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هم زمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛

امضای 3 قرارداد پژوهشی شرکت نفت 
خزر  با شرکت های داخلی 

معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش در آيين امضای تفاهم نامه تامين مالی توسعه ناوگان گازسوز:

نتيجه مديريت مصرف سوخت
 صرفه جويی 32 ميليون ليتر بنزين خواهد بود
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گزارش دانش نفت از رویداد »پترولیوم تیکاف« در پژوهشگاه صنعت نفت؛

اقدام حمایتی جدید وزارت نفت از 
سازندگان داخلی؛ تضمین خرید کاالهای کیفی 
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دانش نفت از یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت
 و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری گزارش می دهد؛
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

در صورت قراردادهای برد-برد
از حضور خارجی ها استقبال می کنیم

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیــز جنوب بــا بیان اینکــه حضور 
ایران وابسته  شرکت های نفتی خارجی در 
است،  پیرامونی  و  به شــرایط سیاســی 
گفت: اگر شرایط فراهم شود تا بتوانیم از 
شرکت های نفتی خارجی استفاده کنیم و با 
آن ها قراردادهای برد-برد داشــته باشیم، 

قطعا از حضور آن ها استقبال خواهیم کرد.
کــرد:  اظهــار  محمــدی  احمــد 
در خصــوص تفاهم نامه هایــی کــه بــا 
شــرکت های خارجــی پیــش از اعمال 
تحریم هــا منعقد کردیــم، باید گفت که 
به دلیل این تحریم ها هنوز شــرکت های 
خارجی پای کار نیامده اند اما بخشــی از 
شــرکت های داخلی در بحــث مطالعات 
میدان، پای کار هستند و در آستانه قرارداد 
با این شرکت ها هســتیم.وی با اشاره به 
بحث قــرارداد توســعه ۲۸ مخزن نفتی 
افزود: در حال حاضر ۶ قرارداد منعقد شده 
و در حال اجرا هســتند و در ایام پیش رو 

نیز بخشــی دیگر از این قراردادها پس از 
مشخص شــدن برندگان مناقصات انجام 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب در خصوص احتمال حضور 
شــرکت های خارجــی در بحث توســعه 
مخازن تصریح کرد: حضور شــرکت های 

نفتی خارجی در ایران، وابســته به شرایط 
سیاسی و پیرامونی است و در این زمینه با 
توجه به اینکه نفت یک صنعت بین المللی 

اســت و نیاز اســت تا در مــرز دانش و 
تکنولوژی حرکت شــود، گاها خوب است 
تا با شــرکت های خارجی همکاری داشته 
باشــیم.محمدی عنوان کرد: گاها شرایط 
دانش و تکنولوژی در کشــور به صورت 
کامل فراهم نیســت و اگر شرایط فراهم 
شود تا بتوانیم از شرکت های نفتی خارجی 
اســتفاده کنیم و با آن ها قراردادهای برد 
- برد داشــته باشیم، قطعا از حضور آن ها 
استقبال خواهیم کرد.وی با اشاره به بحث 
کیفی قطعات ســاخت داخل عنوان کرد: 
هیــچ تکنولوژی در دنیا وجــود ندارد که 
روز اول کامــل و بی نقص باشــد؛ در این 
زمینه باید به سازندگان داخلی کمک شود 
تا بتوانند رشــد کنند و تکنولوژی خود را 
به روز کنند.محمدی بیان کرد: با توجه به 
شــرایط، از کیفیت قطعات ساخت داخل 
راضی هستیم اما باید بیشتر تالش شود تا 
بتوانیم نقص هایی که در این زمینه وجود 

دارد را برطرف کنیم.

یادداشت

تبدیل ایده به نوآوری، ضامن تحقق اهداف 
بلندمدت صنعت نفت

ابراهیم طالقانی
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

سـند  بلندمـدت  اهـداف  تحقـق 
جـز  کشـور،  گاز  و  نفـت  چشـم انداز 
بـه  ایده هـا  تبدیـل  و  اندیشـیدن  بـا 
نـوآوری در صنعـت پیچیـده نفـت و گاز 
آذرمـاه  آخـر  نیسـت.هفته  امکان پذیـر 
و  پژوهـش  هفتـه  نـام  بـه  سـال  هـر 
به عنـوان  آذرمـاه  بیسـت وپنجم  روز 
اسـت.  شـده  نامگـذاری  پژوهـش  روز 
ضمـن  و  شـمرده  مغتنـم  را  فرصـت 

تبریـک مناسـبت روز و هفتـه پژوهش بـه تمام همـکاران گرامی در 
شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت های تابعـه، یـادآور می شـود 
تحقـق اهـداف بلندمـدت سـند چشـم انداز نفـت و گاز کشـور، جز با 
اندیشـیدن و تبدیـل ایده هـا بـه نـوآوری در صنعـت پیچیـده نفت و 
گاز امکان پذیـر نیست.دسـتیابی بـه ایـن مهم نیازمند نگرشـی جدید 
مبتنـی بـر تفکـر نوآورانـه بـاز در تمامی حوزه هـای فنـی، اقتصادی، 
مالـی، بازاریابـی، منابـع انسـانی، پشـتیبانی و فناوری اطالعـات و... 
اسـت تـا از ایـن طریـق گام موثـری در جهـت ارتقـای بهـره وری 
در صنعـت نفـت و گاز برداشـته شـود. ایـن تفکر مسـتلزم آن اسـت 
کـه عنصـر نـوآوری در تمامی بخش هـای شـرکت نفـوذ کـرده و بـا 
ارائـه راهکارهـای خالقانـه در جهـت بهبـود مسـتمر فعالیت هـای 
شـرکت، بـه صـورت فرهنـگ سـازمانی درآیـد. بدیهـی اسـت در 
راسـتای ارتقـای عملکرد صنعت نفت و گاز کشـور و رفع مشـکالت 
پیـش روی آن، ارائـه راهکارهای نوآورانه بومی و متناسـب با شـرایط 
از کپی بـرداری  و توانمندی هـای کشـور، بسـیار کاراتـر و موثرتـر 
از روش هـا و راه حل هـای مـورد اسـتفاده در سـایر کشـورها و یـا 
شـرکت های نفتـی دنیـا خواهـد بود.امـروزه عصر فناوری آغاز شـده 
اسـت و ادامـه حیـات هـر شـرکتی منـوط بـه توجـه بـه مقتضیات، 
شـرایط و الزامـات خـاص ایـن عصـر اسـت بـرای مثـال می تـوان 
بـه از بیـن رفتـن نوکیـا در مقابـل سامسـونگ یـا HQ در مقابـل 
IBM بـه دلیـل عـدم توجـه کافـی بـه توسـعه فناورانـه اشـاره کرد. 
ایـن موضـوع بـرای شـرکت های ملـی و بین المللـی نفـت و گاز نیز 
مصـداق دارد. یکـی از ویژگی هـای عصـر فنـاوری سـرعت تغییرات 
و انـواع نوآوری هایـی اسـت کـه در حوزه تولیـد و اسـتفاده از انرژی 
به وجـود آمـده و می آیـد و می توانـد بر نـوع و میزان مصـرف انرژی 
و در نتیجـه مدل کسـب وکار شـرکت اثرات شـگرفی داشـته باشـد. 
ایـن عصـر جدیـد، اکوسیسـتم های مختلفـی )اکوسیسـتم های  در 
صنعتـی، نـوآوری، کسـب وکار، کسـب وکار دیجیتـال، کارآفرینـی( 
ایجـاد شـده اند از آنجـا کـه صنعـت نفـت و گاز ماهیتـی چندگانـه 
و چندبعـدی دارد، بایـد تمامـی آن اکوسیسـتم ها مـورد توجـه قـرار 
گیرنـد. پیاده سـازی مدل هـای رایج و مرسـوم در دنیا در اکوسیسـتم 
نفـت و گاز کشـور نمی توانـد چنـدان اثربخش و کارآمد باشـد و باید 
بـه دنبـال مدل هـای تلفیقـی و کاربـردی مبتنـی بـر تفکـر طراحانه 
بـا قابلیـت انطبـاق بـا اکوسیسـتم چندبعـدی نفـت و گاز بود.اکثـر 
مدل هـای نوآورانـه بـرای ارائه محصوالتـی راهکارگرا بـرای عرضه 
بـه بـازار اسـت، امـا اکثـر شـرکت های بین المللـی نفتـی افـزون بر 
نیـاز بـه نـوآوری محصول گـرا بـه علـت نیازهـای پیچیـده و چنـد 
بعـدی بـه نوآوری هـای راهـکار حـل مسـئله گرا نیـز نیـاز دارنـد، 
بنابرایـن ضروری اسـت شـرکت ملـی نفت ایـران نیز بـا بهره گیری 
از تجـارب برتـر سـازمان ها و شـرکت های بـزرگ و معتبـر دنیـا از 
رویکـرد ترکیبـی مدل هـای نوآورانـه راهکارگـرا و نوآوری های حل 
مسـئله گرا بهره بـرد و مدل هـای جدیـدی بـرای نـوآوری طراحـی 
کنـد کـه بـا سـاختار خـود همخوانـی داشـته و نیازهـای آن را بـا 
نوآوری هدایت شـده و اسـتفاده از اکوسیسـتم موجود و شبکه سـازی 
برطـرف کند.مدیریـت پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملی نفـت ایران 
بـا توجـه به مطالب یادشـده و نیز بـا عنایت به عـزم و اهتمام جدی 
مدیرعامـل محتـرم شـرکت ملـی نفـت ایـران در ایجاد تغییـرات و 
نـوآوری برای خلـق ارزش و افزایـش بهره وری، اقدام هـای الزم در 
خصـوص ایجاد زیرسـاخت های توسـعه فناوری در بخش باالدسـتی 
نفـت و اسـتفاده از راهکارهـای فناورانـه و نوآورانـه بـاز را بـه انجام 
رسـانده اسـت، به گونه ای کـه هم اکنون تعاملی سـازنده و دوسـویه 
بیـن دانشـگاه ها و شـرکت های عملیاتـی به وجـود آمـده اسـت و 
افـزون بـر آن با تمهیـدات اندیشیده شـده زمینه حضور شـرکت های 
دانش بنیـان نیـز فراهـم شـده اسـت. حمایـت فناورانه از سـازندگان 
تجهیـزات، امـکان حضـور اعضـای هیئـت علمی به عنـوان فرصـت 
مطالعاتـی صنعتـی، بازدیـد محققـان و نـوآوران از مراکـز عملیاتـی 
شـرکت ملـی نفـت ایـران، حمایـت از پایان نامه هـای تحصیـالت 
تکمیلـی و انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی و فناورانـه از جملـه دیگـر 
اقدام هـای انجـام شـده اسـت. هم اکنـون ۱۴ مگاپـروژه ۱۰ سـاله با 
۱۴ دانشـگاه و پژوهشـگاه برتـر کشـور در حوزه هـای میـدان محور 
و علـوم زمیـن  محـور منعقـد شـده اسـت کـه تنهـا بـا افزایش یک 
درصـد ضریـب بازیافـت از میدان هـای واگـذار شـده به دانشـگاه ها 
افـزون بـر ۱۳۲ میلیـارد دالر درآمـد ارزی بـه دنبال خواهد داشـت، 
ضمـن آنکـه پس از بیش از ۱۱۰ سـال سـابقه تولید نفت در کشـور، 
پتانسـیل ایجـاد مراکـز تخصصـی ازدیاد برداشـت در دانشـگاه های 
کشـور نیز فراهم شـده اسـت. امید اسـت بـا همـکاری صمیمانه ای 
کـه بیـن شـرکت های تابعـه و مدیریت هـای سـتادی شـرکت ملی 
نفـت ایـران بـا حـوزه پژوهش و فنـاوری به وجـود آمده اسـت و این 
نکتـه که خوشـبختانه تفکـر فناورانه و نوآورانه در شـرکت ملی نفت 
ایـران به یک فرهنگ سـازمانی تبدیل شـده اسـت، به زودی شـاهد 
دسـتاوردهای فناورانـه و ارتقـای بهـره وری در حوزه هـای اکتشـاف 

باشـیم.  تولید  و 

سخنگوی دولت:

زنگنه در خط مقدم جنگ اقتصادی آمريکا با ملت ايران است

قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا )ص( همکاری نزديکی با دولت و وزارتخانه ها دارد

درخواست ايران از کره جنوبی برای پرداخت ۶ ميليارد دالر طلب نفتی

سخنگوی دولت با بیان اینکه زنگنه در خط مقدم 
جنگ اقتصادی آمریکا با ملت ایران است، گفت: صالح 
نیســت در چنین جنگ اقتصادی نابرابر و ضدانسانی، 

یکی از اصلی ترین سربازان خود را تغییر دهیم.
علــی ربیعی، در نشســت خبری با بیــان اینکه 
آمریکا تحریــم را جایگزین جنگ کــرده، زیرا تصور 
می کند هیچ قانون جهانی برای حمایت از مردم عادی 
و قربانیان تحریم وجود نــدارد، گفت: در واقع تحریم 
نه تنهــا جایگزین جنگ، بلکــه جایگزینی مدرن برای 
نسل کشی، تروریســم و گونه ای از جنگ بی صداست، 
اما آنها نه تنها اشــتباه می کنند، بلکــه مردم آمریکا و 
جهان را نیز فریب می دهند.سخنگوی دولت به موضوع 
مطرح شــدن اســتیضاح های برخی وزرای دولت در 
مجلس شورای اسالمی اشــاره و تصریح کرد: یکی از 

موضوع هایی که این روزها اذهان را به خود مشــغول 
کرده، موضوع استیضاح برخی وزرای دولت در مجلس 
اســت. دولت به کالم امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه 
مجلس در رأس امور اســت ایمــان دارد، از این رو ما 
سوال از وزیران و اســتیضاح را حق قانونی نمایندگان 
مجلــس می دانیم که یکی از ابزارهــای نظارتی مهم  
اســت، اما الزم می دانم چند نکته را درباره اســتیضاح 

مطرح کنم. 
وزیر نفت از فرماندهان و جلوداران جنگ اقتصادی 

است
ربیعی تصریح کرد: زمانی که به اعتراف مقام های 
آمریکایی، فشار حداکثری اقتصادی علیه ملت ایران در 
دستور کار است که می توان آن را جنگ اقتصادی تمام 
عیار دانســت، نباید وزیر نفت را که یکی از فرماندهان 

و جلوداران جنگ اقتصادی اســت تضعیف کنیم. وزارت 
نفــت در دوران آقــای زنگنــه، هم در عرصــه داخلی 
مانند جهــش بــزرگ در تولید بنزین و پاالیشــگاه ها 
و پتروشــیمی کارنامه درخشــانی دارد و هم در عرصه 
بین المللی مانند موفقیت ها در میدان های مشترک نفت 
و گاز و همچنین دیپلماســی انرژی و دفاع از حق ایران 
در بازار انرژی دنیا، دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
سخنگوی دولت گفت: دولت قاطعانه از عملکرد وزرای 
خود دفاع می کند و ضمن احترام به حق قانونی مجلس، 
استیضاح وزرا را هم از نظر عملکرد قابل دفاعشان و هم 
با توجه به شرایط کشور، به مصلحت نمی داند، از این رو 
امیدواریم نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با در نظر 
گرفتن شــرایط کشور در تصمیم خود تجدیدنظر کنند و 

به دولت برای ارائه خدمات بهتر به ملت یاری رسانند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( گفت: 
بومی سازی طراحی و تامین تجهیزات پاالیشگاهی و 
قطع نیاز به خارج از کشور با همکاری وزارت نفت در 

دستور کار این قرارگاه قرار دارد.
ســعید محمد روز شــنبه، ۲۳ آذرمــاه در یک 
نشســت خبری به مناسبت ســالروز تاسیس قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا )ص( ضمن اعالم حمایت این 
مجموعه از ســازندگان بخش خصوصــی تجهیزات 
صنعــت نفت گفت: قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 
)ص( در بخش هایی از اجرای طرح های توسعه ۶ فاز 
میدان گازی مشــترک پارس جنوبی مشارکت داشته و 
گام هایی در زمینه کاستن از خام فروشی برداشته است، 
این مجموعه همچنین همکاری نزدیکی نیز با دولت 

و وزیران دولت دارد.وی با اشــاره به موضوع توســعه 
پتروپاالیشــگاه ها تصریح کرد: محصوالت تولیدی در 
مجتمع های پتروپاالیشــی راهبردی هستند و شرایط 
خوبی برای فــروش آنها وجــود دارد.فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( ادامه داد: در بخش توسعه 
پتروپاالیشــگاه ها روش هایی را بــرای تامین مالی به 
وزارت نفت پیشنهاد داده ایم که امیدواریم اجرایی شود.

محمد افزود: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( در 
اجرای پروژه های بخش ساخت پاالیشگاه های خشکی 
پــارس جنوبی فعال بــوده و مدیریــت بعضی از این 
پروژه ها در پارس جنوبی را به عهده داشته است.وی به 
طرح احداث خط لوله اتیلن مرکز اشاره و تصریح کرد: 
مشکالت بســیاری برای احداث این پروژه در منطقه 

وجود دارد، اما بســته جدیدی بــرای این طرح تهیه 
کرده ایم که امیدواریم اجرای پروژه آغاز شود، همچنین 
کلنگ زنی پاالیشــگاه جدید آناهیتا در کرمانشاه را نیز 
در دستور کار داریم که امیدواریم با همکاری مسئوالن 
اســتان به بهره برداری برسد.فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( عنوان کرد: بومی ســازی، طراحی و 
تامین تجهیزات پاالیشــگاهی با همکاری وزارت نفت 
نیز در دســتور کار قرار دارد.قرارگاه قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( در کنار دیگر پیمانکاران صنعت نفت 
در پروژه هــای مختلف صنعت نفت از جمله ســاخت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، طرح های توسعه فازهای 
پارس جنوبی و بعضی از طرح های پتروشیمی مشارکت 

دارد.

ایران از کره جنوبی خواســته است هفت تریلیون 
وون معادل شش میلیارد دالر پول نفتی که به این کشور 

آسیایی فروخته است را پرداخت کند.
نشریه چوسان ایلبو به نقل از مقامات آگاه نوشت: 
وزارت خارجــه ایران ماه گذشــته از ســفیر کره جنوبی 
خواست کشــورش طلب نفتی خود را پرداخت کند.ایران 
از این که کره جنوبی نتوانســته طلــب نفتی خود را که 
سالهاست به دلیل تحریمهای آمریکا علیه تهران، در دو 
بانک کره جنوبی سپرده شده است بدون این که به بانک 
مرکزی ایران انتقال داده شــود پرداخت کند ابراز تاسف 
کرد. طبق گزارش روزنامه چوســان ایلبو، مقامات بانک 
مرکزی ایران هم از عدم پرداخت این طلب گالیه کرده 

اند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، کره جنوبی ماه گذشته 
هیاتی را به ایران فرســتاد و توضیح داد که این کشــور 
بــا آمریکا برای انتقال موفقیــت آمیز این پول همکاری 
خواهد کرد.کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت 
خام در جهان و یکی از بزرگترین مشــتریان نفتی ایران 
اســت، در ماه مه پس از عدم تمدید معافیت های نفتی از 
سوی آمریکا برای مشتریان ایران، ناچار شد واردات نفت 
ایــران را متوقف کند. طبق آمــار گمرکی، واردات نفت 
ایران در شش ماهه اول سال ۲۰۱۹ به حدود ۳.۹ میلیون 
تن یا ۱۵۶ هزار و ۱۵۵ بشــکه در روز رســید که ۳۶.۹ 
درصد در مقایسه با ۶.۱۳ میلیون تن در مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشت. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

از ذخایر عظیم گازی تا سوخت گیری در پارکینگ منازل

اهداف تفاهم نامه توسعه ناوگان خودروهای 
دوگانه سوز چیست؟

آرزو عطایی
تفاهم نامـه گازسـوز کـردن خودروهـا را کـه امـروز بین شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی و بانـک ملـت امضـا شـد می تـوان 
نخسـتین گام دولت برای افزایش سـهم  سـی ان جی در سـبد سـوخت 
خودروهـا، پـس از اجرای طرح مدیریت مصرف سـوخت در کشـور نام 
بـرد، گامی کـه مـی رود تا بـا افزایـش تعـداد خودروهـای دوگانه سـوز 
در کشـور، بـه گفتـه بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت، گاز را به سـوخت ملی 
ایرانیـان بدل کند. طرح گازسـوز کردن نزدیک بـه یک میلیون و ۵۰۰ 
هـزار خـودروی عمومی در کشـور بـه دنبال پیشـنهاد مشـترک وزارت 
نفـت و سـازمان برنامـه و بودجـه و مصوبـه شـورای اقتصـاد اجرایـی 
شـد؛ بـر پایـه آن، ۶ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان منابع مالـی موردنیاز 
اجـرای آن از طریق تسـهیالت بانـک ملت تامین خواهد شـد و دولت 
)وزارت نفـت( از محـل صرفه جویـی در مصـرف بنزین، بـه وانت بارها، 
تاکسـی ها، ون هـا و مسـافربرهای شـخصی، بـرای گازسـوز کـردن 
خودروهـا کمـک بالعـوض ارائـه می کنـد. ارائـه تسـهیالت رایـگان 
بـه دارنـدگان خودروهـای عمومی بـرای گازسـوز کـردن خودروها، آن 
هـم در فاصلـه ای کوتـاه پـس از اجـرای طـرح سـهمیه بندی بنزین و 
کاهـش روزانـه حـدود ۲۳ میلیـون لیتری مصـرف بنزین در کشـور را 
می تـوان مـوج دوم توسـعه صنعت گاز طبیعی فشـرده )سـی ان جی( در 
کشـور برشـمرد که در صـورت اجرایی شـدن آن، آثار و بـرکات مثبت 
آن تـا مدت هـا بـرای کشـور باقـی خواهـد ماند و دسـتاورد توسـعه ای 
علیرضـا  می رسـاند.  ثبـت  بـه  را  نفـت  وزیـر  کارنامـه  در  دیگـری 
صادق آبـادی، معـاون وزیـر نفـت در امـور پاالیـش و پخـش امـروز 
)یکشـنبه،۲۴ آذرمـاه( در مراسـم امضـای تفاهم نامـه توسـعه نـاوگان 
دوگانه سـوز کشـور گفتـه اسـت: »در سـال ۹۶ دولـت تـالش کـرد تا 
اقدام هـای توسـعه ای در صنعـت سـی ان جی را بـه انجـام برسـاند، اما 
به دلیـل اختـالف قیمت بسـیار انـدک آن بـا بنزین، ایـن صنعت مورد 
توجـه عمـوم قـرار نمی گرفت و رغبتی برای گازسـوز کـردن خودروها 
از سـوی مـردم وجـود نداشـت.« بـا متعادل سـازی قیمـت بنزیـن، به 
ایـن  اقدام هـای توسـعه ای در  بـرای  نظـر می رسـد زمـان مناسـبی 
صنعـت ایجاد شـده اسـت، امـا دالیل اجرا، اهـداف و منافـع این طرح 
چیسـت کـه وزیـر نفـت آن را مقدمـه ای بـرای تبدیل گاز به سـوخت 
ملـی ایرانیـان عنوان می کنـد؟ بر پایه گزارش بررسـی آماری سـاالنه 
شـرکت بریتیـش پترولیـوم )بی پـی( در پایـان سـال ۲۰۱۸، ایـران بـا 
۳۱.۹ تریلیـون مترمکعـب ذخایـر اثبـات شـده گاز دارای دومیـن رتبه 
ذخایـر گازی در جهـان اسـت، افـزون بـر آن کشـور دارای یکـی از 
بزرگ تریـن شـبکه های گازرسـانی در دنیاسـت و بیـش از ۹۵ درصـد 
جمعیـت کشـور زیـر پوشـش گاز هسـتند و همیـن موضـوع ظرفیـت 
و زیرسـاخت های مناسـبی را بـرای اسـتفاده موثـر از ایـن سـوخت 
پـاک بـرای کشـور فراهـم کـرده اسـت. هم اکنـون به طـور میانگیـن 
روزانـه ۲۱ میلیـون مترمکعـب سـی ان جی در کشـور عرضه می شـود، 
قطعـات و تجهیـزات موردنیاز این صنعت در سـال های گذشـته کامال 
بومی سـازی شـده و بـا توجه بـه افزایش تعـداد تقاضاهـا، کارخانجات 
تولیـد تجهیـزات موردنیـاز ایـن صنعت ظرفیـت تولید خـود را افزایش 
داده انـد و افـزون بـر آن، نزدیـک بـه ۲ هـزار و ۵۰۰ جایـگاه عرضـه 
سـی ان جی و ۲۵۰ واحـد کارگاهـی مجـاز در کشـور فعـال اسـت کـه 
بـه دلیـل پاییـن بودن قیمـت بنزیـن، تنها نیمـی از این ظرفیـت مورد 
اسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت.حمید قاسمی ده چشـمه، مدیـر سـابق 
طـرح سـی ان جی شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی دربـاره 
آینـده ایـن صنعـت می گوید: بـا منابع عظیـم گازی و زیرسـاخت هایی 
کـه در کشـور وجـود دارد، می تـوان نسـبت بـه احـداث جایگاه هـای 
کوچـک مقیـاس در شـهرک ها، میدان هـای شـهرداری و پایانه هـای 
اتوبـوس و تاکسـیرانی اقـدام کـرد و گاز را ماننـد  ای تی ام هـای بانکی 
در  می توانـد  ایرانـی  هـر  و  کـرد  عرضـه  کوچه هـا  و  خیابان هـا  در 
پارکینـگ منـزل خـود سـوخت گیری کنـد؛ گامی که تحولـی عظیم در 
کشـور در زمینـه عرضه سـوخت به خودروهـا به نظر می رسـد.کاهش 
مصـرف بنزیـن، افزایش تـوان صادراتی ایـران، ارزآوری برای کشـور، 
کاهـش آالینده های هوای کالنشـهرها و شـهرها، کاهـش هزینه های 
حمل ونقـل عمومـی، رونـق کارخانه هـای تبدیـل، توسـعه  خدمـات و 
و  اسـتارت آپ ها  جملـه  از  سـی ان جی  صنعـت  بـه  وابسـته  صنایـع 
اشـتغال زایی از مهم تریـن اهـداف طـرح توسـعه صنعـت سـی ان جی 
در کشـور بـه شـمار مـی رود و اقدام های توسـعه ای نظیـر به کارگیری 
فناوری هـای پیشـرفته تر از سـوی خودروسـازان بـرای کاهش مصرف 
سـوخت، همـکاری بـا بخش های پژوهشـی، لـزوم فرهنگ سـازی در 
زمینـه تبدیـل و سـوخت گیری و توجه بـه الزام های استانداردسـازی از 
مهم تریـن نیازمندی هـای ایـن صنعـت در کشـور اسـت.پس از اجرای 
طـرح سـهمیه بندی بنزیـن، وزارت نفـت بـا دریافـت مصوبه شـورای 
اقتصـاد، امضـای تفاهم نامـه بـا گـروه صنعتـی ایران خـودرو در زمینه 
بـرای  امـروز  تفاهم نامـه  امضـای  و  دوگانه سـوز  خودروهـای  تولیـد 
تامیـن مالـی اجـرای ایـن طـرح نشـان داد تـالش دارد به سـرعت به 
تعهدهـای خـود در زمینه منتفع شـدن مردم از منابـع حاصل از اجرای 
طـرح مدیریـت مصـرف سـوخت در کشـور جامه عمـل بپوشـاند. اگر 
بخواهیـم نگاهـی منصفانـه و فـارغ از سیاسـت زدگی های ایـن روزها 
داشـته باشـیم، توسـعه سـهم سـی ان جی در سـبد سـوخت خودروهـا 
اقدامی دوراندیشـانه و دلسـوزانه اسـت کـه خیـر و بـرکات اقتصـادی، 
اجتماعـی و زیسـت محیطی آن در سـال های آینـده بر همگان روشـن 
خواهـد شـد، امـا بایـد منتظـر گام هـای بعـدی بـرای گازسـوز کردن 
سـوخت  عنـوان  بـه  سـی ان جی  جایگزینـی  شـخصی،  خودروهـای 
مصرفـی خودروهـای دیزلـی و...  بـود که بـه نظر می رسـد وزیر نفت 
و معـاون جوانـش بـه دنبـال بـاز کـردن ایـن مسـیر در آینـده ای نـه 

چندان دور هسـتند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تبیین کرد؛

شتاب در توسعه غرب کارون، نقطه قوت عملکرد وزارت نفت 
و  مهندســی  شــرکت  مدیرعامل 
توسعه نفت با اشاره به افزایش ۵ برابری 
مشــترک  میدان های  نفت  تولید  ظرفیت 
غرب کارون در ۶ سال اخیر، گفت: شتاب 
در توسعه غرب کارون، نقطه قوت عملکرد 

وزارت نفت در دولت تدبیر و امید است.
تورج دهقانی ظرفیت تولید کنونی 
نفت میدان های مشترک غرب کارون را 
بیش از ۳۵۰ هزار بشــکه در روز عنوان 
کــرد و گفت: این درحالی اســت که تا 
ســال ۹۲، ظرفیت تولیــد در این حوزه 
روزانه کمتر از ۷۰ هزار بشکه بود. به این 
ترتیب شــاخص یاد شده در این سال ها 
با رشــد پنج برابری همراه بوده اســت. 
وی دربــاره رئوس فعالیت هــای انجام 
شــده در منطقه عملیاتــی غرب کارون 
در ســال های اخیر توضیح داد: تکمیل 
توســعه و بهره بــرداری از میدان هــای 
آزادگان شــمالی )فاز نخست(، یادآوران 
)فاز نخست( و یاران شمالی در مجموع 
با ظرفیت تولید ۲۱۵ هزار بشــکه نفت 
در روز در ســال ۹۵ محقق شد. توسعه 
میدان نفتــی آزادگان جنوبی نیز پس از 
خلع ید پیمانکار خارجــی به دلیل تعلل 
بیش از حد، در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۳ با 
تکیــه و اعتماد به توان و دانش داخلی و 
دستور  در  ایرانی  پیمانکاران  به کارگیری 
کار قرار گرفت کــه در این مدت، بیش 
از ۱۲۰ حلقه چاه در این میدان حفاری و 
ظرفیت تولید آن نسبت به سال ۹۳ چهار 

برابر شده است.
آزادگان جنوبی؛ طرحی ملی و 

منحصربه فرد
دهقانی توسعه میدان نفتی آزادگان 
جنوبی را بنا به دالیل و عوامل مختلف، 
منحصربه فــردی  ویژگی هــای  دارای 
عنوان کــرد و گفــت: آزادگان جنوبی 
یکــی از ایرانی ترین طرح های توســعه 
نفت و گاز در کشــور محسوب می شود 
که ضمن برخورداری حداکثری از سهم 

کاالی تولید داخل، ســهم قابل توجهی 
را در افزایــش ظرفیــت تولید نفت پس 
از برجام به دوش کشــید و دستاوردهای 
قابل دفاعی بر جای گذاشت.وی احداث 
تاسیســات بهره برداری فرآورش ســیار 
بــا ظرفیت ۵۰ هزار بشــکه در روز را با 
ســرمایه گذاری خارجی در قالب قرارداد 
 )BOO( بهره برداری  و  مالکیت  ساخت، 
در مــدت زمــان کمتر از یک  ســال از 
جملــه فعالیت های بزرگ انجام شــده 
در طرح توســعه میدان آزادگان جنوبی 
عنــوان کرد و گفت: این پروژه، رکورد و 
تحول بی نظیر و عظیمی در حوزه احداث 
واحدهای بهره برداری به شــمار می رود. 
ایــن تاسیســات در حالــی در کمتر از 
یک سال راه اندازی شد که میانگین زمان 
احداث یک واحد مشابه به روش متعارف 
پیشــین نزدیک به پنج سال است. پس 
از اجرای موفــق این پروژه بود که مقام 
عالی وزارت بومی ســازی و تغییر روش 
ســاخت و نصب واحدهای بهره برداری 
و نمک زدایی را الــزام و تکلیف کردند؛ 
اقدامی که اساس کار آن بر برون سپاری 

عملیات بهره برداری در ازای پرداخت 
دستمزد به ازای هر بشکه نفت تحویلی 
به شــرکت ملی نفت ایران در واحدهای 

تابعه است.
توسعه آذر در ایستگاه آخر

دهقانــی به میدان نفتی آذر هم به 
عنوان یکی دیگر از میدان های مشترک 
با کشــور عراق که توسعه آن با راهبری 
شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( در 
حال اجراست، اشاره کرد و افزود: عملیات 

توســعه این میدان از اسفندماه سال  ۹۰ 
شــروع شــد و میدانی که تا سال ۹۲، 
تنها یک حلقه چاه در آن حفاری شــده 
بود، در ســال ۹۵ به تولید زودهنگام ۳۰ 
هزار بشکه ای دست یافت و بهره برداری 
کامل از فاز نخست این میدان پیچیده و 
مشترک با هدف گذاری تولید روزانه ۶۵ 
هزار بشکه نفت از ســوی پیمانکار بیع 
متقابل ایرانی تا پایان امســال در دستور 

کار قرار دارد.
استفاده حداکثری از توان ایرانی

در  متــن  شــرکت  مدیرعامــل 
بخــش دیگــری از صحبت هــای خود 
به بومی ســازی کاالهــا و تجهیزات به 
عنوان یکــی دیگر از رویکردهای جدی 
صنعت نفت در سال های اخیر اشاره کرد 
و گفت: امروز به جــرات می توان گفت 
با حمایت ها و تاکیدهای شــخص وزیر 
نفت، امکان ســاخت بیش از ۸۵ درصد 
تجهیزات و کاالهای مــورد نیاز بخش 
باالدستی میدان های غرب کارون اعم از 
مته حفاری، لوله های جداری، شیرآالت 
و تجهیزات ثابت و دوار در داخل کشــور 

فراهم شده است.
مسئولیت اجتماعی؛ از اشتغال زایی تا 

احیای هور
مســئولیت های  ایفای  به  دهقانی 
اجتماعــی در حــوزه غــرب کارون نیز 
اشــاره و با بیان اینکه توسعه اجتماعی 
به صــورت مســتقیم متاثر از توســعه 
میدان های نفتی اســت، افزود: با تدبیر 
مقام عالی وزارت، ســازوکار به کارگیری 
نیروی انســانی بومی در غــرب کارون 
پیگیری شده اســت، به طوری که امروز 
بیــش از ۶ هــزار نیروی بومــی در این 
منطقه مشــغول به کارند کــه این رقم 
در اجرای فاز دوم توســعه میدان های به 
بیش از ۱۵ هزار نفر خواهد رسید.به گفته 
وی، ساخت هنرســتان صنعتی، احداث 
دو واحد دبیرســتان، تکمیل بیمارستان، 
جاده های  تعریض  و  بازســازی  احداث، 
روستایی، احداث فضای سبز و مین روبی 
۱۴۰ میلیــون متر مربع از اراضی منطقه 
از دیگــر اقدام هایی اســت که در قالب 
فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی در 
منطقه عملیاتی غرب کارون انجام شده 
و مورد توجه بوده است.این مقام مسئول، 
به احیای تاالب هورالعظیم که تا پیش از 
سال ۹۲ کامال خشکانده شده بود اشاره 
کرد و گفت: این کار با وجود مشــکالت 
فــراوان و تحمیل هزینه های بســیار، با 
دســتور و تاکید مهندس زنگنه و توجه 
ایشــان به محیط زیســت انجام و هور 
به طور کامل احیا و آبگیری شد.دهقانی 
با بیان اینکه عبور از شرایط خاص امروز 
کشور نیازمند انسجام و همدلی بیشتری 
است، ابراز امیدواری کرد با تمرکز ارکان 
نظام بر جهت گیری های اصلی و کلیدی 
که همــواره در رهنمودهای مقام معظم 
رهبری به روشــنی بیان شــده است و 
همچنین پرهیز از پررنگ کردن مسائل 
فرعی، مسیر عبور از شرایط خاص هموار 

شود.

وزير اقتصاد:

بودجه مبتنی بر نفت مذموم است

هفت تصميم هيئت دولت برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرها

بوشهر وزیر اقتصاد می گوید زمانی دچار نفرین 
می شویم که خام فروشــی را انتهای تدبیر خود قرار 
دهیــم؛ و بودجه مبتنی بر نفــت و اقتصاد مبتنی بر 

بودجه نفتی منفور و مذموم است.
فرهاد دژپسند در نشســت با فعاالن اقتصادی 
استان بوشــهر گفت: ما همیشه در معرض تحریم و 
فشــار بوده ایم و شاید قدمت آن به موفقیت استکبار 
جهانی در ســال ۱۳۳۲ برسد که انگلیس توانست با 
میدان داری و با همکاری امریکا و کشــورهای دیگر 

و با کودتا نهضت ملی نفت را به شکست برساند.
وی افزود: این مســیر دشوار تا امروز ادامه دارد 
و اســتکبار با تجربه اندوزی سعی کرده تحریم ها و 
فشــارها را به حداکثر برساند. تحریم های یک سال 
اخیر ایران ظالمانه تریــن، پیچیده ترین و ناعاقالنه 
ترین نوع رفتار بوده است. اینکه یک کشور زیر یک 
توافق بین المللی بزنــد و از تمام قدرت و امکاناتش 
برای مواجه کردن ایران عزیز با محدودیت اســتفاده 
کند و در بانک های کشــورهای همســایه متوسل 
به راه هایی برای مســدود کــردن راه ورود منابع به 
کشــور است.این مســئول بیان کرد: دایره تحریم را 
در هر مقطعــی از نظر کاالهای صادراتی و وارداتی، 
شــخصیت ها و نهادها گسترش داده اند و بی سابقه 

ترین و بی شرمانه ترین کارها را انجام دادند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش 
حجم تجارت خارجی نســبت به سال گذشته عنوان 

کرد: ارزش صادرات غیرنفتی کشــور از ابتدای سال 
جــاری تا ۲۴ آذر نســبت به مدت مشــابه ۵ درصد 
کاهش داشــته اســت، در حالی کــه ارزش پایه را 
۳۰ درصــد کاهش داده ایم یعنــی اگر ارزش پایه را 
کاهش نمی دادیم االن ۱۵ درصد رشــد داشتیم که 
این محصول نقش فعال بخش خصوصی در عرصه 

تجارت است.

دژپسند ادامه داد: دشمن قصد داشت با انسداد 
مجاری ورودی کاالی اساســی مــردم را در مقابل 
دولت قرار دهد که خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شده، 
در دوره مبتنی بر ۲۴ آذر نسبت به مدت مشابه شاهد 

رشد ۱۸ درصدی -از نظر وزنی- بوده ایم.
وی تاکید کرد: گرفتاری ما از داشتن نفت و گاز 
و معادن نیســت، من بارها در جاهای مختلف گفته 

ام که من پدیده نفریــن منابع را قبول ندارم و آنچه 
ما نفرین می شویم نفرین مدیریت منابع است، گریز 
می زنم به اقتصاد بوشــهر. اســتان بوشهر روی گنج 
نشسته اســت، چه نفت و گاز و چه دریا؛ آیا اگر این 
نعم الهی را در مسیر زنجیره ارزش و توسعه عمودی 
و افقی اســتفاده کنیم و توان مدیریت آن را داشــته 

باشیم دچار نفرین می شویم؟ خیر.
وزیر اقتصــاد اضافه کرد: اما زمانی دچار نفرین 
می شویم که خام فروشی و استفاده از منابع را انتهای 
تدبیر خود قرار دهیم؛ در نهایت می خواهم بگویم که 
آنچــه منفور و مذموم اســت بودجه مبتنی بر نفت و 
اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی اســت نه اقتصاد مبتنی 

بر نفت. 
این مســئول تصریح کرد: خیلــی از موانع را با 
هوشــمند کردن اقتصاد می توان به سهولت از میان 

برداشت.
وی با اشــاره به اینکه باید از بخش خصوصی 
مطالبــه کرد، یادآور شــد: دولت مبتنــی بر مالیات 
باید بخش خصوصی بارور و پرنقش و قوی داشــته 
باشد. مالیات حاصل از گستره گنجینه تولید و ارزش 
می توانــد به راحتی بودجه دولت را اداره کند و نیازی 

به خام فروشی نفت و گاز نیست.
فرهــاد دژپســند با تاکیــد بر لزوم احســاس 
مسئولیت بخش خصوصی گفت: باید در نقش آفرینی 

و مشارکت واحدهای اقتصادی تسهیل شود.

اعضای هیئت دولت در نشست امروز، به بررسی وضع 
آلودگی هوای کالنشــهرها پرداختند و مقرر شد اجرای قانون 

هوای پاک با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در نشست روز چهارشنبه، ۲۷ آذرماه هیئت دولت که به 
ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار 
شــد، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارشی از رشد 
اقتصاد غیرنفتی کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ به هیئت 

وزیران ارائه کرد.براســاس این گزارش، باوجود رشــد منفی 
بخش نفت، در بخش غیرنفتی رشد مثبت و رونق تولید در دو 

بخش کشاورزی و صنعت و معدن مشهود است.
بررسی وضع آلودگی هوای کالنشهرها

در ادامه نشســت، وضع آلودگی هوای کالنشــهرها 
بررسی و مقرر شد اجرای قانون هوای پاک با جدیت بیشتری 
پیگیــری و از ورود خودروهای آالینــده به ویژه خودروهای 

اسقاطی به محدوده کالنشــهرها جلوگیری شود.همچنین 
مقرر شد نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی با سرعت بیشتری 
صورت گیرد و نســبت به گازســوز کردن هرچه ســریع تر 
خودروهای حمل ونقل عمومی با همــکاری وزارتخانه های 
نفت و صنعت، معدن و تجارت اقدام الزم انجام گیرد.بررسی 
دوباره و تصمیم گیری درباره طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی، 
استفاده نکردن صنایع بزرگ حاشیه کالنشهرها از مازوت در 

زمان وارونگی هوا، فعالیت نداشــتن صنایع آالینده در فصل 
وارونگی هوا، انجام هماهنگی های الزم توسط وزارت کشور 
با شهرداری های کالنشــهرها و پلیس راهور در اسرع وقت 
برای جلوگیری از ورود خودروهای آالینده به داخل شــهر و 
استانداردســازی موتورهای خودروها مطابق قانون، از دیگر 
تصمیم های دولت در این نشست برای کاهش آلودگی هوای 

کالنشهرها بود.

آزادگان جنوبی یکی از 

ایرانی ترین طرح های توسعه 

نفت و گاز در کشور محسوب 

می شود که ضمن برخورداری 

حداکثری از سهم کاالی تولید 

داخل، سهم قابل توجهی را 

در افزایش ظرفیت تولید نفت 

پس از برجام به دوش کشید و 

دستاوردهای قابل دفاعی بر 

جای گذاشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

هم زمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛

امضای 3 قرارداد پژوهشی شرکت نفت خزر  با شرکت های داخلی 
گلناز پرتوی مهر

دوبــاره مرکز همایش هــای تخصصی 
صنعــت نفــت )کوشــک( شــاهد امضای 
قراردادهــای مهــم نفتی این بــار در زمینه 

پژوهش بود. 
به گزارش خبرنگار دانش نفت، شرکت 
نفت خزر به عنوان یکي از شرکت هاي تابعه 
شــرکت ملي نفت ایران وظایف اکتشــاف، 
توســعه و تولید منابع هیدروکربني در حوضه 
خزر جنوبي و سه استان ســاحلي مازندران، 
گلســتان و گیالن را به عهده دارد و نظارت 
بر اجراي کلیه قراردادهاي منعقد شــده بین 
شــرکت ملي نفت ایران و شرکت هاي بین 
المللي جهت مطالعه و توســعه میادین نفتي 
در دریاي خزر و همچنین نظارت بر مســائل 
زیســت محیطي مرتبط با عملیات اکتشاف 
و توســعه ذخایر نفــت و گاز در دریاي خزر 
نیز به عهده شــرکت نفت خزر مي باشــد. 
بنابراین گزارش، قرارداد پژوهشی »شناسایی 
مخاطره هــای زمین شناســی و زون هــای 
احتمالی هیدروکربوری با استفاده از روش های 
ژئوفیزیکی و داده های زمین شناسی و مخزنی 
در دریای خزر« بین علی اصولی، مدیرعامل 
شــرکت نفت خزر و داوود سرباز، مدیرعامل 
شرکت کســب و کار ژئوفیزیک انرژی دانا، 
قرارداد »ســازوکار تشــکیل گل فشان ها و 
آثــار آن در ایجاد مخــازن هیدروکربوری با 
اســتفاده از فناوری سنجش از دور در حوضه 
خزر جنوبی« بین اصولــی و منصور قربانی، 
مدیرعامل شرکت پارس آرین زمین و قرارداد 
»الگوسازی حوضه رسوبی و تعیین محدوده 
عملکرد دلتاها و گســترش سنگ مخزن در 
دریای خزر جنوبی« بین مدیرعامل شــرکت 

نفت خزر و علی میثاقی، مدیرعامل شــرکت 
تواناانرژی کیش امضا شــد. بر اساس اعالم 
شــرکت نفت خــزر، هدف از امضــای این 
از  بهینه  بهره گیری  پژوهشــی،  قراردادهای 
دانش بنیان  و  پژوهشی  مراکز  توانمندی های 
بــرای تامین نیاز پژوهشــی بخش های فنی 
شــرکت نفــت خزر اســت. بر اســاس این 
گــزارش، وجود مخاطره های زمین ســاختی 
حین حفــاری چاه های میدان نفتی ســردار 
جنگل، نیــاز به انجام تحقیق و پژوهش های 
آتی در این زمینه را اجتناب ناپذیر ساخته و با 
توجه به ناشناخته بودن حوضه رسوبی دریای 
خــزر و وجــود نمونه های متعــدد از حضور 
نشانه های  به عنوان  منطقه  گل فشــان های 
احتمالی وجــود منابع هیدروکربــور، نیاز به 
پژوهش در این موارد احســاس می شود. در 
مخاطره های  شناســایی  پژوهشــی  قرارداد 

احتمالــی  زون هــای  و  زمین شناســی 
هیدروکربــوری بــا اســتفاده از روش های 
ژئوفیزیکــی و داده هــای زمین شناســی و 
مخزنی در دریای خزر، افزون بر شناســایی 
مناطق مستعد به همراه مطالعه عوامل ایجاد 
مخاطره ها، مطالعاتی گسترده تر درباره مناطق 
هیدروکربوری بــرای روزآمدکردن مطالعات 
پیشــین انجام خواهد شــد. محــدوده مورد 
مطالعــه در این پــروژه ۴۱۱۰ کیلومتر مربع 
در بخش ایرانی حوضه خزر جنوبی شــامل 
چهار بلوک ۶، ۷، ۸ و ۲۹ که توسط داده های 
لرزه ای ســه بعدی پوشــش داده شــده اند، 
می شود. پروژه »سازوکار تشکیل گل فشان ها 
و آثار آن در ایجــاد مخازن هیدروکربوری با 
اســتفاده از فناوری سنجش از دور در حوضه 
خزر جنوبی« نیز برای همپوشــانی با پروژه 
شناســایی مخاطره ها به بررسی و شناسایی 
گل فشــان های حوضه خزر جنوبی از طریق 
اطالعات و تصاویر ماهــواره ای با همکاری 
شــرکت دانش بنیان و پژوهش محور پارس 
آرین زمین اجرا می شــود. پروژه پژوهشــی 
»مدلســازی حوضه رسوبی و تعیین محدوده 
عملکرد دلتاها و گســترش سنگ مخزن در 
دریای خزر جنوبی« نیز با همکاری شــرکت 
توانــا انرژی کیش اجرا می شــود. نتایج این 
مطالعــات تکمیلی که با هدف تحقق اهداف 
و برنامه های مصوب شرکت ملی نفت ایران 
در برنامه پنج ســاله ششــم توسعه بر اساس 
نیازهــای صنعت نفت در حــوزه دریای خزر 
تعریف شده است، در آینده به عنوان ورودی 
مطالعــات دقیق تر و به کارگیری ظرفیت های 
موجــود کشــور در عرصه فنــاوری و برای 

فعالیت های اکتشــافی بیشــتر و برداشت از 
منابع کشف شــده در آب های عمیق دریای 

خزر منجر می شود.
مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی 

نفت ایران:
شرکت ملی نفت ایران به پژوهش باوری 

رسیده است
به گزارش دانش نفت، مدیر پژوهش و 
فناوری شرکت ملی نفت ایران در آیین امضا 
قراردادهای پژوهشی شرکت نفت خزر گفت: 
امروزه شــرکت نفت خزر به پژوهش باوری 
رســیده و فناوری و پژوهش را سرلوحه کار 
خود قرار داده اســت. ابراهیم علوی طالقانی 
با بیان اینکه امــروزه کارایی بخش پژوهش 
بیش از گذشته بر همگان روشن شده است، 
اظهار کــرد: پژوهش و فنــاوری دیگر یک 
واحد ســازمانی نیســت، بلکه بــه فرهنگی 

ســازمانی بدل شده اســت. وی با اشاره به 
تغییرات در بحث پژوهش تصریح  ســرعت 
کرد: دستاوردهای خوبی از موضوع پژوهش 
حاصل شــده کــه یکــی از ویژگی های آن 
ســرعت تغییرات است که اگر این حساسیت 
تغییر فناوری را درک نکنیم بی شک محکوم 
به فنا خواهیم بــود. مدیر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکت ها 
باید هم زمان با شرایط روز خودشان را تطبیق 
دهنــد، گفت: امــروزه دیگر روش ســنتی 
پاســخگو نخواهد بود و باید همه شرکت ها 
در مســیر فناور شــدن گام بردارند. طالقانی 
تصریح کرد: مراســم امضای قــرارداد که با 
حضور شــرکت های توانمند داخلی و شرکت 
نفت خزر انجام شد، دیگر امضای یک قرارداد 
نیســت، بلکه نمادی از پژوهش باوری است. 
وی ادامه داد: شرکت های داخلی به این باور 
رسیده اند که در کنار کارهای عملیاتی، انجام 
کارهای پژوهشی را ســرلوحه کار خود قرار 
دهند. مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی 
نفت ایران یادآور شد: امیدواریم دستاوردهای 
پژوهشی این پروژه ها در هفته پژوهش سال 

آینده مرور شود.
عضو هیئت مدیره شرکت نفت خزر:
نفت خزر نیازمند سرمایه گذاری است

هرمز قالوند، عضو هیئت مدیره شرکت 
نفت خزر هم در آیین امضــای قراردادهای 
پژوهشــی شــرکت نفت خزر عنــوان کرد: 
نفت خزر نیازمند جذب ســرمایه  برای توسعه 
میدان هاســت. وی ادامه داد: در این راســتا 
مذاکراتی نیز با کشورهای منطقه انجام شده 
است و تا زمانی  که دکل حفاری آماده انجام 
کار شود مطالعات زمین شناسی، ژئوفیزیکی 
و...  را در شرکت نفت خزر در مناطق خشکی 
و دریا پیگیــری می کنیم. قالوند اظهار کرد: 
در حین مطالعه زمین شناسی و مهندسی نفت 
ابهام هایی برای ما به وجود می آید که دانش، 
تجربه، آموزش و بودجه کافی برای انجام آن 
کار را نداریم و در خوشــه شــغلی ما نیست، 
بنابراین باید به نوعی کارهای پژوهشی خود 

را برون سپاری کنیم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:

نفت خزر تنها یک شرکت نیست؛ موضوعی 
ملی است

مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران 
هم گفت: نفت خزر تنها یک شرکت نیست، 
بلکــه یک موضــوع ملی و به مثابه ســنگر 
جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر است. 
سیدصالح هندی در آیین امضای قراردادهای 
پژوهشــی شــرکت نفت خزر، بــا بیان این 
مطلب افزود: بســیاری از مدیران ارشد نفت 
به صراحــت می گوینــد پرچم نفــت خزر در 
دریای خزر برای ما در حکم ناو جنگی است 
و فعالیت های این شرکت، حیثیت ملی کشور 
است و نقش راهبردی نفت خزر هرگز از یاد 
برده نمی شــود. وی با بیــان اینکه ارتباط و 
انسجام بین اکتشاف و نفت خزر که مسبوق 
به سابقه است، باید با همین روند ادامه یابد، 
بر ضرورت کار یکپارچه و همدالنه در صنعت 
نفت تاکید کرد و گفت: شبکه محوری و انجام 
کار گروهی در صنعت نفت بسیار حائز اهمیت 
است و مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت 
ایران برای انجام فعالیت های زمین شناسی در 
حوضه خزر آمادگی کامل دارد.مدیر اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به سابقه 

طوالنی اکتشاف در جنوب غرب کشور که به 
قبــل از تولید نفت برمی گردد، ادامه داد: خزر 
به لحاظ مطالعه کمی که در آن انجام شــده 
است، ریســک باالیی دارد، بنابراین هر چه 
مطالعات بنیادین بیشتری در این منطقه انجام 
و داده های پایه بیشتری کسب شود، می توان 
بهتر ریسک ها را مطالعه کرد. جا برای کار در 
خزر بسیار است.هندی ابراز امیدواری کرد که 
در آینده گشایش هایی حاصل شود و خزر به 

جایگاه پیشین خود بازگردد.
مدیرعامل کسب و کار ژئوفیزیک شرکت 

انرژی دانا:بخش جنوبی حوضه رسوبی خزر 
یکی از مهمترین مناطق این حوضه محسوب 

می شود
بــه گزارش خبرنــگار ما، داود ســرباز 
مدیرعامل کســب و کار ژئوفیزیک شــرکت 
انرژی دانا تصریح کرد: امروزه در دنیا نظریات 
متفاوتی در زمینه تغییر شــکل مصرف انرژی 
و نزدیک شــدن به پایــان عصر نفت مطرح 
می شود. با این وجود، هر چند سهم کلی نفت، 
به عنوان منبع انرژی هیدروکربوری، در سبد 
انرژی جهان رو به کاهش است، اما همچنان 
با توجه به میزان رشــد مصــرف انرژی کلی 
در جهان، علی الخصــوص با در نظر گرفتن 
مصرف قدرتهای نوظهور اقتصادی نظیر هند 
و چین، مقدار مطلــق نیاز برای نفت، حداقل 
تا چند دهه آتی قابــل توجه خواهد بود. وی 
خاطر نشــان کرد: با توجه به کاهش قیمت 
نفت در ســالیان اخیر و به تبــع آن کاهش 
شدید فعالیتهای اکتشــافی و توسعه ای و در 
نظر گرفتن اینکه مصرف روزانه نفت در دنیا 
رقمی حدود ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت در روز 
است، برای اطمینان از عرضه کافی نفت باید 
فعالیت های نفتی با نرخی باالتر از سال های 
اخیر ادامه یابد و این موضوع در زمینه اکتشاف 
بیش از توســعه صدق می کنــد. وی تصریح 
کرد: بخش جنوبی حوضه رسوبی خزر یکی از 
مهمترین مناطق این حوضه محسوب می شود 
که اهمیت ژئوپولیتیک آن، ضرورت بیشتری 
برای دســتیابی به منابع انــرژی ایجاد کرده 
اســت. به عالوه ضرورت تامین پایدار انرژی 
در شمال و شمال شرق کشور علی الخصوص 
در فصول سرد سال اهمیت هرگونه اکتشاف 
و موفقیــت در این ناحیه را دوچندان می کند. 
وی بیان کرد: خوشــبختانه در سالهای اخیر 
فعالیتهای اکتشــافی چشــمگیری با کمک 
متخصصان داخلی صنعت نفت در این حوضه 
انجام شده اســت که منجر به کشف میدان 
ســردار جنگل و تعداد زیادی  پتانســیل های 
هیدروکربوری در این ناحیه شده است. با این 
حال با توجه به عمق باالی آب در این ناحیه، 
هــر گونه عملیات حفــاری و تولید در آبهای 
جنوبی دریای خزر به شدت هزینه بر، پیچیده 
و پــر مخاطره اســت و موفقیتهای کســب 
شــده در این ناحیه، خود گویای توان باالی 
متخصصان داخلی می باشــد. وی با اشاره به 
اینکه مجموعه خدمات ژئوفیزیکی شــرکت 
انرژی دانا، به عنوان یکی از معدود شرکتهای 
دانــش بنیان فعــال در صنعــت ژئوفیزیک 
اکتشافی کشــور، همواره توجه ویژه به بحث 
پژوهش را ســرلوحه برنامه هــای بلند مدت 
خود قرار داده اســت تاکید کرد: بیست سال 
فعالیت پرافتخار و تجربه برداشــت داده های 
لرزه نگاری در برخی از بزرگترین عملیاتهای 
انجام شــده در کشــور نظیر لرزه نگاری سه 

بعدی میدان بی بی حکمیه با برداشــت بیش 
از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع بــه عنوان برزگترین 
پروژه لرزه نگاری خشــکی ایران، برداشــت 
داده های میادین اهواز، تنگ بیجار، نصرآباد، 
تنگ همام، بهار، دالپری، تندیس، مشــتاق و 
همچنین پروژه لرزه نگاری دو بعدی گلستان 
در حوضــه جنوبی دریای خــزر از افتخارات 
مهم این شــرکت محســوب می شــود. وی 
افزود: امروز خوشبختانه با درایت شرکت نفت 
خزر در ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشــی و 
تالش شــرکتهای پیمانکار در زمینه اجرای 
فعالیتهای پژوهشی شــاهد امضا سه قرارداد 
مهم پژوهشــی خواهیم بود. انــرژی دانا نیز 
سهم خود را در راستای دستیابی به این مهم 
ایفا کرده و با حسن نظر مدیران و کارشناسان 
شــرکت نفت خــزر و تکیه بــر توانایی های 
کارشناســان داخلی مفتخر بــه ارائه خدمات 
پژوهشی در پروژه »شناسایی مخاطرات زمین 
شناســی و زونهای احتمالی هیدروکربوری با 
استفاده از روشــهای ژئوفیزیکی و داده های 
زمین شناســی و مخزنــی در دریای خزر« 
شــده است. به گفته سرباز، این پروژه در طی 
۱۸ مــاه و با حضور پررنگ تیمی متشــکل از 
متخصصان توانمند داخلی و مشاوران باتجربه 
خارجی انشاهلل به انجام خواهد رسید. با توجه 
به پیچیدگیهای زیاد عملیات حفاری در آبهای 
عمیق دریای خزر، نتایــج این پروژه میتواند 
نقش پررنگــی در کاهش هزینه های حفاری 
و کاهش مخاطرات جانی و مالی آن داشــته 
و ســبب هدایت بهتر فعالیتهای بعدی در این 

منطقه شود. 
مدیرعامل شرکت پارس آرین زمین:

تالش برای پی جویی و اکتشاف منابع نفت و 
گاز در مناطق دارای گلفشان ضروری است

قربانی، مدیرعامل  به گزارش خبرنگارما، 
شــرکت پــارس آرین زمیــن اظهار داشــت: 
گلفشان ها نشــانه های بارز ســطحی از وجود 
منابع سرشــار هیدروکربوری هســتند، تالش 
برای پی جویی و اکتشــاف منابع نفت و گاز در 
مناطق دارای گلفشان ضروری است و می تواند 
منجر به شناســایی سیستم های هیدروکربوری 
احتمالی  شــود. با عنایت بــه حضور این پدیده 
زمین شناســی در مناطق اکتشافی خزر مشتمل 
بر بخش دریایی حوضه خزر جنوبی، استان های 
ساحلی گلســتان، مازندران، گیالن و همچنین 
قسمت هایی از دشت مغان انجام مطالعه دقیق 
و همــه جانبه در راســتای شــناخت مکانیزم 
تشکیل گلفشــان و اثرات آن در ایجاد مخازن 
هیدروکربــوری ضروری به نظر می رســد.وی 

تصریح کرد: تاکنون کلیه فعالیت های مطالعاتی 
صورت پذیرفته بر روی گلفشــان های منطقه 
معطوف به سه گلفشان قارنیاریق تپه، نفتلیجه 
و صوفیکم بوده که آن نیز به صورت موردی و 
پراکنده و به منظور تحقق سایر اهداف اکتشافی 
صــورت پذیرفتــه اســت و انجــام مطالعاتی 
جامع در راســتای شناســایی کلیه گلفشان ها، 
هیدروکربوری  تراوشات  شیلی،  دیاپیریسم های 
مرتبط با آنها، بررسی علل و مکانیزم تشکیل و 
ارتباط آنها با ساختارزایی در منطقه مورد اشاره 
موضوع اصلی این پژوهش اســت. به گفته وی 
انجام موارد فوق منجر به شناخت سیستم های 
هیدروکربوری احتمالی در منطقه مورد اشــاره 
می گردد و می توان بــر پایه آن برای پی جویی 
و اکتشــاف منابع نفت و گاز برنامه ریزی نمود. 
لــذا ضــرورت دارد به جهت انجــام مطالعات 
اکتشــافی آتی، بررســی های دقیق ساختاری 
و ژئوشــیمیایی بر روی منطقه مــورد مطالعه 
صورت پذیرد. از نتایج ایــن پروژه می توان در 
طراحي برنامه های اکتشــافي به منظور یافتن 
مخازن هیدروکربوری جدید متناسب با شرایط 
زمین شناســي و مخزني حوضه خزر جنوبی، در 
کاهش خطر ریزش چاه های اکتشافی و تولیدی 
ناحیه و در برنامه ریزی درازمدت جهت مدیریت 
فني و مالي اکتشــاف و تولیــد در حوضه خزر 

جنوبی بهره برد.
مدیرعامل شرکت انرژی توانا کیش:

تعامل با کشورهای همجوار دریای خزر بیش 
از پیش خواهد بود

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، میثاقی، 
مدیرعامــل شــرکت انرژی توانــا کیش در 
مراســم امضــا قــرارداد عقــد قراردادهای 
پژوهشــی شــرکت نفت خزر گفت: با توجه 

به حساســیت ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکی 
ناحیه خزر جنوبی، فعالیت های اکتشــافی در 
بخــش ایرانی این ناحیه بســیار حیاتی بوده 
و  از ضــرورت باالیی برخوردار اســت. وی 
تصریــح کرد: با توجه به موقعیت اکتشــاف 
هیدروکربور در میدان سردار جنگل، پتانسیل 
اکتشــافی مثبت هــر چه بیشــتر را در این 
پهنه وســیع از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل 
گشته و ضرورت تسریع در انجام مطالعات و 
فعالیت های اکتشافی هر چه بییشتر را در این 
ناحیه یاداور می شود.میثاقی خاطرنشان کرد: 
با انجام مدلســازی های دقیق و فعالیت های 
اکتشــافی در این ناحیه، به طور قطع قدرت 
چانــه زنی جمهــوری اســالمی ایران نیزدر 
محافل بین المللی و در تعامل با کشــورهای 
همجوار دریای خزر بیش از پیش خواهد بود.

طالقانی: مراسم امضای 

قرارداد که با حضور 

شرکت های توانمند 

داخلی و شرکت نفت 

خزر انجام شد، دیگر 

امضای یک قرارداد 

نیست، بلکه نمادی از 

پژوهش باوری است 

سیدصالح هندی:

 نفت خزر تنها یک 

شرکت نیست، بلکه 

یک موضوع ملی و به 

مثابه سنگر جمهوری 

اسالمی ایران در دریای 

خزر است 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

اخبار پرتوشیمی

همسو با مسئولیت های اجتماعی؛

پتروشیمی بندرامام بودجه طرح فاضالب ماهشهر 
و بندرامام خمینی)ره( را تامین می کند

شرکت پتروشیمی بندرامام به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی، 
با حمایت مالــی ۸۰ درصدی از ادامه اجرای طرح فاضالب شهرســتان 

ماهشهر و بندرامام خمینی )ره( پشتیبانی کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشــیمی بندرامام، با 
توجه به نبود منابع مالی کافی برای طرح فاضالب شهرستان ماهشهر و 
بندرامام خمینی )ره(، شرکت پتروشیمی بندرامام با هماهنگی مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همسو با مسئولیت های اجتماعی و 
کمک رسانی در منطقه، بخش عمده ای از منابع مالی این طرح را تأمین 
و پرداخت کرد.حمایت های مالی انجام شــده در این طرح به دو پروژه 
مجزای عملیــات اجرایی خطوط جمع کننده و انشــعاب های فاضالب 
خانگی ماهشــهر و بخش مرکزی و عملیات اجرایی تکمیل شــبکه و 
اجرای انشــعاب های فاضالب بندرامام خمینی )ره( و گمرک تخصیص 
یافته است.پتروشــیمی بندرامام با بیشترین ســهم در شورای راهبردی 
شــرکت های پتروشیمی منطقه، ســعی دارد نقش خود را در حمایت از 

توسعه منطقه به بهترین نحو ایفا  کند.
ضرورت هدف گذاری برای حفظ سهم بازار و تنوع تولید محصوالت 

پتروشیمی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هدف گذاری 
برای حفظ سهم بازار و تنوع تولید محصوالت پتروشیمی دارای اهمیت 
است و پتروشیمی ها باید به سمت ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره 
ارزش حرکت کنند.سیدجالل میرهاشــمی در آیین بهره برداری از واحد 
جمع آوری و انتقال گازهای مشــعل کارخانه درود ۳ که امروز )یکشنبه، 
۲۴ آذر ماه( در جزیره خارک برگزار شــد با اشــاره به اهمیت این طرح 
ملی در حفظ محیط زیســت، تأمین خــوراک و افزایش تولید مجتمع 
پتروشــیمی خارک اظهار کرد: این پتروشیمی دومین مجتمعی است که 
در صنعت پتروشــیمی به بهره برداری رسیده و خوشبختانه با اقدام هایی 
که در ســال های پیش انجام شــده همواره اســتمرار و بهبود کیفیت 
تولیــد محصوالت را رقم زده که ســبب تولید و صادرات پایدار شــده 
اســت.وی با اشــاره به اینکه طرح جمع آوری گازهای مشعل و تأمین 
خوراک پتروشیمی خارک همســو با منافع کشور است، افزود: این طرح 
با همکاری بین شــرکت فالت قاره نفت و پتروشیمی خارک اجرا شده 
اســت.مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طرح های 
تولید متانول در کشور باید نگاه جامعی به زنجیره تولید متانول نیز داشته 

باشند تا ارزش افزوده حداکثری حاصل شود.
بهره برداری رسمی از واحد جمع آوری گازهای مشعل درود 3

تولید پتروشیمی خارک با استفاده از گازهای 
همراه مشعل افزایش می یابد

ظرفیت تولید مجتمع پتروشمی خارک با دریافت گاز از کارخانه درود 
۳ شــرکت نفت فالت قاره ایران منطقه خارک بیــش از ۱۰۰ تن در روز 

افزایش می یابد.
غالمرضا امیرشقاقی، مدیرعامل پتروشیمی خارک روز یکشنبه،۲۴ 
آذر ماه در آیین رســمی بهره برداری از واحد جمع آوری و انتقال گازهای 
مشــعل کارخانه درود ۳  گفت: با هدف جلوگیری از هدررفت گازهای 
فشــار متوســط حاصل از فرآورش نفت در منطقه خــارک که پس از 
هدایت به مشــعل ها می ســوخت، کارشناسان دو شــرکت نفت فالت 
قاره منطقه و مجتمع پتروشــیمی خارک با اجــرای یک پروژه عملیاتی 
مشترک در کارخانه درود ۳ اقدام به مهار این گازها کردند.وی افزود: با 
بهره بــرداری از این پروژه که در کوتاه ترین زمان ممکن و با تالش ها و 
طرح های ابتکاری به انجام رسیده است افزون بر جلوگیری از آالیندگی 
زیســت محیطی، روزانه بیش از ۱۰۰ تن به ظرفیت تولید محصوالت 
مختلف مجتمع پتروشــیمی خارک افزوده خواهد شد.امیرشقاقی یادآور 
شــد: برآوردهای انجام شــده از افزایش ۷۵ تن تولیــد متانول، ۱۱ تن 
پروپان، ۹ تن بوتان، ۵.۷ تن نفتا و ۲۷ تن گوگرد حکایت دارد.مدیرعامل 
پتروشیمی خارک با بیان اینکه این پتروشیمی با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده تا سال ۱۴۰۴ یکی از مهم ترین تولیدکنندگان متانول و دیگر 
محصوالت پتروشــیمی در منطقه خلیج فارس خواهد بود، تصریح کرد: 
ما به دنبال خام فروشــی نیستیم، بلکه به دنبال تکمیل زنجیره ارزش و 
اســتفاده بهینه از این محصول راهبردی هســتیم.وی با اشاره به اینکه 
همکاری ایجاد شــده با شرکت نفت فالت قاره ایران سبب شد تا روند 
تولید پایدار خود را حفظ کنیم، اظهار کرد: با عملیات گســترده مشترکی 
که انجام شد سوختن گازهای مشعل تأسیسات شرکت نفت فالت قاره 
و انتشــار گازهای CO۲ و SO۲ در حال کاهش اســت و خوشبختانه 

شاهد کاهش آلودگی هوا در سطح منطقه هستیم.
مدیرعامل پتروشیمی خوزستان اعالم کرد:

رشد 30 درصدی فروش داخلی محصوالت 
پتروشیمی خوزستان

مدیرعامــل پتروشیمی خوزســتان به رشــد ۳۰ درصدی فروش 
محصوالت این شرکت اشاره کرد و گفت: تأمین نیاز بازار داخلی اولویت 

پتروشیمی خوزستان است.
رضــا صالح احمدی در حاشــیه نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
رنگ، رزین، پوشــش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری با 
بیان اینکه این شــرکت تنها تولیدکننده رزین اپوکســی و پلی کربنات 
در کشــور است، اظهار کرد: هدف اصلی از شــرکت در این نمایشگاه، 
افزون بر گســترش ارتباط با مشــتریان محصوالت شرکت، استفاده از 
نظــرات و ایده های آنــان به منظور ارتقای کیفیت محصوالت اســت.

وی درباره محصوالت اپوکســی و پلی کربنــات افزود: این محصوالت 
با دیگر محصوالت پتروشــیمی تفاوت عمده دارنــد. دیگر محصوالت 
پتروشــیمی در حجم باال عرضه می شــوند، در صورتــی که پلیمرهای 
پتروشیمی خوزســتان، پلیمرهای مهندســی و نوع بازار کوچک است و 

مشتریان آن، تناژهای کمی را خریداری می کنند. 

ایرانول در تولید روغن خودروهای خارجی برتر شد
محصــول روغــن موتور ســوپر 
رونیا ۵W۳۰ ایرانول بر اســاس بررسی 
پژوهشــگران ســتاد بزرگداشت هفته 
پژوهــش و فناوری صنعــت، معدن و 
تجارت به عنوان محصول برتر تحقیق 
و توســعه واحدهای تولیدی صنعتی و 
معدنی کشــور انتخاب و طی مراسمی با 
حضور، قائم مقــام وزیر صمت در امور 
بازرگانــی و معاونین صمت از مهندس 
اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول 
تشــکر و با اهدای لوح تقدیر قدردانی 

شد.
این محصول شرکت نفت ایرانول 
با توجه به ویژگی هایــی از جمله تولید 
شــده از روغن پایه تمام ســنتتیک با 
استاندارد SN،  دارای تاییدیه از شرکت 
رنو، کمک به اســتارت سریع موتور در 
دماهای پایین و صرفه جویی در مصرف 
ســوخت، مقاوم در دماهای باال و پایدار 
در برابر اکسیداســیون می باشد و تمام 
خودروهــای خارجی موجود در کشــور 
می توانند از این روغن اســتفاده کنند.به 
گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت 

نفت ایرانول، مهندس عیســی اسحاقی 
مدیرعامل شــرکت نفــت ایرانول پس 
از دریافــت لوح تقدیــر محصول برتر 
در جمــع خبرنگاران ضمن تشــکر از 
همه کارکنان شــرکت نفت ایرانول که 
در جهت توســعه و پیشــرفت بیش از 

پیش این شــرکت طی سال های اخیر 
گام هــای بزرگی برداشــته اند و رکورد 
تولید، فروش، صادرات، صادرات روغن 
موتور، کاهش خام فروشی و سهم بازار 
و ســود را از ابتدای تاســیس ایرانول 
تاکنون شکســته اند، گفت: خرد جمعی 

و همدلــی کارکنان ایرانول باعث شــد 
ســه محصول جدید با باالترین سطح 
  ،۵W۳۰ کیفی روز دنیا ســوپر رونیــا
ســوپر رونیا هیبریدی ۰W۲۰ و سوپر 
رویال  ۵W۴۰ طراحی و در سال جاری 
به صورت عمده به بــازار عرضه کنیم 

و مورد اســتقبال مصرف کنندگان قرار 
گرفته اســت. مهندس اسحاقی تصریح 
کرد: صنعت روانکار ایران از نظر کمیت 
و کیفیت براساس استانداردهای روز دنیا 
می تواند تمامی نیازهای داخلی را تامین 
 ۵W۳۰ کند و روغن موتور ســوپر رونیا
که مناســب بــرای اکثــر خودروهای 
ایران می باشد نمونه  خارجی موجود در 
بارز توانمندی محققان و پژوهشــگران 
از  داخلی اســت که می تواند ســاالنه 
خروج میلیون ها دالر ارز جلوگیری کند.

از وزیر  ایرانول  مدیرعامل شرکت نفت 
صمت و دکتر مدرس خیابانی قائم مقام 
وزیر در امور بازرگانی خواست به منظور 
رقابت واقعی و شناخت مصرف کنندگان 
از محصــوالت با کیفیت دســتور دهند 
تبعیض در قیمت گــذاری انواع روغن 
موتور با ســطح کیفی یکسان با تاییدیه 
استاندارد برطرف شود. گفتنی است؛ در 
کشور ۵ محصول برتر در تمامی صنایع 
انتخاب شده بود که در صنعت روانکاران 
فقط سوپر رونیای ایرانول محصول برتر 

انتخاب شد.

پااليشگاه بندرعباس چند درصد بنزين مورد نياز ايران را توليد می کند؟

نفتی ها: آلودگی هوا به »بنزين« هيچ ربطی ندارد

پاالیشـگاه نفت بندرعباس در هشـت 
ماهه امسـال بیش از ۷۱۳ هـزار مترمکعب 
بنزیـن یـورو ۵ تولیـد کـرد. تولیـد هشـت 
حداکثـر  پاالیشـگاه  ایـن  بنزیـن  ماهـه 

پاسـخگوی یـک مـاه نیاز کشـور اسـت.
مـاه  آبـان   ۲۴ ایسـنا،  گـزارش  بـه 
بنزیـن سـهمیه بنـدی و نـرخ آن اصـالح 
شـد؛ بـه طـوری که نـرخ هـر لیتـر بنزین 
سـهمیه ای بـرای خودروهای سـواری )۶۰ 
لیتـر در مـاه( ۱۵۰۰ تومـان و بنزیـن آزاد 
۳۰۰۰ تومـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
نیـز  بـا حاشـیه هایی  ایـن موضـوع  البتـه 
همـراه بـود و بـرای چنـد روز ناآرامی هایی 
را بـه همـراه داشـت. یکـی از مهمتریـن 
دالیـل ایـن تصمیم، رشـد افسارگسـیخته 
مصـرف بنزین بـا وجـود محدودیتهایی در 

تامیـن آن بـا وجـود مسـاله تحریـم بـود.
امـا فارغ از تمام این مسـائل بررسـی 
پاالیشـگاه های  از  یکـی  تولیـد  میـزان 
نفـت  پاالیـش  داخلـی همچـون شـرکت 
بـه  را  توجهـی  قابـل  نـکات  بندرعبـاس 

دارد. همـراه 
در حالـی که بسـیاری معتقدند بنزین 

یـورو ۵ در ایـران تولیـد نمی شـود و ایـن 
راهـی  سـوخت  جایگاه هـای  بـه  بنزیـن 
نـدارد، امـا بـا توجـه بـه آمـار اعالمی ایـن 
آبانمـاه ۷۱۳ هـزار  پایـان  تـا  پاالیشـگاه، 

و ۳۹۸ مترمکعـب بنزیـن یـورو ۵ در ایـن 
شـرکت تولیـد شـده کـه ۹۶ هـزار و ۹۷۳ 
مترمکعـب آن فقـط در آبانمـاه تولید شـده 

. ست ا

اسـت  حالـی  در  تولیـد  حجـم  ایـن 
کـه میـزان فـروش بنزیـن یـورو ۵ ایـن 
پاالیشـگاه در هشـت ماهـه امسـال ۷۱۰ 

اسـت. بـوده  مترمکعـب   ۲۷۷ و  هـزار 

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  دیگـر  از 
بـه  موتـور  بنزیـن  بـه  می تـوان  شـرکت 
میـزان یـک میلیـون و ۹۸۵ هـزار و ۸۳۳ 
مترمکعـب، بنزیـن سـفید بـه میـزان ۷۱۳ 
هـزار و ۳۹۸ مترمکعب، نفـت گاز به میزان 
مترمکعـب،   ۵۴ و  هـزار   ۸۵ و  میلیـون   ۲
میلیـون   ۲ میـزان  بـه   ۴ یـورو  گاز  نفـت 
و ۶۴ هـزار و ۱۳۸ مترمکعـب، گاز مایـع 
بـه میـزان ۲۱۲ هـزار و ۴۵۲ مترمکعـب و 
سـوخت سـنگین جت به میـزان ۱۱۸ هزار 

و ۷۴۰ مترمکعـب اشـاره کـرد.
در مجمـوع ایـن شـرکت در هشـت 
و  و ۵۹ هـزار  میلیـون  امسـال ۱۲  ماهـه 
۲۳۰ مترمکعـب محصـول نفتـی تولیـد و 
۱۱ میلیـون و ۹۷۱ هـزار و ۴۲۱ مترمکعب 
از ایـن محصـوالت را بـه فـروش رسـانده 

. ست ا
البتـه بـا توجـه بـه مصـرف نزدیـک 
بـه ۱۰۰ میلیـون لیتـری بنزیـن در ایـران، 
مشـاهده می شـود کـه تولیـد هشـت ماهه 
بنزیـن این پاالیشـگاه )۲۷۰۰ میلیون لیتر( 
حداکثـر پاسـخگوی یـک مـاه نیاز کشـور 

ست. ا

نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
و  رد  کامل  بطور  را  بنزین  با  هوا  آلودگی  دانستن  مرتبط 
اعالم کرد که سوخت توزیعی اعم از بنزین و گازوئیل در 

کالنشهر تهران از کیفیت باالیی برخوردار است.
پخش  و  پاالیش  شرکت  ایسنا،  گزارش  به 
بر  مبنی  اخیر  مباحث  خصوص  در  نفتی  فرآورده های 
اطالعیه ای  و  داد  واکنش  هوا  آلودگی  بر  بنزین  تاثیر 

ارائه کرد.
»علیرغم  که  شده  عنوان  اطالعیه  این  در 
بنزین  کیفیت  پیرامون  اخیر  ماه های  مکرر  توضیحات 
کالن شهرها  در  ویژه  به  کشور  در  توزیعی  و  تولیدی 
مجددا  گذشته  روزهای  آلودگی  دنبال  به  و  اخیرا 
ابهاماتی ایجاد شده و حتی نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی موضوعاتی مطرح کرده اند.
کنترل  شرکت  توسط  شده  منتشر  گزارش  طبق 
کیفیت هوای تهران، منشأ بیش از ۸۰ درصد از آلودگی 
وسائل نقلیه شهر تهران مربوط به کامیون ها، اتوبوس ها 
و مینی بوس ها گزارش شده که از قضا سوخت مصرفی 
هیچکدام از آنها بنزین نیست؛ لذا مرتبط دانستن آلودگی 
هوا با بنزین بطور کامل رد می شود.از سوی دیگر طبق 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  سایت  روزانه  گزارشات 
تهران حتی در آلوده ترین روزهای هفته گذشته شاخص 
از  ناشی  می تواند  آن  از  بخشی  که   SOx آالیندگی 
گوگرد موجود در بنزین باشد در حدود ۱۵ بوده که بسیار 

امر  این  است.  بوده   ۵۰ یعنی  آن  مجاز  حد  از  پایین تر 
نشان دهنده کیفیت باالی سوخت توزیعی اعم از بنزین 
است  ذکر  شایان  دارد.  تهران  کالنشهر  در  گازوئیل  و 
عالوه بر توزیع روزانه بنزین با کیفیت و با میزان گوگرد 
زیر ۵۰ پی پی ام مطابق استاندارد یورو ۴ در حال حاضر 
نفت گاز یورو ۴ در هشت کالنشهر کشور و کل استان 
مواصالتی  اصلی  جاده های  در  جایگاه   ۳۲۰ و  تهران 
آلودگی هوای  از  توزیع می شود.بخش عمده ای  کشور 

تهران و اکثر کالن شهرها مربوط به ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون است. یکی از مهمترین عناصر تشکیل 
بخش  واقع  به  است.  کربن  هوا،  معلق  ذرات  دهنده 
بارترین  زیان  از  یکی  عنوان  به  معلق  ذرات  دار  کربن 
ترکیبات موجود در ذرات معلق از نظر تاثیر بر سالمتی 
به شمار می رود. این بخش به طور کلی به دو قسمت 
بندی  تقسیم   )EC( معدنی  کربن  و   )OC( آلی  کربن 
می شود.کربن آلی شامل عناصری همچون هیدروکربنها 

حلقوی)PAHs(، آلکانها و اسیدهای آلی می گردد و منبع 
احتراق  فسیلی،  سوخت های  احتراق  نقلیه،  وسایل  آنها 
چوب، تجزیه گیاهان و واکنشهای فوتوشیمیایی است. 
و  بنزن  و  آروماتیک  میزان  بودن  مشخص  به  توجه  با 
آالینده  استاندارد  طبق  بنزین  در  موجود  اولفین های 
تشکیل  را  معلق  ذرات  از  کوچکی  بخش  آلی  کربن 
خواهد داد. اما کربن معدنی که به دوده اطالق می شود 
و مهمترین منبع آن احتراق ناقص سوخت های فسیلی 
وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی است بخش بزرگی از ذرات 

معلق موجود را تشکیل می دهد.
و  استاندارد  ملی  سازمان  گذشته  هفته های  طی 
دستگاه های  عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
متولی کنترل و نظارت بر استاندارد سوخت، به دفعات 

بنزین توزیعی در کشور را مطابق استاندارد دانسته اند.
استاندارد  ملی  سازمان های  ناظرین  و  بازرسان 
نمونه  به  اقدام  روزانه  و  مستمر  بطور  زیست  محیط  و 
و  نموده  کشور  در  توزیعی  سوخت  آزمایش  و  برداری 
در صورت خارج بودن کیفیت سوخت از استانداردهای 
گزارش  قانونی  مراجع  به  را  مراتب  سریعا  شده  تعیین 
می نمایند. عالوه بر این بازرسان شرکت ملی پخش نیز 
آزمایشات  انجام  به  اقدام  بارها  توزیع سوخت  از  پیش 
مختلف نموده و در صورت مغایرت هریک از پارامترهای 
زیست محیطی سوخت با استانداردهای تعیین شده از 

توزیع آن جلوگیری می کند«.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

ایران پیشرو در مصرف گاز؛

وزیر نفت: سی ان جی؛ سوخت ملی ماست
وزیــر نفــت از گاز و ســی ان جی 
به عنوان سوخت ملی نام برد و گفت: هیچ 
کشــوری در دنیا مانند ایران نیســت که 
حدود ۹۵ درصد جمعیت آن زیر پوشــش 
از  استفاده  و ظرفیت  باشــند  گاز طبیعی 

خودروهای گازسوز را داشته باشند.
بیژن زنگنه صبح روز یکشنبه، ۲۴ 
آذرماه در آیین امضای تفاهم نامه تأمین 
مالی طرح توســعه و تولید کارخانه ای و 
کارگاهــی خودروهای دوگانه ســوز بین 
نفتی  شــرکت ملی پخش فرآورده های 
و بانک ملت، بــا قدردانی از بانک ملت 
که مانند همیشــه پیشــتاز همکاری در 
کارهای صنعت نفت اســت و همچنین 
وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و 
همه اشــخاصی که با همت و اراده خود 
تالش کردند مصوبه شورای اقتصاد این 
طرح ظرف دو روز دریافت و ابالغ شود، 
اظهار کــرد: این بی انصافی اســت اگر 
کاری تمام می شــود یک نفر بخواهد به 
نام خود تمــام کند؛ این کار همه بوده و 
خیلی ها پشــت صحنه زحمت می کشند.

وی با اشــاره به اینکــه این طرح هم از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی و هم در سال 
رونق تولید پاسخی به ندای رهبر معظم 
انقالب است، افزود: همسو با اجرای این 
طــرح، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول 
خالص در داخل کشور هزینه می شود و 
برای انجام آن حتی یک قطعه نباید وارد 
کشور شود، با اجرای آن، تقاضای خرید 
تجهیــزات، قطعات و خدمــات همگی 
با اشــاره به  داخلی هســتند.وزیر نفت 
همکاری بانک ملت در اجرای این طرح 
ادامه داد: طراحی بسیار خوبی نیز در این 
برنامه شده است تا مردم اذیت نشوند و 
کمترین رفت وآمد و بوروکراسی را داشته 
باشــد، همچنین درباره نحوه بازپرداخت 
است.زنگنه  برنامه ریزی شده  نیز  پول ها 
با بیان اینکه انجام این طرح پیش از این 
امکان پذیــر نبود، تصریح کرد: این طرح 
باید در همین زمان انجام می شد. اختالف 
قیمت سی ان جی با یک لیتر بنزین پیش 
از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ۶۰۰ 
تومان بود، امــا هم اکنون حداقل قیمت 
یک لیتــر بنزین به صورت ســهمیه ای 
۱۵۰۰ تومــان و حداکثــر به صورت آزاد 
۳ هزار تومان اســت که این اختالف باز 

هم افزایش  یافته است.به گفته وی، این 
طرح فقط برای خودروهای عمومی است، 
اما با توافقی که وزارت نفت با ســازمان 
استاندارد انجام داده، راه را برای کسانی 
که می خواهند خودروهایشان را با هزینه 
خودشان گازســوز کنند بازکرده ایم.وزیر 
نفت با اشــاره به اینکه هم اکنون ۲ هزار 
و ۶۰۰ جایــگاه عرضه ســی ان جی در 
کشور وجود دارد، افزود: هم اکنون حدود 
۲۰ تا ۲۲ میلیون مترمکعب گاز تحویل 
مصرف کننده می شــود که این جایگاه ها 
تــوان افزایــش حداقل تــا ۲ برابر این 
میزان تحویل سوخت را دارند. البته اگر 
الزم باشــد جایگاه های جدید هم ایجاد 
می کنیم،  اما به نظر من فعال الزم نداریم 

و از همین ها می توانیم استفاده کنیم.
ساخت پاالیشگاه بسیار بسیار گران 

است
زنگنه با بیان اینکه راه حل مســئله 
سوخت را نباید فقط در ساخت پاالیشگاه 
پاالیشگاه  ساخت  گفت:  کرد،  جست وجو 
بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه 
تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دالر در 
یک پاالیشگاه متعارف باید سرمایه گذاری 
شود، یعنی با فرض یک پاالیشگاه ۳۰۰ 
هزار بشکه ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰ 
درصد نیاید، ۶ میلیــارد دالر باید هزینه 
شود که چهار تا پنج سال نیز زمان می برد 
و تنها ۲۵ درصــد آن بنزین خواهد بود.

وی با بیان اینکه راه حل مســئله مصرف 

بنزین را باید در تولید خودرو جســت وجو 
کرد، ادامه داد: بخشــی مربوط به ساخت 
کارخانه ای خودروهاست که مقدار مصرف 
سوخت پایین آید و بخش دیگر هم همین 
کار است که برای سی ان جی انجام شده 
است.وزیر نفت با اشاره به اینکه سوخت 
ملی ما ســی ان جی است، زیرا گاز فراوان 
داریم و همه جا شبکه های گاز ایجاد شده 
است، گفت: هیچ کشــوری در دنیا مانند 
ایران نیست که ۹۴ تا ۹۵ درصد جمعیت 
آن مستقیما در خانه هایشان از گاز طبیعی 
اســتفاده کنند و هیچ کشوری هم نیست 
که به تعــداد ما خودرو سی ان جی ســوز 
داشته باشد.زنگنه با بیان اینکه هم اکنون 
به طور کامــل به فناوری ایســتگاه های 
ایستگاه ها  و  یافته ایم  سی ان جی دســت 
کامال ایرانی هســتند، افزود: با توجه به 
اینکه گاز در سرتاســر کشور وجود دارد و 
تمام تجهیزاتی که الزم است در زنجیره 
ســی ان جی مصرف شــود ایرانی است، 
پس باید هرچه بیشتر فناوری استفاده از 
سی ان جی را در کشور باال ببریم تا سوخت 
درست تر مصرف و استاندارد آن مراعات 
شــود و تعداد خودروهای سی ان جی سوز 
بیشــتری داشــته باشــیم. این یکی از 
کارهایی است که می تواند فشار مصرف 
بنزین و حتی نفت گاز را کاهش دهد.وی 
با تأکید بر اینکه خودروهای عمومی همه 
در این طرح همانند گازرســانی روستایی 
برنده هســتند، تصریح کرد: گازرســانی 

روستایی سبب قطع مصرف نفت سفید و 
گاز مایع از ســوی مردم می شود و از این 
گازرسانی  هزینه های  صرفه جویی،  محل 

بازپرداخت می شود.
ایجاد صدها هزار شغل با توسعه 

گازرسانی
وزیــر نفت با اشــاره بــه اینکه با 
گازرســانی روســتایی صدها هزار شغل 
در کشــور ایجــاد و در هم اکنون حدود 
۱۷ هزار میلیارد تومان برای گازرســانی 
شــهری و روســتایی هزینه شده است، 
افزود: غیر از شــهرها، ۱۴ هزار روســتا 
گازرسانی شده اســت و عالوه بر اینکه 
همه تجهیزات گازرسانی از لوله و کنتور 
و...  گرفتــه تا پیمانکارهــا همه داخلی 
بوده انــد، میلیون ها تقاضا بــرای خرید 
بخاری و لوازم گازســوز از ســوی مردم 
از کارخانه های ایرانی ایجاد شــده است 
که تمام این موارد اشــتغال زایی باالیی 
را برای کشــور به همراه داشــته است.
زنگنه با بیان اینکه در بحث گازرســانی 
مردم راضی شدند، چراکه از گاز استفاده 
می کننــد و هزینه هایــی کــه پرداخت 
می کردند به شــدت به نســبت استفاده 
از نفت ســفید پایین آمده اســت، گفت: 
دولت نیز از گازرســانی نفع برد، زیرا به 
جای تحویل نفت ســفید یا گاز مایع به 
مصرف کننــده، گاز طبیعی تحویل داده 
و آنها را صادر کرده اســت.وی با اشاره 
به اینکه با گازرســانی، تــراز اقتصادی 

کشور هم بهتر شده است، ادامه داد: اگر 
هم اکنون می توانیم گازوئیل و نفت سفید 
صادر کنیم به برکت کارهایی اســت که 
در گاز انجام داده ایم. البته پارس جنوبی 
نیز پشتوانه همه این کارها بود که انجام 

شد.
هم دولت و هم مردم سود می برند

وزیر نفــت با تأکید دوباره بر اینکه 
این طرح در واقع کاری اقتصادی اســت 
که دولت و مردم در آن ســود می برند، 
اظهار کرد: البته این طرح سبب کاهش 
مصرف ســوخت نمی شــود، فقط تغییر 
ســوخت می دهــد که اقتصادی اســت 
و بــرای کاهش مصرف ســوخت باید 
همان طــور که گفتم در کارخانه ها و کل 
خط تولید خودرو که خیلی مهم اســت 
دنبال راه حل بود. زنگنــه با بیان اینکه 
این طرح بزرگی اســت کــه همکارانم 
در شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده های نفتی و شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی به طور حتم با جدیت 
همان طور که در گذشته نیز دیده ام، این 
طــرح را دنبال می کنند، گفت: این طرح 
اشتغال باالیی برای سازندگان داخلی از 
سی ان جی،  مخازن  تولیدکنندگان  جمله 
ایجاد  و...  تبدیــل  کیت هــا، جعبه های 
می کند.وی با اشــاره بــه اینکه وزارت 
نفــت به منظور باال بــردن تمایل مردم 
به اســتفاده از خودروهای گازسوز دوباره 
پولی پرداخت خواهــد کرد و جداگانه با 
خودروهای  تولیدکننــده  کارخانه هــای 
گازســوز قرارداد خواهد داشــت، افزود: 
این کار خیری است، امیدوارم این طرح 
به خوبــی پیش رود و به اتمام برســد و 
شــیرینی آن در ذائقه مــردم بماند.وزیر 
نفت با بیان اینکه فرآیند گازسوز کردن 
خودرو باید به طور کامل و به زبان روشن 
توضیح داده شــود،  تأکید کرد: رسانه ها 
فرآیند گازسوز کردن خودروها را به خوبی 
برای مــردم توضیح دهند.زنگنه تصریح 
کــرد: وزارت نفــت هم بــر واحدهای 
تولیدکننده و تبدیل کننده نظارت می کند 
که به مردم اجحافی نشــود و با توجه به 
تقاضــای زیاد، قیمت ها تغییر نکند، البته 
بسیاری از سازندگان دولتی هستند و آنها 
هم به طور حتم همکاری الزم را خواهند 

کرد.

اخبار گاز

برای نخستین بار انجام شد؛

استفاده از روش بارگذاری متراکم در بسترهای 
نم زدایی در مجتمع گاز پارس جنوبی

برای نخســتین بار در پاالیشــگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی 
برای بارگذاری غربال های مولکولی در بســترهای نم زدایی ردیف های 
 Dense گازی پاالیشــگاه ششــم مجتمع از روش بارگذاری متراکم یا

Loading استفاده شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، کامران 
شــکرالهی، رئیس مهندسی و خدمات فنی پاالیشــگاه ششم مجتمع 
گاز پــارس جنوبی با اشــاره به فعالیت های گســترده اجرایی در حوزه 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه ششم در سال ۹۸ گفت: با توجه به مطالعات 
و امکان ســنجی های مهندسی فرآیند در راســتای ارتقا و بهینه سازی 
عملیات تخلیه و بارگذاری بسترهای نم زدای ردیف های گازی ، استفاده 
از روش Dense Loading در دستور کار اداره مهندسی این پاالیشگاه 
قرار گرفت.وی افــزود: جاذب های رطوبت که وظیفه نم زدایی و تنظیم 
نقطه شبنم آبی گاز را به عهده دارند پس از مدتی قابلیت خود را از دست 

داده و باید تخلیه و سپس بارگذاری با ماده جدید انجام شود.
نخستین رویداد استارت آپ ویکند صنعت گاز 

در غرب کشور برگزار می شود
شرکت گاز استان کردستان، اسفندماه امسال با همکاری پارک علم 
و فناوری، میزبان نخســتین رویداد استارت آپ ویکند صنعت گاز در غرب 

کشور خواهد بود.
احمد فعله گری، مدیرعامل شــرکت گاز استان کردستان با اشاره 
به اهمیت پژوهش و برگزاری اســتارت آپ ویکند، توضیح داد: نخستین 
رویداد استارت آپی در حوزه صنعت گاز در غرب کشور با همکاری پارک 
علم و فناوری اســتان کردستان به مدت ســه روز در اسفند ماه امسال 
با محوریــت مدیریت مصرف گاز طبیعــی و جلوگیری از هدررفت آن 
برگزار می شود.وی افزود: استادان دانشگاه، دانشجویان حوزه نفت و گاز، 
متخصصان حوزه انرژی، متخصصان شرکت ملی گاز ایران، شرکت های 
گاز استانی و شرکت های تولیدکننده تجهیزات اندازه گیری و کنترل گاز 
طبیعی در این رویداد حضور خواهند داشــت.به گفته مدیرعامل شرکت 
گاز استان کردســتان، برگزاری این رویداد افزون بر توسعه دیدگاه های 
جدید در ارائه خدمات، می توانــد در حوزه مدیریت مصرف و جلوگیری 
از هدررفت گاز طبیعی پذیرای دیدگاه های نو و خالقانه باشــد. در این 
رویداد از صاحبان ایده های برتر حمایت خواهد شــد، همچنین افرادی 
کــه دارای ایده های اجرایی و عملیاتی باشــند  پارک علم و فناوری از 
آنها حمایــت می کند.فعله گری درباره اهمیت جلوگیری از هدررفت گاز 
طبیعی گفت: با ارتقای سیســتم های اندازه گیری، میزان گاز ورودی و 
خروجی به دقت اندازه گیری می شــود و به این ترتیب اختالف قرائت به 
حداقل ممکن کاهش یافته است و بر این اساس، میزان هدررفت انرژی 

با کمترین درصد خطا اندازه گیری می شود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تاکید کرد:

ضرورت توجه به توانمندسازی های محلی در 
مناطق انتقال گاز

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران گفت: توانمندسازی های محلی 
یکی از مهم ترین شــاخص های عدالت اجتماعی و از اولویت های شرکت 

انتقال گاز ایران است.
سعید توکلی در بازدید از مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات 
تقویت فشــار گاز اراک واقــع در منطقه ۷ عملیــات انتقال گاز گفت: 
اقدام های تعمیراتی، پیگرانی ها، تعمیرات اساســی ایستگاه ها، اهتمام و 
نظارت بر انتقال مســتمر و ایمن گاز در بیــش از ۴ هزار کیلومتر خط 
لوله در این منطقه به ویژه خط ششــم سراسری، فعالیت های مخابراتی، 
رتبه های برتر کسب شــده در نظام ســالمت اداری، فعالیت های ارزنده 
محیط زیســتی مانند ایجاد همیاران محیط زیست و اقدام های ارزشمند 
فرهنگی انجام شده، همه نشان دهنده خالقیت و نوآوری کارکنان متعهد 
این منطقه عملیاتی در راســتای بهبود فرآیندها در راستای ارائه خدمت 
مطلوب تر به هم وطنان به ویژه مشــتریان و ذی نفعان استان های غربی 

کشور است. 
برای نخستین بار انجام شد؛

استفاده از روش بارگذاری متراکم در بسترهای 
نم زدایی در مجتمع گاز پارس جنوبی

برای نخستین بار در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی برای 
بارگذاری غربال هــای مولکولی در بســترهای نم زدایی ردیف های گازی 
 Dense Loading پاالیشگاه ششــم مجتمع از روش بارگذاری متراکم یا

استفاده شد.
کامران شــکرالهی، رئیس مهندســی و خدمات فنی پاالیشــگاه 
ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به فعالیت های گسترده اجرایی 
در حوزه تعمیرات اساســی پاالیشــگاه ششم در سال ۹۸ گفت: با توجه 
به مطالعات و امکان ســنجی های مهندســی فرآیند در راستای ارتقا و 
بهینه ســازی عملیات تخلیه و بارگذاری بســترهای نم زدای ردیف های 
گازی ، استفاده از روش Dense Loading در دستور کار اداره مهندسی 
این پاالیشــگاه قرار گرفت.وی افزود: جاذب هــای رطوبت که وظیفه 
نم زدایی و تنظیم نقطه شــبنم آبی گاز را به عهــده دارند پس از مدتی 
قابلیــت خود را از دســت داده و باید تخلیه و ســپس بارگذاری با ماده 
جدید انجام شود.رئیس مهندسی و خدمات فنی پاالیشگاه ششم پارس 
جنوبی با اشــاره به دخالت مستقیم نیروی انسانی در تخلیه و  بارگذاری 
غربال های مولکولی و روش متداولی که تاکنون برای انجام این عملیات 
مرسوم بوده است، اظهار کرد: با بررسی های انجام شده و شناسایی منابع 
معتبر و شرکت های توانمند داخلی انجام دهنده این عملیات و همچنین 
برنامه ریزی های تعمیراتی و عملیاتی صورت گرفته، با شــروع تعمیرات 
اساســی فاز ۱۵، تخلیه و بارگذاری بسترها در مدت زمان ۹.۵ روز و با 
استفاده از روش مکانیزه Dense Loading برای نخستین بار در سطح 

مجتمع گاز به نحو مطلوب انجام شد.

همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛ 

وزير نفت با ويدئوکنفرانس، مرکز رشد و فناوری پااليشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد را افتتاح کرد
مرکز رشــد و نوآوری پاالیشگاه گاز 
شهید هاشــمی نژاد و مرکز رشد پژوهشگاه 
صنعت نفت به طور همزمان از طریق ویدئو 
کنفرانس با حضور مهندس بیژن زنگنه وزیر 
نفت، جمعی از مســئولین ارشد وزارتخانه و 
شــرکت ملی گاز و همچنین مدیران ارشد 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل 
از روابــط عمومی شــرکت پاالیــش گاز 
شهید هاشمی نژاد، وزیر نفت در این مراسم 
که از طریــق ویدئو کنفرانس انجام شــد 
با تبریک هفتــه پژوهش بــه محققین و 
پژوهشگران صنعت نفت و گاز گفت: تحقق 
اهداف بلندمدت سند چشم انداز نفت و گاز 
کشــور، جز با اندیشــیدن و تبدیل ایده ها 
بــه نوآوری در صنعت پیچیــده نفت و گاز 
امکان پذیر نیســت. مهنــدس بیژن زنگنه 
اظهارداشت: دســتیابی به این مهم نیازمند 
نگرشــی جدید مبتنی بر تفکــر نوآورانه، 
شــکوفایی ایده ها و حمایت از شرکت های 
دانــش بنیان اســت تا از ایــن طریق گام 
موثــری در جهــت ارتقای بهــره وری در 
صنعت نفت و گاز برداشــته شود. وزیر نفت 
در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
متخصصین صنعت نفــت و گاز بیان کرد: 
پاالیشگاه ها  در  تمامی همکارانم  زحمات  از 
بویــژه کارکنــان خــدوم پاالیشــگاه گاز 
شهید هاشــمی نژاد ســرخس در تامین گاز 

کشــور تشــکر می کنم و این پاالیشــگاه 
همیشــه یک نقطه متعالی بــرای صنعت 
نفت و فعالیت های پژوهشــی بوده اســت.
همچنین در ادامه این مراسم مهندس سید 
مجیــد منبتی مدیرعامل شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد با تبریک ۲۵ آذرماه 
روز پژوهش گفت: در طول سالیان گذشته 
اقدامات زیادی در راســتای سیاســت های 

وزارت نفت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
با همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت انجام 
شده اســت و امروز با افتتاح همزمان این 
مراکز، فعالیت های مرکز رشــد فناوری این 
می یابد.این  توسعه  پژوهشگاه  با  پاالیشگاه 
مقام مسئول با بیان اینکه در آینده نزدیک با 
استفاده از اسناد باالدستی به دنبال توانمند 
سازی شرکت های دانش بنیان خواهیم بود 

اضافــه کرد: با ایجاد هــم افزایی از طریق 
ارتباط با هسته های فناورانه و شرکت های 
دانش بنیــان و ارائه ایده هــای نوآورانه از 
سوی آنها و استفاده از ظرفیت های موجود 
در جهت حل مشکالت صنعت و مشکالت 
اقتصادی کشور و شکوفایی اهداف صنعت 
نفت و گاز گام برخواهیم داشــت.مهندس 
منبتی تاکید کرد: خوشبختانه در شهرستان 

مرزی ســرخس بــا وجود پتانســیل های 
اقتصــادی و نیروهــای تحصیــل کرده و 
کارآمد، زمینه برای بسترسازی ایده های نو 
مبتنی بر دانش فراهم اســت و مرکز رشد 
فن آوری پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
تالش می کنــد تا با فراهم کــردن ایجاد 
زیرساخت ها به توسعه اشتغال زایی در این 

خطه مرزی کمک نماید.
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پرتوشیمی

یادداشت

مشوق های قیمتی به رانت خوراک
 تبدیل نشود

عبدالحسین بیات
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

گازی  خوراک هــای  قیمــت 
و  نیســت  منطقــی  پتروشــیمی ها 
بایــد حواســمان باشــد مشــوق های 
ــت  ــه ران ــیمی ها ب ــه پتروش ــی ب قیمت
ــاره شــیوه  ــل نشــود. درب خــوراک تبدی
قیمت گــذاری خــوراک پتروشــیمی ها 
ــذاری  ــیوه قیمت گ ــت: ش ــتی گف بایس
پتروشــیمی ها  مایــع  و  گاز  خــوراک 
متفــاوت اســت. واقعیــت امــر آن اســت 

کــه خوراک هــای مایــع در افــق بین الملــل قیمــت دارنــد و بــر ســر 
آن رقابــت شــکل می  گیــرد زیــرا امــکان نقــل و انتقــال و صــادرات 
خوراک  هــای مایــع بــا وســایل حمــل ونقــل روز مخصوصــا 
ــرای  ــم ب ــی ه ــای جهان ــت بازاره ــم و دس ــی فراه ــاوگان دریای ن
ــای  ــم خوراک ه ــران ه ــر اســت. در ای ــا بازت ــروش آنه ــد و ف خری
مایــع از جملــه نفتــای ســبک و ســنگین و میعانــات گازی امــکان 
صــادرات دارنــد و اگــر در داخــل مصــرف نشــوند، بیــرون از مرزهــا 
ــن  ــند. بنابرای ــه آن باش ــه تهی ــل ب ــه مای ــتند ک ــی هس خریداران
ــرایط  ــا ش ــا ب ــن خوراک ه ــد ای ــه بای ــود دارد ک ــث وج ــن بح ای
امــا خوراک هــای  رقابتــی قیمت گــذاری و مصــرف شــوند.  
گازی ایــن وضعیــت را ندارنــد و عمدتــا خوراک هــای محلــی 
ــه  ــر منطق ــا در ه ــن خوراک  ه ــوند. ای ــوب می ش )Local( محس
ــه از  ــعه  ای ک ــای توس ــادی و مزیت ه ــرایط اقتص ــه ش ــته ب بس
جملــه در حــوزه پتروشــیمی دارد، قیمــت  گــذاری می شــود. اگرچــه 
تجهیزاتــی بــرای تبدیــل خــوراک اتــان بــه مایــع و صــادرات آن به 
بازارهــای بین المللــی ایجــاد شــده ولــی بــه ایــن ســادگی مقــدور 
نیســت ضمــن اینکــه هزینــه ســرمایه  گــذاری بــرای مایــع ســازی 
ــای  ــت آن در بازاره ــاد اســت در نتیجــه قیم ــز زی ــال آن نی و انتق
جهانــی افزایــش می یابــد. از ایــن رو هــر کشــوری خــوراک گاز را 
بــه صــورت منطقــه ای قیمــت  گــذاری کــرده اســت. مثــال مشــابه 
آن در بحــث بنزیــن و ســی ان جی اســت. مــا نمی توانیــم بگوییــم 
ــرآورده  ــن ف ــرا بنزی ــد. زی ــن باش ــادل بنزی ــی ان جی مع ــت س قیم
ــه  ــی ان جی ب ــی س ــادرات دارد ول ــکان ص ــه ام ــت ک ــی اس مایع
راحتــی و در حجــم انبــوه قابــل صــادرات نیســت. در نتیجــه شــیوه 

ــت. ــاوت اس ــز متف ــا نی ــذاری آنه قیمت گ
مشوق های قیمتی به پتروشیمی ها نباید به رانت خوراک تبدیل شود

ــران محســوب می شــود  توســعه صنعــت پتروشــیمی مزیت ای
و حجــم اندکــی از مــواد هیدروکربــوری مایــع بــه عنــوان خــوراک 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــود، ب ــرف می ش ــت مص ــن صنع ــوخت در ای و س
ــا هــدف توســعه ایــن صنعــت، مشــوق هایی  معتقــد هســتم کــه ب
در بحــث معــادل ســازی قیمــت خــوراک داشــته باشــیم. ایــن کار 
هوشــمندانه اســت ولــی بایــد مــرزش خیلــی دقیــق باشــد تــا تبدیل 
بــه مســائل رانتــی نشــود. نمی تــوان اینگونــه اســتدالل کــرد کــه 
بــه پتروشــیمی های خــوراک گاز تخفیــف داده می شــود ولــی 
ــول  ــن قب ــود. م ــع داده نمی ش ــوراک مای ــیمی های خ ــه پتروش ب
ــن  ــه همی ــت و ب ــی نیس ــای گازی منطق ــت خوراک ه دارم قیم
ــرز ۱۳  ــا م ــی کــه مــن مســئولیت داشــتم قیمــت را ت ــل زمان دلی
ســنت رســاندیم ولــی بعــد از ایــن کــه دولــت عــوض شــد مجــدد 
ــم  ــبه کردی ــا محاس ــان م ــید. آن زم ــنت رس ــت ۸.۵ س ــه قیم ب
ــه  ــت ک ــه نیس ــن گون ــد. االن ای ــواب می ده ــنت ج ــه ۱۳ س ک
ــبت  ــی نس ــود منطق ــیه س ــع از حاش ــوراک مای ــیمی های خ پتروش
بــه ســایر فعالیت هــای اقتصــادی خــارج باشــند ولــی ایــن حاشــیه 
ــن  ــت. بنابرای ــوراک گاز نیس ــیمی  های خ ــزان پتروش ــه می ــود ب س
می توانیــم قیمــت خــوراک گازی را منطقــی  تــر کنیــم و بــه 
خــوراک مایــع هــم تخفیــف بیشــتری بدهیــم. در دوره مســئولیتم 
ــه  ــادل ســازی را انجــام دادم و پیشــنهادش را هــم ب ــن مع ــا ای م

ــت. ــت آن را نپذیرف ــی وزارت نف ــم ول ــه کردی ــت ارائ وزارت نف
 باید پتروشیمی ها را وادار کنیم تا منابع شان را به سمت

 تکمیل زنجیره ببرند
ــاره شــیوه درســت قیمت گــذاری خــوراک گازی بایســتی  درب
ــت  ــد اس ــی دارد و بعی ــرایط خاص ــه ش ــرارداد گاز ترکی ــت: ق گف
بتوانیــم شــبیه آن قــرارداد بــا ســایر کشــورها منعقــد کنیــم 
ــذا  کمــا اینکــه گاز روســیه، قطــر و عربســتان هــم وجــود دارد. ف
ــه  ــی ب ــت گاز صادرات ــا قیم ــط ب ــان را فق ــت مت ــود قیم نمی ش
ــا  ــاط دنی ــایر نق ــارغ از س ــم ف ــرد و نمی  توانی ــه ک ــه مقایس ترکی
ــد  ــود بای ــوب می ش ــی محس ــوراک محل ــون خ ــم. چ ــل کنی عم
ــه روســیه، عربســتان،  ــان از جمل ــا کشــورهای اطرافم قیمــت را ب
قطــر و امــارات در نظــر بگیریــم و ببینیــم آنهــا بــا چــه نرخــی بــه 
ــی  ــت منطق ــا قیم ــال ۱۳۹۱ م ــند. در س ــیمی ها می فروش پتروش
ــم  ــت ه ــم در دول ــن کردی ــب تعیی ــر مترمکع ــنت در ه را ۱۳ س
تصویــب شــد ولــی بعــدا تجدیدنظــر شــد. البتــه قبــول هــم نــدارم 
قیمــت بــه صــورت جهشــی و بــدون توجــه بــه محیــط پیرامــون 
افزایــش یابــد. بایــد دیــد کشــورهای اطــراف براســاس چــه منطقی 
دربــاره  می کننــد.  تعییــن  را  گازیشــان  خوراک  هــای  قیمــت 
ــت:  ــتی گف ــیمی ها بایس ــره ارزش پتروش ــل زنجی ــرورت تکمی ض
بــرای ایجــاد تنــوع محصــول و تکمیــل زنجیــره ارزش می توانیــم 
ایــن پتروشــیمی ها را متعهــد بــه انجــام یکســری کارهــا از جملــه 
مشــارکت در ادامــه توســعه صنعــت پتروشــیمی کنیم. کمــا اینکــه 
ــد.  ــارکت دارن ــا مش ــعه پروژه ه ــرکت ها در توس ــن ش ــی از ای برخ
ــمت  ــه س ــان را ب ــا منابع ش ــم ت ــا را وادار کنی ــم آنه ــا می توانی ی

ــد. ــره بیاورن ــل زنجی توســعه و تکمی

معاون وزیر نفت:

بازار محصوالت پتروشیمی شفاف است
صنایع  ملــی  شــرکت  مدیرعامل 
پتروشــیمی گفت: نقــش تاثیرگذار دفتر 
شده  سبب  پایین دســتی  صنایع  توسعه 
بازاری شــفاف باشیم،  است تا شــاهد 
همچنیــن عرضه و تقاضــای محصوالت 
مطلوبی  نحــو  به  پتروشــیمی هم اکنون 

مدیریت می شود.
بهــزاد محمــدی روز  مهنــدس 
سه شــنبه، ۲۶ آذرماه در دیدار با رئیس و 
کارکنان دفتر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی با تأکید بر اهمیت و حساسیت 
این واحــد در ارتباط بیــن مجتمع های 
پایین دســتی  بخش های  پتروشــیمی و 
صنعت گفت: مدیریــت و کارکنان دفتر 
تالش  با  پایین دســتی  صنایع  توســعه 
صادقانــه و مســتمر همــواره یکی از 
پرکارترین و مهمترین واحدهای شرکت 
افزود:  پتروشیمی هستند.وی  ملی صنایع 
نقــش تاثیرگــذار دفتر توســعه صنایع 
پایین دســتی سبب شده اســت تا شاهد 
بازاری شفاف باشــیم و مدیریت عرضه 
و تقاضــای محصــوالت پتروشــیمی با 
توجه بــه همکاری و تعامــل میان این 
دفتر بــا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و همچنیــن بــورس کاالی ایران و نیز 
ارتباط مستمر با نهادهای نظارتی اکنون 
به نحــو مطلوبی در حال انجام اســت.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره 
نقــش و مســئولیت های دفتــر صنایع 
پایین دســتی گفــت: فعالیت های جاری 
باید به صورت علمــی و تخصصی انجام 
شــود تا کیفیت باالتری محقق شود و 
دربــاره فعالیت های دیگــر این دفتر نیز 
باید پروژه های تعریف شده تکمیل و به 
نتیجه برســد و مطالعات و ارزیابی های 
دقیــق انجــام شــود.محمدی تصریح 
کرد: مطالعــه و رصد دقیــق تحوالت 
بین المللــی در بازارهــای جهانی باید با 
برنامه ریزی های  تا  شــود  انجام  جدیت 
انجام شــده برای عرضه و تقاضا و نیز 
صادرات تحقق یابد.مدیرعامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه حجم 
مسئولیت ها و کارســنگین همکاران در 
دفتر توســعه صنایع پایین دستی نیازمند 
حمایت بیشــتری اســت، گفت: حضور 
نیروی انســانی کارآمد و متعهد با توجه 

به حساســیت فعالیت در این واحد بسیار 
تاثیرگذار اســت.  رئیس دفتر توســعه 
صنایع پاییندســتی و همچنین کارکنان 
این واحد ضمن تبیین شرح وظایف این 
دفتر درباره برنامه هــای آینده و بعضی 
از چالش هــای موجــود در ایــن بخش 
دیدگاه ها و پیشــنهادهای خود را مطرح 

کردند.
بازار ۴۰۰ میلیون دالری کاتالیست ها 

در کشور
در  نفت  وزیــر  معــاون  همچنین 
امور پتروشــیمی با تأکید بر بومی سازی 
کاتالیست ها در کشور به منظور جلوگیری 
از واردات گفت: هم اکنون ســاالنه ۴۰۰ 
پتروشیمی و  کاتالیست های  دالر  میلیون 
پاالیشــی در کشــور مصرف می شود. 
بهزاد محمدی، روز دوشــنبه، ۲۵ آذرماه 
در نشست هم اندیشــی با تولیدکنندگان 
کاتالیســت های صنعــت پتروشــیمی با 
تبریک هفته پژوهــش اظهار کرد: این 
نشست به منظور گســترش ارتباط میان 
شــرکت های پتروشیمی و توانمندی های 
شــرکت های دانش بنیــان و تولیدکننده 
کاتالیســت برای استقالل بیشتر صنعت 
پتروشــیمی برگزار شده است.وی با بیان 
اینکــه صنعت پتروشــیمی در مقایســه 
با صنایــع نفــت و گاز، پیچیدگی های 
بیشــتری دارد، افــزود: بر اســاس آمار 
جهانی، رشــد مصرف فرآورده های نفتی 

در دنیــا تا ســال ۲۰۳۰ میــالدی ۱.۳ 
درصد به ازای هر ســال است، در حالی 
که این رقم در صنعت پتروشــیمی ۳.۵ 
درصد خواهد بود؛ از این رو، توســعه سه 
برابری این صنعت را در مقایسه با صنایع 
نفت و پاالیشــگاهی در سال های آینده 
شــاهد خواهیم بود.مدیرعامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی با یادآوری تولید 
۹۰ نوع محصول پلیمری، شــیمیایی و 
هیدروکربوری در صنایع پتروشیمی ایران 
تصریــح کرد: هم اکنــون ۲۰ نوع پلیمر 
تولید  و بــا ۳۲۰ گرید در بورس عرضه 
در  که شــرکت های مختلف  می شــود 
بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی، از 

انواع این محصوالت استفاده می کنند.
بومی سازی ۹ گروه کاتالیستی تا پایان 

سال ۱۴۰۰
وی بــا اشــاره به اینکــه ارزش 
فــروش انواع کاتالیســت های مصرفی 
در دنیا هم اکنون ســاالنه ۳۳.۵ میلیارد 
دالر اســت، گفت: از ایــن میزان ۵۴ 
درصد بــه حوزه پتروشــیمی و پاالیش 
بــه ارزش ۱۸ میلیــارد دالر تعلق دارد. 
ســهم ایران از این رقم ســاالنه ۴۰۰ 
میلیــون دالر مجموع کاتالیســت های 
صنایع پتروشــیمی و پاالیشــی اســت 
که از ســهم ۲.۲ درصــدی از این بازار 
حکایــت می کند.به گفتــه معاون وزیر 
نفت، با تولید و بومی سازی کاتالیست ها 

در کشــور می توان از واردات جلوگیری 
کــرد و به درآمــد کشــور و همچنین 
با  افزود.محمدی  این صنعت  تاب آوری 
بیان اینکه افزون  بر ۱۸ شرکت در حوزه 
می کنند،  فعالیت  کشــور  در  کاتالیست 
ادامــه داد: از ۴۰ گروه کاتالیســتی در 
صنعت پتروشــیمی، ۱۶ گروه در کشور 
تجاری سازی و بومی سازی شده است و 
۹ گروه کاتالیســت تا پایان سال ۱۴۰۰ 
با مشــارکت تولیدکننــدگان ایرانی به 
بهره برداری می رسد. هرچند با توجه به 
رشــد فناوری در دنیا باید روی تولید و 
تجاری ســازی ۱۵ نوع گروه کاتالیست 
باقی مانــده به طور ویژه تمرکز شــود.

وی با اشــاره به اینکــه هم اکنون ۵۴ 
مجتمع تولیدی با ظرفیت ســاالنه ۶۶ 
میلیون تن در کشــور وجود دارد، افزود: 
با بهره برداری از ۲۷ طرح پتروشــیمی تا 
پایان ســال ۱۴۰۰، تعداد مجتمع ها به 
۸۳ و ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن خواهد 
رســید.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با تأکید بر توسعه متوازن و 
کیفــی در صنعت پتروشــیمی گفت: بر 
اساس اهداف برنامه ریزی شده ظرفیت 
این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳۳ 

میلیون تن می رسد.
ساخت واحدهای پتروشیمی با تنوع 

محصول باال
وی بــا تأکید بــر اینکــه باید به 

سوی ســاخت مجتمع های پتروشیمی با 
تنوع  و  قبول  قابل  ســرمایه گذاری های 
محصول باال با هدف پوشش بازار داخل 
و پس از آن صادرات حرکت کرد، ادامه 
داد: مدیران شــرکت های پتروشیمی باید 
ریسک استفاده از توان داخلی را بپذیرند 
و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی تا حد 
امکان از شــما تولیدکنندگان حمایت و 
شما را در این مســیر همراهی می کند.
ســابقه طوالنی  یــادآوری  با  محمدی 
و امکانات جذاب و پیشــرفته شــرکت 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی در مراکز 
و عســلویه  ماهشــهر  اراک،  تهــران، 
تصریــح کرد: ما رقیب شــما نیســتیم؛ 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با 
همه امکانــات در خدمت شماســت و 
این راهبردی اســت که در شرکت ملی 
صنایــع پتروشیمی پیاده ســازی و بر آن 
تأکید می شــود و وظیفه ما زمینه سازی 
برای توسعه صنعت کاتالیست در کشور 
است.وی با بیان اینکه شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی فعالیتی موازی فعالیت 
تولیدکنندگان کاتالیســت انجام نخواهد 
داد، گفــت: این شــرکت در بخش های 
پیچیده تری که ورود نشــده است مانند 
خواهد  فعالیت  فرآیندها  فنی  دانش های 
کرد.معاون وزیر نفت با اشاره به دستیابی 
به دانش فنی PVM از ســوی شــرکت 
پژوهش و فنــاوری پتروشــیمی که در 
حال تجاری سازی اســت، تصریح کرد: 
 GTPP مجوزهــا و مصوبه های مجتمع
اســالم آباد دریافت و مسئله زمین و آب 
آن نیز حل شــده اســت. بر این اساس 
پیش بینی می شود ســال آینده عملیات 
نشست  آغاز شود.نخستین  آن  ســاخت 
هم اندیشی تولیدکنندگان کاتالیست های 
صنعت پتروشــیمی با مدیرعامل شرکت 
از ظهر  پتروشــیمی پیش  ملی صنایــع 
امروز )دوشنبه، ۲۵ آذرماه( در ساختمان 
این شــرکت برگزار شــد و شرکت های 
تولیدکننده و دانش بنیان حوزه کاتالیست 
با معرفــی و اعالم توانمندی خود درباره 
دیدگاه ها، پیشنهادها و چالش های پیش 
رو به منظور افزایش همکاری ها همســو 
با توســعه صنعت با معــاون وزیر نفت 

گفت وگو و رایزنی کردند.

نشست مديرعامل هلدينگ خليج فارس با 93 پذيرفته شده آزمون طرح استعداديابی منطقه ماهشهر

تاکيد مديرعامل هلدينگ خليج فارس بر متنوع تر شدن محصوالت پتروشيمی کارون

جلســه توجیهــی پذیرفته شــدگان آزمون طرح 
اســتعدادیابی کارکنان منطقه ماهشــهر شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس با حضور مدیرعامل این هلدینگ 

برگزار شد.
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از روابط 
عمومی شــرکت صنایــع پتروشیمی خلیج فارس،جلســه 
توجیهی پذیرفته شــدگان آزمون طرح اســتعدادیابی در 
منطقه ماهشــهر با حضور مهندس جعفر ربیعی و ۹۳ نفر 
از پذیرفته شــدگان این آزمون در منطقه ماهشهر برگزار 
شــد.در ابتدای این نشســت، دکتر نادرپور، مدیر عامل 
شــرکت ره آوران فنون پتروشیمی به بیان روند اجرایی و 
چگونگی برگزاری دوره های آموزشی این طرح پرداخت. 
بــه گفته وی آغاز دوره های آموزشــی این طرح از نیمه 
دوم دی مــاه خواهد بود. در ادامه مدیر عامل شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ضمن تبریک به پذیرفته 

شــدگان به اهمیت این طرح برای آینده شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس اشــاره کرد و خواســتار جدیت 
پذیرفته شــدگان در طول دوره های آموزشی شد.گفتنی 
است؛ این طرح با حضور ۲۰۰ نفر از پذیرفته شدگان این 
آزمون در ماهشهر، عسلویه و تهران در سه مرحله دانش، 

مهارت و بینش محور در صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
اجرا خواهد شد.در مرحله نخست ۲۰۰ نفر طی شش ماه 
تحت آموزش های دانش محور قرار گرفته و ســپس با 
اجرای کانون ارزیابی تعداد ۷۵ نفر به مدت یکسال  برای 
ادامه  دوره های مهارت و بینش محور در سطوح مدیریت 

عمومی و ۱۲۵ نفر برای طی دوره های مهارتی تخصصی 
انتخاب و تحت اموزش های ویــژه قرار می گیرند.هدف 
از اجرای این طرح شکوفایی پتانسیل های مستعد درون 
سازمانی و ایجاد پشتوانه های مدیریتی و تخصصی جوان 

برای آینده نزدیک اعالم شده است.

صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
پتروشــیمی خلیج فارس با تاکید بر متنوع تر 
شدن محصوالت پتروشیمی کارون این اقدام 
را راهی برای جذب مشــتریان بیشتر برای 

مجتمع پتروشیمی عنوان کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
مهنــدس جعفر ربیعی و جمعــی از مدیران 
شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، روز 
گذشــته از مجتمع پتروشیمی کارون بازدید 
کردند.ربیعی با اشــاره بــه اقدامات خوب 

انجام شــده در زمینه تحقیقــات و ارتقای 
کیفیت تولیدات مجتمع پتروشــیمی کارون 
گفت: بــا توجه به روند رو به رشــد خوبی 
کــه در این مجتمع شــاهد هســتیم، باید 
بــرای ادامــه حرکت به ســمت جلو، تنوع 
در تولیــد محصــوالت جدید بــرای جذب 
مشــتریان بیشــتر به عنوان یک استراتژی 
در دســتور کار این مجتمع قــرار بگیرد.در 
مدیرعامل  بازدیدصدیقــی زاده،  این  جریان 
پتروشــیمی کارون به ارائه گزارشی از تولید 

فروش و صادرات محصوالت پرداخت.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

گزارش دانش نفت از رویداد »پترولیوم تیکاف« در پژوهشگاه صنعت نفت؛

اقدام حمایتی جدید وزارت نفت از سازندگان داخلی؛ تضمین خرید کاالهای کیفی 
وزیـر نفـت گفـت: برنامـه جدیـد 
سـازندگان  از  حمایـت  نفـت،  وزارت 
داخلـی بـا طـرح ضمانـت خریـد اسـت؛ 
بـه گونـه ای کـه ایـن وزارتخانـه خریـد 
از سـازندگانی کـه کاالهـای مـورد نیـاز 
صنعـت نفـت را بسـازند و گواهـی کیفی 
کننـد، تضمیـن می کنـد. دریافـت  را  آن 

بیـژن زنگنـه صبـح روز دوشـنبه، 
۲۵ آذرمـاه در نخسـتین رویـداد نوآوری 
»پترولیـوم  عنـوان  بـا  نفـت  وزارت 
تیـکاف« در محـل پژوهشـگاه صنعـت 
افـزود:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  نفـت، 
کارهـای بزرگـی می توان بـرای حمایت 
داد؛  انجـام  دانش بنیـان  شـرکت های  از 
سـاده ترین آن تضمیـن خریـد کاالهـای 
نوآورانـه اسـت. بـه ایـن مفهـوم کـه هر 
سـازنده ای کـه بتوانـد کاال را البتـه بـه 
شـرط آنکـه آن کاال مـورد نیـاز صنعـت 
اسـتانداردهای  و  بسـازد  باشـد  نفـت 
آن را از انجمـن نفـت کـه متولـی ایـن 
موضـوع اسـت دریافـت کنـد، خریـد از 
شـرکت  آن  و  می کنیـم  تضمیـن  را  او 
از  ایـن تضمیـن  بـه  اتـکا  بـا  می توانـد 
بانک تسـهیالت دریافت کنـد. کاری که 
سال هاسـت در بخـش کشـاورزی نیز در 

حـال انجـام اسـت.
نیاز صنعت نفت به لوله های بدون درز و 

پمپ های درون چاهی
پمپ هـای  بـه  نمونـه  به طـور  وی 
درز  بـدون  لوله هـای  یـا  درون چاهـی 
به عنـوان کاالهـای مـورد نیـاز صنعـت 
نفـت اشـاره کـرد و ادامـه داد: در صورت 
تحقـق سـاخت چنیـن کاالهـای کیفی، 
کاالهـا  آن  خارجـی  خریـد  هم زمـان 
گفـت:  کرد.زنگنـه  خواهیـم  ممنـوع  را 
فکـر می کنـم بـرای نخسـتین بار اسـت 
حجـم  بـا  اجرایـی  دسـتگاه  یـک  کـه 
برخـورداری  و  عظیـم  سـرمایه گذاری 
از انـواع خدمـات فناورانـه و تجهیـزات 
پیچیـده، خـودش  وارد عرصـه حمایـت 
شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها  از 
زنجیـره  ایـن  در  و  شـده  دانش بنیـان 
می خواهـد به طـور جـدی اثرگـذار شـود.

وی بـا اشـاره بـه اقدام های بسـیاری که 
در ایـن زمینـه از سـوی معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری انجـام شـده، 
گفـت: آنهـا سـرمایه گذاری نمی کننـد و 
ورود نفـت بـه این حـوزه می تواند منشـأ 

تحـوالت بزرگـی باشـد.
تشکیل صندوق نوآوری نفت با سرمایه 

اولیه ۱۰۰ میلیارد تومانی
وزیـر نفـت بـه مجموعـه ری کـه 
برای اسـتقرار شـرکت های دانش بنیان و 
اسـتارت آپ ها در نظر گرفته شـده اسـت، 
اشـاره کـرد و گفـت: ایـن مجموعـه بـا 
مسـاحت حـدود ۲۵ هکتـار و برخورداری 

از سـوله، سـاختمان و... در اختیـار ایـن 
شـرکت ها قـرار خواهـد گرفـت و مرحله 
در  آن  طراحـی  و  معمـاری  نخسـت 
در  اسـت  ممکـن  اسـت.  انجـام  دسـت 
اسـتقرار در مجموعـه  تـا  مرحلـه گـذار 
پژوهشـگاه  فیزیکـی  امکانـات  از  ری، 
در  اسـتارت آپ ها  ایـن  شـود.  اسـتفاده 
کار  نفـت  بـا  ارتبـاط  در  کـه  صورتـی 
کننـد، از مزیت هایـی کـه نفت برایشـان 
می شـوند. بهره منـد  می گیـرد  نظـر  در 
زنگنـه صنـدوق نـوآوری را یکـی از این 
مزیت هـا برشـمرد و گفـت: ظـرف یـک 
هفتـه آینـده پیشـنهاد مـا برای تشـکیل 
 ۱۰۰ اولیـه  سـرمایه  بـا  صنـدوق  ایـن 
میلیـارد تومان ارائه خواهد شـد. پیشـبرد 

۲۶ پـروژه کالن پژوهشـی بـا همـکاری 
دانشـگاه ها

از  دیگـری  بخـش  در  زنگنـه 
صحبت هـای خـود بـه تعامـل گسـترده 
مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـا  نفـت  وزارت 
سـال  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  تحقیقاتـی 
۷۶ هیـچ دانشـگاهی بـه معنـای واقعی، 
نفـت  باالدسـتی صنعـت  در رشـته های 
دانشـجو نمی پذیرفـت. حتی در دانشـگاه 
صنعـت نفـت رشـته اختصاصـی بـرای 
مخـزن،  مهندسـی  مثـل  باالدسـت، 
مخـزن،  مدیریـت  یـا  بهره بـرداری 
اکتشـاف، حفـاری و... به طـور مشـخص 
در  رشـته ها  ایـن  امـا  نداشـت،  وجـود  

شـد  ایجـاد  کشـور  برتـر  دانشـگاه های 
خوبـی  سـطح  در  امـروز  الحمـداهلل  و 
فارغ التحصیـل داریـم.وی افـزود: در دور 
جدیـد هـم کـه بـه وزارت نفـت آمـدم 
تـالش کردیـم دانشـگاه ها را وارد بحـث 
پژوهـش بـه معنـای واقعی و نه شـکلی 
مسـتحکمی بین  پیوندهـای  تـا  کنیـم 
صنعـت و دانشـگاه شـکل گیـرد. امـروز 
 ۹ شـامل  مهـم  پژوهشـی  طـرح   ۲۶
افزایـش  بـرای  باالدسـتی  قـرارداد 
بازیافـت میدان هـا، پنـج طرح اکتشـافی 
و ۱۲ قـرارداد بـرای ایجـاد انسـتیتوهای 
پایین دسـتی نفت شـامل پاالیـش، گاز و 
پتروشـیمی با همکاری دانشـگاه ها دنبال 
گزارش هـای  اسـاس  بـر  کـه  می شـود 
ارائـه شـده، در قراردادهـای باالدسـتی و 
پایین دسـتی فـاز اول تمام شـده، فاز دوم 
اجرایـی شـده و بسـته دوم قراردادهـای 
کالن اکتشـافی هـم تصویب شـده و در 

حـال پیشـرفت اسـت.
میلیـارد  بانـک مرکـزی ۲۰ هـزار 
پاالیشـی  طـرح  مالـی  منابـع  تومـان 

می کنـد تامیـن  را  سـیراف 
نخسـتین  حاشـیه  در  نفـت  وزیـر 
رویـداد نـوآوری وزارت نفـت بـا عنـوان 
»پترولیـوم تیـکاف« هم از تامیـن منابع 
مالـی ۲۰ هـزار میلیـارد تومانـی موردنیاز 
سـاخت طـرح فراگیـر پاالیشـی سـیراف 
از طریـق بانـک مرکـزی خبـر داد. بیژن 
زنگنـه در جمـع خبرنـگاران گفـت: طرح  
فراگیـر پاالیشـی سـیراف )۶ پاالیشـگاه 
هـر یک بـا ظرفیـت پاالیـش روزانه ۶۰ 
حـال  در  گازی(  میعانـات  بشـکه  هـزار 
اجراسـت و طبـق تفاهم های انجام شـده، 
مالـی  منابـع  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۲۰
بانـک مرکـزی  از طریـق  آن  موردنیـاز 
در  نفـت  وزیـر  شـد.  خواهـد  تامیـن 
پاسـخ به پرسشـی دربـاره سیاسـت های 
وزارت نفـت در پاالیشگاه سـازی گفـت: 
پاالیشگاه سـازی  مخالـف  کسـی  اگـر 
بنزیـن  روزانـه  تولیـد  چگونـه  اسـت، 
کشـور را از ۵۲ میلیـون لیتـر بـه روزانـه 
پـس  می رسـاند،  لیتـر  میلیـون   ۱۱۰
اگـر موافـق پاالیشگاه سـازی بـودم چـه 

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  می کردم؟زنگنـه 
نفـت  صنعـت  تاریـخ  در  کسـی  چـه 
توانسـته  اسـت افزایـش ۲.۲ برابـری در 
کنـد،  محقـق  را  سـوخت  تولیـد  حـوزه 
گفـت: عـده ای عالقـه دارنـد چیزهایـی 
را بگوینـد، مـا هـم توضیـح می دهیـم، 
امـا  می شـود،  شـنیده  اوقـات  برخـی 
برخـی اوقـات هـم آن قـدر سـر و صـدا 
نمی شـود.وی  شـنیده  کـه  اسـت  زیـاد 
وزارت  اقدام هـای  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
مهـم  بسـیار  پاالیشگاه سـازی  در  نفـت 
و بـزرگ اسـت، افـزود: نمونه آن توسـعه 
پاالیشـگاه تبریز، اصفهـان و بندرعباس، 
آبـادان و سـتاره خلیج فـارس اسـت، امـا 
مشـکل  کـه  می کنـم  تاکیـد  هـم  بـاز 
سـوخت کشـور را نبایـد در پاالیشـگاه ها 
جسـت جو کـرد، بلکـه مشـکل سـوخت 
خودروهـا  فنـاوری  در  بایـد  را  کشـور 

کـرد. جسـت وجو 
نفت فالت قاره ۲ تفاهمنامه همکاری 

نوآورانه امضا کرد
نفـت  شـرکت  حـال،  همیـن  در 
فـالت قـاره در حاشـیه رویـداد پترولیوم 
همـکاری  تفاهمنامـه   ۲ تیـکاف، 
نوآورانـه بـا یـک شـرکت شـتاب دهنده 
بـا  همـکاری  تفاهمنامـه  کـرد.  امضـا 
چهـارم  نسـل  تحقـق صنعـت  رویکـرد 

همچنیـن  و  اسـتارتاپی  فعالیت هـای  و 
تفاهمنامـه همـکاری بـا رویکـرد خلـق 
انـدازه  موضـوع  بـا  اسـتارتاپی  ایـده 
گیـری جریـان سـرچاهی بـا اسـتفاده از 
فنـاوری، ظهـر روز دوشـنبه، ۲۵ آذرمـاه 
بیـن شـرکت نفـت فـالت قـاره ایـران 
در  صماتـک  دهنـده  شـتاب  شـرکت  و 
امضـا  نفـت  پژوهشـگاه صنعـت  محـل 
و  نـوآوری  همـکاری  نامـه  شـد.تفاهم 
فنـاوری بـا رویکـرد تحقق صنعت نسـل 
چهـارم و فعالیت هـای اسـتارتاپی، بیـن 
علیرضا سـلمان زاده، مدیرعامل شـرکت 
نفـت فالت قـاره ایـران و علـی صادقی 
شـتاب  شـرکت  مدیرعامـل  مجـرد، 
دهنـده صماتـک امضـا شـد. همچنیـن 
تفاهم نامـه همـکاری نـوآوری، فنـاوری 
ایـده  خلـق  رویکـرد  بـا  شـتاب دهی  و 
گیـری  انـدازه  موضـوع  بـا  اسـتارتاپی 
جریان سـرچاهی بـا اسـتفاده از فناوری، 
میـان ابوالفضـل وروانـی فراهانـی، مدیر 
پژوهـش و فنـاوری شـرکت نفـت فالت 
دانشـفر،  حسـین  محمـد  ایـران،  قـاره 
مدیـر امـور تولیـد شـرکت نفـت فـالت 
قـاره ایـران و محمدامیـن امیـن، نماینده 
soft sensor شـتاب  اسـتارتاپ  گـروه 
دهنـده صماتـک امضـا شـد. مـدت این 
تفاهمنامه هـا سـه سـال از تاریـخ امضـا 

اخبار نفت مناطق مرکزی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ۲ قرارداد 
پژوهشی امضا کرد

شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، ۲ قرارداد پژوهشی به ارزش بیش از 
۳۳ میلیارد ریال امضا کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی، شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، روز سه شنبه، ۲۶ آذرماه و در چهارمین روز از رویداد نوآوری 
و فنــاوری وزارت نفت، ۲ قرارداد پژوهشــی با پژوهشــگاه صنعت نفت و 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا کرد.برمبنای قرارداد اول که به امضای رامین 
حاتمی؛ مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جعفر توفیقی؛ رییس 
پژوهشــگاه صنعت نفت رســید، »بهبود عملکرد اورینگ های مورد استفاده 
در مکانیک ســیل پمپ های گریز از مرکز تنگ بیجار با استفاده از فناوری 
نانو« مدنظر بوده اســت.اعتبار این پروژه پژوهشی ۶.۵ میلیارد ریال بوده و 
مدت زمان انجام آن از ســوی پژوهشــگاه صنعت نفت ۱۰ ماه خواهد بود.
براساس این قرارداد، امکان جایگزینی اورینگ االستومتر که عمدتا ساخت 
کشــور آمریکا بوده و تهیه آن در ســال های اخیر با محدودیت هایی مواجه 
بوده اســت، فراهم می شود.این قرارداد در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی 
در صنعــت نفت و افزایش امنیت و پایداری تولید گاز در منطقه تنگ بیجار 
در غرب کشــور منعقد شده و پیش بینی می شود طی آن ضمن دستیابی به 
فناوری ســاخت اورینگ مناسب در شرایط سخت عملیاتی )گاز ترش، فشار 
و دمــای باال(، کاهش قابل توجه هزینه ها در فرآیند ســاخت داخل محقق 
شــود.موضوع قرارداد دوم نیز که میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شده است، »گازدوست کردن مخازن گاز 
میعانی به منظور بهینه ســازی و افزایش تولید در یکی از میدان های گازی 
منتخب شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران )تنگ بیجار، سرخون، تابناک، 
شانول و شوریجه(«بوده اســت.ارزش این قرارداد ۲۶.۸۲ میلیارد ریال بوده 
و مــدت زمان اجرای آن ۲۴ ماه تخمین زده می شــود.این قرارداد با هدف 
توسعه یک روش ازدیاد چاه محور از مخازن گاز میعانی کشور که با مشکل 
تشــکیل بانک میعانات، انســداد تخلخل ها و کاهش تولید مواجه شده اند، 

امضا شده است.
در راستای صیانت از محیط زیست انجام شد؛

مشارکت شرکت های داخلی در پروژه جمع آوری 
گازهای سعادت آباد

پروژه جمع آوری گازهای همراه میدان نفتی ســعادت آباد در استان فارس 
به منظور صیانت از محیط زیســت و جلوگیری از ســوزاندن روزانه ۱۴ میلیون 

فوت مکعب گاز به دو شرکت ایرانی واگذار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رامین 
حاتمی، مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با مدت اجرا و 
بهره برداری پروژه جمع آوری گازهای همراه میدان نفتی سعادت آباد اظهار کرد: 
مدت زمان اجرا و راه اندازی پروژه دو ســال اســت که تا پایان دی ماه مراحل 
اجرایی آن آغاز می شود.وی ادامه داد: بهره برداری از پروژه جمع آوری گازهای 
مشعل سعادت آباد پنج سال به طول می انجامد که افزون بر جلوگیری از سوختن 
گازهای همراه و آلودگی زیست محیطی، سبب اشتغال زایی و ممانعت از اتالف 
و هدررفت منابع خواهد شد.مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با 
اشــاره به بخشــنامه ابالغی وزارت نفت درباره جمع آوری و واگذاری گازهای 
مشــعل از طریق فراخوان عمومی مزایده به بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
در این بخش تا پایان برنامه ششــم با اشاره به پیشــینه این موضوع تصریح 
کرد: جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده همواره یکی از موضوع های 
مورد تاکید و از اولویت های مهندس زنگنه مبنی بر صیانت از محیط زیســت، 
هدررفت ســرمایه ملی و کارآفرینی بخش خصوصی است.حاتمی تصریح کرد: 
در حوزه میدان های شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران، اقدام های الزم از 
ســال گذشته آغاز و برای نخستین بار واگذاری گازهای مشعل در میدان های 
نفت شهر و ســومار انجام شــد.وی درباره فعالیت های انجام شده در نخستین 
طرح مزایده گازهای مشــعل در میدان های نفت شهر و سومار افزود: نخستین 
طرح مزایده گازهای مشــعل در میدان های نفت شهر و سومار با هدف کاهش 
اثرهای سوء زیست محیطی و ایجاد ارزش افزوده از این منابع و همچنین ایجاد 
فرصت ســرمایه گذاری و کسب وکار واگذار شده است. با اجرایی شدن قرارداد 
فروش گاز میدان های نفت شــهر و سومار روزانه از سوزاندن حدود ۱۲ میلیون 
فوت مکعب گاز جلوگیری می شــود.مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده درباره گازهای مشعل میدان های 
چشمه خوش، آبان، پایدار غرب، دالپری، دهلران، دانان و خشت مزایده فروش 
این گازها امســال پایان یافته و برای اجرا واگذار خواهد شــد.گازهای همراه 
نفت از جمله منابع هیدروکربوری محســوب می شوند که با فرآورش اولیه آنها 
می توان گاز ســبک و مایعات گازی )NGL(  تولید کرد. محصوالت به دســت 
آمــده از فرآورش ایــن گازها می توانند برای تولید بــرق، تزریق به مخازن و 

خوراک واحدهای مختلف پتروشیمی به کار گرفته شوند.

اگر کسی مخالف 

پاالیشگاه سازی است، 

چگونه تولید روزانه بنزین 

کشور را از ۵۲ میلیون لیتر 

به روزانه ۱۱0 میلیون لیتر 

می رساند، پس اگر موافق 

پاالیشگاه سازی بودم چه 

می کردم؟
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

گزارش دانش نفت از رویداد »پترولیوم تیکاف« در پژوهشگاه صنعت نفت؛

اقدام حمایتی جدید وزارت نفت از سازندگان داخلی؛ تضمین خرید کاالهای کیفی 

و  اسـت.تقویت  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
توسـعه همکاری هـای فیمابیـن باهـدف 
رفـع نیازهـای شـرکت نفت فـالت قاره 
و  نوآورانـه  راهکارهـای  از  اسـتفاده  بـا 
خالقانـه از سـوی شـتاب دهنـده و بـه 
کارگیـری دانش فنـی و فنـاوری روزآمد 
چالش هـای  بـه  پاسـخگویی  جهـت 
شـرکت و ایجاد زیرسـاخت های مناسـب 
و  ایده هـا  سـازی  تجـاری  منظـور  بـه 
راهکارهـای پیشـنهادی شـتاب دهنـده، 
نامـه  تفاهـم  ایـن  اصلـی  موضوعـات 

هسـتند.
معاون وزیر نفت در امور گاز: صنعت نفت 

نیازمند تجمیع تجهیزات آزمون نهایی 
محصوالت فناورانه است

مدیرعامل شـرکت ملـی گاز از نیاز 
صنعـت نفت به تجمیـع تجهیزات آزمون 
نهایـی محصـوالت تولیدی شـرکت های 
خبـرداد  اسـتارت آپ ها  و  دانش بنیـان 
در  بهره بـرداری  فرآینـد  کـرد:  تاکیـد  و 
صنعـت نفـت یـک روز هـم نبایـد دچار 
وقفه شود.حسـن منتظـر تربتی عصر روز 
چهارشـنبه، ۲۷ آذرمـاه در آییـن پایانـی 
تیـکاف«  »پترولیـوم  فناورانـه  رویـداد 
بـا  نفـت  در محـل پژوهشـگاه صنعـت 
بیـان اینکـه موضـوع فنـاوری از ابتـدای 
امسـال مـورد توجه ویژه مهنـدس زنگنه 

بـوده اسـت، گفت: وزیـر نفـت از ابتدای 
امسـال به طـور ویـژه بـرای ایجـاد یـک 
اکوسیسـتم فناوری و نـوآوری در وزارت 
نفـت وقت گذاشـته و روی ایـن موضوع 
متمرکـز بـوده اسـت.وی بـا اشـاره بـه 
مصرف کننـده ای  نفـت  وزارت  اینکـه 
بـرای محصـوالت شـرکت های  بـزرگ 
کـرد:  اظهـار  اسـت،  دانش بنیـان 
اکوسیسـتم نـوآوری و فنـاوری تنها یک 
رخـداد نیسـت بلکـه فرآیندی اسـت که 
بـه حوصلـه نیـاز دارد، با این حـال برای 
دسـتیابی بـه نتیجـه مطلـوب تنگناهایی 
پیـش رو خواهـد داشـت.معاون  را هـم 
بـرای معـاون  امـور گاز  وزیـر نفـت در 
کـه  رئیس جمهـوری  فنـاوری  علمـی و 
دربـاره  داشـت،  حضـور  آییـن  ایـن  در 
نـوآوری  اکوسیسـتم  فرآینـد  مشـکالت 
و فنـاوری توضیـح داد: چنـد مشـکل در 
ایـن فرآینـد وجـود دارد کـه هر دو قشـر 
آن  بـا  دانش بنیان هـا  و  مصرف کننـده 
درگیـر هسـتند، از جملـه آنهـا می تـوان 
بـه موضـوع تضمیـن خریـد محصوالت 
توانمنـدی  و  دانش بنیان هـا  تولیـدی 
مالـی مـورد نیاز اشـاره کرد.تربتـی ادامه 
صنعـت  در  توجـه  مـورد  موضـوع  داد: 
نفـت ارتبـاط مـداوم پایـداری صنعـت با 
بهره بـرداری اسـت زیـرا منفعـت صنعت 

به گونـه ای اسـت کـه ایـن جریـان حتی 
یـک روز هـم دچار وقفه و آسـیب شـود، 
بـه ایـن دلیل کـه چنانچه اقالم سـاخت 
داخـل آسـیبی بـه فرآینـد بهره بـرداری 
صنعـت نفـت وارد کند، هزینـه گرانی به 

دنبـال خواهـد داشـت.
 معاون وزیر نفت نفت در امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری: نهاد صدور گواهی نامه 
کیفیت از مراجع بین المللی مجوز می گیرد

معـاون وزیـر نفـت نفـت در امور 
هـم  فنـاوری  و  پژوهـش  مهندسـی، 
تصریـح کـرد: دریافـت مجـوز موضوع 
از  کیفیـت  گواهی نامـه  صـدور  نهـاد 
بخـش مراجـع بین المللـی امسـال بـه 
نتیجـه می رسـد. سـعید محمـدزاده در 
آییـن پایانی رویداد فناورانـه »پترولیوم 
تیـکاف« اظهار کـرد: برگـزاری رویداد 
نـوآوری در پژوهشـگاه صنعـت نفـت 
حضور شـرکت های اسـتارتاپ و دانش 
بنیـان در ایـن صنعـت را روز بـه روز 
عمیق تـر و جدی تـر خواهـد کـرد. وی 
بـر ابالغیـه مقـام عالـی وزارت مبنـی 
بـر طـرح میزبانـی از پژوهشـگران از 
سـوی پژوهشـگاه صنعـت نفت اشـاره 
و تصریـح کـرد: این موضـوع همکاری 
بیـن صنعـت بـا نخبـگان و خبـرگان 
شـرکت های دانـش بنیان را بـه همراه 
خواهـد داشـت که امیدواریـم مجموعه 
ایـن رخدادهـا بتواند به توسـعه نوآوری 
در کشـور و نیـز صنعـت عظیـم نفـت 
کمـک کند.معـاون وزیر نفـت، بر لزوم 
توسـعه  بـه  نفـت  صنعـت  نیازمنـدی 
تاکیـد  کشـور  در  فنـاوری  و  نـوآوری 
کـرد و گفـت: توسـعه صنعـت نفـت با 
بهره منـدی از تجـارب پژوهشـگران و 
نخبـگان ایـن عرصـه بـه ثمـر خواهد 
در  نفـت  نفـت  وزیـر  نشسـت.معاون 
امـور مهندسـی، پژوهش و فنـاوری به 
موضـوع اسـتاندارد اشـاره و از آن بـه 
عنـوان یک شـاخص مهـم و تاثیرگذار 
افـزود:  و  یـاد کـرد  نفـت  در صنعـت 
موضـوع اسـتاندارد API از آن دسـت 
موضوع هایـی اسـت کـه وزیـر نفت بر 
آن تاکیـد زیـادی دارد و خوشـبختانه 

گذشـته  سـال های  در  آن  تدویـن 
انجـام شـده اسـت و به صـورت جدی 
تصریـح  می شـود.محمدزاده  پیگیـری 
نهـاد  موضـوع  مجـوز  دریافـت  کـرد: 
صـدور گواهی نامـه کیفیـت از بخـش 
مراجـع بین المللـی امسـال بـه نتیجـه 

رسـید. خواهد 
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

عنوان کرد: لزوم بهره مندی از نهاد تایید 
استاندارد تجهیزات صنعت نفت

رئیـس  فنـاوری  علمـی و  معـاون 
جمهـوری هـم بـر لـزوم بهره منـدی از 
نهـاد تاییـد اسـتاندارد تجهیـزات صنعت 
تحریـم  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد  نفـت 
فرصـت مناسـبی اسـت تـا پژوهشـگران 

و نخبـگان فعـال عرصـه صنعت کشـور 
توانمندی هـای خـود را به مدیـران ثابت 
پایانـی  آییـن  کننـد. سـورنا سـتاری در 
تیـکاف«  »پترولیـوم  فناورانـه  رویـداد 
و  پژوهـش  موضـوع  اینکـه  بیـان  بـا 
فنـاوری همـواره بـه عنـوان موضوعـی 
لوکـس درنظر گرفته شـده اسـت، اظهار 
کـرد: بایـد از ظرفیـت عظیـم پژوهـش 
نهایـت  دولتـی  سـرمایه گذاری  بـا 
اعضـای  وظیفـه  ایـن  و  بـرد  بهـره را 
پژوهشـگران  علمی دانشـگاه ها،  هیئـت 
نشـان  کـه  علمی اسـت  نخبـگان  و 
گذشـته  ماننـد  دیگـر  پژوهـش  دهنـد 
موضوعـی لوکـس نیسـت و بایـد بـه آن 

اهتمـام ویـژه ای داشـت.وی بـا تاکیـد 
بـر اینکـه همـواره تولیـد یـک کاالی 
ارزشـمند حاصـل سـرمایه گذاری بخش 
خصوصـی در شـرکت های دانـش بنیان 
بخـش  سـرمایه گذاری  گفـت:  اسـت، 
خصوصـی در پژوهش نسـبت به بخش 
ایـن  و  دارد  بیشـتری  اهمیـت  دولتـی 
موضـوع در همـه جـای دنیا ثابت شـده 
رئیـس  فنـاوری  علمـی و  اسـت.معاون 
وجـود  لـزوم  بـه  همچنیـن  جمهـوری 
مرکـز یا نهـادی اسـتاندارد بـرای تایید 
محصـوالت تولیدی صنعت نفت اشـاره 
و اظهـار کـرد: در صنعـت دارو نهـادی 
وجـود  دارو  و  غـذا  عنـوان سـازمان  بـا 
اسـاس  بـر  را  تولیـدی  اقـالم  دارد کـه 
اسـتانداردهای جهانـی آزمایـش می کند، 
از ایـن رو صنعـت نفـت هم بایـد به این 
کـرد:  تصریـح  بردارد.سـتاری  گام  سـو 
مسـئوالن وزارت نفـت اکنـون بـه ایـن 
مسـئله توجـه دارنـد و بایـد سـعی کننـد 
تولیـدات و تجهیـزات صنعـت نفت پیش 
از ورود بـه بـازار در نهـادی بـر اسـاس 
اسـتانداردهای جهانی ارزیابی و سـنجش 

. د شو
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت: توسعه 
فناوری تنها راه دسترسی به صنعت 

دانش بنیان است
پژوهشـگاه  رئیـس  همچنیـن 
بـه  دسترسـی  راه  تنهـا  نفـت  صنعـت 
صنعـت دانـش بنیـان را توسـعه فناوری 
در  بعدازظهـر  توفیقـی  جعفـر  دانسـت. 
آییـن پایانـی رویـداد فناورانـه پترولیوم 
تیـکاف اظهـار کرد: هـر سـال در هفته 
رشـد  بـه  رو  رونـد  شـاهد  پژوهـش 
دسـتاوردهای علمی و فناوری در کشـور 
هسـتیم و مـن نیـز لحظـه بـه لحظه در 
زندگـی خـود شـاهد تحـوالت فنـاوری 
و پژوهشـی در ایـران بـوده ام تـا جایـی 
کـه امـروز گفتمـان اصلـی در توسـعه 
تنهـا  ایـن  افـزود:  اسـت.وی  فنـاوری 
راه دسترسـی بـه صنعـت دانش بنیـان و 
زمینه سـاز رشـد اسـتعداد جوانان کشـور 
اسـت تـا بتوانیـم بـر همـه تحریم هایی 
تحمیـل  کشـور  بـر  ناجوانمردانـه  کـه 
شـده اند، فائـق آییم.رئیـس پژوهشـگاه 
صنعـت نفت بـا اظهار امیدواری نسـبت 
پژوهشـگاه  نـوآوری  مرکـز  اینکـه  بـه 
مراکـز  دیگـر  کنـار  در  نفـت  صنعـت 
در  بزرگـی  تحـوالت  منشـا  نـوآوری 
کشـور باشـد، ادامـه داد: از جمله مزایای 
پشـتوانه  از  بهره منـدی  مرکـز،  ایـن 
پژوهشـگاه صنعـت نفـت، تجهیـزات و 
آزمایشـگاه های پیشرفته اسـت که نوید 
آن را می دهنـد تـا بتوانیـم پاسـخگوی 
اندیشـه وزیـر نفـت در ارتباط با توسـعه 

فنـاوری باشـیم.

اخبار

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید کرد؛

همت مضاعف محققان در حوزه پژوهش و 
فناوری  و حرکت در مسیر تولید علم

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با تبریک فرا 
رسیدن هفته پژوهش گفت: پژوهش و فنلوری در جهت استفاده بهینه 
از منابع خدادادی نفت و گاز و بومی سازی تکنولوژی های مورد نیاز این 

صنعت عظیم، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد، مهندس ســید مجید منبتی افزود: پژوهشگران 
و محققین ارجمند هفته پژوهش فرصت را مغتنم شــمرده، این روز را 
به تالش گران عرصه هــای تولید، صنعت، پژوهش و فناوری تبریک 
عرض می نمایم.وی تاکید کرد: پژوهش و فنلوری در جهت اســتفاده 
بهینه از منابع خدادادی نفت و گاز و بومی ســازی تکنولوژی های مورد 
نیــاز این صنعت عظیم، اهمیت و  جایگاه ویژه ای دارد و درســال » 
رونق تولید«،  از همه دست اندرکاران حوزه پژوهش و فناوری  انتظار 
دارم با عنایت به اهداف پژوهشــی  مطابق با  اهداف کالن توســعه 
ای شــرکت، در این حوزه فعالیت نمایند.این مقام مســئول ادامه داد: 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد در راستای سیاست های کالن 
وزارت نفت با تشکیل  کمیته های تخصصی، شورای پژوهش و کمیته  
خودکفایی و ارتباط موثر و گســترده با  مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان گام های بلندی در زمینه تولید علم، فناوری 
و خودکفایی برداشــته است.مهندس منبتی خاطر نشان ساخت: انتظار 
می رود مجموعه همکاران این شــرکت با جدیــت این مهم را دنبال 
نموده و استفاده از این فناوری ها در راستای حفاظت از منابع و محیط 
زیست، خلق ارزش افزوده جهت محصوالت تولیدی پاالیشگاه، توسعه 
اشتغال و کارآفرینی و کاهش هزینه های عملیاتی را به عنوان سیاست 
کلیــدی خود تلقی  نموده و در  این رابطــه پروژه های مورد نیاز را با 

همت مضاعف پیگیری  نمایند.
در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی پاالیشگاه صورت گرفت؛

برگزاری دومین کارگاه قصه گویی ویژه بانوان

رییــس انجمن زبــان و ادبیات پارســی شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد از برگزاری دومین کارگاه قصــه گویی ویژه بانوان 

خبرداد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد، امیروحید حبیبی با اعالم این خبر افزود: هدف 
از برگزاری این دوره آموزشــی یــک روزه  که در پی اجرای موفق این 
دوره در سال گذشــته بود را  تاثیر قصه گویی بر رشد خالقیت مهارت 
کالمی کودکان و آشنایی مادران با شــیوه های قصه گویی و همچنین 
ایجــاد ارتباط مثبت و موثر بین مادر و کودک اســت.وی با اشــاره به 
اهمیت آشــنایی والدین با نحــوه ارتباط با کــودکان، از قصه گویی و 
شیوه های نوین برقراری این ارتباط، به عنوان ابزاری موثر در این کارگاه 
یاد کرد.حبیبی با برشمردن ویژگی های قصه خوب، روایت داستان، قابل 
فهم بودن و ارتباط کودک با شخصیت های قصه را مایه و جوهر اصلی 
برای آغاز یک قصه خوب برای کودک ارزیابی کرد و اظهار داشت: برای 
آشنایی با معیارهای انتخاب قصه مناسب، باید اصول قصه و ساختار آن 
را شناخت ســپس با تجزیه و تحلیل هر قصه از نظر عناصر ساختاری، 
قصه را براساس موقعیت و شرایط محتوای آموزشی، مورد استفاده قرار 
داد.رییس انجمن زبان و ادبیات پارســی پاالیشــگاه خانگیران تصریح 
کرد: ارزش و جایگاه قصه گویی توســط والدین بخصوص مادران برای 
کودکان در قیاس با رســانه های دیداری و شنیداری تاثیر گذارترخواهد 
بود.وی در ادامه اهمیت قصه خواندن برای کودکان را در سنین کودکی 
در رشــد فکری، فراگیری لغات و نیز ایجاد اعتمــاد به نفس آنها موثر 
ارزیابی کرد و این شــیوه را مرســوم در دنیا دانســت.گفتنی است: این 
کارگاه آموزشــی با همکاری مشــترک روابط عمومی و انجمن زبان و 
ادبیات پارسی پاالیشگاه، توســط یکی از اساتید کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان طی جلسات  صبح و عصر در محل سالن اجتماعات 
حضرت زینب )س( مجتمع مســکونی شهید مهاجر سرخس اجرا شد و 
ضمن خوانش چند قصه کودکانه به بیان شیوه های مهارت قصه گویی 

برای مادران حاضر در این کارگاه پرداخته شد.

برنامه جدید وزارت نفت، 

حمایت از سازندگان داخلی 

با طرح ضمانت خرید است؛ 

به گونه ای که این وزارتخانه 

خرید از سازندگانی که 

کاالهای مورد نیاز صنعت 

نفت را بسازند و گواهی کیفی 

آن را دریافت کنند، تضمین 

می کند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری گزارش می دهد؛

نمایشگاه نفت خوزستان؛ سربلند در بحبوحه تحریم ها
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران: شمار قطعات کاربردی صنعت حفاری تولید داخل از مرز ۲۲ هزار و ۵00 قطعه فراتر رفت

یازدهمیـن نمایشـگاه تخصصـی سـاخت تجهیزات 
صنعـت نفـت و هفدهمیـن نمایشـگاه تخصصـی سـاخت 
تجهیـزات صنعـت حفـاری روز جمعه، ۲۲ آذرمـاه با حضور 
غالمرضـا شـریعتی، اسـتاندار خوزسـتان، فـرخ علیخانی، 
معـاون تولیـد شـرکت ملـی نفـت ایـران، احمـد محمدی، 
مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب، سـید 
عبدالـه موسـوی مدیـر عامل شـرکت ملی حفـاری ایران و 
دیگـر مدیـران ارشـد و فعاالن صنایـع نفـت و گاز فعالیت 
رسـمی خود را آغـاز کـرد و تـا روز دوشـنبه )۲۵ آذرمـاه( 
مراجعـه  بازدیـد  بـرای   ۱۷ تـا   ۹ سـاعت  از  روزه  همـه 

 کننـدگان دایـر بود.
بـه گـزارش دانـش نفـت، در آییـن گشـایش ایـن 
نمایشـگاه غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان، فرخ 
علیخانـی معـاون تولیـد شـرکت ملـی نفت ایـران، احمد 
محمـدی مدیرعامل شـرکت ملی مناطـق نفتخیز جنوب، 
سـید عبدالـه موسـوی مدیرعامـل شـرکت ملـی حفاری 
ایـران و شـماری از مدیران ارشـد صنعت نفـت و فعاالن 
صنایـع نفـت و حفـاری حضـور داشـتند. بـر این اسـاس 
۲۶۰ شـرکت فعال در عرصه سـاخت قطعات و تجهیزات 
صنعـت  نفت و حفاری از اسـتان های خوزسـتان، تهران، 
فـارس، اصفهان، خراسـان رضـوی، مرکـزی، آذربایجان 
ایـن  در  کرمانشـاه  و  بختیـاری  و  چهارمحـال  شـرقی، 
رویـداد اقتصـادی مشـارکت داشـتند.در ایـن نمایشـگاه 
نشسـت  های  برگـزاری  جملـه  از  متعـددی  برنامه هـای 
تخصصـی و رونمایـی از قطعـات و تجهیـزات سـاخت 
داخـل پیـش بینـی و بسـتر الزم بـرای هم  افزایـی میان 
سـازندگان و صنعتگـران بخش خصوصی و شـرکت  های 
زیـر مجموعـه شـرکت ملی نفت ایـران فراهم شـده بود. 
برپایـی شـکوهمند نمایشـگاه صنعـت نفـت خوزسـتان 
نشـان داد کـه تحریم هـای آمریـکا نمی توانـد سـدی در 
برابـر اراده صنعتگـران و تولیـد کننـدگان صنعـت نفـت 
ایجـاد نماید بلکه برعکس، این نمایشـگاه اوج سـربلندی 
و عـزت تالشـگران عرصـه صنعـت نفـت را بـه نمایـش 

گذاشت. 
رونمایی شرکت ملی حفاری ایران از پنج تجهیز و ابزار 

کاربردی در عملیات حفاری و دو کتاب 
یازدهمیـن و هفدهمیـن  بـکار  آغـاز  بـا  همزمـان 
نمایشـگاه مشـترک سـاخت تجهیـزات صنعـت نفـت  و 
حفـاری خوزسـتان شـرکت ملـی حفـاری ایـران از پنـج 
دو  و  حفـاری  عملیـات  در  کاربـردی  ابـزار  و  تجهیـز 
کتـاب رونمایـی کـرد. در آییـن رونمایی از ایـن قطعات، 
ابـزار و کتاب هـا مهنـدس فـرخ علیخانـی،  تجهیـزات، 
معـاون مدیـر عامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران در امـور 
تولیـد، مهنـدس احمـد محمـدی مدیـر عامـل شـرکت 
ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب، مهنـدس سـید عبـد الـه 
و  ایـران  حفـاری  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  موسـوی 

شـماری از مدیران ارشـد شـرکت ملی نفت ایران،  تولید 
کننـدگان، سـازندگان و بازدیـد کنندگان حضور داشـتند.
ایـن تجهیـزات و ابـزار در نتیجـه هم افزایـی و همکاری 
مسـتمر میـان متخصصـان  شـرکت ملی حفـاری ایران، 
مراکـز علمـی و پژوهشـی و شـرکت های دانـش بنیـان 
تولیـد داخـل شـده  و نقـش مهمـی در فرآینـد  عملیـات 

حفـاری و خدمـات یکپارچـه جانبـی ایفـا می کننـد. 
شمار قطعات کاربردی صنعت حفاری تولید داخل از مرز 

۲۲ هزار و ۵۰۰ قطعه فراتر رفت
مدیـر عامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ملی 
حفـاری ایـران اظهـار کـرد: شـمار قطعـات کاربـردی در 
صنعـت حفـاری تولیـد داخـل با احتسـاب تکثیـر منابع تا 
کنـون از مـرز ۲۲ هـزار و ۵۰۰ قطعـه فراتـر رفته اسـت. 
مهنـدس سـید عبـداهلل موسـوی در بازدیـد از یازدهمین 
تجهیـزات  سـاخت  تخصصـی  نمایشـگاه  هفدهمیـن  و 
صنعـت نفـت و حفـاری در گفـت و گوی خبری با اشـاره 
بـه توانمندی هـای سـازندگان و صنعتگـران ایرانی افزود: 
هـر سـاله بـر اسـاس گزارش هـا و در بازدیـد از فضاهای 
شـاهد  نفـت  صنعـت  بـه  مربـوط  خاصـه  نمایشـگاهی 
رشـد کیفـی، تنـوع، نـوآوری و خالقیت هـای سـازندگان 
داخلـی و متخصصـان صنعت نفت و حفاری هسـتیم.وی 
گفـت: در بیـش از یـک دهـه اخیـر در نتیجه هـم افزایی 
پژوهشـی،  علمـی و  مراکـز  نفتـی،  شـرکت های  میـان 
مجموعه هـای صنعتـی بـزرگ و کوچـک و شـرکت های 

دانـش بنیـان تحـول خـارق العـاده در موضـوع کسـب 
دانـش فنـی، طراحـی و  سـاخت قطعات و تجهیـزات در 
صنایـع مختلـف از جملـه صنعـت نفـت  حاصل شـد که 
نویـد بخـش خودکفایـی و خـود اتکایـی در ایـن صنعت 
عظیـم گردید.مدیرعامـل شـرکت ملـی حفاری ایـران در 
همیـن ارتبـاط تعـداد کل قطعات سـاخت داخـل منحصر 
بفـرد را بیـش از شـش هـزار و ۹۰۰ قلم عنـوان و افزود: 
بـه مـوازات این توفیـق تا به حـال ۴۰ تجهیـز پیچیده با 
فنـاوری روز بـه طـور کامل بومی سـازی شـده کـه از آن 
جملـه لوله مغـزی سـیار، گرداننـده فوقانی )تـاپ درایو(، 
انـواع پمپ هـای فشـار قـوی )پمپ تـراک(، اسـکیدهای 
نمودارگیـری دریایـی، یونیت ای نمودارگیری سـطحی و 
درون چاهـی،  SCR  و بخش هـای مهمـی از تجهیـزات 
و ابـزار مربـوط بـه خدمـات فنـی و مهندسـی یکپارچـه 
حفـاری می باشـد.وی گفـت: در زمـان حاضـر نیـز ۳۹۴ 
در  حفـاری   در صنعـت  کاربـردی  مصـرف  پـر  قطعـه 
مراحـل سـاخت قـرار دارد و در یـک سـال اخیـر ۶۴۴ 
نفشـه سـاخت، اصـالح و بـه روز رسـانی گردیده اسـت.
موسـوی تعداد سـازندگان طرف قرارداد در زمینه سـاخت 
قطعـات جدیـد را  ۱۰۶ شـرکت عنـوان و خاطـر نشـان 
کرد: بیشـتر این شـرکت ها در اسـتان خوزسـتان هسـتند 
و در دو سـال گذشـته افزون بر ۷۵ درصد از حجم ریالی 
خریـد قطعـات سـاخت داخل بـه ایـن اسـتان اختصاص 

است.  داشـته 

دومین روز نمایشگاه 
تفاهمنامه همکاری بین شرکت ملی حفاری ایران و 

دانشگاه شهید چمران اهواز امضاء شد
و  یازدهمیـن  کاری  روز  دومیـن  بـا  همزمـان 
هفدهمین نمایشـگاه مشـترک سـاخت تجهیزات صنعت 
نفـت و حفـاری خوزسـتان، شـرکت ملـی حفـاری ایران 
و دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز تفاهمنامـه همـکاری 
ایـن  کردنـد.  امضـاء  پژوهشـی  و  آموزشـی  علمـی، 
تفاهمنامـه بـه امضـای دکتر غالمحسـین خواجـه رئیس 
دانشـگاه شـهید چمران و مهندس سـید عبداله موسـوی 

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران رسـید.
نرم افزار پیش بینی، تشخیص و کنترل فوران چاه های 

نفت و گاز رونمایی شد
همچنیـن همزمان بـا دومیـن روز کاری یازدهمین 
تجهیـزات  سـاخت  مشـترک  نمایشـگاه  هفدهمیـن  و 
صنعـت نفـت و حفاری خوزسـتان نرم افـزار  پیش بینی، 
 WELL( تشـخیص و کنترل فـوران چاه های نفـت و گاز
CONTROL SOFTWARE(  بـا حضـور مدیرعامـل 
آییـن   در  رونمایـی شـد.  ایـران  ملـی حفـاری  شـرکت 
رونمایـی از ایـن نـرم افـزار که شـماری از مدیران ارشـد 
شـرکت و اسـاتید و دانشـجویان دانشـکده نفـت اهـواز 
حضـور داشـتند، مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی گفـت: 
هـم افزایـی و همـکاری میـان ایـن مجموعـه بـا مراکز 
علمی و پژوهشـی کشـور دسـتاوردهای ارزشـمندی برای 

صنعـت حفاری داشـته اسـت. 
رونمایی از یکی از ابزارهای اساسی کاربردی در عملیات 

حفاری افقی و جهت دار ساخت داخل
همچنیـن پالسـر مثبت بـه عنوان یکـی از ابزارهای 
اساسـی کاربـردی در عملیـات حفاری افقـی و جهت دار 
چاه هـای نفـت و گاز رونمایـی شـد. ایـن تجهیـز تکمیل 
کننـده تکنولـوژی محاسـبه حیـن حفـاری )MWD( و 
نمـودار گیـری در هنـگام حفـاری )LWD( اسـت.مدیر 
پژوهـش، فنـاوری و مهندسـی سـاخت شـرکت در ایـن 
بـاره گفـت: ایـن ابـزار نقـش اصلـی در عملیـات حفاری 
افقـی و جهـت دار و کسـب اطالعـات از چـاه در زمـان 
پالسـر  افـزود:  عرشـیان  می دهد.مهـدی  ارایـه  حفـاری 
وظیفـه  مکانیکـی  مثبـت  پالس هـای  ایجـاد  بـا  مثبـت 
انتقـال اطالعـات از مسـیر سـیال حفـاری به سـطح چاه 
بـرای بهره بـرداری کارشناسـان حفـاری را بر عهـده دارد 
و بـه کمـک ایـن فنـاوری در فرآیند جهت یابـی حفاری، 
مسـیر و مـکان لحظـه ای متـه حفـاری در عمـق زمیـن 
محاسـبه شـده و اطالعـات جهـت تعییـن مسـیر حفاری 

بـه سـطح منتقـل می شـود.
رونمایی از کتاب کارنامه پژوهشی شرکت ملی حفاری 

ایران
مدیریـت پژوهـش،  فنـاوری و مهندسـی سـاخت 
شـرکت ملـی حفـاری ایـران در آسـتانه هفتـه پژوهش و 
فناوری کتاب کارنامه پژوهشـی شـرکت را در نمایشـگاه 
صنعـت نفت و حفاری خوزسـتان در اهـواز رونمایی کرد. 
رئیـس پژوهـش و فناری شـرکت در این بـاره گفت: این 
کتـاب خالصـه فعالیت هـای پژوهشـی شـرکت از سـال 
۱۳۸۲ تـا ۱۳۹۸ اسـت که مشـتمل بر پنـج فصل و بیش 

از ۴۰۰ صفحـه می باشـد.
از  بخشـی  راوی  فـداکاری«  »سـیل  کتـاب 
راسـتای  در  حفـاری  ملـی  شـرکت  تالش هـای 

اجتماعـی مسـئولیت های 
رئیـس روابـط عمومی شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
بـا اشـاره بـه رونمایـی از کتـاب »سـیل فـداکاری« در 
نفـت و حفـاری  نمایشـگاه سـاخت تجهیـزات صنعـت 
بخشـی  راوی  کتـاب  ایـن  اهـواز گفـت:  در  خوزسـتان 
انجـام  راسـتای  در  شـرکت  ایـن  تالش هـای  از 
مسـئولیت های اجتماعـی اسـت. مهدی معینی فـر افزود: 
ملـی حفـاری یکـی از شـرکت های زیـر مجموعه هـای 
شـرکت ملـی نفـت ایـران اسـت کـه رئـوس برنامه های 
طریـق  از  نفـت  وزارت  سیاسـت های  چارچـوب  در  آن 
کـرد:  اظهـار  می شـود. وی  اجـرا  و  ابـالغ  آن شـرکت 
در  همـواره  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  و  نفـت  وزارت 
دسـتورالعمل های خـود، موضـوع ارایـه خدمـات در قالب 
مسـئولیت های اجتماعـی را از سـوی شـرکت های تابـع 
مـورد تاکیـد قرار می دهند  و شـرکت ملی حفـاری از این 
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امر مسـتثنی نیسـت.معینی فر به پیشـگامی این شـرکت 
در اجـرای مسـئولیت های اجتماعی اشـاره کـرد و گفت: 
بـا توجـه بـه گسـتردگی موقعیـت عملیاتـی و اسـتقرار 
دسـتگاه های حفـاری شـرکت در اسـتان های مختلـف،  
بـه نحـو مقتضـی  حسـب وظیفـه بخش هـای ذیربـط 
نسـبت بـه ارایـه خدمـات رفـاه عمومی )عـام المنفعـه( 
می نماینـد. اقـدام   پیرامونـی  مسـکونی  مناطـق  بـه 
رئیـس روابـط عمومی شـرکت ملـی حفـاری ایـران این 
خدمـات را مشـتمل بـر  ترمیم راه های روسـتایی، مرمت 
از  اسـتفاده  بهداشـتی و درمانـی،  مـدارس و فضاهـای 
آمبوالنس هـا در مواقـع اضطراری، تامین آب آشـامیدنی 
روسـتاهای همجـوار دسـتگاه ها و اردوگاه هـای حفـاری 
بـا  حفـاری  ملـی  مشـارکت  افـزود:  برشـمرد.وی  و...  
سـتاد بحـران اسـتان خوزسـتان و دسـتگاه های اجرایـی 
و امدادی اسـتان در پیشـگیری و کاهش تبعات سـیالب 
اواخـر سـال گذشـته و اوایـل امسـال در نـوع خـود کـم 
نظیـر و قابـل توجـه بود بـه نحوی کـه از نـگاه متولیان 
امـر و سـاکنان مناطـق شـهری و روسـتایی در معـرض 
سـیالب دور نماند.معینـی فـر اظهـار کـرد: کتاب سـیل 
فـداکاری مجموعـه اقدامات شـرکت ملی حفـاری ایران 
را در احـداث، تقویـت و اسـتحکام بخشـی سـیل بندهـا 
و کمـک رسـانی بـه مـردم اسـتان خوزسـتان ثبـت و 
بـه تصویـر می کشـد.رئیس روابـط عمومی شـرکت ملـی 
حفـاری ایـران گفـت: مدیرعامـل و مدیـران ارشـد ایـن 
شـرکت بـا توجـه به اهـداف و راهبردهای ترسـیم شـده 
روی ایـن نکتـه تاکید دارنـد که ملی حفاری می بایسـت 
در زمینـه مسـئولیت های اجتماعـی نقـش خـود را بـه 
عنوان شـرکت پیشـرو ایفـا کنـد. وی با بیـان اینکه این 
کتـاب از سـوی روابـط عمومی شـرکت تدویـن و انتشـار 
یافتـه اسـت، افـزود: در کتـاب پیش گفته خدمات شـبانه 
مناطـق  در  حفـاری  ملـی  کارکنـان سـختکوش  روزی 
مسـکونی کالن شـهر اهـواز و شهرسـتان کارون واقـع 
در کرانـه رودخانه هـای کارون، دز و کرخـه و مناطـق 
روسـتایی همچـون رفیـع، بامدژ، عیـن دو و روسـتاهای 
تابـع و هورالعظیـم بـه صـورت تصویر نـگاه بینـده را به 
خـود جلـب و عمـق و وسـعت تـالش و ارایـه خدمـات 

جهادگونـه کارکنـان ایـن شـرکت را نشـان می دهـد.
سومین روز نمایشگاه 

امضای تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی بین شرکت 
ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی خوزستان

و  یازدهمیـن  کاری  روز  سـومین  بـا  همزمـان 
تجهیـزات  سـاخت  مشـترک  نمایشـگاه  هفدهمیـن 
اهـواز شـرکت  در  و حفـاری خوزسـتان  نفـت  صنعـت 
خوزسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  و   ایـران  حفـاری  ملـی 
تفاهمنامـه  همـکاری علمـی و پژوهشـی امضـاء کردند. 
غرفـه  در  آذرمـاه(   ۲۴( یکشـنبه  روز  تفاهمنامـه  ایـن 
اختصاصـی ملـی حفاری در نمایشـگاه بـه امضای رئیس 
جهاد دانشـگاهی خوزسـتان و مدیرعامـل و رئیس هیئت 
مدیـره شـرکت ملـی حفـاری رسـید.در آییـن امضـای 
ایـن تفاهمنامـه مهندس سـید عبداله موسـوی دسـتاورد 
تعامـل و همـکاری میـان شـرکت ملـی حفاری ایـران با 
دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و پژوهشـی و شـرکت های 
دانـش بنیـان را موفقیـت در تامیـن بخش هـای قابـل 
توجهـی از نیازهـای صنعـت نفـت و حفاری عنـوان و بر 

توسـعه ایـن تعامـالت تاکیـد کـرد.
با اختصاص دو دستگاه حفاری دیگر اجرای پروژه حفاری 

۶+۸ چاه اکتشافی شتاب می گیرد
مدیـر برنامـه ریـزی تلفیقـی شـرکت ملـی حفاری 
ایـران گفـت: بـا اختصـاص دو دسـتگاه حفـاری دیگـر 
بـه پـروژه حفـاری ۶+۸ چـاه اکتشـافی و افزایش شـمار 
ایـن پـروژه شـتاب  دسـتگاه ها بـه ۶ دکل، در اجـرای 
بخشـی خواهـد شـد. بابـک زنگنـه افـزود: بـرای اجرای 
پـروژه پیـش گفته پیش از این ۴ دسـتگاه حفاری شـامل 
۳۲، ۳۳،  ۷۴ و ۸۹ در موقعیت های تعیین شـده از سـوی 
مدیریت اکتشـاف شـرکت ملی نفت ایران اسـتقرار یافته 
بـود.وی اظهـار کـرد: بـا هماهنگـی و توافـق میـان این 
شـرکت و مدیریـت اکتشـاف بـا هدف شـتاب بخشـیدن 
و   ۳۱ حفـاری  دسـتگاه های  پـرروژه  اتمـام  و  اجـرا  در 
۴۰ فتـح نـاوگان شـرکت نیـز برای پیوسـتن بـه ۴ دکل 
پیشـین کاندیـد و مراحـل انتقـال آنهـا بـه مناطـق مورد 

نظـر کارفرمـا در دسـت اقدام اسـت.
دو تن از نوآوران شرکت ملی حفاری ایران تقدیر شدند

یازدهمیـن  برپایـی  از  روز  سـومین  در  همچنیـن 
تجهیـزات  سـاخت  مشـترک  نمایشـگاه  هفدهمیـن  و 
تـن  دو  اهـواز  در  خوزسـتان  حفـاری  و  نفـت  صنعـت 
از نـوآوران شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـا اهـداء لـوح 
مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد. در آییـن کـه با حضـور مدیر 
از  شـماری  و  سـاخت  مهندسـی  و  فنـاوری  پژوهـش، 
روسـای و مسـئوالن ایـن مدیریـت برگـزار شـد، عباس 
اورکـی کارشـناس ابـزار دقیـق مدیریـت خدمـات فنـی 
شـرکت بـه لحـاظ ارایـه طـرح  بازیابـی سنسـور وزن 
کاربـرد  سـیمانکاری  عملیـات  در  کـه   )Coriolis( نمـا 
دارد، تقدیـر شـد. همچنیـن اصغـر صـادق آبـادی رئیس 
مهندسـی کاال و ماشـین آالت مکانیـک مدیریـت امـور 
مهندسـی به خاطر طراحی فرموالسـیون و سـاخت دوپ 
)کمپونـد( حفـاری مخصـوص شـرایط سـخت حفـاری 

روانـکار  فرموالسـیون  طراحـی   و  ایـران  میادیـن 
کابل هـای حفـاری بـا قابلیـت حفاظـت کاتـدی مـورد 

تقدیـر گرفـت.
نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری ارتباط 

مستقیم میان صنعت و صنعتگران 
همچنیـن معـاون مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری 
ایـران در امور فنی و مهندسـی گفت: نمایشـگاه سـاخت 
تجهیـزات صنعت نفـت و حفـاری ارتباط مسـتقیم میان 
صنعـت و صنعتگران و سـازندگی داخلی اسـت. مهندس 
مهـران مکونـدی افـزود: ایـن رویـداد مهـم اقتصـادی 
مجموعـه  زیـر  شـرکت های  مغتنمی بـرای  فرصـت 
صنعـت نفـت و سـازندگان و تامیـن کننـدگان قطعات و 
تجهیـزات اسـت تـا از نزدیـک در زمینه هـای همـکاری 
رایزنـی و تبـادل نظر نماینـد. مکوندی با اشـاره به اینکه 
شـرکت ملـی حفـاری ایران عـالوه بـر حضور فعـال در 
نمایشـگاه های تخصصـی خاصـه در موضـوع سـاخت، 
گفـت: ایـن شـرکت از طریـق امکانـات ارتباطـی نیـز 
بـه طـور مسـتقیم بـا شـرکت و مجموعه هـای فعـال در 

عرصـه سـاخت قطعـات و تجهیـزات در رابطه می باشـد. 
وی اظهـار کرد: سـامانه های  اطالعاتي در سـازمان هاي 
کارآمـد نقشـي فراتـر از تسـهیل ارتباطات و اتوماسـیون 
اداري برعهده دارند و این سیسـتم ها در شـرایط مناسـب 
توانسـته انـد بـازوي سـازمان بـراي تحقـق راهبردهـا و 
اهداف سـازمانی باشـند. مکونـدی یکی از شـاخصه های 
 مهـم بلـوغ سـازمانی را تغییـر نگـرش بکارگیـری ابـزار 
 IT(t tools( بـه سیسـتم IT محور دانسـت و گفت:  این 
سـامانه  بـا ارایـه ایده هـای نـو  سـازمان  را در مسـیر 
توسـعه جهـت داده  و آمادگـي الزم بـراي برنامـه ریزي 
راهبـردي و انتقـال اطالعـات یکپارچـه را رقـم می زنـد.

تحـول  عالـی  کمیتـه  رئیـس  و  عامـل  مدیـر  معـاون 
سـامانه های اطالعـات مدیریـت شـرکت ملـی حفـاری 
ایـران  با اشـاره به اهـداف این کمیتـه در ارتقاء فرهنگ 
سـازمانی، امنیـت اطالعـات، بـروز رسـانی سـامانه های 
موجـود و بلـوغ سـازمانی در حـوزه فنـاوری اطالعـات، 
سـامانه های  افـزون  روز  گسـترش  و  اهمیـت  افـزود: 
اطالعـات مدیریـت و نیـاز بـه یکپارچه سـازی و همگام 
سـازی ایـن حوزه بـا فناوری هـای روز از دالئل تشـکیل 
ایـن کمیتـه تخصصی اسـت.وی اظهار کـرد: این کمیته 
در نظـر دارد سـامانه جامعـه مدیریـت را بـه عنـوان یک 
داشـبورد اطالعاتـی جهـت انتقـال اطالعـات لحظه ای 
از فعالیت هـای سـتادی، فنـی و عملیاتـی بـه مدیریـت 
ارشـد سـازمان طراحـی نمایـد کـه باعث ترقـی فرهنگ 
سـازمانی در راسـتای بکارگیـری سیسـتم های مکانیـزه 

می گـردد.
چهارمین روز نمایشگاه 

نشست هم اندیشی شرکت های ملی حفاری و مناطق 
نفتخیز جنوب

همزمـان با چهارمین و آخرین روز برگزاری نمایشـگاه 
سـاخت تجهیزات صنعـت نفت و حفاری خوزسـتان در اهواز 
نشسـت هم اندیشـی شـرکت ملی حفـاری ایران و شـرکت 

ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب برگـزار شـد. در ایـن نشسـت 
مهـدی عبدالهی، معاون مدیر پژوهش، فناوری و  مهندسـی 
سـاخت ملی حفاری و خالد واحدی رئیس مهندسـی سـاخت 
کاال شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنوب حضور داشـتند.در 
ایـن جلسـه کـه در غرفـه اختصاصـی شـرکت ملـی حفاری 
ایـران برگـزار شـد در خصـوص راهکارهای حمایت و بسـط  
ایجـاد  و  داخلـی  سـازندگان  از  شـرکت  دو  همکاری هـای 
وحـدت رویـه در برخـورد بـا موضوعـات مرتبـط بـا سـاخت 

بحـث و تبـادل نظـر به عمـل آمد.
پژوهشگران برتر حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 

)وزارت نفت – جنوب( تقدیر شدند
همزمـان بـا ۲۵ آذرمـاه روز پژوهـش و فنـاوری، 
پژوهشـگران برتر حوزه مقاومت بسـیج شـهید تندگویان 
)وزارت نفـت - جنـوب( در مراسـمی مورد تقدیـر قـرار 
گرفتنـد. ایـن مراسـم کـه در غرفـه شـرکت ملـی نفـت 
ایـران در یازدهمیـن و هفدهمیـن نمایشـگاه مشـترک 
سـاخت تجهیـزات صنعـت نفـت و حفاری خوزسـتان در 
اهـواز برگزار شـد، عبـاس ممبینـی فرمانده حوزه بسـیج 
شـهید تندگویان در جنوب و شـاهین کـرد مدیر پژوهش 
و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب حضور 
داشـتند.در ایـن مراسـم از محمـد احمـد زاده، حجت اهلل 
فارسـانی، حبیـب اهلل حیـدری، عباس اورکـی، امید علی 
ممبینـی و خانم سمسـاری با اهـدا لوح، تقدیر شـدند که 
سـه نفـر آنـان از کارکنـان شـرکت ملـی حفـاری ایران 

می باشـند.
مراسم اختتامیه

یازدهمیـن نمایشـگاه تخصصـی سـاخت تجهیزات 
صنعـت نفـت و هفدهمیـن نمایشـگاه تخصصی سـاخت 
تجهیـزات صنعـت حفـاری خوزسـتان در اهـواز بـه کار 
روز  نمایشـگاه  ایـن  اختتامیـه  آییـن  داد.  پایـان  خـود 
دوشـنبه )۲۵ آذرمـاه( بـا حضـور مدیـرکل امـور حقوقی 
وزارت نفـت، مدیر نظـارت بر طرح  های عمرانی شـرکت 
ملـی نفـت ایـران، مدیرعامـل و مدیـران ارشـد شـرکت 
ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب، مدیـران ارشـد شـرکت 
ملـی حفـاری ایـران و تعـدادی از سـازندگان و حاضران 
در نمایشـگاه برگـزار شـد.مدیرکل امـور حقوقـی وزارت 
نفـت در ایـن مراسـم با بیـان اینکـه برگزاری نمایشـگاه 
امـر مهمـی در مبحـث  تجـارت و اقتصـاد اسـت، گفـت: 
برگـزاری نمایشـگاه ها یکـی از اصـول قانـون تجـارت 
اثـر گـذار  و در معرفـی توانمندی هـای زنجیـره تولیـد 
است.سـید محمـد طباطبائـی نـژاد همسـان سـازی مفاد 
قراردادهـای سـاخت را یکـی از دغدغه  هـای سـازندگان 
عنـوان کـرد و افـزود: بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا یـک 
مـدل قـراردادی بـه روز ارایه تـا خرید کاالی سـازندگان 
را تضمیـن و ارتقـای کیفیـت و اسـتمرار تولیـد را بـه  
نمایشـگاه های  باشـد.مدیرعامل شـرکت  دنبـال داشـته 
گزارشـی  مراسـم  ایـن  در  نیـز  خوزسـتان  بین المللـی 
از رونـد برپایـی ایـن نمایشـگاه ارایـه داد.رحیـم جلیلـی 
گفـت: در ایـن نمایشـگاه ۲۶۰ شـرکت حضـور داشـتند 
و در مـدت چهـار روز برپایـی آن ۲۱ کاالی اساسـی و 
تجهیـز مهـم صنعـت نفـت و حفـاری رونمایـی شـد.در 
پایـان این مراسـم از تعدادی از سـازندگان و غرفه داران 
بـه نمایندگی از شـرکت  کنندگان در نمایشـگاه با اهدای 

لـوح یادبـود تقدیـر بـه عمـل آمد.

۲۶0 شرکت فعال در عرصه ساخت 

قطعات و تجهیزات صنعت  نفت و 

حفاری از استان های خوزستان، 

تهران، فارس، اصفهان، خراسان 

رضوی، مرکزی، آذربایجان 

شرقی، چهارمحال و بختیاری و 

کرمانشاه در این رویداد اقتصادی 

مشارکت داشتند
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Newsیادداشت

$400m Catalyst Market in Iran
The CEO of the National Pet-
rochemical Company (NPC) 
said that Iranian refineries and 
petrochemical plants consumed 
400 million dollars’ worth of 
catalysts annually.
Behzad Mohammadi told a 
meeting with producers of pet-
rochemical catalysts on Mon-
day the petrochemical industry 
was more complex than the 
oil and gas industries, adding: 
“According to global statis-
tics, the growth of petroleum 
products consumption in the 
world by 2030 would be 1.3% 
annually, while this figure in 
the petrochemical industry will 
be 3.5%; hence, we will see 
a three-fold expansion of this 
industry compared to the oil 
and refinery industries in the 
coming years.”With reference 
to production of 90 types of 
polymer, chemical and hy-
drocarbon products in Iranian 
petrochemical industries, he 
added: “Currently, 20 types of 
polymers in 320 grades are be-
ing offered in the stock market 
by different companies.”
Localization of 9 Catalyst 
Groups by 2021
Noting the existence of a $33.5 

billion catalyst market in the 
world, he said 54% of the 
catalysts in the global market 
are petrochemical and refining 
ones with a value of $18 bil-
lion; Iran’s share in this market 
is 400 million dollars which is 
2.2% of the global market.Ac-
cording to Mohammadi, who 
is also the deputy petroleum 
minister for petrochemical af-
fairs, production and localiza-
tion of catalysts in the country 
could prevent importing them 

adding to the country’s rev-
enues as well as the resilience 
of the industry.Currently, 18 
companies are operating in the 
field of catalyst production in 
Iran, he said, adding: “From 40 
catalyst groups in the petro-
chemical industry, 16 groups 
have been commercialized and 
localized in the country and 
9 other catalyst groups will 
be produced locally by 2021 
with the support of Iranian 
producers.”There are currently 

54 production complexes 
with a capacity of 66 million 
tons per year in Iran. Once 27 
petrochemical projects come 
on stream by 2021, the number 
of active petrochemical plants 
in Iran will reach 83 with 100 
mt/y of production capacity, 
the NPC CEO added.He also 
predicted that based on the 
plans envisaged by NPC, Iran’s 
petrochemical production 
capacity will reach 133 mt/y 
by 2025.

Petropars to Develop 
Farzad B Gas Field

Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said the Iranian oil company 
Patropars was awarded the engineering, 
exploration and basic design sections of 
Farzad B Gas Field Development Project.
Speaking on Saturday, Mr. Zangeneh said 
that the company had signed a contract for 
developing the offshore project with the 
National Iranian Oil Company (NIOC); 
a contract which has been signed off by 
the board of directors of NIOC.He further 
said an investment of $75 million was 
to be made in the project by tapping the 
domestic resources of NIOC in the first 
phase. The remaining capital for financ-
ing the project is expected to be procured 
under buyback or IPC contracts.The of-
ficial further added that developing Phase 
11 of the South Pars gas field was also 
fully awarded to Petropars.Elsewhere, he 
also said Iran was always pursuing its oil 
cash in other countries including South 
Korea.Asked whether Japan could be ex-
empted from US sanctions on oil imports 
from Iran after Iranian President Hassan 
Rouhani visited the country, he said such 
issues were political.

Gas Emissions Nearly 
Eradicated at KOGPC

The CEO of Karoon Oil & Gas Produc-
tion Co. (KOGPC) said his company had 
invested over a billion dollars to prevent 
gas emissions in its operations which was 
currently 95% complete.
Speaking to reporters on the sidelines of 
the of the 11th Khuzestan Oil Industry 
Equipment Exhibition and the 17th Drill-
ing Equipment Manufacturing Exhibition 
on Friday, Gholamreza Mofidi underlined 
the used of Mobile Oil Treater (MOT) in 
oil companies, adding manufacturing of 
MOTs in the country had developed and 
burning oil in the company had long been 
brought to zero.He said KOGPC injected 
80,000 b/d of wastewater to the fields it 
operated, adding the cumulative sum of 
the injected wastewater by the company 
stood at 20 million barrels in the current 
calendar year, which began on March 
21.The 11th Khuzestan Oil Industry 
Equipment Exhibition and the 17th Drill-
ing Equipment Manufacturing Exhibi-
tion is being held with 260 exhibitors at 
the international fairgrounds of Ahwaz, 
southwestern Iran. The event will run until 
December 16, 2019.

Overhaul of gas turbines 
machine in AOGPC

Aghajari Oil and Gas Production Compa-
ny (AOGPC) has successfully overhauled 
21 gas turbines in its repair shop.
According to the National Iranian South 
Oil Company (NISOC), Morad Kamali, 
director of industrial equipment and 
process machinery repairs department of 
AOGPC, said there are many opportuni-
ties for local builders and suppliers to 
operate in the NISOC operations includ-
ing in repairing the items and machinery.
He said interacting with domestic builders 
was on the agenda of NISOC, adding that 
offering the technical savvy of items and 
part to the contractors was also consid-
ered by NISOC and the company would 
welcome any measure to support local 
industrialists.

NIOC Inks Research Deal with Local Universities

CBI to Finance Siraf Refining Project

The National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) has signed two 
contracts with Sahand and Tabriz 
universities of technology on 
geological studies of west and 
northwestern Iran.
The exploration management 
of NIOC signed the deals on 
Thursday in the northwestern 
city of Tabriz.The deals concern 
the study of the Cenozoic Geol-
ogy and Tectonics Study in the 
Northwest of Central Iran Basin 
and the Geomicrobial Anomaly 
Survey of Oil and Gas Deposits 
in Sarab Plain.The first deal is 
focused on Neogene basins and 
the study area in this project is 
the western and northwestern 
parts of Central Iran basin cover-

ing all areas of East Azarbaijan 
and West Azarbaijan provinces 
as well as areas in Zanjan and 
Ardabil provinces.The purpose 
of this exploration project, 
which will be carried out by 
Sahand University of Technol-
ogy in a period of 12 months, 

is to identify and explain the 
effective faults in the formation 
of Neogene sub-basins of west 
central Iran and their effect on 
the geometry of the basin and 
the development and formation 
of different sedimentary facies 
using available field data.The 

results of this project will be 
useful in identifying and under-
standing the major fault affecting 
the formation of major basins 
and important Neogene basins in 
the Azarbaijan region, and their 
evolution will be useful in iden-
tifying potential hydrocarbon po-
tentials in the  region.The second 
deal is being implemented in the 
northwest of Central Iran basin, 
which includes country divisions 
in areas east of East Azarbaijan 
Province. The project will also 
be implemented by the Univer-
sity of Tabriz within 12 months. 
The main purpose of surface 
geochemical studies in this area 
is to reduce the risk of explora-
tion of hydrocarbon resources.

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zan-
geneh said that the central bank of Iran (CBI) 
was to bankroll Siraf refining project by 
investing Rls. 200,000 billion in the plan.
Speaking to reporters on the sidelines of the 
first innovative event of the Iranian Ministry 
of Petroleum on Monday morning, Zan-
geneh said the project was under way and the 
central bank had agreed to fund it.He further 
described compressed natural gas (CNG) 
as the national fuel for Iran, adding the fuel 
needed to be supported as such, even though 
energy intensity of the country would not 
be improved by replacing petrol with CNG; 
however, this could be a major economic 
success for the country.The official further 

said that the issues concerning pollution of 
the fuels producers domestically needed to be 
addressed in the automotive industry.
The US Sanctions
Elsewhere, Mr. Zangeneh said: “I have no 
doubt that one of the reasons for the US to 

impose sanctions on Iran and Venezuela is to 
make room for its shale oil output at prices 
that justify investment in the sector.”He said 
the US had managed to increase its output 
by 1.5 mbd in 2018 and 2019 at oil prices 
above 60 dollars per barrels and could easily 
manipulate the market by pushing Iran and 
Venezuela out of the market. “Therefore, 
this is not merely a political matter, but an 
economic one, too, which was presented as a 
political issue and they enforced it by bully-
ing power.”He said: “We know how to regain 
our market share. Wee and our colleagues 
know how to overcome the bullying conduct 
of certain producers. We must pass behind the 
sanctions era.”
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بهداشت و 
درمان

اخبار

خدمات بهداشتی و درمانی در استان یزد زیر ذره بین 
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 

جلسه مشترک مدیران شــرکتهای نفت و گاز استان یزد با حضور 
رئیس بهداشــت و درمان صنعــت نفت اصفهان و رؤســای خدمات 
پشتیبانی،  ستاد طب صنعتی و بهداشــت و امورقرارداد های درمانی آن 
منطقه جهت بررسی مشــکالت کارکنان در سالن کنفرانس شرکت گاز 

استان یزد برگزار شد.  
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشت و درمان صنعت نفت،  
مهندس میدانشــاهی مدیر عامل شرکت گاز اســتان یزد ضمن خیر 
مقدم به بیان مشــکالت پرداخت و اعالم امادگی کرد که با توجه به 
وضعیت نامناســب فیزیکی  ساختمان فعلی بهداشت ودرمان یزد،  در 
قبال تجهیز و اختصاص نیروی انسانی از طرف بهداشت ودرمان، یک 
ساختمان جدید برای این امر اختصاص دهد.مدیر عامل گاز استان یزد 
از تفاوت ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی یزد و سایر مناطق سازمان 
ابراز ناراحتی کرد و در پایان خواستار حضور پزشک،  کارشناس تغذیه 
و روانشــناس در مرکز درمانی یزد شد. مهندس انتظاری مدیر پخش 
فرآورده های نفتی یزد از اعزام گروه پزشکی برای معاینات غربالگری 
جوانان ۸-۱۸ ســال تقدیر و تشکر کرد و همچنین از  خدمات درمانی 
ارائه شــده در مراکز طرف قرارداد اظهار رضایت کرد.رئیس بهداشت 
ودرمان صنعت نفت  اصفهان درباره مشکالت مطرح شده گفت: تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا مشــکالتی که در اختیار منطقه اصفهان 
می باشــد را مرتفع نمائیم. وی در ارتباط با افزایش تعداد مراکز طرف 
قــرارداد گفت:  با توجه به اینکه با  بیمارســتان و مرکز جراحی مورد 
اشــاره  قباًل قرارداد داشــته  و لغو قرارداد از طــرف آنها بوده هر چه 
سریعتر وارد مذاکره و  نسبت به عقد قرار داد مجدد اقدام خواهیم کرد. 
دکتر امامی در پاســخ به درخواست کارشناس تغذیه و روانشناس 
بیان داشــت:   از نظر مقررات پرداخت هزینه مشــاوره تغذیه ممنوع 
بوده و هزینه مشــاوره روانشناس نیز بر اساس ضوابط خاص می باشد،  
وی پیشــنهاد کرد  از مدل مرکز مشــاوره طرف قرارداد اصفهان که 
با پرداخت سرانه توسط شــرکتها و با مدیریت بهداشت ودرمان اداره 
می گردد،  اســتفاده کنند.ایشــان افزود:  در برگزاری جلسات آموزشی 
برای آشــنایی و افزایش ســطح اکاهی  و رفع نیــاز کارکنان یزد نیز 
آمادگی همکاری با ادارات آموزش  شرکتهای مستقر در یزد می باشیم. 
این مقام مســئول ادامــه داد: به دنبال اعزام گروه پزشــکی و  انجام 
موفقیــت آمیز  طرح جوانه ها  در شــرکت پخــش فرآورده های نفتی 
یزد، در صدد هســتیم برای ارتقاء سطح سالمت کارکنان برنامه های 
غربالگری از جمله  طرح جوانه ها،   طرح ســالمت دهان و دندان و..  

را ادامه دهیم.
امور دارویی سازمان بهداشت و درمان صنعت 

نفت، »پیشرو در اصالحات« 
کارشناســان امور دارویی ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،  طی  ��

بازدیدهــای دوره ای در مناطق 14 گانه، روند رو به روشــدی در اصالحات 
شیوه انبارداری دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را در پیش گرفته اند. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت بوشــهر؛ دکتر وحید مالکی رییس این مرکز در جلسه جمع بندی 
که با حضور دکتر محمودی رئیس امور دارویی ســازمان،  دکتر جنابی 
و دکتر ثقفی کارشناســان امور دارویی ســازمان و جمعی از مسئولین 
بهداشــت و درمان بوشهر تشکیل شــد گفت:با توجه به نزدیکی ایام 
پایانی سال  فرصت چندانی برای رفع اشکاالت در حوزه دارو و انباری 
نیست و این بازرسی برای ما خیلی ارزشمند بشمار می رود تا بر مبنای 
خروجی این کار، تصمیمات اثر بخش گرفته شود. وی افزود: در مسئله 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشــکی، هزینه ها و تاریخ انقضاها بسیار با 
ارزش اســت و دیدگاه ارزیاب ها با اشــخاص رابطه ای ندارد، ارزیاب 
فرایند را می بیند و اگر فرایند و خروجی درســت نباشــد،موجب ایجاد 
مشــکل می شــود.دکتر محمودی رئیس امور دارویی سازمان در این 
جلســه بیان کرد:  دارو بخش بزرگی از هزینه های ســازمان را شامل 
می شود، باید در انبارهای دارو و تجهیزات مصرفی و نحوه تبادل کاال 
به گونه ای عمل کنیم که بیشــترین سوددهی و کمترین هدر رفت را 
داشــته باشیم. رئیس امور دارویی ســازمان با اشاره به  فعالیت شفاف 
انبارهای دارویی ادامه داد:  نباید دارو یا تجهیزات تاریخ مصرف گذشته 
داشته باشــیم.وی افزود: نظارتهای درون منطقه ای یا درون سازمانی 
باید بــا ایجاد جهت و هدایت فرآیندها،منابع و ســاختار ها را حفاظت 
کنند.در ادامه کارشناس امور دارویی سازمان؛   کمیسیون های دارویی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در پی اجرای اصولی 
اصالحات و رعایت دستورالعملها جزو بهترین مناطق کشور عنوان کرد 
و گفت:  داروخانه ها بســیار بهتر از ســال گذشته عمل کرده و نظارت 

داروساز بر نسخ سرپایی بسیار بهتر شده است.
دکتر جنابی اضافه کردند:هرجا داروساز درگیر کار شده است،نتایج 

بسیار بهتری بدست آمده است.
از نکات دیگری که در جلســه مورد بحــث قرار گرفت این بود 
که در سیســتم مکانیزه انبار کاال نیز امکان ثبت، مشــاهده و گزارش 
گیری لحظه ای از تاریخ انقضاء دارو و تجهیزات مصرفی فراهم شــود 
و تعریف نقطه سفارشــی نیز امکان پذیر شود که در این راستا جعفری 
کارشناس امور دارویی سازمان قول مساعد جهت پیگیری این مسئله 

را به مدیران منطقه دادند.

دغدغه ای از جنس تفاهم 

دکتر سمیع: ضرورت نیاز به خدمات رسانی بخش سوانح و سوختگی 
در بهداشت و درمان صنعت نفت انکارناپذیر است

از آنجــا که اکثر حوادث در صنایع 
نفتی بــه ویژه پاالیشــگاه ها مربوط به 
ســوختگی ها و تروما اســت و اهمیت 
مقوله ســالمت کارکنان و حمایت های 
همه جانبه در حوزه بهداشتی و درمانی، 
و  بهداشت  نخســت ســازمان  اولویت 
درمــان صنعــت نفت می باشــد؛ دکتر 
اله ســمیع به دعوت دانشــگاه  حبیب 
علوم پزشکی اســتان فارس و روسای 
سوانح سوختگی  درمانی  آموزشی  مرکز 
و ترمیمی حضــرت امیرالمومنین)ع(، به 
شــیراز ســفر کرده و با همراهِی رییس 
بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس 
و هرمزگان، درخصوص گســترش چتر 
خدمات رســانی در بهداشــت و درمان 

صنعت نفت به گفتگو نشستند.
عمومی بهداشت  روابط  گزارش  به 
و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان، 
دکتر حبیب اله سمیع در سفر یک روزه 
خود به شــیراز از مرکز آموزشی درمانی 
ترمیمی حضرت  و  ســوختگی  ســوانح 
درمانــی  مرکــز  و  امیرالمومنیــن)ع( 
آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا 
واقع در منطقه صدرای شیراز، به همراه 
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی شیراز 
بازدیــد بعمــل آورد و از نزدیک با روند 
خدمات رسانی این دو مجموعه آشنا شد.
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و 
درمــان صنعت نفت پــس از بازدید در 
نشســتی بــا معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی، روســای مرکز درمانی 
ترمیمی حضرت  و  ســوختگی  ســوانح 
امیرالمومنیــن)ع( و دکتر ایمانیه، عضو 
هیات امنای دانشــگاه علوم پزشــکی 
در  مختصر  توضیــح  شــیراز، ضمــن 
خصوص روند عملکرد سازمان بهداشت 
و درمــان در چرخــه صنعــت نفت، از 
ضرورت خدمات رسانی در حوزه سوانح 

و تروما گفت. 
وی عنوان کرد: بیشــترین حوادث 
در صنایــع شــامل ســوختگی و تروما 
می باشــد و ما همواره تــالش کردیم 
آمادگــی الزم برای پذیــرش و درمان 
ایــن بیماران را فراهم کنیــم،  یکی از 
این اقدامــات ایجاد و بهره بــرداری از 

اورژانس های پیش بیمارستانی است.

دکتر ســمیع افــزود: اســتفاده از 
رسیدگی  اهمیت موضوع  زمان طالیی، 
به آسیب دیدگان ســوختگی حاصل از 
سوانح در صنعت نفت را دوچنان می کند 
و در جهت این مهــم، نیاز به ایجاد زیر 
ساخت ها و فراهم شدن بسترهای الزم 

است.
وی با یادآوری »حادثه واحد تقطیر  
شــرکت پاالیش نفت اصفهان« خاطر 
نشــان کرد: پس از حادثه آتش سوزی 
در تعمیرات اساسی ســال ۱۳۸۷ واحد 
تقطیر شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
که حدود ۳۰  بیمار ســوختگی جزئی و 
کلی در اورژانس پذیرش شــد،  نیاز به 
وجود بخش سوختگی پیش بیمارستانی 
در مرکز ســالمت کار احساس شد که 
بالفاصله پس از مشورت با کارشناسان 
سوانح ســوختگی و مهندسان پزشکی 
درخواســت ایجــاد آن مطرح شــد و 

رسیدگی های الزم بعمل آمد.
مدیرعامــل ســازمان بهداشــت 
و درمــان صنعــت نفت اضافــه کرد:  
پاالیشگاه ها تا حد زیادی تالش دارند از 
وقوع حوادث پیشگیری کنند اما مواجهه 
با حادثه و به دنبال داشــتن مصدوم در 
صنایع نفــت و گاز غیر قابل پیش بینی 
است و بهداشــت و درمان رسیدگی به 

این مهم را در دستور کار دارد.
دکتــر ســمیع گفــت: یکــی از 
مطالبات در تکمیل امر خدمات رســانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت، تامین 
بیمارســتان سوانح و ســوختگی است 
که با پیگیری های بعمل آمده ســاخت 
این مجموعــه درمانی مقرون به صرفه 

و قابل توجیح نیســت اما نیاز ضروری 
صنعت نفت اســت و برای محقق شدن 
تامین این نیــاز، هماهنگی و همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی و بیمارستان 
سوانح و سوختگی را می طلبد تا موجب 
هم افزایی هر چه بیشتر باشد.وی تاکید 
کرد: ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت بر اساس مصوبات اقدام می کند و 
به وقــت ضرورت و نیاز، از طریق خرید 
خدمات مســائل و دغدغه های جمعیت 
زیر پوشش را مرتفع می سازد.مدیرعامل 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
اذعان داشت: رویکرد سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت، پیشگیرانه و سالمت 
محور اســت،  زیرا نگاه جدی به مقوله 
ســالمت و اجرای برنامه های مرتبط با 
آن، نقشی مهم در عدم بروز آسیب ها و 

کاهش هزینه ها ایفا می کند.
بــه گفته دکتــر ســمیع، حضور  
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  
در مناطق عملیاتی و رســیدگی در وقت 
سانحه و اعزام به مراکز درمانی مجهز، 
اولویت اســت، تا از کارکنانی که برای 

رشــد و تعالــی اقتصاد کشــور تالش 
می کنند پشتیبانی کرد.

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر 
محســن تندر، رییس بهداشت و درمان 
صنعــت نفت فارس و هرمــزگان نیز با 
تشــریح مختصری از عملکرد به نحوه 
خدمات رســانی این دو منطقه پرداخت 
و دغدغه ها و مسائل در دست همکاری 
این بهداشــت و درمان و دانشگاه علوم 
پزشــکی شــیراز را مطرح و خواســتار 

پیگیری و رسیدگی مجدانه شد.
همچنین، معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــیراز،  عضــو هیات 
امنــای این دانشــگاه و رییــس مرکز 
آموزشــی درمانی سوانح ســوختگی و 
هم؛  امیرالمومنین)ع(  ترمیمی حضــرت 
هر کــدام در حوزه عملکرد خود به ایراد 
ســخنانی پرداختند و مسائل مورد نظر 
خــود را مطرح نموده و مــورد بحث و 
تبادل نظر قرار دادند.این دیدار با حضور 
دکتر حبیب اله سمیع مدیرعامل سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت،  دکتر 
علی بهزادی رییس بهداشــت و درمان 

صنعت نفت تهران، دکتر مالکی رییس 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر، 
دکتر محمدی نماینده سازمان در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
دکتر محســن تندر رییس بهداشــت و 
درمان صنعــت نفت فارس و هرمزگان،  
دکتر اکبری معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز،  دکتر ایمانیه عضو هیات 
امنای دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و 
دکتر حقوق رییس مرکز آموزشی درمانی 
ترمیمی حضرت  و  ســوختگی  ســوانح 
ایــن  مدیــران  و  امیرالمومنیــن)ع( 
مرکز، در محل ســالن کنفرانس مرکز 
آموزشــی درمانی سوانح ســوختگی و 
ترمیمی حضرت امیرالمومنین)ع( شــیراز 

صورت پذیرفت.
آموزشــی  اســت؛ مرکز  *گفتنی 
و  ســوختگی  ســوانح  درمانــی 
در  امیرالمومنیــن)ع(  ترمیمی حضــرت 
ســال۱۳۹۵ هجری شمسی با زیر بنای 
متر  ۲۴۰۰۰متر مربع و مساحت۶۹۰۰۰ 
مربع فعالیت خود را بعنوان بیمارســتان 
سوانح ســوختگی و ترمیمی آغاز نموده 
است. بیمارســتان به همت بانو نزاکت 
امتیــاز خیــر برگزیده بخش ســالمت 
استان فارس احداث و افتتاح گردید. این 
بیمارستان نوساز پیشرفته ترین و بزرگ 
ترین بیمارســتان ســوختگی در جنوب 
کشــور بوده که منطبق با به روز ترین 
تکنولوژی های بیمارســتان ســازی در 
خوش آب و هوا ترین منطقه شــیراز در 
مجاورت ایستگاه راه آهن و مرکز دیالیز 
ابن ســینا،  با امــکان پذیرش اورژانس 

هوایی واقع شده است. 

معاینات دوره ای مدیران ارشد شرکت نفت و گاز گچساران انجام شد

تشخيص زود هنگام بيماری شغلی با انجام صحيح معاينات دوره ای 
مرکز سالمت کار بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچســاران به منظور انجام 
معاینــات دوره ای میزبــان مدیرعامل،  
برخی از اعضای هئیت مدیره و روسای 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
بود.   مسوول مرکز سالمت کار بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران در گفتگو 
با خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچســاران اظهار 
داشــت:  حوزه طب صنعتــی به عنوان 
بخــش کلیدی از نظام ســالمت کار و 
در کنــار HSE،  بهداشــت حرفه ای و 
روانشناســی محیط کار وظیفه مهمی در 
قبال حفــظ و ارتقاء ســالمت کارکنان 
صنعت نفت به عهــده دارد. دکتر تراب 
احمــدی بیان کرد:  معاینــات دوره ای 
از رایج تریــن معاینات ضروری در طب 
صنعتی می باشد،  که انجام صحیح این 
معاینات منجر به تشــخیص زود هنگام 
بیماری شــغلی شــده و در نتیجه باعث 
پیشــگیری از پیشــرفت بیماری هــای 
شــغلی به مراحل ناتــوان کننده خواهد 
شد. وی با اشــاره به اینکه در معاینات 
دوره ای همانند ســایر معاینات شــغلی 
اصــل )Job-Specific( بایــد رعایت 

شود،  افزود:  رعایت این اصل به معنای 
انجام معاینه هر فرد براســاس مواجهات 
شــغلی و نیازمندی های آن شــغل بوده 
و باعث توجه بیشــتر پزشک معاینه گر 
به عالئــم و نشــانه های  بیماری های 
شــغلی محتمل در هر شــغلی گردیده،  
در نتیجــه قدرت شناســایی زودهنگام 

بیماری شــغلی افزایش یافته و هدف از 
انجــام معاینــات دوره ای تامین خواهد 
شد. دکتر احمدی،  شناسایی و تشخیص 
بیماری های شغلی در مراحل  زودهنگام 
قابل کنترل و قابل درمان و پیشگیری از 
پیشرفت های بیماری به مراحل پیشرفته،  
بررسی تناسب جسمانی،  روحی و روانی 

شاغل با ماهیت شغل و مواجهات شغلی 
وی و غربالگــری بیماری هــای مزمن 
غیرواگیــر همانند دیابــت،  چربی خون 
باال،  فشــار خــون بــاال و...  را اهداف 

معاینات دوره ای عنوان کرد. 
مسوول مرکز سالمت کار بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچســاران تصریح 

کرد:  با در نظر گرفتن اهمیت شناســایی 
و کنتــرل بیماری های مزمــن غیرواگیر 
در کلیه کارکنــان صنعت نفت و نیز نوع 
خطرات ایمنــی و عوامل زیان اور موجود 
در واحدهــای مختلــف عملیاتی صنعت 
نفت معاینات دوره ای در کارکنان صنعت 
نفت به صورت ســاالنه انجام می شــود. 
دکتر احمدی با اشــاره به اینکه معاینات 
دوره ای در دوره مرحله انجام می شــود 
گفت:  مرحله اول شامل انجام آزمایشات 
براســاس فرم معرفی شــاغل )صادره از 
HSE( و مرحلــه دوم شــامل انجام نوار 
قلب،  تســت ریه،  معاینات دندانپزشکی،  
روانشناســی،  شنوایی ســنجی،  بینایی 
سنجی،  معاینات پرستاری صنعتی )اندازه 
گیری  BMI،  فشارخون،  ثبت آزمایشات 
و... ) می باشــد. وی یــادآور شــد:  در ۸ 
ماهه امسال دو هزار ۲۷۵ نفر از کارکنان 
تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و 
گاز گچســاران جهت انجام معاینات دوره 
ای بــه مرکز ســالمت کار مراجعه کرده 
انــد. دکتر احمدی گفــت:  ۳هزار و ۵۰۹ 
نفر از کارکنان شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچســاران تحت پوشش این مرکز 

می باشد. 
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پاالیش و 
پخش

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش در آیین امضای تفاهم نامه تامین مالی توسعه ناوگان گازسوز:

نتیجه مدیریت مصرف سوخت
 صرفه جویی 3۲ میلیون لیتر بنزین خواهد بود

معاون وزیـر نفت در امـور پاالیش 
تفاهم نامـه  امضـای  آییـن  در  پخـش  و 
نـاوگان گازسـوز  تامیـن مالـی توسـعه 
بیـن شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای 
نفتـی و بانـک ملـت گفـت: بـا اجـرای 
طـرح  اجـرای  آن  پیـرو  و  طـرح  ایـن 
مدیریـت مصرف سـوخت در کشـور، در 
مصـرف روزانـه ۳۲ میلیـون لیتـر بنزین 

می شـود. صرفه جویـی 
روز  صبـح  صادق آبـادی  علیرضـا 
یکشـنبه، ۲۴ آذرمـاه در آییـن امضـای 
طـرح  مالـی  تامیـن  »تفاهم نامـه 
توسـعه و تولیـد کارخانـه ای و کارگاهی 
خودروهـای دوگانه سـوز« بیـن شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده های نفتـی و بانک 
همایش هـای  مرکـز  محـل  در  ملـت 
تخصصـی شـرکت ملـی نفـت، اعـالم 
کـرد در مجمـوع حـدود یـک میلیون و 
۵۰۰ هـزار خـودروی عمومـی در کشـور 
روزانـه ۱۸ میلیـون لیتـر بنزیـن مصرف 
می کننـد کـه بـا اجـرای این طـرح و با 
احتسـاب دوگانه سـوز بودن آنهـا برآورد 
بدبینانه تریـن  در  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
از  لیتـر  میلیـون   ۱۰ حداقـل  حالـت، 
مصـرف بنزین کشـور کاسـته می شـود 
و بـا احتسـاب قیمت ۵۰ سـنت به ازای 
روزانـه  مجمـوع  در  بنزیـن،  لیتـر  هـر 
۵ میلیـون دالر و سـاالنه ۱.۸ میلیـارد 
محقـق  کشـور  در  صرفه جویـی  دالر 
از  پـس  اینکـه  بیـان  بـا  می شـود.وی 

اجـرای طـرح مدیریت مصرف سـوخت 
بنزیـن  روزانـه  مصـرف  آبان مـاه،  در 
حـدود ۲۲ میلیـون لیتـر کاهـش یافتـه 
اسـت، افـزود: بـا احتسـاب ۱۰ میلیـون 
لیتـر کاهـش از محـل گازسـوز کـردن 
در  رقـم  ایـن  عمومـی،  خودروهـای 
لیتـر  میلیـون  روزانـه ۳۲  بـه  مجمـوع 

تولیـدات  بـا  یعنـی  می رسـد.  روز  در 
سـه پاالیشـگاه بزرگ تهران، آبـادان و 
اصفهان برابر اسـت که سـرمایه احداث 
آنهـا بسـیار هنگفـت خواهـد بود.معاون 
وزیـر نفـت در امـور پاالیـش و پخـش 
بـا تاکیـد بـر بازگشـت سـرمایه اصل و 
فـرع تسـهیالت موردنیـاز ایـن طرح در 
کوتاه تریـن زمـان ممکن، متنوع سـازی 
پتانسـیل  کشـور،  سـوخت  سـبد 
بیشـتر بـرای صـادرات و حفـظ مسـیر 
خودکفایـی در حـوزه سـوخت در مـدت 
هزینه هـای  کاهـش  طوالنـی،  زمانـی 
حمـل بـار و مسـافر، کمـک بـه بهبـود 
هـوای شـهرها به ویژه کالنشـهرها را از 
دیگـر دسـتاوردهای اجـرای ایـن طرح 
کـرد:  تصریـح  برشـمرد.صادق آبادی 
خودروهـا  ایـن  مصـرف  مقـدار  البتـه 
همچنان یکسـان خواهد بـود و تنها گاز 
طبیعـی فشـرده )سـی ان جی( جایگزین 
بـا  بایـد  البتـه  شـد.  خواهـد  بنزیـن 
همـکاری خودروسـازان در به کارگیـری 
پیشـرفته تر، کل مصـرف  فناوری هـای 
سـوخت در صنعت خودرویـی را کاهش 
دهیـم.وی گفـت: طـرح گازسـوز کردن 
خودروهـای عمومی بـه دنبـال مصوبـه 
شـده  اجرایـی  اقتصـاد  شـورای  اخیـر 
اسـت کـه در قالـب ایـن مصوبـه کـه 
و  نفـت  وزارت  مشـترک  پیشـنهاد  بـا 
سـازمان برنامـه و بودجـه نهایـی شـد، 
خـودروی  هـزار   ۴۶۴ و  میلیـون  یـک 
عمومی شـامل تاکسـی های ون، سدان، 
و  پرمصـرف  و  کم مصـرف  وانت هـای 
مسـافربرهای شـخصی بـه دوگانه سـوز 
شـرکت  می شـوند.مدیرعامل  تبدیـل 
فرآورده هـای  پخـش  و  پاالیـش  ملـی 
نفتـی ایـران گفـت:  در سـال ۹۶ ایـن 
طـرح به صـورت مشـترک بـا سـازمان 
برنامـه و بودجه دنبال شـد،  امـا به دلیل 
و  بنزیـن  بسـیار کـم  قیمـت  اختـالف 
سـی ان جی و عـدم اقبـال عمومی بـرای 
سـرمایه گذاری در آن بـه نتیجه نرسـید، 
سـهمیه بندی  طـرح  اجـرای  بـا  امـا 
سـی ان جی  قیمـت  اختـالف  و  بنزیـن 
بـا بنزیـن، صرفـه  و توجیـه اقتصـادی 
پیـدا کـرد و افـزون بـر آن صرفه جویی 
لحـاظ شـده از محـل گازسـوز کـردن 
ثبت نـام  از  پـس  بالفاصلـه  خودروهـا 
در سـامانه یکپارچـه معاینـه فنـی ایران 
)سـیمفا( قابـل اثبات اسـت.صادق آبادی 
افـزود: بر پایـه مصوبه شـورای اقتصاد، 
تسـهیالت بالعـوض اختصـاص یافتـه 
هـر  ازای  بـه  سـدان  خودروهـای  بـه 
دسـتگاه، ۳۳۰ دالر، بـرای تاکسـی ون 
 ۴۱۰ سـبک  وانـت  بـرای  دالر،   ۵۲۰

دالر   ۴۲۰ سـنگین  وانـت  بـرای  دالر، 
مسـافربر شـخصی ۲۴۵ دالر  بـرای  و 
بـوده و سـقف تعهدهـای دولـت هم در 
بازپرداخـت اصـل و فـرع وام ۶ هـزار 
است.]سـدان  تومـان  میلیـارد   ۵۰۰ و 
خودروهـای  بـه  سـالون  یـا   )Sedan(
اصطـالح  بـه  یـا  معمولـی  سـواری 
صنـدوق دار می گوینـد که دارای سـقف 
ثابـت، صنـدوق عقب مجـزا و دو ردیف 
صندلـی بـوده و می تواند دو یـا چهار در 
داشته باشـد؛ سـدان متداول ترین شکل 
طراحـی بدنه خـودرو اسـت.[وی درباره 
نحـوه اجرایی شـدن ایـن مصوبه گفت: 
شـرکت ملی پخـش فرآورده هـای نفتی 
پـس از امضـای قـرارداد بـا کارگاه های 
خودروسـاز،  کارخانه هـای  و  تبدیـل 
و  شـرکت ها  ایـن  اختیـار  در  را  منابـع 
کارخانه هـا قـرار می دهـد و بـه محـض 
دوگانه سـوز شـدن خودروها در سـیمفا، 
از محـل درآمدهـای حاصـل از صادرات 
بنزیـن، اصـل و فـرع وام را بازپرداخـت 
می کنـد، بنابرایـن مـردم درگیـر فرآیند 
نخواهنـد  و...   گرفتـن  وام  پیچیـده 
ایـن  کـرد:  تاکیـد  شـد.صادق آبادی 
مصوبه شـامل خودروهای عمومی اسـت 
و دارنـدگان ایـن خودروهـا در فرآینـد 
اجـرای آن بـه سـامانه irngv.ir مراجعه 
می کننـد، خودروهـای عمومی بسـته به 
محـل سـکونت فـرد بـه نزدیک تریـن 
کارگاه هـای تبدیـل معرفـی می شـوند؛ 
ظرفیـت ایـن تبدیـل ماهانـه ۲۰۰ هزار 
خـودرو اسـت کـه امیدواریـم بتوانیم در 
بـازه یک سـاله یـا سـه مـاه بیشـتر این 
تبدیـل را انجـام دهیم و مردم و کشـور 

از منافـع آن منتفـع شـوند.
همکاری تنگاتنگ بانک ملت با صنعت 

نفت
محمـد بیگدلـی، مدیرعامل بانک 
ملـت نیـز در ایـن آییـن گفـت: سـابقه 
همـکاری بانـک ملـت بـا وزارت نفـت 
بـه ۱۰، ۱۲ سـال گذشـته بازمی گردد و 
بانـک ملت همـواره تعامـل و همکاری 
دوجانبـه و تنگاتنگـی بـا صنعـت نفـت 
داشـته اسـت. آخریـن مـورد آن سـتاره 
خلیج فـارس بـود که سـبب شـد کشـور 
از لحـاظ بنزیـن خودکفـا شـود.وی بـا 
تاکیـد بر اینکـه ۷۰ درصـد آلودگی هوا 
ناشـی از تردد خودروهای درون شـهری 
اسـت، دوگانه سـوز کـردن خودروهـا را 
راه حـل موثـری بـرای افزایـش کیفیت 
کاهـش  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  هـوا 
از  صـادرات  افزایـش  هـوا،  آلودگـی 
محـل کاهـش مصرف بنزیـن و کاهش 
فوایـد  جملـه  از  مصرف کننـده  هزینـه 

مثبـت امضـای ایـن تفاهم نامـه اسـت.
بیگدلـی تاکیـد کـرد: امـروز بانک ملت 
تکمیـل  بـا  همسـو  مهمـی را  طـرح 
زنجیـره تامین در صنعـت نفت در قالب 
تفاهم نامـه بـا شـرکت پخـش بـه امضا 
می رسـاند کـه در قالـب آن حـدود ۶۵ 
بـرای  ریـال تسـهیالت  میلیـارد  هـزار 
دوگانه سـوز کـردن یک میلیـون و ۵۰۰ 
هـزار خـودرو در کشـور سـرمایه گذاری 
می شـود و عواید اقتصـادی، اجتماعی و 
زیسـت محیطی مهمی بـرای کشـور بـه 

داشـت. خواهد  همـراه 
دوگانه سوز کردن خودروها باید تحت 
نظارت سازمان استاندارد انجام شود

معـاون  پیروزبخـت،  نیـره 
سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـور 
ملـی اسـتاندارد نیـز در آییـن امضـای 
تفاهم نامـه تامیـن مالـی طـرح توسـعه 
کارگاهـی  و  کارخانـه ای  تولیـد  و 
بیـن شـرکت  خودروهـای دوگانه سـوز 
و  ایـران  فرآورده هـای  پخـش  ملـی 
اقدام هـای  از  تشـکر  بـا  ملـت  بانـک 
وزارت نفـت و شـخص وزیـر نفـت در 
حـوزه توجـه بـه اسـتاندارد و ایرانیـزه 
خوشـبختانه  گفـت:  اسـتاندارد  کـردن 
گام هـای  ایـن مسـیر  در  نفـت  وزارت 
موثـری برداشـته اسـت.وی بـا تاکیـد 
اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  اینکـه  بـر 
تاییـد  مجمـع  عضـو   ۹۴ سـال  از 
صالحیـت شـده کـه گواهـی آن در ۷۰ 
کشـور دنیـا قابل قبـول اسـت، افـزود: 
بنزیـن  قیمـت  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
سیاسـت ها  تغییـر  اخیـر،  روزهـای  در 
باشـد  مشـکالت  راهگشـای  می توانـد 
و حرکـت از بسـتر سـوخت بنزیـن بـه 
موثـری  و  مثبـت  تبعـات  سـی ان جی 
نظیـر صرفه جویـی در هزینه هـا را بـه 
همـراه خواهـد داشـت.پیروزبخت تاکید 
کـرد: در حـوزه اسـتانداردهای مرتبط با 
صنعـت سـی ان جی از مخـزن گرفته تا 
اسـتاندارد تبدیـل خودروهـای بنزینـی 
بـا  همـکاری  حـال  در  گازسـوز،  بـه 
وزارت نفـت هسـتیم و امیدواریم بتوان 
شـرایطی را به وجـود آورد تا کارگاه های 
مجـاز و غیرمجاز، تحت پوشـش وزارت 
صمـت و اسـتاندارد کار تبدیـل را انجام 
قـرار  تمـام خودروهایـی کـه  دهنـد و 
اسـت گازسـوز شـوند، عملیـات تبدیـل 
آنها در قالب اسـتاندارد انجام شـود.وی 
تفاهم نامـه  امیدواریـم  کـرد:  تصریـح 
برخـورداری  بـرای  خوبـی  گام  امـروز 
تاکسـی های از سـوخت پـاک باشـد و 
نگرانی هـای مـا از بحـث آلودگـی هـوا 

نیـز کاهـش یابـد.

یادداشت

استفاده از سوخت سی ان جی چه 
مزیت هایی دارد؟

فریبرز رشیدی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

مصوبه شــورای اقتصاد با هدف توســعه 
مصرف سی ان جی در حمل و نقل عمومی نقش 
عمده ای دارد، بنابراین باید در اجرای هرچه بهتر 
این مصوبه، شــهرداری ها و خودروسازان نهایت 
همکاری را داشــته باشند. تکنولوژی به کار رفته 
در صنعت سی ان جی که چندان پیچیده نیست، 
باید کامال بومی باشد، در این رابطه وزارت صمت 

می تواند راهگشــا باشد و سازندگان داخلی را در این راه کمک کند. امسال 
۳۰ درصد به خودروهای ســی ان جی سوز در کل دنیا افزوده شده است، 
ســوال اینجاســت که از این میزان ســهم، چقدر به ایران تعلق دارد؟ در 
سال های اخیر به رغم افزایش ظرفیت تولید و توزیع سی ان جی در کشور، 
زیرســاخت اســتفاده از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است که با امضای 
مصوبه اخیر و همکاری خودروها سازها می توان امیدوار بود که سهم ایران 
در تولید یا ورود خودروهای دوگانه ســوز دنیا افزایش یابد. برخی دارندگان 
خودروهای دوگانه ســوز از گزینه کاهش شــتاب خودرو به عنوان نقص 
ســوخت ســی ان جی نام می برند، من معتقدم حتی اگر چنین گزینه ای 
واقعیت داشــته باشد، بهتر است که تمام خودروهای حمل و نقل عمومی از 
آن اســتفاده کنند، زیرا که باعث کاهش حوادث جاده ای که در اثر سرعت 
پیش می آید، می شــود. بنابراین این که از سوخت سی ان جی برای حمل 
و نقل عمومی اســتفاده شــود و وانت بارها، تاکســی ها و ون ها در اولویت 
نخســت دوگانه سوز کردن باشند، در واقع مصداق این جمله تبدیل تهدید 
به فرصت تلقی می شود.کاهش ۹۰ درصدی گازهای گلخانه ای با استفاده 
از ســوخت سی ان جی به نســبت بنزین در خودروها مهمترین مزیت این 
نوع ســوخت است و این میزان از کاهش آالیندگی به حفظ محیط زیست 
کمک بســیار بزرگی می کند. هم اکنون در کشــورهای آمریکای جنوبی 
و شمالی اســتفاده از سی ان جی به عنوان ســوخت خودرو شتاب گرفته 
اســت و حتی کشورهایی نظیر پاکستان و هندوستان نیز در حال سبقت از 
ایران هســتند. با اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین میانگین مصرف روزانه 
گاز طبیعی فشرده به خودروها در حالی روزانه ۲ میلیون مترمکعب افزایش 
یافته است که مدیران نفتی نیز پیش از این پیش بینی کرده بودند که میزان 
مصرف ســی ان جی در کشور در بلندمدت و با اجرای سیاست های تشویقی 

و حمایتی به روزانه ۲۴ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد 

نوبت اول مناقصه شماره 3090۲-8-۶۲09 
)طراحي، خرید، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم بي سیم 

اعالم وضعیت اضطراري واحد ذخیره سازي(

۱- نوع مناقصه:  یک مرحله ای داراي ارزیابي کیفي.
 ۲- نوع فراخوان:  عمومی .

 ۳ – نام ونشــاني مناقصه گذار:  شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس:  مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي 
شمالي، شماره ۲۵۵،  شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

۴- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ ۲۱۰.۴۵۰.۰۰۰ 
ریال ) دویست و ده میلیون و چهار صد و پنجاه هزار ریال (. 

 ۵- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد:  متقاضیان مي توانند تا پایان وقت اداري  مورخ ۹۸/۱۰/۱۹،  نسبت به دریافت اسناد  استعالم 
ارزیابي کیفي ساده مناقصه به یکي از روشهاي زیر اقدام نمایند: 

الف:  مراجعه حضوري به آدرس اعالم شــده، به همراه اصل نامه درخواست شــرکت در مناقصه و دریافت اسناد )معرفي نامه کتبي 
نماینده، جهت دریافت اســناد به همراه کارت شناسایي معتبر الزامي است(، در این حالت اسناد مناقصه تحویل نماینده متقاضیان خواهد 

گردید.
ب:  مراجعه به ســایت اینترنتي این شرکت به آدرس:  WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دریافت کلیه اسناد از بخش مناقصه ها و 

مزایده ها / مناقصه ها.
۶- آخرین مهلت تحویل اســتعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده به دبیرخانه کمیسیون مناقصات:  پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۱/۰۵،  
)توضیح اینکه تاریخ تحویل پاکتها به پســت مالک عمل نبوده و مالک، تحویل پیشــنهادات و پاکتهاي مناقصه، به دبیرخانه کمیســیون 
مناقصات، واقع در آدرس اعالم شــده مي باشــد. لذا مناقصه گران محترم مي بایســت برنامه ریزي الزم را در خصوص تحویل به موقع 
پیشــنهادات )چه از طریق پســت و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بدیهی است امکان قبول پیشنهاد هایی که پس از پایان مهلت 
اعالم شده دریافت می شوند )حتی اگر قبل از پایان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پیشنهادهایی از این 
دســت برای مناقصه گران عودت خواهد گردید. همچنین ارسال پیشــنهادها به آدرسي غیر از آدرس اعالم شده و یا ارسال به پاالیشگاه 
هیچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحویل اسناد در تاریخ مقرر ایجاد نخواهد کرد. الزم به ذکر است پس از پایان مرحله 
ارزیابي کیفي ســاده اسناد شــرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده ارسال خواهد شد و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم 

شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.    
۷- محل و زمان گشــایش پیشنهادات:  پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در 
تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰،  در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵، 
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشــایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم 
شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفي و همچنین فني/بازرگاني پیشنهادات و رفع ابهام هاي 
احتمالي امکان تغییر وجود خواهد داشــت، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گراني که پیشنهاد فني آنها )پس از ارزیابي 

فني( مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبي )حداقل ۷۲ ساعت قبل از جلسه قطعي گشایش پیشنهادات ( اقدام خواهد نمود.
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشــد در این مرحله صرفاً تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و 
مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بدیهي است شــرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد براساس مکاتبات 

آتي اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

شرکت ملي گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد  

)S.G.P.C(

شماره مجوز:  ۱۳۹۸.۵۸۵۸
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

اخبار نفت جهان

تردید سرمایه گذاران درباره تأثیر کاهش 
تولید اوپک بر افزایش قیمت نفت

کاهش تنش های تجاری آمریکا و چین در کنار تعمیق کاهش 
عرضه اوپک و متحدانش به تازگی سبب افزایش قیمت نفت شده 
است، اما برخی ســرمایه گذاران همچنان تردید دارند که حتی این 
تحوالت برای افزایش قیمت نفت فراتر از بازه کنونی مؤثر باشند.

به گزارش روزنامــه آمریکایی وال اســتریت ژورنال، برخی 
تردید دارند که کاهش بیشــتر عرضه نفت خام تولیدکنندگان عضو 
و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( بتواند تأثیر 
معناداری بــر کاهش عرضه جهانی نفت در ســال آینده میالدی 
داشته باشد.جیوانی اســتاونوو، تحلیلگر بانک یوبی اس، با اشاره به 
تخلف کشــورهایی همچون عراق و نیجریه از سهمیه تولید خود، 
گفت: چرا آنها در سال آینده )میالدی( تغییر کنند، تنها به این دلیل 
که یک قول داده اند؟ رابرت یاگر، از مدیران مؤسسه میزوهو، گفت: 
رشــد قیمت ها محدود است؛ عرضه بســیار زیادی در جهان وجود 
دارد.راب تومل، از مدیران ارشد مؤسسه تورتویز، اعالم کرد که این 
مؤسســه به تدریج ســرمایه گذاری خود را که اکنون بر نفت و گاز 
متمرکز است، به سوی تأمین کنندگان برق جهانی سوق می دهد.
وی اعالم کرد که نه کاهش تولید اوپک و نه توافق تجاری آمریکا 
و چین، هیچ یک این مؤسســه را برای تغییر این رویکرد تازه، قانع 

نکرده است.
قیمت نفت در ۲0۲0 توسط این دو کشور 

دیکته می شود
با نزدیک شدن به پایان ســال ۲۰۱۹، پیش بینی های مختلفی 
درباره قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ انجام می گیرد که ممکن است گیج 
کننده باشد اما برای حدس زدن روند آتی بازار کافی است وضعیت دو 

کشور در نظر گرفته شود.
این دو کشــور چین و هند هســتند که در میان بزرگترین 
مشــتریان نفت جهان قرار دارند و بــه اتفاق همدیگر یک پنجم 
نفت جهان را مصرف می کنند.بررسی وضعیت ۱۰ مصرف کننده 
بــزرگ نفت در جهان که در بیش از ۵۰ درصد از رشــد مصرف 
و تقاضای جهانی ســهم دارند، برای ارزیابی روند بازار نفت حائز 
اهمیت اســت. با این حال چیــن و هند مدام اصرار دارند که این 
آمریکاســت که در روند قیمت نفت در ســالهای اخیر تاثیرگذار 
بوده اســت.اما تقاضا برای نفت در هر دو کشــور چین و هند در 
سالهای اخیر رشد ســریع تری داشته است. طبق گزارش شرکت 
BP، در چین تقاضا برای نفت میانگین نرخ رشــد ســاالنه ۵.۵ 
درصد داشــته و در هند از ســال ۲۰۰۸ حدود ۵.۱ درصد رشــد 
داشــته اســت. در این بین، تقاضای آمریکا برای نفت طی بیش 
از یک دهه گذشــته تنها ۰.۵ درصد رشد داشته است.دلیل دیگر 
برای این که باید وضعیت چین و هند را به منظور ارزیابی قیمت 
نفت زیرنظر داشته باشــیم این است که هر دو کشور به واردات 
نفت خام وابســته هســتند. چین تقریبا ۷۰ درصد و هند بیش از 
۸۰ درصد از نفت مورد نیــازش را وارد می کند.میانگین مصرف 
روزانه نفت چین ۱۳.۵ میلیون بشــکه و هند ۵.۱ میلیون بشکه 
بوده اســت بنابراین تعجبی ندارد که اخبــار اقتصادی چین و تا 
حدودی هند، روی قیمتهای نفــت تاثیر می گذارد.البته اگر گفته 
شود چین و هند تنها مصرف کنندگانی هستند که در پیش بینی 
قیمــت نفت اهمیت دارند، زیاده روی خواهد بود. آمریکا با وجود 
رشــد مالیم تقاضا برای نفت همچنان بزرگترین مصرف کننده 
نفت جهان اســت و روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت مصرف 
می کند.با این میزان مصرف اســت که گزارشهای هفتگی اداره 
اطالعات انرژی آمریکا درباره وضعیت نفت در میان معامله گران 
نفت اهمیت زیادی دارد.آنچه که جالب اســت این موضوع است 
که هیچ کس به واردات نفت آمریکا توجه نمی کند. طبق آخرین 
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، واردات نفت این کشــور در 
نخستین هفته دســامبر ۶.۹ میلیون بشکه بوده که بیش از یک 
چهارم مصرف داخلی و بیشــتر از مصرف هند است. با این حال 
آمار واردات نفت به آمریــکا، معیار محبوبی برای قیمتهای نفت 
نیســت.با وجود افول اهمیت خود بــه عنوان یک مصرف کننده 
نفــت، آمریکا در بخش عرضه روی قیمتهای نفت تاثیرگذار بوده 
اســت. این کشور در چند سال گذشته از بزرگترین مصرف کننده 
جهان به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شــده و انقالب 
نفت شیل به خودکفایی این کشور در تامین نیازهای انرژی خود 
کمک کرده اســت.بر اســاس گزارش اویل پرایس، بنابراین در 
بخش عرضه باید آمریکا، اوپک و روســیه را مورد توجه قرار داد 
اما در بخش تقاضا، رصد چین و هند کافی خواهد بود. هر اتفاقی 
که در این دو کشور روی دهد، بالفاصله روی قیمتهای نفت تاثیر 
می گذارد. به عنوان مثال اخبار پیرامون مناقشه تجاری آمریکا و 
چین عامل اصلی افت قیمت نفت بوده است و افت قیمت نفت با 
 وجود توافق اوپک پالس برای عمیق کردن کاهش تولید استمرار 

پیدا کرده است. 

پایگاه اینترنتی پترولیوم اکونومیست تحلیل کرد؛

چرایی سایه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر بازار انرژی 
آمریـکا  خارجـی  سیاسـت 
برای  تهدیدهـای گوناگـون ژئوپولیتیک 
و  می کنـد  ایجـاد  انـرژی  بازارهـای 
صنعـت تولید نفت شـیل در این کشـور، 

می دهـد. دسـت  از  را  خـود  شـتاب 
به گـزارش دانش نفـت به نقل از 
پایـگاه اینترنتی پترولیوم اکونومیسـت، 
دونالـد  دولـت  شـعارهای  وجـود  بـا 
ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریکا، درباره 
انـرژی  سـلطه  بـرای  زمینه سـازی 
آمریـکا از راه حـذف مقررات، مهم ترین 
کمـک دولـت ترامپ به صنعـت انرژی 
آمریـکا از طریـق سیاسـت خارجـی و 
نـه سیاسـت داخلـی انرژی این کشـور 
بـوده اسـت.با ورود دولـت ترامـپ بـه 
آخریـن سـال دوره نخسـت )و یـا دوره 
آخـر( ریاسـت جمهـوری خـود، آمریکا 
همچنان یک تهدیـد ژئوپولیتیک برای 
نفـت و گاز اسـت،  بازارهـای جهانـی 
بنیادینـی  تفـاوت  تهدیدهـا  ایـن  امـا 
ریاسـت  دوران  آغـاز  تهدیدهـای  بـا 
جمهـوری ترامـپ دارند.نخسـت اینکه 
اسـتفاده چندبـاره ترامـپ از تحریم هـا، 
نفت بیشـتری را نسـبت بـه انتظارها از 
بـازار خـارج کـرده اسـت و ایـن خطـر 
وجـود دارد کـه تمایل ترامـپ برای به 
دسـت آوردن توافق در سـال انتخابات، 
ممکـن اسـت سـبب کاهـش تحریم ها 
و افزایـش شـدید عرضـه نفـت شـود، 
بـدون اینکه تغییـر معنـاداری در منابع 
واقعـی تنـش ایجـاد شـود.دوم اینکه با 

وجـود وعـده ترامـپ بـرای بازسـازی 
روابـط بـا متحـدان آمریـکا در حاشـیه 
خلیج فـارس، همچون عربسـتان که در 
زمـان ریاسـت جمهـوری بـاراک اوباما 
تخـرب شـده بـود، رویدادهـای اخیـر 
دربـاره  نگرانی هـا  اسـت  سـبب شـده 
رهـا کـردن منطقـه خاورمیانـه توسـط 
آمریـکا و افزایـش احتمـال جنـگ در 
تشـدید شـود. میـالدی،  سـال ۲۰۲۰ 
سـوم اینکـه در آغاز ریاسـت جمهوری 
ترامـپ، رشـد تولیـد نفت شـیل آمریکا 
چشـمگیر بود و این مسـئله، پیامدهای 
تحریـم  و  مهمی داشـت  ژئوپولیتیـک 
کشـورهای تولیدکننـده نفـت را بـرای 

آمریـکا آسـان تر، اصالحـات اقتصادی 
را  نفـت  بـه  وابسـته  کشـورهای  در 
بـرای  را  اوپـک  توانایـی  و  مختـل 
مدیریـت بـازار با چالـش روبـه رو کرد.
در سـال ۲۰۲۰ میـالدی، اگرچـه تولید 
نفـت شـیل آمریکا به رشـد خـود ادامه 
در حـال  ایـن رشـد  می دهـد، شـتاب 
بلندمـدت  دورنمـای  و  اسـت  کاهـش 
اسـت.  مبهم تـر  صنعـت،  ایـن  بـرای 
کاهـش  دربـاره  کـه  سـرمایه گذاران 
قیمـت نفـت و دورنمـای تقاضای نفت 
نگـران هسـتند، بـه شـکلی روزافـزون 
دربـاره صنعـت نفت شـیل دچـار تردید 
از  موجـی  مسـئله،  ایـن  و  شـده اند 

پـی  در  را  ادغام هـا  و  ورشکسـتگی ها 
داشـت کـه سـبب کنـد شـدن رشـد 
تولیـد نفت آمریـکا خواهند شـد.افزون 
بـر آن، آمریکا در سـال ۲۰۲۰ میالدی 
را  خـود  بعـدی  جمهـوری  رئیـس 
کنونـی  نظرسـنجی های  برمی گزینـد. 
از پیشـتازی حـزب دموکـرات  حاکـی 
)رقیبـان ترامـپ( اسـت و بسـیاری از 
نامزدهـای پیشـتاز، بـه ویـژه الیزابـت 
شـدید  محدودیـت  خواهـان  وارن، 
شـده اند.  آمریـکا  گاز  و  نفـت  تولیـد 
اگرچـه توانایی رئیس جمهـوری آمریکا 
بـرای جلوگیـری از تولیـد نفـت بسـیار 
اسـت،  انتخاباتـی  از شـعارهای  کمتـر 
صنعـت نفـت شـیل آمریـکا بـا موانعی 
رو  بـه  رو  سیاسـت گذاری  و  بـازار  در 
خواهـد شـد. دولـت آمریـکا در سـال 
خطرهـای  همچنـان  میـالدی   ۲۰۲۰
ژئوپولیتیـک بـرای بـازار انـرژی ایجاد 
بـه شـکلی کـه بخـش  امـا  می کنـد، 
اگرچـه  نـدارد.  را  آن  انتظـار  انـرژی 
خطرهـای ژئوپولیتیـک به طـور معمول 
بـر عرضـه تأثیـر می گذارند و به رشـد 
قیمـت نفـت کمـک می کننـد، خطرها 
در سـال ۲۰۲۰ میـالدی ممکن اسـت 
عرضـه  کاهـش  یـا  افزایـش  سـبب 
بـرای  متفـاوت  چالش هایـی  و  شـوند 
سـرمایه گذاران و تولیدکننـدگان ایجـاد 
می کننـد که می کوشـند راه خـود را در 

ایـن جهـان پـر از ابهـام بیابنـد.

بانکداران و تحليلگران برجسته روند قيمت نفت را پيش بينی  کردند؛

بهترين و بدترين پيش بينی ها از قيمت امسال نفت
هیچ چیز مانند نوسان شدید بازار برای اعتبار پیش بینی  
بانکداران و تحلیلگران برجسته از روند قیمت نفت در سال 
این  از  مانع  کابوس  این  اما  نیست  آینده مخرب  و  جاری 
نمی شود که آنها حتی در بدترین شرایط دست از پیش بینی  

کردن بردارند.
بانک ها و تحلیلگران به حد  در دسامبر سال ۲۰۱۸ 
کافی جسارت داشتند که پیش بینی های خود از قیمت های 
نفت در سال ۲۰۱۹ را منتشر کنند.در آن زمان دومین سال 
و  بود  پایان  به  رو  اوپک  نفت  تولید  توافق کاهش  اجرای 
و  داده  قرار  تحریم  هدف  را  ایران  قبل  ماه  چهار  آمریکا 
معافیت هایی برای خریداران بزرگ نفت ایران صادر کرده 
بود. میانگین قیمت نفت برنت برای تحویل در دسامبر ۶۵ 
و ۵۰ دالر در مقایسه با ۶۵ دالر و ۲۰ سنت در نوامبر بود 
در حالی که قیمت وست تگزاس اینترمدیت ۴۹ دالر بود. 
اعضای اوپک در آن ماه با تمدید توافق کاهش تولید خود 
و ادامه آن در سال ۲۰۱۹ موافقت کردند.پایگاه خبری اویل 
پرایس در آستانه پایان سال میالدی جاری در گزارشی به 
بررسی بهترین و بدترین پیش بینی های قیمت نفت برای 

سال ۲۰۱۹ پرداخته که عبارتند از:
بانک جهانی

بانک جهانی در سال میالدی گذشته یکی از نخستین 
نهادهایی بود که به ارایه دورنمای قیمت نفت برای سال 
۲۰۱۹ پرداخت. این وام دهنده جهانی اعالم کرد مهمترین 
عامل برای سال ۲۰۱۹ اوپک به خصوص عدم وجود مازاد 
ظرفیت تولید در میان اعضای این گروه خواهد بود. عدم 
وجود مازاد ظرفیت تولید در صورت بروز شوکهای عرضه، 
باعث کمبود عرضه نفت شده و احتمال جهش قیمتهای 
نفت را باال می برد.در حالی که بانک جهانی خاطرنشان کرد 
که جهان در حال حاضر در وضعیت مازاد عرضه قرار دارد 
اما هشدار داد این وضعیت ممکن است به سرعت تغییر پیدا 
به شکل  جهانی  بانک  سال ۲۰۱۹  ماه  نخستین  در  کند. 
محافظه کارانه ای پیش بینی  کرد که میانگین قیمت نفت 
برنت ۶۷ دالر در هر بشکه خواهد بود که دو دالر در مقایسه 
این  با  بود.  کمتر  ژوئن سال ۲۰۱۸  در  قبلی  پیش بینی   با 
حال خاطرنشان کرد که ابهام پیرامون این پیش بینی  بسیار 
باال است.جدا از نگرانی بیهوده بازار درباره عدم وجود مازاد 
ظرفیت تولید اوپک، معلوم شد که این پیش بینی  اندکی باال 
بوده است. میانگین قیمت نفت برنت در سه ماهه اول سال 
میالدی جاری ۶۳ دالر و ۳۰ سنت، در سه ماهه دوم ۶۸ 
دالر و ۳۰ سنت و در در سه ماهه سوم ۶۱ دالر و ۹۰ سنت 

بود و در نوامبر به ۶۲ دالر و ۷۰ سنت رسید.
سیتی

پیش بینی  سیتی برای سال ۲۰۱۹ که در دسامبر ۲۰۱۸ 
انجام گرفت، هوشیارانه تر بود و این بانک میانگین قیمت نفت 
برنت را ۶۰ دالر پیش بینی  کرد و همچنین بازار پرنوسانی 

و  روسیه  آمریکا،  زیرا  کرد  پیش بینی   برای سال ۲۰۱۹  را 
عربستان سعودی که سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان بود 
دیدگاههای متفاوتی درباره قیمت مطلوب برای نفت داشتند. 
این بانک همچنین پیش بینی  کرد تولید نفت آمریکا کاهش 
تولید اوپک را جبران خواهد کرد. این پیش بینی  به واقعیت 
نزدیک بود. تولید آمریکا امسال ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
افزایش پیدا کرد که دقیقا به همان میزان کاهش توافق شده 

میان تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک بود.
بانک امریکا مریل لینچ

سال  دسامبر  اواسط  در  لینچ  مریل  امریکا  بانک 
گذشته پیش بینی  کرد قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ به روند 
صعودی خود تا مرز ۷۰ دالر ادامه می دهد و احتمال باال 
رفتن قیمتها در سه ماهه دوم وجود دارد. این بانک همانند 
سیتی و بانک جهانی انتظار داشت قیمتهای نفت نوسانی 
باشند. این پیش بینی  بر پایه این حقیقت انجام گرفته بود 
که نفت روند صعودی داشت و در واقع در سه ماهه دوم 
امسال هم باال رفته و در ماههای آوریل و مه از مرز ۷۰ 
دالر عبور کرده بود.اما بانک امریکا مریل لینچ بعدها جانب 
احتیاط را پیشه و اعالم کرد تنها یقین ممکن، ابهامی است 
که وجود دارد. این بانک در آوریل اعالم کرد قیمت نفت 
به دلیل کاهش تولید اوپک، کندی رشد نفت شیل آمریکا 
دالر   ۱۰۰ به  صعود  شانس  از   IMO  ۲۰۲۰ مقررات  و 
برخوردار است اما در اوت از موضع خود عقب نشینی و 
با وجود تحریمهای  بگیرد  اگر چین تصمیم  اعالم کرد 
آمریکا حجم باالیی از نفت ایران را وارد کند، نفت ممکن 

است به ۳۰ یا ۴۰ دالر سقوط کند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا

یک ماه پس از این که سیتی، بانک جهانی و بانک 
امریکا مریل لینچ پیش بینی های خود را منتشر کردند، اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ژانویه ۲۰۱۹ خود میانگین 

قیمت نفت برنت را ۶۱ دالر پیش بینی  کرد. در ابتدای سال 
نفت برنت ۵۳ دالر و ۸۰ سنت و وست تگزاس اینترمدیت 
۴۵ دالر و ۴۱ سنت بود.میانگین قیمت نفت برنت در سه 
به  نوامبر  در  و  به ۶۱ دالر و ۹۰ سنت  ماهه سوم ۲۰۱۹ 
۶۲ دالر و ۷۰ سنت رسید که کمتر از دو دالر با پیش بینی  
اختالف  بازار  نوسانی  در شرایط  آژانس  این  پیش  ماه   ۱۱
اما  گرفت  انجام  سال  ابتدای  در  پیش بینی ها  داشت.این 
پیش بینی های دیگری که در ادامه سال انجام گرفتند هم 

شایان توجه هستند.
اف ایکس ایمپایر

یا   ADL تکنیک  از  استفاده  با  ایمپایر  ایکس  اف 
یادگیری دینامیک تطبیقی در ژوییه امسال پیش بینی  کرد 
قیمتهای نفت در فاصله ژوییه تا اکتبر بین ۴۷ تا ۶۴ دالر 
خواهد بود و در نوامبر تا دسامبر به ۴۵ تا ۵۰ دالر کاهش 
پیدا می کند و ممکن است تا پایان سال یا اوایل سال ۲۰۲۰ 
به پایین ۴۰ دالر سقوط کند.پیش بینی  اف ایکس ایمپایر با 
استفاده از تکنیک ADL با واقعیت بازار بسیار فاصله داشت. 
نفت اکنون ۵۹ دالر و ۴۲ سنت معامله می شود که حدود 
برای  این شرکت  پیش بینی  ۴۰ دالری  از  باالتر  ۲۰ دالر 

پایان سال است.
گلدمن ساکس

جفری کوری، مدیر تحقیقات کاال در بانک گلدمن 
ساکس در اکتبر هشدار داد اگر مازاد عرضه به پر شدن سطح 
مخازن نفت بیانجامد، وست تگزاس اینترمدیت ممکن است 
تا سطح ۲۰ دالر سقوط کند. اما ذخایر نفت در آمریکا رشد 
چشمگیری پیدا نکرد و حتی در ۵۰ هفته گذشته مجموعا 
۱.۴۱ میلیون بشکه کاهش داشته است. با این حال ذخایر 
جهانی داستان متفاوتی دارند و کوری در دفاع از نظرش، وی 
گفته بود کمتر از ۵۰ درصد شانس سقوط نفت به پایین ۲۰ 

دالر وجود دارد.

آژانس بین المللی انرژی
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی با 
تکیه بر پیش بینی  اکتبر گلدمن ساکس درباره پیامد افزایش 
سطح ذخایر نفت، گفته بود قیمتهای پایین باعث خواهد شد 
تولید نفت آمریکا کاهش پیدا کند و در نتیجه قیمتها دوباره 
باال رود. آژانس بین المللی انرژی در ژوییه پیش بینی  کرد 
کندی رشد تقاضا برای نفت، روند رشد قیمتها را محدود نگه 
خواهد شد و مانع از صعود باالتر آنها می شود. در آن زمان 
نفت برنت ۶۳ دالر و وست تگزاس اینترمدیت ۵۶ دالر و 
۱۸ سنت معامله می شد.با توجه به این که نفت برنت در 
۱۲ دسامبر ۶۴ دالر و ۴۷ سنت بود و ۱ دالر و ۵۰ سنت با 
پیش بینی  قیمت این آژانس فاصله داشت، می توان گفت که 

پیش بینی  آژانس بین المللی انرژی درست بوده است.
نظرسنجی رویترز

در  تحلیلگران  و  اقتصاددانان  پیش بینی   اساس  بر 
نظرسنجی رویترز در اوت، میانگین قیمت نفت برنت ۶۵ 
زمان  آن  در  بود.  خواهد  سال ۲۰۱۹  در  سنت  دو  و  دالر 
نفت برنت ۶۵ دالر و هشت سنت بود. این تحلیلگران به 
مناقشه آمریکا و چین و ریسک کندی رشد اقتصادی برای 
پیش بینی  خود اشاره کرده بودند با این حال این پیش بین 

قیمت اندکی باال بود.
آر بی سی کپیتال مارکتس

کپیتال  سی  بی  آر  شرکت  تحلیلگر  کرافت،  هلیما 
مارکتس با توجه به تنشهای موجود در خاورمیانه پیش بینی  
کرده بود قیمت نفت برنت به بیش از ۸۰ دالر صعود خواهد 
کرد. وی تا حدودی حق داشت و قیمتهای نفت تحت تاثیر 
حمالتی که به چندین نفتکش در آبهای منطقه انجام گرفت 
و حمالت پهپادی و موشکی به زیرساختهای نفتی آرامکوی 
نزدیک ۸۰  به  قیمتها  این حال  با  اما  سعودی صعود کرد 

دالر نرسید.
گروه اوراسیا

هنری رام، تحلیلگر ارشد گروه مشاروه ریسک سیاسی 
اوراسیا انتظار داشت قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر و در 
دالر  باالی ۱۵۰  به  خاورمیانه  در  رویارویی جدی  صورت 
برسد که این پیش بینی  از پیش بینی  های نفت ۸۰ دالری و 

۱۰۰ دالری هم بدتر بود.
نظرسنجی وال استریت ژورنال

در پایان آوریل یک هفته پس از این که آمریکا اعالم 
کرد معافیتهای نفتی برای مشتریان ایران را تمدید نخواهد 
کرد، تحلیلگران در نظرسنجی وال استریت ژورنال میانگین 
قیمت نفت برنت را ۷۰ دالر در ۲۰۱۹ پیش بینی  کرد که دو 
دالر در هر بشکه باالتر از پیش بینی  ماه قبل بود. نفت در آن 
زمان نزدیک ۷۰ دالر بود با این حال قیمتهای نفت در ادامه 
سال موفق نشدند به سطح باالتری صعود کنند که پیش بینی  

آنها را در ردیف پیش بینی های نه چندان درست قرار داد.

اگرچه خطرهای ژئوپولیتیک 
به طور معمول بر عرضه تأثیر 

می گذارند و به رشد قیمت نفت 
کمک می کنند، خطرها در سال 
۲0۲0 میالدی ممکن است سبب 
افزایش یا کاهش عرضه شوند 
و چالش هایی متفاوت برای 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
ایجاد می کنند که می کوشند 

راه خود را در این جهان پر از 
ابهام بیابند



هفته نامه رسارسی

 صاحب امتياز،  مد  ير مسوول  و سرد  بير: 
احمد   مد  د  ي طائمه

(madadi.ahmad1@gmail.com)

   د  بير تحريريه:قاسم مد  د  ي
  مد  ير هنري:هاد  ي قهرماني

  مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شکيب

    نشاني: تهران- خيابان فاطمي-   خيابان يکم- كوچه سمند  ر - پالك 7 - واحد   سوم
     صند  وق پستي: 15875-3398   

    تلفن:88982228-88965531      فاكس: 88965408 
     چاپ: نشر چاپ اميد   ايرانيان

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

با حضور رییس قوه قضاییه، وزرای کشور و صمت از مدیران جهادی کشور تقدیر شد؛

مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان به عنوان مدیر جهادی کشور معرفی شد

ششمین همایش ملی مدیریت جهادی عصر روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه 
در مرکــز همایش های بین المللی صدا با حضور ۱۰۰۰ نفر از مدیران جهادی 

کشور برگزار و از ۳۰ مدیر جهادی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد اکســین خوزستان، در این 
همایش سید ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه ایران، عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشــور، امیر دریادار ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامات لشــکری و کشوری 
حضور داشتند و ســخنرانی کردند.امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد 
اکســین خوزســتان نیز با توجه به عملکرد وی در این شــرکت از سوی 
انجمن مدیریت جهادی کشور از میان هزاران مدیر معرفی شده به عنوان 
مدیــر جهادی معرفی و با ارائه لوح از وی تقدیر به عمل آمد. بخشــی از 
عملکرد شــرکت فوالد اکسین در ســال ۱۳۹۸ که  منجر به کسب این 

عنوان شد به شرح زیر است:
- تغییر اساســی در روند تولید و بازرگانی شرکت از تولید کارمزدی 
به فروش مستقیم بدون بهره گیری از سرمایه در گردش و اعتبارات بانکی
- سودآوری شرکت فوالد اکسین در حسابرسی شش ماهه نخست 

سال ۱۳۹۸ پس از چهار سال
- تسویه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی های سال های گذشته 
شامل مطالبات مربوط به فروش ورق، مطالبات بازار، هزینه های انرژی و 

خدمات شهرداری و اقساط بانکی
-  بومی ســازی و تولیــد انبوه ورق های api محیــط ترش و انعقاد 
قرارداد های مختلف در حوزه نفت و گاز جمله تولید ورق خط لوله گوره به 

جاسک که منجر به خودکفایی کشور در شرایط تحریم شده است
- ثبت رکورد باالترین  صادرات ساالنه ورق های فوالدی به میزان 

۳۶ هزار تن تا پایان آذر ماه ۹۸
- راه اندازی بزرگترین آزمایشــگاه خوردگی کشــور جهت تســت 
ورق هــای لوله هــای نفتی جهــت ارائه محصــوالت با کیفیــت و اخذ 

استانداردهای الزم از سوی وزارت نفت

- تجاری ســازی تولید ورق های X۷۰  برای اولین بار در خاورمیانه 
جهت لوله ۵L API گرید X۷۰ با قطر ۵۶ اینچ با اســتفاده از آســیب های 

داخلی
- ثبت مالکیت و تولید تجاری ورق های اســتحکام باالی مقاوم به 
سایش با نام اختصاصی اکسین آر جهت استفاده در صنایع سیمان، فوالد، 

معادن، راهسازی و... 

- خریــد و تامین بیش از ۸۰۰ قلم از قطعات اضطراری کارخانه که 
منجر به کاهش توقفات گردید

- ســفارش گذاری و خرید غلطک های پشتیبان برای نخستین بار از 
تاریخ تاسیس شرکت

- انجام عملیات اولین اورهال برنامه ریزی شــده تولید شــرکت در 
آبان ماه سال جاری و بدون نیاز به کارشناسان خارجی

- کســب عنوان محصول برتر تحقیق و توســعه کشور برای تولید 
ورق عریض فوالدی وارداتی گرید )CK۴۵( که براي اولین بار در کشور با 
هدف تأمین نیاز مصرف کنندگان صنایع معدنی، ماشــین آالت و ابزارهاي 
صنعتي، قطعات یدکي مورد اســتفاده در موتور خودرو و سیستم های حمل 

و نقل تولید شده است.
- تدوین و بکارگیری چندین دستورالعمل در حوزه نیروی انسانی با 
هدف ایجاد  ضوابط ارتقا شــغلی و استفاده کارکنان از  تسهیالت رفاهی 

به منظور رفع تبعیض
- انجام مســئولیت های اجتماعی از جمله بســیج امکانات و نیروی 

انسانی شرکت در زمان سیل فروردین ۱۳۹۸ و اربعین حسینی
- اهدا ده ها قلم تجهیزات آموزشــی و وســایل رفاهی به مدارس 
روســتاهای اطراف شرکت، از جمله اقدامات شــاخصی بوده که در سال 
۱۳۹۸ در شــرکت فوالد اکســین خوزســتان صورت گرفته که عالوه بر 
حرکت رو به رشــد شرکت و بازگرداندن اکسین به رسالت اصلی خود که 
همان تولید ورق های با ارزش افزوده باال، عامل انتخاب مدیرعامل شرکت 

به عنوان مدیر جهادی در سال جاری شده است.


