غرب و دشت مغان 
قرار دارد.از سوی دیگر، انجام فعالیت های اکتشافی در شمال شرق کشور به 
دلیل اهمیت تامین انرژی در این منطقه حائز اهمیت است، به همین دلیل 
بر اساس سیاست های کالن وزارت نفت و پیرو تاکید وزیر نفت بر دستیابی 
به منابع انرژی در شــمال شرق کشور، نسل جدید فعالیت ها در این منطقه 
آغاز شــده است و پیش بینی می شود از سال ۱۳۹۹ به بعد، همواره دکل در 
کپه داغ شرقی مستقر و مشــغول فعالیت باشد.شرکت ملی نفت ایران در 
حوزه شناسایی منابع غیرمتعارف هیدروکربوری هم فعالیت هایی انجام داده 
است. برخورداری از منابع فراوان متعارف نفت و گاز، اگرچه استحصال ذخایر 
نامتعارف را در اولویت قرار نمی دهد، اما به گفته هندی - مدیر اکتشــاف 
شــرکت ملی نفت ایران -، باید برای شناسایی این منابع هم تالش شود 
تا در زمانی که برداشــت غیرمتعارف ها توجیه اقتصادی می یابد، مقدمات 

کار آماده باشد.
امضای ۱۴ قرارداد به ارزش 22۰۰ میلیارد تومان

اخیــرا خبر امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲00 میلیارد تومان در حوزه 
اکتشاف در سال جاری اعالم و گفته شده که هفت عملیات تعیین تکلیف 
شــده و تا انتهای ســال در مورد بقیه اطالعات قوی ارائه خواهد شد. این 
اکتشــافات آنطور که مسووالن گفته اند پراکندگی خوبی در کل کشور دارد 
و مربوط به نقاطی اســت که تاکنون اکتشاف ورود پیدا نکرده و می توان با 
داشــتن اطالعات پایه، با این اطالعات بیش تر به این موضوع ورود کرد.به 
گفته مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، انتظار می رود که 
شرکت های داخلی منابع شــان را تجهیز کنند، همچنین با اقداماتی که در 
شــرکت اکتشاف انجام داده ایم، توانسته ایم در حوزه هیدروکربور مایع ۱۳0 
درصد و در گاز ۱۷0 درصد برنامه محقق شده و پیش بینی می شود که اگر 
روال به همین صورت پیش رود در سال آینده تعهد افزایش کشف داده شود 
و تا پایان برنامه پنج ســاله به این تعهدات برسیم.همچنین رضا دهقان - 
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران - در این باره معتقد است 
که امروز می توانیم با اطمینان بگوییم که در انجام فعالیت های اکتشافی به 
خودکفایی کامل رسیده ایم. امروز از حیث توان داخل، دانش فنی و تجهیزات 
در جایگاهی قرار داریم که می توانیم بگوییم در همه مراحل اکتشاف خودکفا 
شده ایم و شاهد این ادعا نیز قراردادهای پروژه های لرزه نگاری باشت و پانیذ 

است که با شرکت های ایرانی امضا شد.
آخرین وضعیت صنعت حفاری

همچنین بر اســاس آخرین آمار ارائه شده از ســوی وزارت نفت، از 
وضعیت حفاری چاه در کشور در چهار ماه نخست امسال، ۴۱ حلقه چاه نفت 
و گاز و نزدیک به 5۱ هزار متر حفاری در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی 
کشور حفر و تکمیل  شد که از این تعداد چاه ۱۷ حلقه توسعه ای - توصیفی 
و ۲۴ حلقه تعمیری - تکمیلی بوده که در گسترده عملیاتی شرکت های ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، نفت فالت قاره و مهندســی 
و توسعه نفت و در قالب پروژه ای به ثمر نشسته است.عالوه بر ۲۳00 مورد 
خدمات یکپارچه صنعت حفاری به شــرکت های نفتی از سوی دو مدیریت 
خدمات فنــی و خدمات ویژه حفاری این شــرکت در این مدت نیز انجام 
شده و درباره شتاب بخشیدن به اجرای پروژه های کلید در دست و ورود به 
پروژه های جدید میدان محور نیز باید گفت که در چهار ماه نخست امسال، 
پروژه حفاری هفت حلقه چاه در میدان نفتی آذر در اســتان ایالم در غرب 
کشور که از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی به ملی حفاری واگذار شده 
بود به اتمام رسید. همچنین متعاقب آن حفاری پنج حلقه چاه در میدان نفتی 
نفت شهر در استان کرمانشاه از سوی آن شرکت از طریق مناقصه به شرکت 
ملی حفاری محول شــد که هم اینک عملیات حفاری این چاه ها وارد فاز 
اجرایی شده است.حفاری ۳+۲0 حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی با 
حفر و تکمیل چاه ها و واگذاری آن به شــرکت متن به عنوان مجری طرح 
توسعه این میدان صورت گرفته و تنها مراحل تکمیل نهایی یک حلقه چاه 
در دســت اجراست؛ عملیات حفاری ۱0 حلقه چاه جدید نیز امسال اجرایی 
شــده است و پروژه های حفاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان 
گازی پــارس جنوبی با اتمام عملیات حفاری چاه ها و تکمیل و تحویل ۱۴ 
حلقه چاه به شــرکت نفت و گاز پارس به نتیجه مورد نظر کارفرما رسیده 
اســت.از ســوی دیگر اجرای پروژه حفاری و تعمیر ۱۴ حلقه چاه در حوزه 
عملیات شرکت نفت و گاز اروندان، آغاز عملیات اجرایی حفاری هفت حلقه 
چاه در میدان نفتی گچساران در قالب قرارداد با شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در چارچوب طرح حفظ و نگهداشــت و افزایش تولید و دنبال کردن 
اجرای حفاری 6+۸ حلقه چاه اکتشافی که از سوی مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران در قالب دو پروژه به این شــرکت واگذار شــد و هم اکنون 
حفاری چهار حلقه چاه با اختصاص چهار دستگاه حفاری سنگین خشکی در 
دســت اقدام است، از دیگر فعالیت های شرکت در بخش تحقق پروژه های 

EPDS به شمار می آید. 

مدیریت اكتشاف شركت 
ملی نفت ایران، قرارداد 
۲ پروژه لرزه نگاری را 
با ۲ شركت ایرانی امضا 
كرد: پروژه لرزه نگاری 

دوبعدی »باشت« با شركت 
عملیات اكتشاف نفت و 

پروژه لرزه نگاری سه بعدی 
»پانیذ« با شركت تنکو

مدیر اكتشاف شركت ملی نفت ایران:
بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات تکلیفی اكتشاف نفت و گاز تحقق یافت

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران میزان تحقق تعهدات اکتشافی تکلیفی این مدیریت در نیمه نخست برنامه 
پنج ساله اکتشاف کشور را در بخش های نفت و گاز به ترتیب ۱۳۰ و ۱۷۰ درصد اعالم کرد و گفت: در صورت تداوم 

این رویه، طرح درخواست افزایش تعهد کشف به شورای عالی اکتشاف محتمل است.
ســیدصالح هندی در آیین امضای دو قرارداد لرزه نگاری اکتشافی با شرکت های ایرانی افزود: شورای عالی 
اکتشــاف به عنوان باالترین مقام تصمیم گیری در زمینه اکتشــاف در صنعت نفت، تعهداتی را برعهده مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گذاشته است که با توجه به سپری شدن نیمی از برنامه پنج ساله در پایان شهریورماه 
امسال، مدیریت اکتشاف موفق شده است در این بازه زمانی، تعهدات اکتشافی خود را در بخش هیدروکربور مایع 

)نفت، مایعات و میعانات گازی( به میزان ۱۳0 درصد و در بخش گاز به میزان ۱۷0 درصد محقق کند.
تغییر رویکرد مدیریت اکتشاف به ثمر نشست

وی تحقق فراتر از تعهدات اکتشــافی را نشــات گرفته از افزایش اکتشافات در سال های اخیر عنوان کرد و 
گفت: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از سال ۹5 رویکرد سازمانی خود را از رویکرد وظیفه ای به رویکرد 
پروژه محور تغییر داد و همچنین رویکردهای جدید را در اکتشــاف منابع هیدروکربوری در دستور کار قرار داد که 
مجموعه این اقدام ها به ثمر نشسته و اثربخشی خود را در افزایش میزان اکتشافات به ویژه در یک سال اخیر نشان 
داده اســت.هندی با اشاره به کشــف میدان گازی جدیدی در جنوب استان فارس، اظهار کرد: تمام موفقیت های 
حاصل شده در حوزه اکتشاف، نتیجه زحمات یکایک دوستان و همکاران من در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران، ســتاد این شرکت و همچنین پیمانکاران توانمند کشور به ویژه شرکت ملی حفاری ایران است که همیار و 

همکار مدیریت اکتشاف بوده است.  
22۰۰ میلیارد تومان قرارداد در دستور کار اکتشاف

وی در بخــش دیگــری از صحبت های خود به قراردادهایی اشــاره کرد که امروز با دو شــرکت ایرانی به 
منظور انجام لرزه نگاری در پروژه های باشــت و پانیذ امضا شــد و گفت: مدیریت اکتشــاف به واسطه ماموریت 
ذاتی خود، باید همه حوضه های رســوبی کشور را تعیین تکلیف کند و از آنجا که ابتدایی ترین اطالعات مورد نیاز 
در اکتشــاف، اطالعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی اســت، انجام عملیات های مختلف ثقل و مغناطیس سنجی و 
لرزه نگاری اجتناب ناپذیر است.هندی گفت: امسال در مجموع برگزاری مناقصه مربوط به ۱۴ قرارداد لرزه نگاری و 
ثقل و مغناطیس سنجی در دستور کار است که از این میان، تاکنون هفت قرارداد تعیین تکلیف شده و امیدواریم تا 
پایان سال تکلیف دیگر قراردادها هم مشخص شود.وی مجموع سرمایه  مورد نیاز برای اجرای این قراردادها را ۲ 
هزار و ۲00 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این قراردادها در نقاط مختلف کشور اجرا می شود و پراکندگی خوبی 
در کل کشــور دارد، به نحوی که در برخی مناطق که تا به حال ورود نکرده بودیم نیز وارد می شــویم مانند بندر 

جاسک، جازموریان، بستان آباد، میانه و... 
تسلیم تحریم نمی شویم

هندی یادآور شــد: به زعم من، امضای این قراردادها در شــرایط فعلی دو پیام روشــن دارد؛ نخست آنکه 
همان طور که وزیر محترم نفت هم پیش از این اشاره کردند نشان می دهد با وجود تمام مشکالتی که در این برهه 
خاص گریبانگیر صنعت نفت اســت، این صنعت همچنان زنده و پرتالش و پرامید حرکت می کند و دوم، بیانگر 
آن اســت که ما در فشار تحریم، تسلیم نشده ایم.وی گفت: ما به استقبال تحریم نمی رویم و از قطع ارتباط با دنیا 
استقبال نمی کنیم، اما دست خود را هم به نشانه تسلیم باال نمی بریم و تسلیم زورگویی ها نمی شویم.به گفته این 
مقام مسئول، بخشی از لرزه نگاری ها مانند پروژه پانیذ، پیچیدگی های زیادی دارد که بر مبنای آن قرار بوده است 
شرکت های خارجی اجرای چنین پروژه هایی را عهده دار شوند، اما در شرایط حاضر، مدیریت اکتشاف این پروژه ها 
را با همکاری شرکت های ایرانی پیش خواهد برد.هندی افزون بر قراردادهای لرزه نگاری، به مطالعات بلوک های 
اکتشافی هم اشاره کرد و گفت: در این زمینه پیش از این سند همکاری با شرکتی ایرانی امضا شده و هم اکنون هم 
در آســتانه امضای قراردادی هستیم. همچنین برای نخستین بار مطالعه اکتشافی مشترکی را با همکاری شرکتی 

ایرانی در دستور کار قرار می دهیم. این همه نشان می دهد در حوزه اکتشاف به خودباوری رسیده ایم.
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بهداشت و 
درمان

نشست هم اندیشی مدیران و روسای بهداشت و درمان های جنوب 
با روسای HSE شركت های مناطق نفتخیز جنوب و پتروشیمی ها 

نشســت هم اندیشــی مدیران و 
روسای بهداشــت و درمان های جنوب 
با روسای HSE شــرکت های مناطق 
نفتخیــز جنــوب و پتروشــیمی ها در 

بهداشت و درمان اهواز برگزار شد. 
رســانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز ، 
دکتــر بهرام دهقان رئیس بهداشــت و 
درمان این مرکز ،با اشــاره به برگزاری 
جلســات مکرر مدیریت بحــران ، تیم 
ســازی و ایجاد ظرفیت هــای الزم ، 
آمادگی کامل بهداشت و درمان را برای 
مواجهــه با بحران اعــالم کرد و گفت: 
حداقل سالی یکبار مانور در اهواز انجام 

می شود.
وی افــزود: اورژانس بیمارســتان 
صنعــت نفت اهواز در حــال حاضر ۱۲ 
تخت فعال دارد که در شــرایط بحران 
ظرفیت پذیــرش بیــش از ۱00 بیمار 
اســت و در صورت فعال شــدن سامانه 
مدیریت بحــران ظرف چند دقیقه ۳00 
نفر از همکاران به طور جدی وارد چرخه 

عملیاتی مدیریت بحران می شوند.
رییس بهداشــت و درمان صنعت 
نفت اهواز ادامه داد:  مدیرعامل سازمان  
وظیفــه هماهنگی مدیریــت بحران در 
ســطح بهداشت و درمان های جنوب را 
بر عهده بهداشــت و درمان اهواز قرار 

داده اند.
دکتر دهقان اظهار داشــت : هدف 
و دغدغه اصلی ما ایجــاد هماهنگی و 
همکاری بین تیم های مختلف و نحوه 
ارتباط تیم ها با یکدیگر است و تنها راه 

بهبــود وضعیت فعلی و ایجاد هماهنگی 
بیشــتر بین شــرکت های تابعه وزارت 
نفت از جملــه  )مناطق نفتخیز جنوب ، 
پتروشیمی ها ، شرکت گاز ، شرکت ملی 

حفاری و ...( و بهداشت و درمان است.
 وی بــه نبــود اورژانــس پیش 
بیمارستانی در ساختار بهداشت و درمان 
اشــاره و بیــان کرد: در صــورت وقوع 
بحران بهداشت و درمان با بضاعت فعلی 
خود این بخش را پوشش میدهد و تمام 
امکانات خود را به سمت منطقه بحران 
بسیج می کند و در اختیار عملیات نفت 
قرار میدهــد تا بتواند حضور موفق تری 

در صحنه عملیات داشته باشد.
افزود : در ســالهای  دکتر دهقان 
گذشته برای شرکت های مناطق نفتخیز 
ناوگان آمبوالنسی بسیار مجهز  جنوب  
خریداری شده که این آمبوالنس ها در 
ســایت های عملیاتی مستقر و مشغول 

خدمت رسانی هستند.
رییس بهداشــت و درمان صنعت 
نفت اهواز به منظــور بهبود عملکرد و 
همکاری پیشــنهاد برگزاری جلســات 
مشــترک بیــن  تیم مدیریــت بحران 
مناطــق نفتخیز جنــوب و تیم مدیریت 
بحران بهداشت و درمان اهواز به عنوان 

نماینده سازمان را عنوان کرد.
 وی تصریــح کرد : اســتفاده از 
ظرفیت ناوگان های آمبوالنسی شرکت 
هــا ، بازدید مدیــران از ســایت های 
عملیاتــی حســاس ، بازدیــد رانندگان 
آمبوالنس ها از تمام سایت ها و مناطق 
عملیاتی حساس می تواند کمک کننده 

باشد.
دکتر دهقان از مصوب شدن خرید 
۲ دســتگاه اتوبوس آمبوالنس در هیئت 
مدیره سازمان بهداشــت و درمان خبر 
داد و گفــت:  این اتوبــوس آمبوالنس 
ها  بایســتی در مناطق عملیاتی مستقر 
شــوند ، زیرا در بحــث اورژانس پیش 
بیمارستانی زمان طالیی مطرح است و 
در زمان وقوع حادثه نیاز به استقرار تیم 
های جراحی ، بیهوشی ، خدمات دارویی 
با امکانات و تجهیزات کامل وجود دارد 
تــا وضعیت بیمار پایدار و قابل انتقال به 

نزدیک ترین مرکز درمانی باشد.  
دکتر پیمان فریــد نیا رییس امور 
ســالمت کار و  HSE سازمان با اشاره 
بــه قانــون تصویب شــده در مجلس 

شورای اســالمی در خصوص مدیریت 
بحــران و ابالغ آن بــه هیئت دولت و 
تمامی دستگاه  های اجرایی و همچنین 
دســتورالعمل ابالغی مقام عالی وزارت 
نفت در خصوص HSE و وظایف حوزه 
های مختلف از جمله حراست ، بهداشت 
و درمان ، مخابرات و ... مربوط به سال 
گذشته ، گفت: موضوع مدیریت بحران 
در سطح وزارت نفت بسیار پر اهمیت و 

حساس است.
وی افزود : ضمائم پاسخ در شرایط 
اضطراری که مقــام عالی وزارت ابالغ 
کرده اســت بر انجام کار گروهی میان 
HSE  حوزه های عملیاتی ، بهداشــت 
و درمــان ، مخابرات و حراســت تاکید 
 MERP داشــته ،به طوری کــه بتوانند
 )Medical Emergency Response
Plan( را اجرایــی کننــد. رییــس امور 
ســالمت کار و  HSE سازمان تصریح 
کرد : ضروری اســت همه ی همکاران 
بهداشت و درمان و HSE طرح اقتضایی 
هر ســایت و مخاطرات آن را با رویکرد 
All Hazard  طراحــی کنند تا بتوانند 
آمادگی الزم برای پاســخ به بحران را 

داشته باشند.
وی ادامــه داد : بایــد در طراحی 
برنامه ها شناسایی همه ی منابع با یک 
نگاه استراتژیک به محیط بیرون و درون 

انجام شود.
 : دکتــر فریدنیــا اظهار داشــت 
بهداشــت و درمان آمادگی کامل دارد تا 
در زمینه مانور با شــرکت های نفتی و 
پتروشــیمی ها نهایت همکاری را انجام 
دهد ، بایســتی برنامه دقیــق طراحی 
شود تا این مشارکت به حداکثر برسد تا 

بتوان فرماندهی حادثه در حوزه سالمت 
محمدرضا  شــود.مهندس  نهایــی  هم 
نادری رییــس  HSE، پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب ضمن تشــکر از مدیریت 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت اهواز 
در خصوص تشــکیل جلسه ، بیان کرد:  
تفاوت مناطق نفتخیز جنوب نســبت به 
پتروشیمی ها وسعت و پراکندگی مناطق 
عملیاتی در شــش اســتان و ۳۷ هزار 
کیلومترخطوط لوله در این مناطق است. 
وی تصریح کرد : مجموعه شرکت 
های نفتی با پتانســیل بــاالی خطر و 
قدمت خطوط لوله عمال به شکل بالقوه 
اســتعداد وقوع حادثه را دارند و بایستی 
حتما در راســتای پیاده سازی مدیریت 
بحران به شــکل صحیــح و روزآمد با 
بهداشت و درمان تعامل بیشتری داشته 

باشد.
غیرعامل  پدافنــد   ،HSE  رییس
و مدیریت بحران شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب افزود : باید کار گروه های 
ویژه ای برای شناسایی مناطق حساس 
تر و high risk  تشکیل شده و امکانات 

موجود مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.
مهندس نادری با اشــاره به سمت 
مهندس محمدی مدیر عامل شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب بعنوان رئیس 
کارگروه انرژی استان خوزستان  گفت : 
ارائه  ایشان  اهم مطالب نشست خدمت 
میشــود.پس از جلسه  روسای بهداشت 
 HSE و درمان های جنوب و روســای
شــرکت های نفتی ، پتروشیمی ، ملی 
حفــاری و ... بــه بیان نقطــه نظرات ، 

چالش ها و مسائل خود پرداختند.

خرب

تاكید رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران بر نقش و ضرورت بهداشت روان 

ـــت  ـــاران گف ـــت گچس ـــت نف ـــان صنع ـــت و درم ـــس بهداش رئی
: نقـــش و ضـــرورت بهداشـــت روان در ســـالمت جســـمانی افـــراد 

ـــزایی دارد .  ـــر بس تاثی
بـــه گـــزارش پایـــگاه روابـــط عمومـــی بهداشـــت و درمـــان 
ـــالمت  ـــی س ـــه جهان ـــبت هفت ـــه مناس ـــاران ؛ ب ـــت گچس ـــت نف صنع
روان و بـــه منظـــور ترویـــج آن ، نشســـتی بـــا حضـــور فرمانـــدار و 
روســـای برخـــی از ادارات در بهداشـــت  و درمـــان صنعـــت نفـــت 

گچســـاران برگـــزار شـــد .
در ابتـــدای ایـــن نشســـت دکترمحمدمحمـــدی رئیـــس بهداشـــت 
ــار داشـــت : نقـــش و  ــاران اظهـ ــان صنعـــت نفـــت گچسـ و درمـ
ــر  ــراد تاثیـ ــمانی افـ ــالمت جسـ ــت روان در سـ ــرورت بهداشـ ضـ
ـــه هـــای بهداشـــت  ـــر اجـــرای برنام ـــی بایســـت ب بســـزایی داشـــته و م
ـــواده  روان از جملـــه برگـــزاری کالســـهای آموزشـــی برایکارکنـــان ، خان

ـــود . ـــد ش ـــوزان تاکی ـــش آم ـــا و دان ه
وی خواســـتار حضـــور هـــر چـــه بیشـــتر روانشناســـان در مـــدارس 

تحـــت پوشـــش صنعـــت نفـــت شـــدند .
ـــای  ـــه ه ـــودن برنام ـــی نم ـــر اجرای ـــن ب ـــدی  همچنی دکترمحم
ـــداری  ـــه فرمان ـــن ادارات از جمل ـــل بی ـــردی بهداشـــت روان و تعام راهب
، بهزیســـتی ، شـــبکه بهداشـــت و درمـــان و ادارات تابعـــه شـــرکت 

ـــد . ـــد نمودن ـــاران تاکی ـــت و گاز گچس ـــرداری نف ـــره ب به
ـــدار شهرســـتان  ـــه فرمان ـــان پای ـــی خ ـــن نشســـت عل ـــه ای در ادام
ـــی در  ـــیب شناس ـــگیری و آس ـــوع پیش ـــت موض ـــر اهمی ـــاران ، ب گچس
ـــد  ـــوزه تاکی ـــن ح ـــت پژوهـــش در ای خصـــوص بهداشـــت روان و اهمی
ـــور  ـــا حض ـــگیری ب ـــرای پیش ـــروه ب ـــکیل کارگ ـــان تش ـــته و خواه داش

ـــدند . ـــان ش ـــت و درم ـــوزه بهداش ـــان ح ـــن و کارشناس متخصصی
ـــنهاداتی  ـــدگان پیش ـــرکت کنن ـــت ش ـــن نشس ـــن در ای همچنی
ـــول  ـــت روان در ط ـــای بهداش ـــه ه ـــطح برنام ـــاء س ـــر ارتق ـــی ب مبن
ــدارس ، ادارات و  ــطح مـ ــزاری کارگاه در سـ ــه برگـ ــال از جملـ سـ
ـــای  ـــا نهاده ـــالت ب ـــی ، تعام ـــاط اجتماع ـــوان نش ـــا عن ـــا ب ـــواده ه خان
ـــیب  ـــوص آس ـــوزان در خص ـــش آم ـــی دان ـــردن آگاه ـــی ، باالب اجتماع
ـــنجی(  ـــی )نیازس ـــک خودارزیاب ـــی ، تکنی ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــای ش ه
ـــی  ـــش افکارمنف ـــی ، کاه ـــای اجتماع ـــیب ه ـــه آس ، پژوهـــش در زمین
ـــگ  ـــی ، ان ـــات خانوادگ ـــراب ، تعارض ـــا ، اضط ـــردگی ه ـــه افس از جمل
ـــه  ـــر چ ـــت ه ـــن حمای ـــاب و روان و همچنی ـــاران اعص ـــی از بیم زدای
بیشـــتر مدیـــران از خدمـــات مشـــاوره ای و آمـــوزش همگانـــی را بیـــان 

ـــد . نمودن
ـــز  ـــی مرک ـــان ارجاع ـــان کارکن ـــی و درم ـــت ارزیاب ـــی اس گفتن
ســـالمت کار از جملـــه خدماتـــی اســـت کـــه در زمینـــه بهداشـــت 
ـــان  ـــت و درم ـــالمت روان بهداش ـــاوره و س ـــز مش ـــوی مرک روان از س

ـــت . ـــام اس ـــال انج ـــاران در ح ـــت گچس ـــت نف صنع
ـــالمت روان  ـــه س ـــاه هفت ـــارم مهرم ـــت و چه ـــا بیس ـــم ت هجده
ـــالح  ـــی و اص ـــای آگاه ـــدف از آن ارتق ـــت و ه ـــده اس ـــذاری ش نامگ
ـــی  ـــوب م ـــت روان محس ـــایل بهداش ـــه مس ـــبت ب ـــردم نس ـــرش م نگ

ـــود .   ش
ـــا  ـــه ب ـــالمت روان ؛ جامع ـــوان » ارتقاءس ـــا عن ـــال ب ـــعار امس ش

ـــت . ـــده اس ـــاب ش ـــاط » انتخ نش
ایـــن روز بـــرای اولیـــن بـــار در ســـال ۱۹۹۲ میـــالدی بـــه 
ـــازمان  ـــد و س ـــن ش ـــالمت روان تعیی ـــی س ـــیون جهان ـــکار فدراس ابت
ـــالالت  ـــه اخت ـــتر ب ـــه بیش ـــت توج ـــه جه ـــم ب ـــت ه ـــی بهداش جهان
روانـــی ، تاثیـــرات منفـــی آنهـــا بـــر جوامـــع و پیشـــگیری از آنهـــا 
ـــه رســـمیت شـــناخت . ـــر هـــر ســـال ب ـــن مناســـبت را در دهـــم اکتب ای

بررسی مشکالت بهداشت و درمان نفت مسجدسليمان
 باحضورمديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب 

با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، مشکالت بهداشت و درمان نفت مسجدسلیمان 

بررسی شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و 
درمان صنعت نفت مسجدســلیمان، در نشســتی با 
حضــور مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز 
جنوب، مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان و رئیس بهداشــت و درمان صنعت 
نفت مسجد ســلیمان مشــکالت بهداشت و درمان 
در این منطقــه عملیاتی مورد بررســی قرار گرفت.

در این نشســت که در دفتر مدیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد مهمترین 

مشکالت درمانی این شرکت بررسی شد.
مهنــدس محمــدی مدیرعامل شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اینکه رضایتمندی 
نیروی انســانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان 
در اولویــت قــرار دارد، اظهار داشــت: ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی به کارکنــان مناطق عملیاتی و 
خانواده های آنان یکی از عوامل رضایتمندی آنهاست 

که باید به بهترین شــکل ممکن و در خور شــأن و 
منزلــت آنان ارائه گردد.وی تاکید کرد: به منظور حل 
مشکالت در این حوزه، بهداشت درمان صنعت نفت 
مسجدســلیمان و  شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان ضمن تهیه گزارشی از کاستی های 
موجــود، راهکارهای کوتاه مــدت، میان مدت و بلند 
مدت را برای حل آن ها به سازمان بهداشت و درمان 

صنعت نفت ارائه دهند.
در این نشست مهندس قباد ناصری مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز با 
اشاره به شرایط سخت عملیاتی در این شرکت، توجه 
بیش از پیش ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
به مناطق عملیاتی را خواستار شد.دکتر فرحناز عزیزی 
دوســت رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت مسجد 
ســلیمان نیز از حمایت های شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان قدردانی کرد و گزارشــی 
از وضعیت بیمارســتان نفت مسجدسلیمان، جمعیت 
تحت پوشش و ضرورت توسعه و ارتقاء آن ارائه داد.



یکشنبه 28 مهر ماه 1398 
 شماره 694

11
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

پایش سراسری نیروگاه های كشور؛

تطبیق توربین های گازی با شرایط محیطی
با  نیرو  پژوهشــگاه  فناوری  معاون 
 HAS اشاره به نتایج پایلوت اجرای طرح
درنیروگاه هــای کرمان و یزد، گفت: نتایج 
مثبت و قابل اتکا و بر اساس طراحی های 
پیشین بوده و اکنون آماده اجرای پایلوت 
طــرح مرکــز CM هســتیم. پیش بینی 
این اســت که طــی 2 تا ۳ ســال آینده 
 CM تمامی نیروگاه های حرارتی به سامانه
متصل شــده و رصد و پایش آنالین آن ها 

در مرکز CM صورت بگیرد.
سیدمحســن  ایســنا،  گزارش  به 
مرجانمهر در نشســت خبری با تاکید بر 
این که مدیریت R&D صنعت برق کشور 
با همکاری شــرکت های دانش بنیان و 
صنعتی در پژوهشگاه نیرو انجام می شود، 
اظهار کرد: به طوری که پژوهشگاه نیرو 
مدیراکوسیســتم فنــاوری صنعت برق 
است. با توجه به طرح های دانش بنیانی 
که در پژوهشــگاه نیرو راهبری می شود، 
دو طرح مهم را در صنعت برق بر اساس 
فناوری های روز و نقشه راه دستیابی به 
فناوری های جدید پیگیــری کرده و به 
نتیجه رسانده ایم که یکی سامانه پایش 
وضعیت نیروگاهی CM و دیگری طرح 
ارتقا و تطبیق با شرایط محیطی توربین 
گازی HAS اســت.وی افزود: آنچه به 
نتیجه رسیده، بر مبنای نقشه راهی است 
نیروگاهی  که در حوزه بهبود عملکــرد 
پیاده سازی شده و یک مسیر حمایتی را 
از ایده هــا تا پروژه های بخش خصوصی 
در پژوهشــگاه نیرو پیموده است.معاون 
فناوری پژوهشــگاه نیرو از ایجاد مرکز 
رشد فناوری و صندوق پژوهش فناوری 
صندوق برق در پژوهشگاه نیرو خبر داد 
و گفت: این مرکــز به بخش خصوصی 
فعــال در ایــن صنعت ســرویس دهی 
می کند تا بتواند با حمایت پژوهشــگاه، 
طرح های نوآورانــه و فناورانه را از ایده 
به صنعت برســاند.مرجانی مهر درمورد 
 CM ســامانه پایش وضعیت نیروگاهی
توضیــح داد: بحث راه انــدازی مرکزی 
جهت پایش و عیب یابی و رصد وضعیت 
می توان  که  بوده  نیروگاهی  توربین های 
برای کلیه نیروگاه های حرارتی کشــور 
پیاده ســازی کــرد. این ســامانه که با 
همکاری بخــش خصوصی دانش بنیان 
به نتیجه رســیده و آماده سرویس دهی 
صنعتی است، مرکزی در پژوهشگاه نیرو 
تمامی نیروگاه های کشور  که  بود  خواهد 
را به صورت آنالین رصد و پایش مستمر 
خواهد کرد و ســرویس های الزم را در 
عیب  بهره برداری،  مختلــف  زمینه های 

یابی و تعمیرات ارائه می دهد.
اجــرای طــرح ارتقــا و تطبیق با 

شرایط محیطی توربین های گازی
معاون فنــاوری پژوهشــگاه نیرو 
بــا بیــان این کــه تمامی همکاری های 
پژوهشــی پژوهشــگاه نیرو بــر مبنای 
جذب حداکثری تــوان بخش خصوصی 
در توســعه فناوری اســت، گفت: طرح 
ارتقا و تطبیق با شرایط محیطی توربین 
گازی HAS از آنجا حائز اهمیت اســت 
که توربین های گازی در شــرایط ایزوی 
محیطی ظرفیت اســمی خود را در زمان 
تولیــد خواهند داشــت اما بــا توجه به 
این کــه اغلب این توربین ها در شــرایط 
محیطی گرم تر شرایط ایزو مورد استفاده 
قرار می گیرند، تــوان تولیدی آن ها افت 
 HAS می کند که بــا اســتفاده ازطرح
و بازچینی پره های کمپرســور، شــاهد 
افزایش توان خروجی توربین ها هستیم.
مرجانمهر ادامه داد: معاونت برق و انرژی 
وزارت نیرو  و شــرکت تولید نیروی برق 
حرارتی  دو نیــروگاه کرمان و یزد را به 
عنوان پایلوت اجــرای طرح HAS قرار 
دادند و این بســیار نکته مهمی است که 
یک واحد 50 میلیــون دالری در اختیار 
یک طرح فناورانه دانش بنیان قرار گیرد. 
اگر فناوری HAS در تمامی نیروگاه های 
کشور اجرایی شود، حدود ۲000 مگاوات 
بــه ظرفیت عملــی تولید برق کشــور 

با بیان این که اگر  افزوده می شــود.وی 
قصد داشتیم ۲000 مگاوات را با ساخت 
به ظرفیت  نیروگاهی  واحدهای جدیــد 
تولید برق کشــور اضافــه کنیم، نیازمند 
600 میلیون یورو سرمایه گذاری بودیم، 
اظهــار کرد: اما اجــرای طرح HAS در 
تمامی نیروگاه های کشور، یک پنجم این 
مقــدار هزینه به همــراه دارد و با حدود 
۱۲0 میلیون یــورو، این ۲000 مگاوات 
افزایــش ظرفیت عملی تولیــد برق را 
محقــق خواهیــم کرد.معــاون فناوری 
پژوهشــگاه نیرو درمــورد هزینه احداث 
مرکز پایش وضعیت نیروگاهی CM نیز 
گفت: حدود دو تا سه میلیون یورو هزینه 
احداث این مرکز و سامانه مربوطه خواهد 
بود که فعالیت این مرکز موجب افزایش 
یــک درصــدی راندمــان نیروگاه های 
حرارتی کشــور شده و با احتساب قیمت 
آزاد ســوخت، ســاالنه ۱0 برابر هزینه 
ای کــه صرف احداث آن می شــود، به 
صنعت برق کشــور بازمی گردد که این 
ســودآوری عالوه بر آثار مثبتی است که 
از بهینه ســازی تعمیرات و غیره نصیب 
برق کشور خواهد شد.مرجانمهر  صنعت 
ادامــه داد: نتایج پایلــوت اجرای طرح 
HAS درنیروگاه هــای کرمــان و یزد، 
نتایجــی مثبت و قابل اتکا و بر اســاس 
طراحی های پیشــین بوده و اکنون آماده 
اجرای پایلوت طرح مرکز CM هســتیم. 
پیش بینی ما این اســت که طی ۲ تا ۳ 
حرارتی  تمامی نیروگاه های  آینده  ســال 
کشور به سامانه CM متصل شده و رصد 
و پایش آنالین آنها در مرکز CM صورت 

بگیرد.
ضرورت انجام طرح طراحی و پیاده 
سازی سامانه تعمیرات نیروگاه های 

کشور
ســربندی  محمدابراهیم  ادامه  در 
فراهانی - رئیس مرکز توســعه فناوری 
بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیــرات 
واحدهــای نیروگاهی - درمورد ضرورت 
انجــام طرح طراحــی و پیاده ســازی 
ســامانه مدیریت بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات نیروگاه های کشــور به موارد 
منــدرج در ســند توســعه فناری های 
بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیــرات 
واحدهای نیروگاهی اشــاره کرد و گفت: 
براســاس ســند مذکور نیازهای بخش 
تولیــد صنعت برق در قالــب ۳5 عنوان 
طبقه بندی و اولویت بندی شــد. بخشی 
از نیازهای ۳5 گانه مورد اشاره از جنس 
نگهداری  بهره بــرداری،  نظام  توســعه 
و تعمیــرات )نظیــر رویکــرد مدیریت 
دیگر  و بخش  فیزیکــی(  دارایی هــای 
از جنس توســعه فناوری )نظیر توســعه 
عیب  و  وضعیــت  پایش  فناوری هــای 
پاسخگویی  داد:  ادامه  اســت.وی  یابی( 
به نیازهــای مذکور نیازمنــد ایجاد زیر 
ساخت های الزم است. بر اساس بررسی 
سوابق کشورهای پیشرفته در این زمینه، 
نیل به اهداف مورد اشاره مستلزم طراحی، 
پیاده سازی و ارایه خدمات به بخش تولید 
صنعــت برق در قالب ســامانه مدیریت 
بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیــرات 

واحدهای نیروگاهی اســت که ضرورت 
انجــام پــروژه حاضر را بــرای متولیان 
صنعــت برق را اجتنــاب ناپذیر می کند.
رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی 
با تاکید بر این که عالوه بر موارد مذکور 
کاهش اتکاء بخــش تولید صنعت برق 
بــه دانش فنــی شــرکت های خارجی، 
مســتلزم توانمندسازی شرکتهای داخلی 
برای انجام پروژه هــای با ارزش افزوده 
باال اســت، عناون کرد: براساس بررسی 
صورت گرفته، شرکت توربوتک در ایجاد 
ســامانه مدیریت بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات توربوکمپرســورهای شرکت 
ملــی گاز، تجربه موفقی کســب کرده 
است. در این راســتا با تعامالت صورت 
شــرکتهای صاحب صالحیت  با  گرفته 
در این زمینــه نهایتا پــروژه طراحی و 
پیاده سازی سامانه مدیریت بهره برداری، 
نیروگاه های کشور  نگهداری و تعمیرات 
به صورت مشارکتی بین پژوهشگاه نیرو 
و شــرکت توربوتک در دستور کار مرکز 
بهره برداری، نگهداری و  فناوری  توسعه 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی قرار گرفت.
سربندی فراهانی ادامه داد: خروجی های 
این پــروژه شــامل اول )طراحی، پیاده 
ســازی و بهره برداری از سامانه پایش 
وضعیــت و عیب یابــی، تحلیل قابلیت 
اطمینــان، دسترســی و تعمیــر پذیری 
و بهبــود سیســتم کنترل یــک بلوک 
ســیکل ترکیبی F۹(، دوم و یک بلوک 
سیکل ترکیبی V۹۴.۲ و سوم )طراحی، 
پیاده سازی و بهره برداری از مرکز پایش 
وضعیت، عیب یابــی و ارایه خدمات به 
ناوگان نیروگاه های کشــور( است.وی با 
بیان این که سامانه مدیریت بهره برداری 
و نگهداری واحدهای نیروگاهی شــامل 
بسته  گفت:  اســت،  متعددی  بسته های 
پایــش وضعیت و عیب یابی بر اســاس 
تحلیل ارتعاشــات، بسته پایش وضعیت 
و عیب یابی بر اســاس تحلیل عملکرد 
ترمودینامیکــی، بســته پایش وضعیت 
اجزای داغ واحدهای گازی و تحلیل عمر 
مصرفی اجزای واحد، بسته پایش وضعیت 
و عیب یابی محفظه احتراق توربین گاز، 
بســته پایش وضعیــت فیلترهای هوای 
ورودی، بســته پایش وضعیت کمپرسور 
و تعیین زمان مناســب شستشــوی آن، 
بســته تحلیل داده و قابلیــت اطمینان، 
دسترس پذیری و تعمیرات، بسته ارتقای 
منطق سیســتم کنترل بر اســاس توابع 
هدف )افزایش ظرفیت، افزایش راندمان، 
افزایش عمر( و...  از جمله این بســته ها 
است. بســته های فوق پس از توسعه در 
گروه های مربوطه بایکدیگر تجمیع شده 
و ســامانه پیش گفته را شکل می دهند.
رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی 
نیازهای مدیران و کارشناسان  به تامین 
شرکت برق در قالب داشبوردهای پایش، 
تحلیل و تصمیم ســازی جهت مدیریت 
نــاوگان نیروگاه های کشــور به عنوان 
یکی از کارکردهای مرکز پایش اشــاره 
کرد و گفت: تســهیل فراینــد مدیریت 

بخش تولید صنعت برق در سطح ناوگان 
نیروگاه های کشور به کمک تحلیل های 
فرایند تصمیم سازی  بهبود  و  کارشناسی 
مبتنی بر اطالعات ازجمله دستاوردهای 
این طرح است.ســربندی فراهانی ادامه 
داد: عــالوه بــر آن ایجاد شــرکتهایی 
کــه بتوانند به طور مســتمر خدمات به 
نیروگاه های کشــور ارائــه دهند، نیازی 
بود که از طرف نیروگاه ها ابراز می شــد. 
این ضرورت باعث شــد که تا طراحی و 
توسعه یک سامانه جامع به این منظور در 
دستور کار قرار گیرد. بدین منظور احداث 
و راه انــدازی مرکز پایش و ارائه خدمات 
به نــاوگان نیروگاهی کشــور، با هدف 
جمع آوی اطالعات واحدهای نیروگاهی 
کشور در یک مرکز، و سپس عیب یابی 
و ارائه خدمات در ســطوح مختلف و به 
صورت هفت روزهفته و ۲۴ ساعته مورد 
توجه قرار گرفت.وی ضمن اشاره به بروز 
بودن فناوری های مورد استفاده در مرکز 
نیروگاهی تصریح کرد:  پایش واحدهای 
پلت فرم و قالب اصلی این طرح براساس 
روش ها و فناوری های روز دنیا شــکل 
گرفته اســت. هر چند بــه صورت جزء 
جزء در حوزه پایش وضیعت، فعالیت های 
خوبی در کشــور صورت گرفته اســت 
اما ارایــه یک محصــول صنعتی قابل 
اســتفاده در نیروگاه ها در ایــن ابعاد، از 
جمله اقدامات قابل توجه و برجســته در 
حوزه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات 
می شود. محسوب  کشــور  نیروگاه های 

رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی 
با تاکید بر این کــه از جمله ویژگی های 
محصوالت توســعه داده شــده در این 
ســامانه تکیــه زدن به تــوان داخلی و 
پایه  بــر  این محصوالت  بومی ســازی 
دانــش فنی متخصصان داخلی اســت، 
اظهار کرد: این فعالیت ها، بخصوص در 
شــرایط تحریم نتایج ارزشمندی خواهد 
داشت. این سیستم با بهره گیری از توان 
دانشی محققان داخلی، اساتید دانشگاه و 
شرکتهای دانش بنیان به صورت کامال 
بومی سازی شده توسعه داده شده است.
سربندی فراهانی ادامه داد: هدف ما این 
است که در مرحله اول یک بلوک سیکل 
ترکیبی Frame ۹ و یک بلوک ســیکل 
ترکیبــی V۹۴.۲ به عنوان نمونه هایی از 
پرکاربردترین واحدهای نیروگاهی کشور 
به صــورت محلی و مرکزی مورد پایش 
و عیب یابی قرار گرفته، ســپس در افق 
5 ســاله، اطالعات 50 واحد نیروگاهی 
بــه این مرکــز منتقل و بعد براســاس 
اطالعات ثبت شــده، ارائــه خدمات به 
واحدهــای نیروگاهی و همچنین بخش 
حاکمیــت انجام شــود.وی افزود: یکی 
از عواید بزرگ این طرح این اســت که 
به نوعی زیرســاخت های نرم افزاری و 
ســخت افزاری برای گــردآوری، پایش 
 و تحلیل اطالعات با حجم بســیار زیاد 

) Big Data( را ایجاد می کند.
افزایش توان 2.۵ تا ۱۰ مگاواتی 

نیروگاه ها
در ادامه مســعود آسایش - رئیس 

مرکز توســعه فناوری توربین های گازی 
پژوهشگاه نیرو - با بیان اینکه ۸0 درصد 
تولید برق کشور در نیروگاه های حرارتی 
صورت می گیرد، گفــت: هر نوع ارتقای 
راندمــان و بهبود فرآینــد در واحدهای 
حرارتی به صورت قابل توجه روی بهبود 
فرآیندها در صنعت برق کشور تأثیر گذار 
است. در کشور به صورت عمده دو نوع 
توربین گازی داریم که یکی توربین های 
دیگــری  و  زیمنــس   V۹۴.۲ گازی 
توربین هــای F۹ مدل های GE اســت.
توربین های  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس 
گازی پژوهشگاه نیرو تصریح کرد: تولید 
اســمی در  با ظرفیت  توربین های گازی 
شــرایط ایــزو، یعنی در شــرایطی که 
رطوبــت هوا 60 درصــد، درجه حرارت 
هــوا ۱5 درجه و در ســطح دریای آزاد 
باشیم، تعریف شــده و هرچه قدر از این 
شــرایط فاصله داشته باشیم، شاهد افت 
تولید توربین هســتیم. نکته قابل توجه 
این اســت که در کشور در زمان هایی به 
بیش ترین توان خروجــی توربین ها نیاز 
داریم که درجه حرارت محیط باالســت، 
یعنــی از ابتــدای خردادمــاه تــا پایان 
شهریورماه که نیازمند خروجی حداکثری 
به خاطــر دمای  توربین هــا هســتیم، 
محیطی باال، با افــت تولید توربین های 
بیان  با  گازی مواجه می شویم.آســایش 
این که طرح HAS بــه منظور بازچینی 
پره های ثابت کمپرســورها تأثیر بسزایی 
توربین های  خروجی  توان  افزایش  روی 
گازی دارد، گفت: نزدیک کردن شرایط 
نصب توربین ها با شــرایط طراحی برای 
گرفتــن خروجــی نزدیک بــه ظرفیت 
اســمی از هدف گذاری هــای اصلی این 
طرح بوده که موفق شدیم با پیاده سازی 
 V۹۴.۲ در توربین های گازی HAS طرح
به میــزان ۲.5 تا ۱0 مــگاوات افزایش 
توان داشته باشــیم، همچنین این طرح 
در توربین هــای F۹ افزایش توانی برابر 
با ۲.5 تــا ۷ مگاوات به دنبال داشــت.
در ادامه این نشســت، علیرضا اســدی 
- مدیر دفتر تجاری ســازی پژوهشگاه 
نیرو - نیز با بیــان این که در مدل های 
کالســیک، تجاری سازی به این صورت 
است که نهادی به فناوری دست می یابد 
و بعــد آن را برای تولید به موسســه ای 
صنعتــی واگذار می کند تا آن موسســه 
توان فناورانه را به محصول تبدیل کرده 
و وارد بازار کند، اظهــار کرد: یک نگاه 
خطی از پژوهــش به بازار وجود دارد اما 
در پژوهشــگاه نیرو به دنبال تغییر این 
رویکرد به یک اکوسیســتم نوآوری بوده 
و در این رویکــرد، بازیگران مختلف هر 
کــدام در جایگاه خودشــان نقش هایی 
را ایفــا می کنند که محــور همه بازار و 
افزود:  کشش عرضه و تقاضاســت.وی 
منابع  تخصیص  از  پژوهشــگاه  رویکرد 
و هزینه کردن به ســمت بســیج منابع 
برای توســعه فناوری بوده و به گونه ای 
این چرخــه را راهبری می کنیم که همه 
از ایده پرداز و طــراح تا صنعتگر و بازار 
در آن شــریک باشــند. در این رویکرد، 
بخشــی زیادی از R&D در موسسات 
دانش بنیان انجام می شــود و پژوهشگاه 
نیرو رفع موانع می کند.مدیر دفتر تجاری 
سازی پژوهشگاه نیرو با تاکید بر این که 
دسترســی به بــازار بــرای محصوالت 
نوآورانه در صنعت برق بســیار دشــوار 
است، افزود: به همین خاطر ریسک هایی 
بــرای ورود بــه بــازار وجــود دارد که 
پژوهشــگاه نیرو به علت جامعیت هایی 
که دارد، برای مصــرف کنندگان ایجاد 
اطمینان می کند تا از طرح های فناورانه و 
نوآورانه استفاده کنند. پژوهشگاه نیرو در 
خلق سازوکارهای نرم در توسعه فناورانه 
پیشــرو بــوده و به گونــه ای تمامی ذی 
نفعان را به مشــارکت می گیــرد که با 
عقد قراردادهای مشــارکتی، هر کس به 
نسبت تعهداتی که پذیرفته از عواید کار 

برخوردار شود. 

یادداشت

انرژی خورشیدی؛ 
از انرژی لوكس تا ضرورتی اقتصادی

اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی در 
ایران اگرچه تا پیش از این چندان جدی گرفته نمی شد، اما تقاضا برای 
احداث این نوع نیروگاه ها حتی در پشت بام منازل با شیب مالیم در حال 
افزایش اســت تا رفته رفته این انرژی را از انــرژی لوکس به ضرورتی 

اقتصادی تبدیل کند.
سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد سوخت جهان هر روز بزرگتر 
می شــود و کشــورهای دنیا از سوخت های فســیلی و حتی هسته ای 
به ســمت انرژی های پاک مانند انرژی باد یا انرژی های خورشــیدی 
می رونــد. با ایــن حال توجه به مســائل زیســت محیطی و همچنین 
پایداری انرژی های تجدیدپذیر ســبب شده است تا در ایران نیز اگرچه 
دیرتر از کشورهای توســعه یافته،  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در 
دســتور کار قرار گیرد، هر چند که همچنان ایــن گروه از انرژی ها به 
عنوان منابعی لوکس به شــمار می آیند.این در حالی اســت که توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر به دلیل آالیندگی باالی انرژی های فســیلی نه 
یک کار لوکس بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت که جهان به سمت 
آن رفته و ایران نیز چاره ای جز حرکت به ســمت توســعه انرژی های 
پاک و تجدیدپذیر ندارد بنابراین باید تالش شود تا با توجه به موقعیت 
جغرافیایی کشــور و البته فناوری های روزآمــد دنیا بهترین نوع از این 
انرژی ها انتخاب و در کشــور توســعه داده شــود. ایران در مدارهایی 
نزدیک به اســتوا قــرار دارد و با توجه به بیابانــی بودن بخش بزرگی 
از کشــور،  در روزهای زیادی از ســال می تواند گرمای خورشید را در 
دســترس داشته باشد. از همین رو،   کشورمان با وجود ۳00 روز آفتابی 
از مجموع ۳65 روز ســال در بیش از دو سوم مساحت خود و میانگین 
تابش نور خورشــید ۴.5 تا 5.5 کیلووات ســاعت بر متر مربع در روز، 
یکی از کشــورهای با ظرفیت باال در زمینه انرژی خورشــیدی است.

با این حال این انرژی ســهم کوچکی در تامین برق مورد نیاز کشــور 
داراســت و برخی گران بودن تجهیزات اولیه برای احداث نیروگاه های 
خورشــیدی را دلیل این موضوع می دانند. در پاســخ باید گفت، اگرچه 
در نگاه نخســت هزینه نصب ســامانه های خورشیدی روی بام منازل 
مقرون به صرفه به نظر نمی رسد، اما با گذشت زمان و به صفر رسیدن 
قبض برق منزل و حتی فروش برق مازاد به شــبکه سراسری و کسب 
درآمد،   هزینه اولیه این سرمایه گذاری توجیه پذیر می شود، اما این تمام 
ماجرا نیست. با فرض تامین هزینه های اولیه، در گام بعد و برای نصب 
صفحه های فتوولتائیک که از طریق آنها نور خورشــید جذب شــده و 
ســرانجام تبدیل به برق می شــود، ابتدا باید دید پشت بام خانه در چه 
موقعیتی قرار دارد زیرا اگر پشــت بام به گونه ای است که به راحتی در 
طول روز نور خورشید به آن می تابد نصب صفحه های فتوولتائیک مفید 
خواهد بود، اما اگر در بیشــتر زمان ها پشــت بام در سایه قرار می گیرد 
نصب ســلول کاربردی ندارد، البتــه در آپارتمان هایی که چند خانواده 
در آن زندگی می کنند، بهتر اســت با هماهنگی دیگر ســاکنان از یک 
سلول مشترک استفاده شود زیرا این موضوع مقرون به صرفه تر خواهد 
بود.نکته دیگر به جز آفتاب گیر بودن پشــت بام،  اســتحکام ساختمان 
برای نصب تجهیزات و تعمیر اصولی پشــت بام پیش از آغاز کار است، 
همچنین باید مطمئن بود که درآینده مانعی در برابر تابش نور خورشید 
روی آن ایجاد نخواهد شد. با این حال، پیش از نصب سلول خورشیدی 
باید میزان نیاز به انرژی برق محاســبه شــده و بر اســاس آن نسبت 
به خرید و نصب پنل خورشــیدی اقدام شــود، اگرچه به شرط داشتن 
فضا و البته ســرمایه الزم، می توان برق بیشتری تولید کرد و به شبکه 
سراســری فروخت.اما پرسشی که مطرح می شــود این است که برای 
اســتفاده از این انرژی خداداد در ابتدای راه چه میزان سرمایه مورد نیاز 
اســت. برآوردها نشان می دهد، برای تولید هر کیلووات ساعت برق در 
نیروگاهی کوچک و البته با گارانتی ۲0 ساله، سرمایه ای ۸ تا ۱0 میلیون 
تومان نیاز اســت که از محل صفر شدن قبض برق و البته فروش برق 
مــازاد قابل بازگشــت به دخل و خرج خانوارهاســت. تا آنجا که جعفر 
محمدنژاد سیگارودی، مدیرکل روابط عمومی سازمان ساتبا معتقد است 
در گذشــته این سرمایه گذاری ظرف ۲ سال برگشت داده می شد اما در 
سال های اخیر و به دلیل افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینه 
تجهیزات مورد نیاز زمان بازگشــت سرمایه، چهار تا پنج سال است.  به 
گفته وی، درســال ۹5 قیمت خرید برق از این نیروگاه ها چندان مورد 
رضایت مشــترکان نبود و بر همین اســاس وزارت نیرو مصوبه جدید 
خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر را صادر کرد و براســاس 
ایــن مصوبه قیمت خریــد تضمینی برق ۸00 تــا ۹00 تومان در نظر 
گرفته شده است.البته برای رونق استفاده از انرژی خورشیدی،   وزارت 
نیرو تســهیالتی نیز در نظر گرفته اســت که پس از نصب تجهیزات 
برای اســتفاده از تســهیالت اختصاصی وزارت نیرو باید با مراجعه به 
شــرکت های توزیع برق یا ثبت نام از طریق آدرس پایگاه اطالع رسانی 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران، مدارک 
ارائه شده بررسی و پس از تایید مدارک، مجوزهای الزم صادر می شود.
پس از ارائه مجوزها نیز شــرکت های توزیع قرارداد خرید تضمینی برق 
تولیدی امضا می کنند و به این ترتیب افرادی که ساختمانشان را مجهز 
به سیســتم خورشــیدی کرده اند می توانند افزون بر حذف قبض برق 
خود، برق تولیدی ســلول خورشــیدی خانه خود را به شبکه سراسری 
بفروشــند و درآمد مناسبی هم کسب کنند.با توجه به این موارد اکنون 
مشــخص است که همه مشــترکان برق می توانند نیروگاه خورشیدی 
خانگــی احداث کنند کــه البته حجم نیروگاه، به کنتور خانه بســتگی 
دارد. برای نمونه اگر برق خانه ای ۲5 آمپر تک فاز باشــد می توان یک 
نیروگاه 5.5 کیلوواتی احداث کرد که به 50 مترمربع فضا در سقف های 
مسطح و یا شیب دار نیاز دارد.تازه ترین گزارش سازمان ساتبا نیز نشان 
می دهد هم اکنون ۳ هزار و ۲۸6 نیروگاه  خورشــیدی پشت بامی در ۲۹ 
استان کشــور با مجموع ظرفیت ۳۴ مگاوات احداث و به بهره برداری 
رسیده که افزون بر مشارکت در تامین برق کشور، سبب ایجاد اشتغال 

و محرومیت زدایی ساکنان مناطق محروم شده است.
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Oil

  NewsIran Self-Sufficient inیادداشت
Oil Exploration: Official

The deputy NIOC director of 
development and engineering af-
fairs said Iran was fully self-suf-
ficient in exploration activities.
Addressing a ceremony on Sun-
day to sign a contract between 
the National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) and Oil Industries 
Engineering and Construction 
Company (OIEC) and Tajhizat-
E Kavoshgaran Noavar (Tekno 
Co.) on Sunday for seismo-
graphic projects on Paniz and 
Basht, Reza Dehghan said Iran 
was now at a technical level that 
could carry out all sectors of 
exploration projects.He said 75% 

of Iran’s gas reserves and 20% of 
its oil reserves were discovered 

after the 1979 revolution, adding 
the country ranked 4th among the 

countries with the largest proven 
oil reserves in the world with 
159 billion barrels of recoverable 
hydrocarbons.The country was 
also the world’s second largest 
holder of natural gas reserves 
after Russia by sitting atop 34 
bcm of recoverable natural 
gas in its reserves, Dehghan 
added.“Fortunately, not only in 
the exploration sector, but also in 
the development sector, domestic 
firms could be relied on,” he said.
The official further added that the 
newly-discovered Eram gas field 
in Fars would generated 40 bil-
lion dollars for the country.

New Gas Field Discov-
ered in Southern Iran

The National Iranian Oil Company (NIOC) 
announced the discovery of a new gas field 
south of Fars Province, southern Iran.
Entitled as Eram, the gas field is estimated 
to hold 19 trillion cubic feet (540 bcm) 
of natural gas in its reserve of which 13 
tcf is recoverable.The field is located 200 
kilometers to the south of Shiraz, 60 km 
to the north of Assaluyeh and 25 km to the 
east of Khonj County, and stretches some 
50 kilometers with an average width of 5 
km.The exploration department of NIOC 
said the field was discovered after years 
of serious endeavors by Iranian experts in 
Eram District in Fars Province.Experimen-
tal results show that the field should contain 
quality gas.

Missile-Stricken Iran  
Oil Tanker Back Home in 

10 Days
The CEO of the National Iranian Tanker 
Company (NITC) said that SABITI, an 
NITC-owned oil tanker which was hit by 
two missiles on Friday morning, was en 
route home and would arrive in Iran within 
9 or 10 days.
Nasrollah Sardashti said the vessel would 
reach Bab-el-Mandeb Strait in 24 hours.
The oil tanker is believed to have been 
stricken by two missiles 60 miles off the 
Jeddah Port, Saudi Arabia at 5 and 5:20 
a.m.The blasts damaged storerooms of 
the vessel. The source of the strikes is not 
determined yet and is under investigation.
According to NITC, the ship did not catch 
fire and all of its crewmembers are safe and 
secure.He said two main storerooms of the 
ship were damaged by the blasts, adding 
it was sailing towards Iran at maximum 
speed.The NITC CEO added that oil leak-
age from the ship was fully controlled.

Gas Recovery Resumes 
at SPD9

Production of gas has started at a South Pars 
platform for Phases 6-8 (SPD 9) that had 
caught fire in June.
According to the CEO of the Pars Oil and 
Gas Company (POGC), reconstruction of 
the platform had finished and it was produc-
ing natural gas from the offshore field in 
the Persian Gulf.He said the operation to 
repair the platform took less than 4 months.
The platform is one of the three platforms 
in South Pars Phases 6 to 8 and can operate 
with 28 mcm/d of production capacity.Iran 
shares the massive gas field with Qatar.

One Barrel Oil?

Investigation into Iran Tanker Attack in Red Sea to Continue: Rouhani

Iran Firms Ready to Step in Exploration Projects

IIPGC Mulls Developing Downstream Projects

Iranian President Hassan Rouhani 
said investigations would continue 
to determine who were behind the 
Friday missile strike on an Iranian 
oil tanker in the Red Sea.
In a joint press conference with 
Pakistan’s PM Imran Khan, 
Iranian President Hassan Rou-
hani underlined the significance 
of holding talks for resolving 
regional issues, adding, “It would 
be a grave mistake for a coun-
try to think they could create 

insecurity in the region without 
a response.”According to Mehr 
News, the President said, “In our 
meeting, we also expressed our 
concerns about the safety and 
security of oil tankers, especially 
what happened to the Iranian 
tanker on Friday in the Red Sea”.
Expressing gratitude for Khan’s 
visit to Tehran, Rouhani said, “The 
issues we discussed today are of 
high importance for the region 
and international relations.”“I 

explained the danger of the Zionist 
regime to the Pakistani PM,” he 
said.“We also discussed cruel US 
sanctions against Iranian nation 
noting that they are ‘economic 
terrorism’,” he added.“We also 
conferred on possible ways to put 
JCPOA on its previous track and 
having it implemented,” Rouhani 
said.He continued, “Iran and Paki-
stan enjoy profound strategic rela-
tions and both parties believe that 
these ties need to continue”.“We 

also presented the leads that we 
have acquired on the issue and 
stressed that we will continue our 
investigations until we reach the 
final conclusion,” said Rouhani.He 
added, “If a country thinks that it 
can create insecurity in the region 
and not receive any response, it 
is gravely mistaken”.Dr. Rouhani 
continued, “Mr. Imran Khan made 
some points about the critical 
region of Persian Gulf, which we 
approve”. 

The Managing Directors of 
OIEC and TEKNO companies 
has indicated their companies’ 
readiness to step in sophisticated 
exploration projects in Iran.
According to the National 
Iranian Oil Company (NIOC), 
Gholamreza Manouchehri, the 
CEO of Oil Industries Engineer-
ing and Construction (OIEC), 
said on Sunday that his company 
was prepared to join sophisti-
cated exploration schemes with 
NIOC.OIEC and TEKNO have 
signed a contract with the explo-
ration department of NIOC for 
seismographic projects of Basht 
and Paniz.During a ceremony 

to sign the deal, Manouchehri 
described contractors as the 
operational arm of the NIOC, 

adding that under the current 
circumstances, more cooperated 
needed to be cemented between 

contractors and employers in the 
country.He said it is desirable to 
put focus on the development of 
exploration activities given the 
current conditions of the country, 
and said what matters is activat-
ing the huge oil and gas poten-
tialities of the country where 
exploration activities could be a 
initiating step.The official further 
added that OIEC had signed 
contracts with Iranian compa-
nies in various fields, including 
transmission and flow pipelines, 
power plants, integrated control 
systems, various types of com-
pressors, and well equipment, to 
name a few.

The CEO of Iranian Investment 
Petrochemical Group Company 
(IIPGC) said the company had 

planned to develop downstream 
petrochemical projects in line with 
the third petrochemical leap to 

2025.
According to the National Petro-
chemical Company (NPC), Rasoul 
Ashrafzadeh said IIPGC had as-
sessed development of downstream 
projects in the third petrochemical 
leap of the country.Iran has planned 
to realize the second and third leap 
in its petrochemical industry by 
2025 which will bring the country’s 
annual petrochemical production 
capacity from currently 66 million 
tons to 130 mt/y.Ashrafzadeh said 
that production by the end of this 
calendar year to March 20 would 
begin in the 40,000-ton potassium 

sulfate unit of Urmia plant, adding 
that the projects in Ilam Olefin 
plant as well as Lordegan’s urea 
and ammonia facilities would come 
online this calendar year.He further 
underlined IIPGC’s presence in the 
stock exchange, and added: “This 
year, we have planned to quote 
Ilam and Urmia petrochemical 
plants in the stock market after their 
launch.”According to the official, 
once IIPGC’s projects come on 
stream by 2022, over 2.4 million 
tons of petrochemicals would be 
added to the country’s annual pro-
duction capacity.
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ایدرو

با توجه به رویکرد وزیر صمت در نشست خبری پانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی عنوان شد:

از مدیران منابع انسانی فعال و حامیان رونق تولید قدردانی خواهد شد
کنفرانس  پانزدهمیــن  خبری  نشســت 
توســعه منابع انسانی با حضور ابوالفضل کیانی 
بختیاری مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد.
 به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از 
دکتر  صنعتی،  مدیریت  عمومی سازمان  روابط 
ابوالفضل کیانی بختیاری در نشســت خبری 
پانزدهمین کنفرانس توســعه منابع انسانی، با 
اشاره به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصــوص ترویج و فرهنگ ســازی رونق 
تولید، اظهار داشــت: برنامه کاری ســازمان 
مدیریت صنعتی همسو با اهداف وزیر صمت 
اســت و در همین راســتا در این کنفرانس از 
مدیران منابع انســانی فعــال و حامیان رونق 
تولید قدردانی خواهد شد. مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتــی در پایان در خصوص تعداد 
شرکت های انتخاب شده در این کنفرانس در 
زمینه حمایت از رونق تولید، اظهار داشت: ۱0 
شــرکت برتر این حــوزه در کنفرانس معرفی 
خواهند شــد که برای تعیین این ۱0 شرکت 
شــاخص های متعددی از جمله اشــتغالزایی، 
تولید و داخلی سازی و بسیاری از شاحص های 
دیگر درنظــر گرفته خواهد شــد. وی خاطر 
نشــان کرد: در طــول برگــزاری دوره های 
مختلف کنفرانس توســعه منابع انسانی سعی 

این بوده است که ادبیات سازی، جریان سازی و 
فرهنگ سازی این حوزه نهادینه شود و مهمتر 
از همه توانمند ســازی در حوزه منابع انسانی 
توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت بگیرد 
که نتایج و دستاوردهای کنفرانس های برگزار 
شده بیانگر این است که این توانمند سازی در 
کشور اتفاق افتاده اســت. کیانی بختیاری در 
توســعه  کنفرانس  برگزاری  اهداف  خصوص 
منابع انســانی، بیان داشــت:هدف برگزاری 
این کنفرانس توانمندســازی منابع انســانی، 
شبکه سازی و ایجاد گروه های تخصصی این 
حوزه در کشــور و همچنین معرفی مهمترین 
دســتاوردهای آن در کشــور است.مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی در خصوص دیگر 
اهداف برگزاری ایــن کنفرانس، گفت:  یکی 
دیگــر از اهــداف مهمی که ایــن کنفرانس 
دنبال می کند معرفی و شناســایی چهره های 
برتر و شــاخص حوزه منابع انســانی اســت.
کیانی بختیاری با بیــان این نکته  که کمک 
به تصمیم  گیری های حوزه منابع انســانی در 
کشور از اهداف برگزاری این کنفرانس است، 
افزود: کنفرانس توســعه منابع انسانی فرصتی 
این  برای شناســایی مهمتریــن چالش های 
حوزه در کشور اســت تا صاحب نظران بتوانند 
بــا اســتفاده از اطالعات بدســت آمده برای 

اجرای برنامه ها از سوی مقامات و برنامه ریزان 
کشــور تصمیم گیــری نمایند.وی بــا بیان 
اینکــه موضوع پانزدهمین کنفرانس توســعه 
منابع انســانی بر مبنای سرمایه  های انسانی و 
رقابت پذیری تنظیم شده است، اظهار داشت: 
یکی از مهمترین کارهایی که در این دوره از 
کنفرانس منابع انسانی انجام می شود این است 

که برنامه ای را همســو با نوآوری با ســاخت 
داخل و رونــق تولید طرح ریزی کرده ایم و در 
محورهای مختلف کنفرانس توزیع شده است.
همچنین در این جلســه احمــد بذلی، رئیس 
شورای راهبری کنفرانس اظهار داشت: یکی 
از ابزارهای سازمان مدیریت صنعتی در جهت 
کنفرانس های  برگزاری  خود،  مأموریت  انجام 

توسعه منابع انسانی است که از سال۱۳۸۱ تا 
کنون، ۱۴ دوره آن برگزار شــده و امسال نیز، 
بــه امید خدا، در ۲۸ و ۲۹آبان  ماه، پانزدهمین 
دوره آن برگزار خواهد شــد.کنفرانس توسعه 
منابــع انســانی بعنــوان مهمتریــن رویداد 
علمی این حوزه در کشور با هدف فرهنگسازی 
برای ارتقاء جایگاه مدیریت منابع انســانی در 

ســازمانها و بنگاههای ایرانی و فراهم کردن 
زمینهای برای شکوفایی سرمایه های انسانی، 
برگزار می شــود. وی مهمترین آثــار و نتایج 
برگزاری کنفرانس توســعه منابع انســانی در 
کشور را شامل تاسیس انجمن مدیریت منابع 
انســانی ایران، توســعه حرفه گرائی و توسعه 
مدل هــا و الگوهای بومی عنوان نمود.در ادامه 
این جلسه، نسرین جزنی، دبیر کمیته علمی به 
علمی پانزدهمین  برنامه های  و  ویژگی ها  بیان 
کنفرانس توسعه منابع انسانی پرداخت و برخی 
از محورهای این کنفرانس را شــامل مدیریت 
منابع انسانی مبتنی بر مقتضیات زمان از جمله 
رکود، تحریم و شــرایط پیچیده محیطی و نیز 
جذب، توسعه، نگهداشت و خروج سرمایه های 
انسانی در کسب و کارهای دانش بنیان عنوان 

داشت.

مقايسه قيمت بنزين ايران با کشورهای همسايه
در حال حاضر بنزین در کشــورهای همسایه ایران با چند برابر نرخ بنزین 
ایران خرید و فروش می شود؛ با این حال بسیاری از مسووالن نفتی و کارشناسان 

حوزه انرژی بر سر لزوم اصالح قیمت این فرآورده نفتی اتفاق نظر دارند.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۹ باید قیمت فروش داخلی 
بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت ســفید و گاز مایع و ســایر مشــتقات نفت، با 
لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب )شامل حمل ونقل، توزیع، 
مالیات و عوارض قانونی( به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کمتر از ۹0 درصد قیمت تحویل روی 
کشتی )فوب( درخلیج فارس نباشد.اما طی سال هایی که این قانون اجرا شد، در 
محدود دفعاتی دولت دست به اصالح قیمت سوخت از جمله بنزین زد که بار آخر 
به ســال ۱۳۹۳ بازمی گردد و بعد از آن هیچ تغییری در قیمت سوخت ایجاد نشد 
و به تبع آن قیمت سوخت در ایران به ۹0 درصد قیمت فوب خلیج فارس نرسید 
و البته دولت و مجلس دالیل و مالحظات خاص خود از جمله کنترل تورم و آثار 
روانی ناشی از افزایش قیمت ســوخت و کاالها و نهایتا زندگی مردم را داشتند.
از ســوی دیگر، ۱5 درصد یارانه ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می شود، 
متعلق به ایران است. یعنی ۱0 درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص 
می دهیم و 50 درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می یابد، 
این در حالی اســت که کم تر از سه درصد هزینه این دهک ها، به سوخت مربوط 
است.اما بررسی و مرور درآمد و هزینه در کشورهای مختلف و ایران نشان می دهد 
که متوسط مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹5 معادل ۷۳.۴ میلیون لیتر در روز 
بوده که نسبت به سال قبل 5.۲ درصد رشد داشته و این در حالی است که متوسط 
مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ به ترتیب ۷۷.۴ و ۸۸.۴ میلیون لیتر 
در روز بوده که نسبت به سال های قبل ۷.۹ و ۱۴.۲ درصد افزایش داشته است. در 
نتیجه به نظر می رسد که پایین بودن قیمت نسبی بنزین منجر به افزایش مصرف 
آن شده است.مقایســه قیمت بنزین در کشورها، نسبت به درآمد ســرانه نشان 
می دهد که قدرت خرید مردم برای بنزین چقدر است؛ هرچند در برخی کشورها 
مــردم قیمت باالیی برای خرید بنزین پرداخت می کنند اما در عوض این قیمت 
با توجه به درآمد ســرانه ایشــان رقم معقولی به نظر می آید، و در نتیجه قیمت 
صرف نمی تواند مالک مناسبی برای ارزانی یا گرانی بنزین در نظر گرفته شود.با 
تمام این اوصاف، وقتی بحث گرانی بنزین در سایر کشورها در مقایسه با قیمت 
آن در ایران مطرح می شود، این موضوع از سوی افکار عمومی عنوان می شود که 
قیمت ها را باید نسبت به درآمد سرانه آن کشورها در نظر گرفت و سپس مقایسه 
کرد که آیا قیمت بنزین در ایران ارزان تر اســت یا خیر؟ این در حالی است که به 
اعتقاد کارشناسان، باید توجه داشت که درآمد سرانه گرچه می تواند نشانگر میزان 
ثروت یک کشــور نسبت به دیگران باشد، اما نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت 
اقتصادی کشورها نسبت به ســایرین ارائه دهد.به عنوان مثال اگر درآمد سرانه 
ایران برابر با ۴000 دالر باشد و درآمد سرانه آلمان 6500 دالر باشد، نمی توان بر 
این اســاس تعیین کرد که کدام یک از کشورها وضعیت اقتصادی بهتری دارند؛ 
چراکه هزینه های جاری در دو کشور بسیار متفاوت است.با این حال آمار مربوط به 
درآمد سرانه در ایران نسبت به کشورهای همسایه که قیمت بنزین آن ها با ایران 
مقایسه شده، حاکی از آن است که در ترکیه قیمت بنزین ۱6 هزار و 660 تومان 
) ۱.۲۳ دالر(  و قیمت گازوئیل ۱5 هزار و ۱۲0 تومان ) ۱.۱۲ دالر( اســت. یعنی 
بر اساس بررسی ها، گران ترین بنزین در میان کشورهای اطراف ایران، در ترکیه 
و ارمنستان به فروش می رسد. نرخ هر لیتر بنزین در ترکیه برابر با یک دالر و ۲۳ 
سنت و در ارمنستان برابر با یک دالر و ۱۸ سنت است. یعنی در ارمنستان قیمت 
بنزین ۱5 هزار و ۹۳0 تومان و قیمت گازوئیل ۱۴ هزار و ۷۱5 تومان )۱.0۹ دالر( 
برآورد شده است.از ســوی دیگر بررسی ها نشان می دهد قیمت بنزین در ایران 
حداقل فاصله ای ۴۸00 تومانی با ارزان ترین کشــور همسایه دارد و ترکمنستان 
ارزان ترین بنزین پس از ایران را در میان همسایگان عرضه می کند. قیمت بنزین 
در این کشــور 5۸05 تومان )0.۴۳ دالر( و قیمــت گازوئیل 5۲65 تومان )0.۳۹ 
دالر( است.سومین بنزین گران در میان همسایگان اطراف در افغانستان به فروش 
می رســد. نرخ هر لیتر بنزین در این کشور به ۷5 سنت می رسد و قیمت گازوئیل 

۹5۸5 تومان )0.۷۱ دالر( است. قیمت بنزین در عراق، ۸505 تومان )0.6۳ دالر( 
و قیمت گازوئیل ۹۴50 تومان )0.۷ دالر( برآورد شده است.اما در پاکستان، دیگر 
کشور همسایه ایران، قیمت بنزین ۹۴50 تومان )0.۷ دالر( و قیمت گازوئیل ۱0 
هزار و ۸00 تومان )0.۸ دالر( برآورد شــده است. همچنین در آذربایجان قیمت 
بنزین 6۳۴5 تومان )0.۴۷ دالر( و قیمت گازوئیل ۴۷۲5 تومان )0.۳5 دالر( اعالم 
شده است.این در حالی است که درآمد سرانه ترکیه در سال ۲0۱۷ برابر ۲۷ هزار 
5۲0 دالر بود. یا در ترکمنستان این رقم ۱۷ هزار ۲۸0 دالر، آذربایجان ۱6 هزار 
۷۷0 دالر و در پاکستان 55۴0 دالر اعالم شده است. اما درآمد سرانه در کشوری 
مانند عراق، ۱۷ هزار و ۲۲0 دالر و در افغانســتان، ۱۹ هزار و ۴0، ارمنستان ۱00 

هزار و ۱0 دالر و ایران ۲۱ هزار 50 دالر بوده است.

مصرف بنزین در ایران باید کنترل شود
در این باره حسین آقایان - کارشناس - با تاکید بر این مسئله که قیمت بنزین 
در ایران بسیار ناچیز است، به ایسنا گفت: اگر بنزین را هر تن 600 دالر محاسبه کنیم، 
در هر لیتر ۴500 تومان در فوب خلیج فارس خرید و فروش می شود که این مسئله به 
معنای این است که در ایران تنها یک چهارم پول بنزین اخذ می شود.وی با بیان این که 
هزینه تولید بنزین در ایران باالست تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای متعددی در 
پاالیشگاه ها برای تولید بنزین فعالیت می کنند که مالحظات زیادی برای حضور این 
افراد وجود دارد و در مجموع به نظر می رســد که اکنون نیازمند اصالح قیمت بنزین 
هســتیم.آقایان تصریح کرد: اگر قیمت ها اصالح نشود، نمی توان پاسخ رشد مصرف 
هشت تا ۹ درصدی را در کشور داد. چراکه هیچ کشوری نیز توانایی پاسخگویی به این 
حجم از مصرف را با این قیمت ندارد.این کارشناس حوزه بنزین در پاسخ به این سوال 
که آیا درآمد سرانه می تواند روی قیمت بنزین تاثیرگذار باشد، گفت: بی شک این مسئله 
یکی از آیتم های تاثیرگذار است اما آیتم های متعددی برای تعیین قیمت بنزین در نظر 
گرفته می شــود و با توجه به این که در کشور ما مصرف بنزین زیاد است، باید تدبیری 
روی این مسئله صورت گیرد.وی با تاکید به این مسئله که برای اصالح قیمت بنزین 
الزم است تا یک زنجیره اقتصادی کامل ایجاد شود، گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد 
که با افزایش قیمت بنزین قیمت تمام کاالها و نیازها نیز افزایش یابد و باید ساز و کاری 

اندیشیده شود که بتوان اقتصاد این بخش را سر و سامان داد.

برنامه كاری سازمان مدیریت 

صنعتی همسو با اهداف وزیر 

صمت است و در همین راستا در 

این كنفرانس از مدیران منابع 

انسانی فعال و حامیان رونق 

تولید قدردانی خواهد شد

روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد 

مزایده عمومي
 تجدید مرتبه دوم

مزایده شماره ۱96 )فروش دي اتانول آمین و آنتي فوم(

موضوع: شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمي نژاد درنظر دارد »دي اتانول آمین و آنتي فوم« 
خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

روش و زمان تحویل اســناد: متقاضیان مي توانند حداکثــر تا تاریخ ۹۸/۰۸/۱۶، جهت 
دریافت اســناد مزایده بهآدرس مشــهد، خیابان آبکوه، نبش دانشســراي شــمالي، اداره 
پشــتیبانی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، طبقه ســوم، اتاق ۳۰۵، دفتر کمیسیون 
مناقصات مراجعه نموده، یا اینکه تقاضاي کتبي خودرا )به همراه اعالم یک شــماره نمابر( به  

۳۷2۸۵۰2۴-۰۵۱ فکس نمایند تا اسناد مزایده از طریق نمابر براي ایشان ارسال گردد. 
همچنین اســنادمزایده از طریقوب سایت شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمي نژاد )بخش 

مناقصه ها و مزایده ها←مزایده ها( به آدرس زیر قابل دریافت است.
www.nigc-khangiran.ir

محل تحویل اقالم مزایده:کیلومتر ۱۶۵ جاده مشــهد – ســرخس، پاالیشگاه گاز شهید 
هاشــمي نژاد )الزم به ذکراســت،تفکیک کاالها، بارگیري، حمل و سایر اقدامات الزم دیگر 
براي انتقال کاالهاي موضوع مزایده بر عهده و به هزینه و با مســئولیتخریدار )برنده مزایده(

مي باشد.(
سایرموارد:متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت ۷:۳۰ الي ۱۴:۳۰ 
روزهاي شــنبه لغایت چهارشنبه با شــماره تلفن ۳۷2۸۵۰2۴-۰۵۱ تماس حاصل نمایند. 
همچنین الزم به ذکر است در صورت نیاز براي بازدید از اقالم موضوع مزایده ، جهت هماهنگي 
تا یک روز قبل از آخرین مهلت تحویل پیشــنهاد )اشاره شده در بند ۵ فراخوان این مزایده( 

با شماره مستقیم ۳۳۰۰2۱۰۰-۰۵۱، داخلي هاي 2۱۴۰ و یا 2۱۴۴ تماس حاصل نمایند.

شرکت ملي گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد  

)S.G.P.C(

شماره مجوز: ۱۳۹۸.۴۴۵۵

نوبت اول

 برگزاری جلسه تسهيل و رفع موانع توليد در پتروشيمی مرجان
تسهیل  تخصصی  اندیشی  هم 
و رفع موانــع و تنگناهای تولید جهت 
دستیابی به ظرفیت اسمی و برخوردای 
از تولیــد پایدار و صــد در صدی روز 
سه شــنبه 2۳ مهر با حضور جمعی از 
پتروشیمی  مختلف  واحدهای  مدیران 

مرجان برگزار شد 
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شرکت پتروشــیمی مرجان ظهر روز 
سه شــنبه ۲۳ مهر ماه سال جاری، 
هم اندیشی تخصصی تسهیل و رفع 
موانع و تنگناهای تولید جهت دستیابی 
به ظرفیت اســمی و برخــورداری از 

تولید پایدار و صد در صدی با حضور 
مجموعه ای از مدیران و مســئوالن 
شــرکت پتروشــیمی مرجان برگزار 
شــد. گفتنی اســت این نشست در 
راستای دستور مدیریت محترم عامل 
پتروشیمی مرجان و با هدف رفع موانع 
و تنگناها جهت دستیابی به ظرفیت 
اســمی واحدهای متانول و ASU با 
توجه به فرآیند اصالح خطPRG و نیز 
شناسایی موانع موجود در این واحدها 
برگزار شــد. خاطر نشــان می دارد 
شرکت کنندگان در این هم اندیشی 
در قالب کار گــروه تخصصی عمده 

موانع و تنگناهای احصاء شده پیرامون 
دســتیابی به تولید مستمر با ظرفیت 
اســمی واحد های متانول و ASU  را 
بدقت مورد بحث و بررسی کارشناسی 
قرار دادند و ســپس با بحث و تبادل 

نظر پیرامون گزارشــات ارائه شده در 
این خصوص به اتفــاق بر ضرورت 
رفع موانع مطروحه در قالب آیتم های 
مربوطه توسط کلیه واحدهای ذیربط 

تأکید کردند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

چگونه درآمد فروش نفت
 با صادرات گازوئیل جبران می شود؟

با دارا بودن حدود ۱۸ درصد  ایران 
از ذخایر قابل استحصال گازی جهان پس 
از روســیه رتبه دوم را به خود اختصاص 
داده است. با این وجود کشور تا به امروز 
نتوانســته به طور شایسته از ظرفیت این 

منبع سرشار استفاده کند.
بی شــک یکی از پایه های اصلی و 
پایدار  انرژی  تأمیــن  اولیه  محرک تولید، 
و کافی بــرای بخش های مختلف اقتصاد 
ازجملــه نیروگاه ها و صنایــع بزرگ بوده 
که نقش بسزایی در توســعه کشور دارد.

کشــور پس از انقالب اســالمی در حوزه  
تولیــد گاز طبیعی گام های بســیار بلندی 
برداشــته است. به طوری که با تولید روزانه 
نزدیــک به ۷50 میلیــون مترمکعب گاز، 
پس از آمریکا و روســیه، به عنوان سومین 
تولیدکننده بزرگ گاز در بین کشــورهای 
جهان شــناخته می شود. با این حال سهم 
ایران از تجــارت جهانی گاز تنها ۱ درصد 
اســت. در نتیجه الزم اســت بر اســاس 
برنامه ریزی تا ســال ۱۴0۴ این میزان به 
۸ تا ۱0 درصد برســد که تا رســیدن به 

این هدف راه درازی در پیش اســت.یکی 
از عمده ترین صنایع اساســی کشــور که 
روزانه در حــدود ۱۹0 میلیون مترمکعب 
گاز مصرف می کند، بخــش نیروگاه های 
تولید برق اســت؛ نیروگاه هایی که اغلب 
به شــبکه گازی کشــور متصل و در حال 
استفاده از ســوخت پاک گاز طبیعی برای 
تولید برق هســتند.با ایــن  وجود برخی از 
ایــن نیروگاه ها به رغم اتصال به شــبکه 
سراســری گاز، عالوه بــر گاز از گازوئیل 
نیز برای تولیــد خود اســتفاده می کنند. 
بررسی ها نشان می دهند گاز طبیعی عالوه 
بر مزیت های زیســت  محیطی، منجر به 
کاهــش هزینه های تعمیــر و نگهداری و 
از  بهره برداری  اطمینــان  قابلیت  افزایش 
واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع 
می شود. به عالوه به علت ارزان تر بودن آن 
نســبت به گازوئیل برای کشور از صرفه 

اقتصادی نیز برخوردار است.
عایدی کشور در صورت جایگزینی 

مصرف گازوئیل با گاز
بر اســاس آمار صنعت برق ایران، 

در ســال ۹۷ از میان نیروگاه های دولتی 
که در سال بیش از ۱0 درصد از مصرف 
سوختشــان به گازوئیل اختصاص داشته 
اســت، مجموعًا در حدود ۱ میلیارد لیتر 
اســت و از میان نیروگاه های خصوصی 
نیز مجموعــًا در حدود ۳ میلیــارد لیتر 
گازوئیــل مصرف کرده انــد. در مجموع 
نیروگاه های خصوصی و دولتی در سال 

حــدود ۴ میلیارد لیتــر گازوئیل مصرف 
کرده اند که این میزان معادل ۴.۳ میلیارد 
مترمکعب گاز اســت. حال بــا در نظر 
گرفتن قیمت 50 ســنت بــرای هر لیتر 
گازوئیل و ۲0 سنت برای هر مترمکعب 
گاز، در صورت جایگزینــی گاز به جای 
گازوئیل، ســاالنه ۱.۲ میلیارد دالر برای 
بر اساس  ارزی دارد.  کشور صرفه جویی 

کشورهای  کارشناســی،  بررسی های 
لیتر  ایران ســاالنه ۱۳ میلیارد  همسایه 
گازوئیل مصــرف می کنند و این بازارها 
فرصتــی را برای صرفه جویی و کســب 
عوایــد حاصل از صــادرات گازوئیل در 
جــوار مرزهای ما فراهــم می کند.براین 
اساس ضروری است مسئوالن کشور بر 
اســتفاده هر چه بیشتر نیروگاه های برق 
از ســوخت گاز و صادرات گازوئیلی که 
در این  بین صرفه جویی می شــود اهتمام 
بیشتری بورزند. بدیهی است در صورت 
اجرای این راهکار، کشــور به آســانی 
می تواند بخشی از فشار تحریم های نفتی 
و افت درآمدهای صادرات نفت خام را با 
صادرات گازوئیل به بازار منطقه کاهش 

دهد.

یادداشت

گزیده

روزآمد نبودن پاالیشگاه ها ارتباطی 
به تحریم  ندارد

صادق مردانی
کارشناس صنعت نفت

درآمد صادراتی شرکت ملی نفت ایران بیش از درآمد این شرکت 
از محل فروش خوراک به پاالیشــگرهای داخلی است و از آنجایی که 
درآمد صادراتی شــرکت ملی نفت به صورت ارزی بوده و نرخ تسعیر 
ارز نیــز اغلب با مقدار حقیقی آن در بازار آزاد مغایر اســت ترجیح این 
شــرکت به کسب درآمد صادراتی است تا حاشیه سودش کاهش نیابد. 
از آنجایی که محور معامالت شــرکت ملی نفت ایران بر اساس فوب 
خلیج فارس اســت، این اســتاندارد کم کم وارد معامالت داخلی نیز 
شده است. علت تخفیف خواهی پاالیشگاه های داخلی تنوع قیمت های 
صادراتی نفت و فرآورده های آن اســت، در فروش نفت و فرآورده های 
آن شــاهد چند قیمتی هستیم و بجای اینکه این ارقام مکمل یکدیگر 
باشــند، رقیب یکدیگر هستند. پاالیشگاه های کشــور در زمینه توان 
مالی، فناوری روزآمد و اســتراتژی با چالش رو به رو هســتند. به طور 
مثال بی شــک تا پایان ســال ۲0۲0 میالدی به دلیل اجرایی شدن 
استانداردهای IMO مشتریان نفت کوره ایران با کیفیت کنونی، کمتر 
از گذشته خواهد شد و پاالیشگاه ها باید پیش از این به فکر چاره برای 
افزایش کیفیت فرآورده بودند. علت تراشــی پاالیشــگاه ها برای عدم 
روزآوری فناوری خود به بهانه تحریم ها بی پشــتوانه اســت و مشکل 
اصلی پاالیشگاه ها برای عدم روزآوری فناوری هایشان تحریم ها نیست 
بلکه مشــکل خرید فنــاوری آنها مربوط به بازارهای مالی اســت که 
پاالیشگاه ها حضور فعالی در آن نداشته اند. ارائه تخفیف قیمت خوراک 
به پاالیشگاه ها مســتلزم ارائه مشروط است و شرکت ملی نفت ایران 
باید ارائه تخفیف را مشــروط کند تا به منافع ملی آسیب نرسد. به طور 
مثال پاالیشــگاهها مکلف شــوند در مدت ۳ سال سطح فناوری خود 
را به 6-5 برســانند و یک استراتژی برای آینده بازار محصوالت خود 

طراحی کرده و بر اساس آن به تولید بپردازند.

 سهمیه بندی سوخت با كارت شخصی 
تکذیب شد

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــزی ش ــر برنامه ری مدی
نفتــی ایــران ضمــن تکذیــب خبــر ســهمیه بندی ســوخت 
ــقف  ــرد: س ــد ک ــراد، تاکی ــخصی اف ــمند سوختش ــا کارت هوش ب
دریافــت ماهانــه بنزیــن بــا کارت ســوخت شــخصی، ۲50 لیتــر 

اســت.
بــه گــزارش دانــش نفــت، شــهرام رضایــی گفــت: ســامانه 
ــا  ــددی ب ــه ع ــده ک ــه ای طراحی ش ــوخت به گون ــمند س هوش
ــن  ــود و ای ــت می ش ــه، ثب ــوخت گیری ماهان ــقف س ــوان س عن
عــدد فعــال براســاس ســابقه ۲50 لیتــر اســت.وی افــزود: برخــی 
ــمند  ــوخت هوش ــا کارت س ــدد ب ــای متع ــاید دفعه ه ــراد ش اف
ــیدند،  ــقف رس ــن س ــه ای ــد و ب ــوخت گیری کردن ــخصی س ش
ــد،  ــه ســوخت گیری می کنن ــی ک ــون کارت ــع ۲۲ میلی ــا از جم ام
ــوخت گیری  ــقف از س ــدار س ــن مق ــه ای ــزار کارت ب ــر از ه کمت
ایــن مقــدار بــرای کارت ســوخت  رســیدند.به گفتــه وی، 
ــر  ــاز هــم اگ ــا ب ــد، ام ــه شــمار می آی ــی ب ــدد بزرگ شــخصی ع
ــوخت  ــمند س ــاکان کارت هوش ــیدند کم ــدار رس ــن مق ــه ای ب
ــش  ــوخت گیری پی ــرای س ــکلی ب ــود دارد و مش ــگاه دار وج  جای

نمی آید.
نمودار عملکرد شش ماهه اول امسال با مدت مشابه سال قبل مشخص كرد؛

افزایش ۳۳درصدی انتقال فرآورده های  نفتی 
از طریق خطوط لوله منطقه شمالشرق

ســه میلیــارد و ۱66 میلیــون و ۱00هــزار لیتــر انــواع 
ــرآورده  نفتــی در شــش ماهــه اول امســال از طریــق خطــوط  ف
ــه  ــبت ب ــه نس ــه ک ــال یافت ــرق انتق ــه شمالش ــه در منطق لول
ــته ــد داش ــد رش ــدود ۳۳درص ــل، ح ــال قب ــابه س ــدت مش  م

 است.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از روابــط عمومی شــرکت 
ــه شمالشــرق؛  ــران – منطق ــت ای ــرات نف ــه و مخاب خطــوط لول
ــت:  ــاال گف ــر ب ــالم خب ــا اع ــه ب ــن منطق ــات ای ــاون عملی مع
ــی  ــای نفت ــال فرآورده ه ــد انتق ــه ای رش ــاخص نمودارمقایس ش
ــن  ــر ای ــرق نمایانگ ــه شمال ش ــه منطق ــوط لول ــق خط از طری
امــر اســت کــه نفــت گاز پــاک بــا ۳۹5درصــد رشــد بیشــترین 
ــه  ــه خــود اختصــاص داده است.حســین ابراهیمی اضاف ــم را ب رق
کــرد: بــر اســاس داده هــای همیــن نمــودار؛ در ایــن بــازه زمانــی 
ــت گاز  ــورو۴( و نف ــاک )ی ــن پ ــی بنزی ــرآورده نفت ــال دو ف انتق
ــوده  ــرو ب ــش روب ــد کاه ــا ۳0 درص ــز ب ــل( نی ــی )گازوئی معمول
ــا ۷۹درصــد، نفــت  ــی ب اســت.وی تصریــح کــرد: بنزیــن معمول
ــش در  ــد افزای ــا 5۷درص ــفید ب ــت س ــد و نف ــا ۷0درص ــت ب ج
رده هــای بعــدی ایــن نمــودار قــرار دارند.معــاون عملیــات 
ــال  ــودار انتق ــی نم ــت: بررس ــان گف ــرق در پای ــه شمال ش منطق
فرآورده هــای نفتــی بــه ســه نیروگاه هــای حــوزه فعالیــت 
منطقــه شمال شــرق نشــان می دهــد کــه در شــش ماهــه 
اول امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۹۷ میــزان انتقــال 
فــرآورده نفتــی بــه نیروگاه هــای نیشــابور و ســمنان بــه ترتیــب 
ــد  ــاهرود ۴۳درص ــروگاه ش ــته و نی ــد داش ــد رش ۹۸ و 5۳درص

ــد. ــان می ده ــش نش کاه

طرح بهبود فرآيند پااليشگاه الوان پايان يافت؛

توليد فرآورده های پااليشگاه نفت الوان بر پايه استانداردهای اروپايی
مدیرعامل پاالیشــگاه نفــت الوان از 
نفت  پاالیشــگاه  فرآیند  بهبود  خاتمه طرح 
الوان و تولیــد فرآورده های با کیفیت در این 
اروپایی  استانداردهای  با  مطابق  پاالیشگاه، 

خبر داد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پایگاه اطالع رسانی شــرکت پاالیش نفت 
الوان، محمدعلی اخباری در حاشیه بازدید 
تعــدادی از نماینــدگان مجلس شــورای 
اسالمی از طرح بهبود فرآیند این پاالیشگاه 
گفت: طرح بهبود فرآیند پاالیشگاه الوان با 
تولیــد بنزین یورو 5 پایان یافت و با اجرای 
کامــل آن، فرآورده های تولیــدی در این 
پاالیشگاه بر اساس اســتاندارد اروپا تولید 
می شود.وی حفظ و استمرار تولید، دستیابی 
بهینه ســازی مصرف  بازارهای جهانی،  به 
انــرژی و رعایت قوانین و اســتانداردهای 
فنی و زیســت محیطــی را از اهداف این 
پاالیشــگاه عنوان کرد و افزود: استفاده از 
پاالیشــگاه  متخصصان  و ظرفیــت  توان 
الوان و صنعتگــران داخــل کشــور برای 
رفــع نیازهای فنی و مهندســی، قطعات و 
تجهیزات موجب خودکفایی شــده اســت.
عبدالهــادی مطلق، رئیــس هیئت مدیره 
شــرکت پاالیش نفت الوان نیــز در این 
بازدید گفت: شــرکت پاالیش نفت الوان 
افزون بر توجه به مســئولیت های تولیدی 
به منظور تولید مستمر فرآورده های نفتی با 

کیفیت، توجه ویژه ای نیز به مسئولیت های 
اجتماعــی درباره جامعه در جزیره و دهکده 
الوان دارد و به این منظور اقدام هایی نظیر 
ایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی، تامین 
آب شــرب و گاز مصرفــی اهالی جزیره و 
آموزشی و مشارکت  زیرساخت های  توسعه 
در برنامه های فرهنگی را به انجام رســانده 
است.وی افزود: توسعه فضای سبز، کاهش 

ضایعات و کاهش گازهای آالینده خروجی 
به کمتر از حد استانداردهای تعیین شده از 
سوی سازمان محیط زیست و اجرای طرح 
افزایش ظرفیت و بهبــود کیفیت بنزین بر 
اســاس اســتاندارد اروپا از جمله طرح های 
این شــرکت به منظور حفــظ و صیانت از 
محیط زیست است.حسین امیری خامکانی، 
نایــب رئیس کمیســیون انــرژی مجلس 

شــورای اســالمی هم در این بازدید ضمن 
تشکر از اقدام های انجام شده برای افزایش 
سودآوری در پاالیشگاه الوان گفت: با توجه 
به شرایط کشور، اســتفاده از ظرفیت های 
ملی در توسعه پاالیشــگاه ها ضرورت دارد 
و طرح آن در مجلس در حال بررسی است.
وی گفــت: اصالح الگــو و مدیریت 
مصرف راهبردی است و وضع قوانین جدید 

در وضع تحریم وجنگ اقتصادی در شورای 
می شــود.  پیگیری  قوا  ســران  هماهنگی 
شرکت پاالیش نفت الوان در سال ۱۳55 
با ظرفیت اســمی ۲0 هزار بشکه در روز به 
بهره برداری رســید که با اجرای طرح های 
به  اکنون  بهینه ســازی، ظرفیت آن هــم 
55 هزار بشــکه در روز رســیده است. فاز 
اول طرح بهبود فرآیند و بهینه ســازی این 
پاالیشــگاه در اردیبهشــت ۱۳۹0 با هدف 
افزایش ظرفیت از ۳0 هزار بشــکه در روز 
به 55 هــزار بشــکه در روز در مدار تولید 
قرار گرفــت و واحد تصفیــه هیدروژنی و 
ایزومریزاسیون نفتای سبک این پاالیشگاه 
نیز در تیرماه ۱۳۹۲ به بهره برداری رســید.
واحد پاالیش هیدروژنی فرآورده های میان 
تقطیر نفت سفید و نفت گاز این پاالیشگاه 
در فروردین ۱۳۹۴ و در ســال ۱۳۹6 واحد 
تولید گوگرد و واحد گوگردزدایی از نفت گاز 
و نفت ســفید، به منظور تولید فرآورده های 
مطابق با اســتاندارد یــورو ۴ و یورو 5 به 
بهره برداری رســید.هم اکنون خوراک ۳0 
هزار بشــکه )نفــت خام( این پاالیشــگاه 
توســط یک رشــته خط لولــه ۱۲ اینچ از 
مخازن شــرکت نفت فالت قاره ایران در 
الوان از میدان های دریایی نفتی ســلمان، 
رشادت، رســالت و بالل و ۲5 هزار بشکه 
 میعانات گازی آن نیز از پارس جنوبی تامین 

می شود.

نیروگاه های تولید برق 

متصل به شبکه سراسری 

گاز، ساالنه حدود 4میلیارد 

لیتر گازوئیل مصرف 

می كنند. درشرایط تحریم 

نفتی می توان با جایگزینی 

گاز بجای گازوئیل در 

نیروگاه ها،مازاد گازوئیل را 

صادركرد

نمودار میزان مصرف گازوئیل به کل انرژی مصرفی نیروگاه های گازی متصل به شبکه گازی در سال ۹۷
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

ونزوئال در حال آماده سازی واگذاری كنترل شركت نفتی دولتی PDVSA به »روس نفت« روسیه؛

كنترل بزرگترین ذخایر نفتی جهان به دست روسیه می افتد؟

آماده ســازی  حال  در  ونزوئال  دولت 
واگــذاری کنترل شــرکت نفتــی دولتی 

PDVSA به »روس نفت« روسیه است.
به گــزارش دانش نفت، خبرگزاری 
تــاس به نقــل از روزنامه ال ناســیونال 
گزارش کرد که این اقدام به عنوان راهی 
برای کاهش بدهی کاراکاس به مســکو 
مورد بحث قرار گرفته اســت. این بدهی 

قابل توجه اســت و تا پایان ژوئن امسال 
بدهی بــه روس نفت به ۱.۱ میلیارد دالر 
رســید که البته در مقایسه با ۱.۸ میلیارد 
دالر در اواخر مارس کاهش داشــت. دو 
ســال پیش کاراکاس و مسکو توافقی را 
برای بازپرداخت بدهی بــه میزان ۳.۱5 
میلیــارد دالر به روســیه ظرف مدت ۱0 
ســال با حداقل پرداخت در شــش سال 

نخســت امضا کردند. وامهای روسیه به 
ونزوئال از ســال ۲006 بــه بیش از ۱۷ 
میلیارد دالر رســیده است. طبق گزارش 
روزنامــه ال ناســیونال، مســکو به این 
پیشــنهاد واکنش مثبتی نشــان داده و 
چندین کمیسیون تشــکیل و به ونزوئال 
اعزام شده اند تا به ارزیابی وضعیت شرکت 
PDVSA بپردازند. نخستین بازخورد این 

کمیســیونها این بوده که شرکت مذکور 
بسیار بزرگ اســت و باید تعدیل نیروی 
گســترده ای انجام دهد تا رقابتی تر شود. 
با ایــن حال رقابت پذیــری مورد تردید 
اســت زیرا عمده تحریمهای آمریکا علیه 
ونزوئــال، شــرکت PDVSA را به دلیل 
نقش مهمش در منبع اصلی درآمد دولت 
ونزوئال کــه فروش نفت اســت، هدف 

گرفته اســت. شــرکت روس نفت نیز 
اکنون در معرض تحریمهای آمریکا قرار 
دارد. روس نفت در پروژه های مشترک با 
شرکت PDVSA در ونزوئال فعال است. 
با این حال به نظر می رسد این فعالیت ها 
ناقــض تحریمهای آمریکا نبوده اســت. 
اما الیــوت آبرامز، مســئول امور ونزوئال 
در وزارت خارجــه آمریــکا ماه گذشــته 
اظهار کرد که ممکن اســت در آینده این 
شرکت روسی هدف تحریمها قرار گیرد. 
اگــر گزارش روزنامه ال ناســیونال تایید 
شــود، این تحریمها احتمــاال به زودی 
وضع خواهند شد. بر اساس گزارش اویل 
پرایس، ظاهرا دولت ونزوئال مایل اســت 
از طریق خصوصی سازی کنترل شرکت 
PDVSA را به روس نفت بسپارد. در هر 
 PDVSA صورت تغییر مالکیت شــرکت
بایــد توســط مجلس تایید شــود که در 

کنترل مخالفان دولت قرار دارد.

اخبار

قول اوپک به مصرف كنندگان نفت
دبیـرکل اوپـک اعالم کـرد این گروه و سـایر تولیدکننـدگان نفت 
بـا وجـود نشـانه های منفی از رشـد تقاضـا، متعهد هسـتند ثبـات بازار 

نفـت را فراتـر از سـال 2۰2۰ حفظ کنند.
 محمـد بارکینـدو در مجمـع انرژی هند که از سـوی سـراویک 
در دهلـی نـو برگـزار می شـود، گفـت: ثبـات در بـازار نفـت پـس از 
سـال ۲0۲0 حفـظ خواهـد شـد و همـه تولیدکنندگان بـه حفظ ثبات 
بـازار متعهـد هسـتند.وی بـا اذعـان بـه ایـن که کنـدی رشـد تقاضا 
بـرای نفـت بـر دیدگاههـای منفـی در بـازار نفـت صحـه گذاشـته 
اسـت، خاطرنشـان کـرد عوامـل بنیادین، محدود شـدن عرضـه بازار 
نفـت را نشـان می دهنـد. بـازار فیزیکـی نفـت محـدود شـده کـه به 
معنـای مطلـوب بـودن عوامـل بنیادین اسـت.با وجـود بازبینی اوپک 
در دورنمـای تقاضـا بـرای نفـت و بـاال بردن نـرخ مورد پیـش بینی 
خـود بـرای امسـال و سـال آینـده، دبیـرکل اوپـک هفتـه گذشـته 
اظهـار کـرده بود اوپک، روسـیه و سـایر متحدانشـان بررسـی گزینه 
کاهـش بیشـتر تولیـد در دیـدار رسـمی خود کـه روزهـای پنجـم و 
ششـم دسـامبر در ویـن برگـزار می شـود را منتفـی نکرده اند.تحـت 
توافـق کاهـش تولیـد اوپـک و غیراوپک که در آن ۲۴ کشـور حضور 
دارنـد، میـزان عرضـه ۱.۲ میلیـون بشـکه در روز تـا مـارس محدود 
خواهـد شـد. هـر گونه تصمیمی کـه در این نشسـت گرفته می شـود، 
احتمـاال بـرای کل سـال ۲0۲0 خواهـد بود.اوپـک در جدیدتریـن 
گـزارش ماهانـه اش، بـرآورد خـود از تقاضـای جهانی بـرای نفت در 
سـال ۲0۱۹ را ۱00 هـزار بشـکه در روز بـاال بـرد و ۳0.۷ میلیـون 
بشـکه در روز بـرآورد کـرد کـه ۹00 هـزار بشـکه در روز کمتـر از 
سـطح سـال ۲0۱۸ اسـت. همچنیـن تقاضـا بـرای نفـت اوپـک در 
سـال ۲0۲0 را ۲00 هـزار بشـکه در روز بـاال بـرد و ۲۹.6 میلیـون 
بشـکه در روز اعـالم کـرد که حـدود ۱.۲ میلیون بشـکه در روز کمتر 
از سـطح سـال ۲0۱۹ خواهـد بود.بـر اسـاس گزارش پالتـس، اوپک 
انتظـار دارد تقاضـای جهانـی برای نفت امسـال ۹۸0 هزار بشـکه در 
روز رشـد کنـد کـه ۴0 هـزار بشـکه در روز کمتـر از پیـش بینـی ماه 
گذشـته خواهـد بـود اما پیش بینـی سـال ۲0۲0 خود را بـدون تغییر 

در ۱.0۸ میلیـون بشـکه در روز حفـظ کـرد.
 چالش های مدیرعامل بی پی

 برای یک آینده سبزتر
برنـارد لونـی هماننـد تراکتـوری اسـت که بایـد برای بـاز کردن 

شـیاری جدیـد بـه این شـرکت کمـک کند. 
بـه گـزارش روزنامـه تلگـراف، لونـی کـه از مـاه فوریـه سـال 
بیابـد  راهـی  بایـد  می شـود،  بی پـی  مدیرعامـل  میـالدی   ۲0۲0
کـه درخواسـت ها بـرای آینـده بـدون کربـن را بـا سـوددهی ایـن 
شـرکت کـه نیازمند نفـت و گاز اسـت، هماهنـگ کند.مشـکل لونی 
کاهـش  به منظـور  اقـدام  بـرای  درخواسـت ها  یافتـن  شـدت  تنهـا 
آلودگی هـای کربنـی نیسـت، بلکـه ایـن مسـئله هـم هسـت کـه 
جایگزین هـای نفـت، همچـون انـرژی خورشـیدی و بـرق و شـاید 
سـوخت های زیسـتی، حاشـیه سـود کمتـری دارنـد.۱0 سـال پس از 
حادثه نشـت نفـت در خلیج مکزیک، بـاب دادلـی، مدیرعامل کنونی 
بی پـی )کـه از مـاه فوریـه جـای خـود را به لونـی می دهد( توانسـت 
وجهـه ایـن شـرکت و همچنیـن اوضاع مالـی آن را بهبود بخشـد.در 
شـرایطی کـه سـال گذشـته میـالدی تولیـد نفـت بی پی سـه درصد 
افزایـش یافـت و بـه باالتریـن حـد از سـال ۲0۱0 میـالدی تاکنون 
رسـید، لونـی احتمـاال دوسـت نـدارد دنبـال سـوخت های جایگزیـن 
باشـد.به هـر حـال از جنبـه مالـی، جایـگاه شـرکت بی پـی آن قـدر 
خـوب اسـت کـه بـه لونـی امـکان دهـد بتوانـد دورنمای بلنـد مدت 

بی پـی را پیگیـری کنـد.
ضرر شدید بزرگترین پاالیشگاه آسیایی از 

تحریم های ایران
شـرکت سـینوپک که بزرگترین پاالیشـگاه آسـیا و چین اسـت، 
سـرگرم بررسـی کاهـش نـرخ فعالیـت پاالیش تـا نوامبر اسـت زیرا 
جهـش نرخ هـای حمـل بـار بـه حاشـیه سـود پاالیـش این شـرکت 

اسـت. زده  لطمه 
صنعـت کشـتیرانی جهانـی طـی چنـد هفتـه گذشـته شـاهد 
زیـرا  اسـت  شـده  محمولـه  حمـل  نرخ هـای  بی سـابقه  جهـش 
معامله گـران از کرایـه نفتکشـهای متعلـق بـه شـرکتهای نفتکـش 
چینـی کـه هـدف تحریم هـای آمریـکا قـرار گرفتـه انـد، اجتنـاب 
می کنند.آمریـکا در اواخـر سـپتامبر چندین شـرکت مالـک نفتکش از 
جملـه زیرمجموعه هـای شـرکت کاسـکو را که بیـش از ۴0 نفتکش 
شـامل ۲6 ابرنفتکـش دارد را تحریـم کرد.هزینه کرایـه ابرنفتکش ها 
بـرای حمـل نفـت خـام از خاورمیانه به آسـیا یک روز پـس از اعالم 
تحریم هـای آمریـکا یک شـبه و بـا اقـدام معامله گران برای بررسـی 
گسـتردگی و تاثیـر تحریم هـای آمریـکا، رشـد دو رقمی پیـدا کـرد.

حاشـیه سـود پاالیـش هنوز بـا افزایـش هزینه هـای حمـل محموله 
برابـری پیـدا نکـرده اسـت و پاالیشـگاه ها تـاوان هزینه هـای حمـل 
باالتـر را پرداخـت می کنند.منابـع آگاه بـه بلومبـرگ اظهـار کردنـد: 
اسـت  شـده  باعـث  نفـت  حمـل  هزینه هـای  چشـمگیر  افزایـش 
سـینوپک بـه فکـر کاهـش فعالیت پاالیشـی بـه میزان یـک میلیون 
تـن در نوامبـر باشـد کـه معـادل پنـج درصـد از تولید پاالیشـی این 
شـرکت اسـت.طبق گـزارش بلومبـرگ، برخـی از پاالیشـگاه ها در 
چیـن و هنـد خریـد محموله هـای تک نفـت را به دلیـل افزایش نرخ 
کرایـه نفتکشـها کاهـش داده اند.همچنیـن چهار منبـع آگاه به رویترز 
اظهـار کردنـد: سـینوپک سـرگرم بررسـی کاهـش واردات نفت خود 
برای دسـامبر اسـت.بر اسـاس گزارش اویل پرایس، پاالیشـگاه ها در 
آسـیا ممکـن اسـت میـزان واردات نفت خـام را به دلیـل هزینه های 
حمـل بـاال که بـه تقاضا لطمه زده اسـت، کاهـش دهنـد و از میزان 
اشـباع عرضـه بـازار فرآورده هـای نفتی در این منطقه کاسـته شـود. 

تحکيم نفوذ روسيه بر مهمترين منطقه نفتی جهان

نبرد آرامکو برای نجات بازار بنزين

در جریان ســفر رییس جمهور روسیه 
به امارات متحده عربی، توافقهای همکاری 

نفتی میان دو کشور امضا شد.
رییس جمهور روســیه در راســتای 
ســفر منطقه ای برای تحکیــم حضور در 
خاورمیانــه، به کشــور نفت خیــز امارات 
متحده عربی سفر کرد. والدیمیر پوتین در 
۱5 اکتبر از عربســتان سعودی به ابوظبی 
رفت و در فرودگاه مورد اســتقبال شــیخ 
محمد بن زاید آل نهیــان، ولیعهد امارات 
متحده عربــی قرار گرفت. شــیخ محمد 
در اظهاراتــی در کاخ قصــر الوطن ابراز 
امیدواری کرد که سفر پوتین تاثیر عمیقی 
برای تحکیم روابط اســتراتژیک میان دو 
کشــور داشته باشــد.پوتین نیز به ستایش 
ابوظبی  روابط دوســتانه میان مســکو و 
پرداخت و اظهار کرد: ما همکاری نزدیک 
در زمینه مســائل مهم جهانی و منطقه ای 
را حفــظ کرده ایم.طبق گزارش خبرگزاری 
تاس، در جریان سفر رییس جمهور روسیه، 
دو طرف شــماری توافقنامه در بخشهای 
امضا کردند.پوتین  انرژی و سرمایه گذاری 
و ملک سلمان در ریاض در مراسم امضای 
قراردادهــای ســرمایه گذاری بــه ارزش 

میلیاردها دالر میان دو کشور که بخشهایی 
مانند هوافضا، فرهنگ، سالمت و فناوری 
پیشــرفته را دربرمی گیــرد، حاضر بودند. 

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی اظهار کرد: این توافقات 
شــامل تحکیم همکاری میان کشورهای 

اوپک پالس شامل تولیدکنندگان اوپک و 
غیراوپک است.روســیه عضو اوپک نیست 
اما با این گروه در مدیریت عرضه و تقویت 

قیمتها پــس از ریزش قیمتهای بازار نفت 
در ســال ۲0۱۴ همکاری نزدیکی داشته 
اســت.پوتین اظهار کرد که روسیه اهمیت 
ویژه ای برای توســعه روابط دوســتانه و 
دوجانبه با عربســتان سعودی قائل است.

پادشــاه ۸۳ ساله عربستان ســعودی نیز 
گفت: ریاض به دنبال همکاری با مســکو 
در تمامی زمینه هایی است که امنیت، ثبات، 
صلح، مقابله با افراط گرایی و تروریســم و 
تقویت رشد اقتصادی را به همراه می آورد.

رییس جمهور روســیه در جریــان دیدار 
با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان 
ســعودی اعالم کرد که صندوق سرمایه 
عربستان ســعودی ۱0 میلیارد دالر برای 
پروژه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
مشترک در روسیه اختصاص داده است. بر 
اساس گزارش اویل پرایس، نخستین دیدار 
پوتین از عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی در بیش از یک دهه گذشــته که از 
متحدان قدیمی آمریکا در منطقه هســتند، 
در حالی انجام می گیرد که مســکو تحت 
تاثیــر تحریمهای آمریکا، در رســیدن به 
هدف نرخ رشد سه درصدی تولید ناخالص 

داخلی ناموفق مانده است.

در حالــی کــه شــرکت های نفتــی بین المللی از 
خودروهای برقی و شبکه شارژ آن ها استقبال کرده اند اما 
شرکت نفتی دولتی آرامکوی ســعودی هنوز روی تقاضا 

برای نفت در بخش حمل و نقل حساب می کند.
این غول نفتی هر ســال ده ها میلیــون دالر برای 
توســعه و حمایت از طراحی خودروهایی بــا موتورهای 
احتراق داخلی پاک تر و کارآمدتر سرمایه گذاری می کند.
عامر احمد عامر، رییس مرکز پژوهش و توسعه آرامکو در 
این باره اظهار کرده اســت:  کسب و کار ما عمدتا سوخت 
هیدروکربن مایع اســت بنابراین تــالش داریم اطمینان 
حاصل کنیم که تاثیر محیط زیســتی آن به حدی کاهش 
پیدا می کند که موتورهای احتــراق داخلی رقابتی بمانند.

شرکت آرامکوی ســعودی به جای سرمایه گذاری روی 
برقی شدن خودروها، سرمایه گذاری روی نفت را مضاعف 
کرده و به دنبال موتورهــای بنزینی و دیزلی با کارآمدی 

بیشتر و آالیندگی کمتر است. سرمایه گذاری سعودی روی 
موتورهای احتراق داخلی درســت با اقدام خودروســازان 
مطرح جهان برای ســرازیر کردن میلیاردها دالر سرمایه 
به بخش خودروهای برقی برای به چالش کشیدن شرکت 
خودروســازی برقی تسال همزمان شــده است.آرامکو بر 
این باور اســت که پیک تقاضا بــرای نفت به این زودی 
روی نمی دهــد و نفت در میان مدت همچنان منبع اصلی 
انرژی در بخــش حمل و نقل خواهد بود.عامر احمد عامر 
به روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« گفت: مهمترین 
موضوع برای مــا در کوتاه تا میان مدت تا حدود ســال 
۲0۴0 بهبود موتورهای احتراق داخلی تا زمان بکارگیری 
انبوه خودروهای برقی خواهد بود.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، شرکت آرامکوی سعودی با دانشگاه علم و فناوری 
ملک عبداهلل در عربســتان ســعودی در »مرکز پژوهش 
احتراق پــاک« در کار روی موتورهــای بنزینی و دیزلی 

با کارآمدی بیشــتر و آالیندگی کمتــر همکاری می کند.
آرامکو در مارس امسال در نمایشگاه بین المللی خودروی 
ژنو شــرکت کرد و حضور خود را در راســتای تالشهای 

فعال برای بهبود بهینگی انرژی مورد اســتفاده در بخش 
حمل و نقل به خصوص با بهبود عملکرد محیط زیســتی 

موتورهای احتراق داخلی برشمرد.

ظاهرا دولت ونزوئال مایل 
است از طریق خصوصی 

سازی كنترل شركت 
PDVSA را به روس نفت 
بسپارد. در هر صورت تغییر 
 PDVSA مالکیت شركت
باید توسط مجلس تایید 

شود كه در كنترل مخالفان 
دولت قرار دارد
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فروش ایرانول امسال به مرز ۳۵ هزار میلیارد ریال می رسد
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول 
ایرانول  فــروش  آبــادان گفت:  در 
امسال به مرز ۳5 هزار میلیارد ریال 

خواهد رسید.
به  نفت  دانــش  به گــزارش 
تبلیغات  عمومــی و  روابــط  از  نقل 
شــرکت نفــت ایرانــول، مهندس 
عیسی اســحاقی در شورای مدیران 
و مســئولین ایرانول درآبادان گفت: 
فروش ایرانــول از ۲۱ هزار میلیارد 
ریال سال گذشــته به مرز ۳5 هزار 
میلیارد ریال در پایان ســال جاری 
خواهد رســید. وی افزود: در شش 
ماهه اول سال جاری فروش ایرانول 
با حــدود ۷0 درصــد افزایش از ۸ 
هزار میلیارد ســال گذشته به بیش 
از ۱۴ هــزار میلیارد ریــال افزایش 
یافتــه اســت. مهندس اســحاقی 
تصریح کرد:  میزان فروش و ســود 
شرکت در شــش ماه اول امسال از 
کل میزان فروش و سود شرکت در 
سال ۹۴ بیشتر است. وی تاکید کرد: 
انتظار می رود مســئوالن مربوطه در 
انواع  اختالف قیمت گــذاری  مورد 

روغــن موتور بررســی های الزم را 
انجام و ســریعتر تصمیم مناسب را 
بگیرند تا بــازار متعادلتر و رقابت ها 
شــرکت  مدیرعامل  شــود.  واقعی 
نفــت ایرانول تاکید کرد: در شــش 
تولید،  تمام رکوردهای  سال گذشته 
روغن  صــادرات  صادرات،  فروش، 
موتور، کاهش خام فروشی و سود در 
ایرانول شکسته شــده است و سال 

رشد  با  ســال  بی نظیرترین  گذشته 
اکثر شــاخص ها در ایرانول بود که 
امسال بهتر از سال گذشته در برخی 
از شــاخص ها خواهیم بود. مهندس 
اســحاقی اجرای 5  پروژه از جمله 
اجرای فاز یک و دو واحد موم گیری، 
قیمت شرکت های  یکسان ســازی 
تولید کننده روانکار و خروج یا برنامه 
ریزی مناسب از سرمایه گذاری های 

کم بازده ایرانول را اقداماتی دانست 
که در فروش و ســود این شــرکت 
تاثیر به ســزایی خواهد گذاشــت. 
ایرانول  نفــت  مدیرعامل شــرکت 
برنامه محــوری را از اقدامات مهم 
ایرانول ذکر کــرد و گفت: کارها در 
ایرانول براساس اســتراتژی تدوین 
شــده هشت ســاله ۱۴0۴ به پیش 
می رود و براســاس این اســتراتژی 

خام فروشی بیس اویل )روغن پایه 
( به حداقل خواهد رســید.مهندس 
اســحاقی تاکید کرد: بر اساس این 
اســتراتژی ۱0 پروژه مهم تا ســال 
۱۴00 باید اجرا شود که 5 پروژه اجرا 
و 5 پروژه در دست اجرا می باشد.وی 
راه اندازی پایانه صادراتی ایرانول با 
۲5 هزارتن ظرفیت ذخیره ســازی 
مخازن،  راه اندازی خط ریلی در ماه 
اخیر و ارســال محصوالت صادراتی 
از پاالیشــگاه تهران با خط ریلی به 
پایانه صادراتی به ماهشــهر،  تولید 
روغن موتور و بازســازی پاالیشگاه 
آبادان پس از ۳6 سال و راه اندازی 
کولینگ تاور پاالیشــگاه آبادان بعد 
از ۷0 سال را از پروژه های مهم راه 
اندازی شده،  ذکر کرد.وی در ادامه 
از تولید و عرضه گسترده محصوالت 
با باالترین ســطح  ایرانــول  جدید 
کیفی روز دنیا طی چند ماه گذشــته 
به بازار خبر داد و گفت: طی ماه های 
آینده نیز چند محصول جدید دیزلی 
و بنزینی با  سطح کیفی باال به بازار 

عرضه خواهد شد.

خرب

طی یکسال رخ داد؛

جذب بیش از ۱4۰۰ نیرومی بومی در پروژه های پارس جنوبی
ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اعالم کرد: طی حدود یک سال اخیر و پیرو ابالغیه وزیر 
نفت، هزار و ۴5۸ نفر از نیروهای بومی در پروژه های پارس جنوبی مشــغول به کار شده اند که در این میان، 
مجموع سهم نیروهای بومی شهرستان های جنوب استان شامل عسلویه، جم، کنگان و دّیر بالغ بر 60 درصد 

بوده است.
به گزارش دانش نفت، ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در واکنش به خبر منتشر شده در 
خبرگزاری ایلنا با عنوان »بومیان جم، کنگان و عسلویه در جستجوی کار/ قرار بود سهمی برای اشتغال بومی ها 

در نظربگیرند اما به ما نرسید!« توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:
۱- شــیوه نامه وزیر محترم نفت درباره جذب نیروهای بومی در پروژه های پارس جنوبی در تاریخ ۱۲ 
خردادماه ســال ۹۷ ابالغ شــد که در یک ســال و در قالب اجرای مصوبه ها، هزار و ۴5۸ نفر از نیروهای 
بومی در پروژه های پارس جنوبی مشغول به کار شده اند که در این میان، سهم بیش از 60 درصدی نیروهای 
بومی چهارشهرستان جنوب استان شامل عسلویه، جم، کنگان و دیر )اختصاصا عسلویه ۲0 درصد( نشان از 
اهتمام جدی به اجرای ابالغیه وزیر نفت در سطح منطقه دارد. فهرست افراد جذب شده در پروژه ها بارها با 
حضور مسئوالن محلی، شوراهای اسالمی شهر و روستا و معتمدان محلی راستی آزمایی شده است که این 
مهم خود نشان دهنده میزان توجه منطقه ویژه پارس به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به 

اجرای شیوه نامه وزیر و جذب نیروهای بومی در پروژه های پارس جنوبی است.
۲- تمام ســعی مدیران صنعت نفت در منطقه ویژه پارس کمک بــه رفع دغدغه های مردم محیط 
پیرامونی صنعت نفت در همه حوزه ها به ویژه بحث اشــتغال اســت که در این راســتا و با تدبیر و مدیریت 
مدیرعامل منطقه ویژه پارس، به زودی شاهد به امضا رسیدن تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان منطقه ویژه 
پارس، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر و مرکز مدیریت صنعتی کشور خواهیم بود که بر مبنای 
آن، توانمندسازی جوانان شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دّیر )شهرستان های همجوار پارس جنوبی 
مطابق با شــیوه نامه ابالغی وزیر نفت( با هدف اشتغال آفرینی و ایجاد کسب وکارهای خدماتی و کاربردی 
متناســب با صنعت آغاز خواهد شــد. با اجرای این مهم و همراهی دستگاه های اجرایی استان در خصوص 
اعطای وام کارآفرینی به جوانان آموزش دیده، شــاهد رونق بیش از پیش تولید و کارآفرینی و ایجاد اشتغال 

پایدار در این منطقه خواهیم بود.
۳- طبق دستور صادره از سوی مدیرعامل منطقه ویژه پارس، متولیان کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه 
پارس با جدیت بیشتر و با طراحی فرآیندهای جدید تمامی فرایندهای جذب و بکارگیری نیرو را دنبال خواهند 
کرد و بدون تردید با شــرکت هایی که ابالغیه وزیر محترم نفت را درباره جذب نیرو رعایت نکنند از طریق 

مجاری قانونی برخورد خواهند کرد.
۴- امید است همه دستگاه های اجرایی و متولی با ایجاد بانک های اطالعات و آمار جوانان جویای کار 
استان و برنامه ریزی های الزم به ویژه در زمینه آموزش، شرایط را برای اشتغال فرزندان عزیز این استان فراهم 
و هموار سازند و بدون تردید صنعت نفت در برنامه های آینده خود جذب نیروهای بومی را در  پروژه های آینده 

همچون گذشته در دستور کار خود قرار خواهد داد.
5-روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن قدردانی از نگاه اصحاب رســانه و فعاالن 
حوزه خبر، آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه با اصحاب رســانه در سطح ملی، استانی و محلی برای 
تحقق دغدغه های مردم محیط پیرامونی و برنامه های صنعت نفت به ویژه تحقق بخشنامه های وزیر محترم 

نفت در حوزه مسئولیت های اجتماعی و توجه به محیط پیرامونی اعالم می کند.

آخرين وضعيت صنعت پتروشيمی در کشور 
در حال حاضر 56 مجتمع فعال پتروشــیمیایی داریم که این تعداد با تحقق طرح های جهش دوم 
در پایان ســال ۱۴00 به ۸۳ مجتمع می رسد که بر این اساس و خوراک دریافتی صنعت پتروشیمی نیز 

به 6۲ میلیون تن خواهد رسید
براساس گفته های مسئوالن شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، صنعت پتروشیمی در ایران  ساالنه 
۳۳ میلیــون تن خــوراک که معادل 650 هزار بشــکه نفت در روز  انواع خــوراک  را دریافت می کند 
کــه ۷0 درصد این خوراک از پاالیشــگاه های گاز، ۲0 درصــد از پروژه های ال ان جی و ۱0 درصد از 

پاالیشــگاه های نفت دریافت می شــود.در حال حاضر  56 مجتمع فعال پتروشــیمیایی داریم که این 
تعداد با تحقق طرح های جهش دوم در پایان ســال ۱۴00 به ۸۳ مجتمع می رســد که بر این اساس و 
خوراک دریافتی صنعت پتروشیمی نیز به 6۲ میلیون تن خواهد رسید اما در جهش سوم یعنی  تا پایان 
ســال ۱۴0۴ تعداد مجتمع های پتروشیمیایی کشــور به ۱0۹ واحد می رسد و به تبع  خوراک دریافتی 
نیز افزایش خواهد یافت که برآوردها حاکی از ان اســت که خوراک دریافتی واحد های پتروشــیمی در 
این ســال به  ۷۴ میلیون تن خواهد رسید.به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اکنون 

ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی 66 میلیون تن در ســال است که این رقم با حجم سرمایه گذاری 5۳ 
میلیارد دالری ایجاد شــده و درآمدی  حدود ۱۷ میلیارد دالر عاید کشور می کند که ظرفیت تولید این 
صنعت با تحقق جهش دوم و در پایان سال ۱۴00 به ۱00 میلیون تن با حجم سرمایه گذاری ۷0 میلیارد 
دالر خواهد رســید، همچنین در پایان ســال ۱۴0۴ و تحقق جهش سوم ظرفیت به ۱۳۳ میلیون تن با 

حجم سرمایه گذاری ۹۳ میلیارد دالر می رسد.
برای آشنایی بیشتر با صنعت پتروشیمی می توانید به اینفو گرافی زیر توجه کنید

3 هزار قلم کاالی پرمصرف نفت در نوبت ساخت داخل
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، فهرستی جدید شامل ۳ 
هزار قلم کاالی پرمصرف عملیات تولید نفت را به سازندگان ایرانی 

عرضه می کند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، احمد محمدی، مدیرعامل این شــرکت با اعالم این خبر 
گفت: این فهرســت بخشــی دیگر از کاالهای اساســی نفت را 
شــامل می شــود که با لحاظ نیازهای عملیاتی و در نظر گرفتن 

توجیه اقتصادی برای ســفارش دهنده و سازنده تنظیم شده است.
وی در نشســت شورای سیاستگذاری یازدهمین نمایشگاه ساخت 
تجهیزات صنعت نفت با اشــاره به ظرفیــت و قابلیت تبدیل این 
نمایشــگاه به نمایشگاهی در ابعاد بین المللی گفت: از این ظرفیت 
بالقوه باید برای ایجاد پیوند بیشــتر میان صنعت، ســازندگان و 
مراکز دانشگاهی و افزایش سهم ایران در بازار بزرگ کاالی نفت 
بهره جست.محمدی ضمن دعوت از شرکت های اکتشاف و تولید 

)E&P( مراکز پژوهشــی و دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان 
برای حضور در این نمایشــگاه و همراهی با سازندگان یادآور شد: 
در چشم انداز آینده، هرگونه تحول و پیشرفتی در کار صنعت نفت 
منوط به همکاری و هماهنگی میان این گروه هاست.نمایشــگاه 
تخصصی ســاخت تجهیزات صنعت نفت خوزســتان با حمایت 
مجموعه وزارت نفت و مشــارکت بخش خصوصی، آذرماه امسال 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار می شود.


