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مديرعامل موفق ايرانول 
پس از ۶ سال خداحافظی کرد

معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش:
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ساالنه1/8 ميليارد دالر عايد کشور می کند

2

3

9

صنعت حفاری 
کلیدی ترین بخش 
عملیات باالدستی 

نفت و گاز

نقش محوری ملی 
حفاری در کشف و 
توسعه میدان های 

نفت و گاز

بورس نفت ایران 
در حال تکامل 

ژاد
ک ن

ن پا
حس

م
وی

وس
هلل م

دا
دعب

سی
ی

طیب
ی خ

دعل
حم

م

614

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد:

اتصال بزرگترین بندر اقیانوسی ایران به شبکه گاز
با انعقاد تفاهم نامه تحقق یافت؛

گام بلندی برای
 هم افزایی توانمندی ها میان

 سازمان مدیریت صنعتی و 
دانشگاه علم و صنعت

با انعقاد تفاهم نامه توســعه همکاری های همه جانبه میان سازمان مدیریت صنعتی 
و دانشــگاه علم و صنعت، گام دیگری برای توســعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی در 
سطح ملی و بین المللی برداشته شد.به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریــت صنعتی، در دیدار دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتی و جبارعلی ذاکری رئیس دانشــگاه علم و صنعت، تفاهم نامه همکاری های همه 
جانبــه میان طرفین منعقد شــد.بنا به این گزارش، کیانی بختیاری در این جلســه ضمن 
برشــمردن توانمندی های ســازمان مدیریت صنعتی در زمینه هایــی نظیر آموزش های 
تخصصی و کاربردی؛ مشــاوره و تحقیق، کانون های ارزیابی مدیران حرفه ای، دوره های 
آمادگی اســتخدام و توانمندسازی دانش آموختگان، مشــاوره و اجرای مدیریت چابکی و 
اســتراتژی برای سازمان ها و...  اظهار داشت: نخســتین رویکرد سازمان در دوره جدید، 

ایفای نقش های حاکمیتی، تعریف فعالیت هاي مساله محور...
13
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آنچه بر نفت در ۲۰۱۹ گذشت؛

پایان سال تلخ
 برای نفت و نفتکش ها

8و9

معامله گران و تحلیلگران بازار نفت سرگرم ارزیابی و 
پیش بینی وضعیت بازار در سال میالدی آینده هستند؛

مهمترین دغدغه های 
بازار نفت در سال آینده
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2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد:

مجوز به دولت برای جبران کسری درآمد نفتی
 از حساب ذخیره ارزی

سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه 
بودجه ســال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون 
خبر داد که بر اســاس آن به دولت اجازه 
داده می شود در صورتیکه نتواند سهم ۴۸ 
از صادرات  را  میلیارد تومانی خــود  هزار 
نفت به دست بیاورد این کسری را از منابع 

حساب ذخیره ارزی جبران کند.
بــه گــزارش دانــش نفت، هادی 
قوامی در نشســت خبــری پیش از ظهر 
روز چهارشنبه خود که در مجلس برگزار 
شد، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق 
گفــت: ما در جلســه بررســی تبصره ۱ 
الیحه بودجــه را در بخش درآمدی آغاز 
کردیم. در بند الــف تبصره ۱ کل درآمد 
حاصله از محل فــروش نفت و میعانات 
گازی ۲۲.۵ میلیارد دالر، ســهم صندوق 
توســعه ۳۶ درصد معادل ۸ میلیارد دالر، 
ســهم دولت ۱۱ میلیارد دالر معادل ۴۸ 
هزار میلیارد تومان و ســهم شرکت ملی 
نفــت ۱۴.۵ درصد معادل ســه میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــون دالر پیش بینی شــد. با 
توجه به اینکه طبق تکلیف برنامه ششم 
دولت بایــد در ســال ۹۹، ۳۶ درصد از 
محل فروش نفت را به صندوق توســعه 
واریــز کند ولی دولت این ســهم را ۲۰ 
درصــد پیش بینی کرده بود کمیســیون 
تلفیق مصوب کــرد ۱۶ درصد مابقی به 
صورت وام در دســت دولت باشــد تا در 
ســال هایی که از شــرایط سخت خارج 
شــدیم و وفور درآمد نفتی را داشتیم این 
مبلغ به عنوان بدهی به صندوق توســعه 
بازگردانده شــود.وی با اشاره به تصویب 
ســقف منابع حاصــل از ارزش صادرات 
نفــت خام در بند ب تبصره ۱ بودجه و بر 
اســاس آنچه در الیحه بودجه آمده بود، 

یادآور شــد: در بند ج نیز پیش بینی شد 
که اگر دولت نتوانســت ۴۸ هزار میلیارد 
تومان ســهم خــود را از طریق صادرات 
نفت خام به دســت بیاورد اجازه دادیم از 
منابعی که در حســاب ذخیره ارزی وجود 
دارد این کســری را جبران کنــد. البته 
این اجازه در برنامه ششــم به دولت داده 
شــده بود که ۱۰ درصد از کسری دولت 
از ســرجمع منابع ارزی از حساب ذخیره 
ارزی تامین شــود که این مبلغ حدود ۳ 
تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال می شود. 
قوامی ادامه داد: دولت در بند »و« تبصره 
۱ الیحه بودجه نیز مجوز خواسته بود تا 
بتواند ۴۰ هزار میلیــارد تومان از بدهی 
خود بــه پیمانــکاران و طلبکارانش را با 
فروش نفت تسویه کند که طبق مصوبه 
کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد 
تا مبلــغ ۴۰ هزار میلیــارد تومان از این 

بدهــی تا پایان ســال ۹۸ و همچنین 
پرداخت مطالبات طرح های عمرانی را از 
محل تحویل نفت به اشخاص بر اساس 
قیمت بورس انرژی و با قیمت منطقه ای 
تســویه و به صورت جمعــی خرجی در 

خزانه اعمال حســاب کند.نماینده مردم 
اســفراین در مجلس یادآور شــد: بر این 
اســاس به بخش خصوصی و کسانی که 
از دولت طلب دارند فرصت داده شــد تا 
ســقف ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب خود 
را از طریق فروش نفت در بورس انرژی 
دریافت کنند. عالوه بر این دولت مکلف 
شد در صورت تقاضای اشخاص حقیقی 
و حقوقی تعاونی و خصوصی اوراق مالی 
اسالمی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰ 
را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل 
تحویل نفت به میزان ارزش اسمی اوراقی 
که از دولت طلب دارند تســویه کند.وی 
اضافه کرد: دولت مکلف شــد متناسب با 
میزان اســتفاده از این ساز و کار معادل 
۲۰ درصد ســهم صندوق توســعه و ۲۰ 
درصد کمک به شــرکت ملی نفت ایران 
را پرداخت کند. البته ســهم شرکت ملی 

نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد است 
که ما در این تبصره کمک و مســاعدت 
بیشــتری کردیم تا این ســهم از ۱۴.۵ 
درصد بــه ۲۰ درصد افزایش یابد و البته 
ایــن افزایش در گرو تحقــق منابع این 
تبصره است.وی با اشاره به روند تصویب 
کلیات الیحه بودجه در جلسه کمیسیون 
تلفیق که با ۵۲ درصد آراء صورت گرفت، 
گفت: این سومین بودجه ای است که در 
شــرایط تحریم تدوین می شود. لذا نرخ 
بیکاری، رشــد اقتصادی و توزیع ضریب 
درآمــد جینــی در آن از اهمیت باالیی 
برخوردار است. در جلسه روز گذشته مقرر 
شد کمیته ای در کمیسیون تلفیق تشکیل 
شود تا منابع درآمدی و هزینه ای بودجه 
به هم نزدیک تر و تراز آن واقعی تر شود. 
این کمیته متشکل از اعضای کمیسیون 
تلفیــق، معاون رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه و نماینــدگان مرکز پژوهش ها و 
دیوان محاسبات است که تا دوشنبه آینده 
درآمدهــا و هزینه ها را بررســی خواهند 
کرد.سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۹۹ افزود: این کمیته بررســی دقیق تری 
خواهد داشــت تا جاهایــی که در بودجه 
بیش بــرآورد وجود دارد واقعی تر شــود. 
از جمله در خصوص اوراق مشــارکت و 
اسناد خزانه که تکلیف برنامه ششم برای 
ســال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان است 
اما دولت آن را ۸۰ هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی کرده اســت. باید بخشــی از 
درآمدها کاهش یابد تا واقعی تر شــود و 
در مقابل بخشی از هزینه ها و مخارج نیز 
بایــد اصالح و کاهش یابــد که این کار 
تا دوشــنبه آینده در کمیته مذکور انجام 

خواهد شد.

یادداشت

صنعت حفاری کلیدی ترین بخش عملیات 
باالدستی نفت و گاز

محسن پاک نژاد
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

صنعــت حفــاری کلیدی تریــن بخش 
عملیات باالدســتی برای دستیابی به مخازن 
نفت و گاز و حلقــه آغازین زنجیره ارزش در 
فرآیند تولید است. این صنعت به عنوان صنعتی 
فناوری محور، نیازمند سرمایه گذاری مستمر در 
بخش های توسعه ناوگان، ارائه خدمات جانبی، 
پرورش منابع انسانی متخصص و به کارگیری 

فناوری های روزآمد اســت. به همین دلیل است که بخش عمده ای از 
هزینه های ســرمایه ای در زنجیره اکتشــاف و تولید را حفاری به خود 
اختصاص داده است، تعداد دســتگاه های حفاری به کارگیری شده در 
میادین نفت و گاز به طور معمول شاخص مطلوبی برای ارزیابی توسعه 
میادین و در نهایت بهره برداری بیشتر از منابع هیدروکربوری به شمار 
می آیــد. از آنجا که صنعت حفاری تاثیر مســتقیم بر تولید نفت دارد، 
بر همین اســاس راهبرد اصلی وزارت نفت بر زمینه ســازی و تقویت 
و حمایت از توان داخلی در این حوزه اســتوار شــده است. به ویژه در 
ســال های اخیر شرکت ملی حفاری ایران توانسته است با حضور مؤثر 
در بعضــی از مناقصه هــای بین المللی حفــاری و ارائه خدمات فنی و 
مهندســی در بازاری رقابتی، توانمندی هــای خود را به نمایش گذارد. 
این شــرکت با حضور فعال و ارائه قابلیت های تخصصی در کنار ارائه 
قیمت های رقابتی در مقایســه با دیگر شرکت ها و موفقیت در اجرای 
پروژه ها در عمل هزینه ها و سرمایه گذاری های خود را از محل درآمدها 
پوشــش می دهد و در همین راستا اتکا به ســرمایه انسانی مجرب و 
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این شرکت قدرت چانه زنی شرکت 
ملی نفت ایــران را در مناقصه های بین المللی افزایش داده و ســبب 

کنترل بازار و کاهش نرخ های حفاری و خدمات مرتبط شده است.
گفتن قدرترین شرکت حفاری در خاورمیانه، مبالغه نیست

مبالغه نخواهد بود اگر این شــرکت را با در اختیار داشتن چنین 
ناوگان حفاری گســترده در خشــکی و دریا و بیش از ۱۶ هزار نیروی 
انسانی فنی و تخصصی، قدرترین شرکت حفاری در خاورمیانه بدانیم. 
کارکنان ســختکوش شــرکت ملی حفاری ایران در حوزه تخصصی 
صنعــت حفاری با اتکا به مدیریــت و توانمندی های داخلی و با تکیه 
بــر توان و دانش فنی خــود همواره کوشــیده اند در حیطه وظایف و 
مسئولیت های خود پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور باشند. امروز 
این شــرکت با کاربست ۷۲ دســتگاه حفاری خشکی و دریایی و ارائه 
۲۷ نوع خدمات فنی و تخصصی حدود ۶۳ درصد از بازار دستگاه های 
حفاری در خشــکی، ۲۲ درصد از بازار دســتگاه های حفاری در دریا و 
۶۲ درصــد از بازار خدمات فنی و تخصصــی را در اختیار دارد. در ۴۰ 
ســال گذشته شرکت ملی حفاری ایران حدود ۴ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه 
با متراژی بالغ بر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر حفاری و حدود ۱۶۸ هزار 
مورد خدمات جانبی ارائه کرده و پر واضح اســت این شرکت با چنین 
دســتاوردی، پیروی از منّویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای 
اقتصاد مقاومتی و تقویت خودکفایی را ســر لوحه برنامه های خود قرار 
داده اســت. بر این اساس، اول دی ماه ســالگرد تأسیس شرکت ملی 
حفــاری ایران به فرمان امام خمینــی )ره( را به کارکنان صنعت نفت 
کشــور تبریک گفته و یاد شهدای این صنعت از جمله مرحوم ارزانی و 
مرحوم ســلیمی را که در حادثه فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید جان باختند، 

گرامی می داریم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

اغلب تجهیزات مناطق نفت خیز جنوب 
فرسوده است

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: اغلب تجهیزات 
و تاسیسات شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فرسوده است و نیاز به 
بازسازی و نوسازی دارد که در تالش هستیم این کار را به بهترین شکل 

اجرایی کنیم.
احمد محمدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از ۵۰ درصد تجهیزات ما نیاز مبرم به بومی ســازی و بازســازی 
دارد که در مورد آنها برنامه ریزی  هایی صورت گرفته است، اظهار کرد: 
اغلب تاسیســات و تجهیزات ما عمر باال دارند.وی با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در این راســتا، گفت: یک طرح عمده برای بهســازی و 
بازسازی تاسیسات در مجموعه مناطق نفت خیز جنوب در حال پیگیری 
و مطالعات آن رو به اتمام اســت و پس از اتمام این مطالعات، وارد فاز 
اجرایی نوســازی و بازسازی تاسیسات شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب خواهیم شــد.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
افزود: با توجه به اولویت بندی که انجام خواهد شد، تاسیسات فرسوده 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را نوســازی و بازسازی خواهیم 
کرد و در این زمینه گام های موثری را خواهیم برداشــت.محمدی در 
خصوص پروژه های صنعت نفت در حوزه بومی سازی اظهار کرد: تمام 
طرح های موجود حداکثر می بایســت ساخت داخل باشند که برای این 

مساله نیز برنامه هایی را در نظر گرفته ایم.

سازندگان از نگاه حمايتی وزارت نفت می گويند:

روی پايمان ايستاده ايم
صنعــت نفــت در ســال های اخیر، 
حمایت از ظرفیت های داخلی را با جدیت 
در برنامــه دارد کــه در راس فعالیت های 
انجام شــده وزارت نفت در ایــن زمینه، 
می توان به اجرای طرح بومی ســازی ۱۰ 
گروه کاالی کاربردی این صنعت اشــاره 

کرد.
یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات 
صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه ساخت 
تجهیزات حفاری خوزستان که از ۲۲ تا ۲۵ 
آذرماه در اهواز برگزار شــد، فرصت خوبی 
بود تا از فعاالن بخــش خصوصی درباره 
نحوه همکاری وزارت نفت با ســازندگان 

داخلی جویا شویم.
وزارت نفت، ریسک اعتماد به داخل را 

پذیرفت
محمدامیــد عظیمــی، رئیس هیئت 
مدیره شــرکت توســعه و تولید شیرهای 
صنعتی رســتا گروه، تولیــد دانش بنیان و 
انتقال فناوری به اشــکال مختلف را اتفاق 
مهمی می داند که در جریــان اجرای طرح 
ســاخت داخل ۱۰ گــروه کاالی کاربردی 
صنعت نفت رخ داده اســت.این ســازنده 
پذیرش  اســت  معتقد  نفتــی  تجهیــزات 
ریســک اعتماد به توانمندی صنعت داخلی 
از ســوی وزارت نفــت، فرصت ذی قیمتی 
برای ســازندگان داخلی بوده اســت. این 
فعال بخش خصوصی، شــیوه نامه حمایت 
از تولید داخلی و شفاف ســازی معامالت و 
دســتورعمل ارزیابی صالحیت و رتبه بندی 
تامین کننــدگان و ســازندگان و صــدور 
را  کاالها  ســازندگان  کیفیــت  گواهینامه 
از جملــه رویدادهای خوشــایندی می داند 
کــه در صنعت نفت ایران بی ســابقه بوده 
اســت و ضمن خبردادن از رونق تولید در 
در  خوشــبختانه  می گوید:  مجموعــه اش، 
ســال های ۹۵ و ۹۶ توانســتیم در زمینــه 
فروش محصوالتمان به رشــد ۱۰ برابری 

دســت یابیم و انتظارمان برای ســال ۹۸، 
رقم فروشــی بالغ بر ۱۰ میلیون یوروست.
وی این دســتاورد را مرهون اجرای قوانین 
و دســتورعمل های حمایتــی وزیر نفت از 
ســازندگان داخلی عنوان می کند.شــرکت 
توســعه و تولید شــیرهای صنعتی رســتا 
گروه، شــرکت دانش بنیانی است که انواع 
شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی 
را طراحی می کند و می سازد؛ تجهیزاتی که 
در فهرســت ۱۰ گروه کاالها و تجهیزات 
راهبردی و اولویت دار صنعت نفت قرار دارد.

رویکرد مثبت وزارت نفت در پرداخت 
مطالبات

 مجتبی ایرجیان، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیــان اتصال فــوالد آروین، فعال 
دیگری در حوزه ســاخت داخل است که 
به شانا می گوید: خوشبختانه برای فروش 
محصوالتمان مشــکلی نداریــم و مهم تر 

آنکــه وزارت نفت در پرداخــت مطالبات 
ســازندگان داخلی رویکرد مثبتی دارد.این 
شــرکت تولیدکننده انواع شیرآالت اعم از 
گیت ولو، بال ولو، چک ولو در ســایزها و 
متریال های مختلف اســت که محصوالت 
تولیدی آن در پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و 

اداره های نفت و گاز استفاده می شود.
باور به توان داخل؛ راهبری استارت آپ ها

حســین نیک نامی، مدیر واحد تولید 
دانش بنیان  شــرکت  حرارتی  حسگرهای 
ســهند صنعت پارتیــکان نیز به ســابقه 
همکاری و مشــارکت ۱۲ ســاله با وزارت 
نفت اشاره می کند و می گوید: خوشبختانه 
وزارت نفــت بــا اذعــان بــه توانمندی 
ســازندگان داخلی و اخیــرا نیز با راهبری 
شرکت های استارت آپی برای رفع نیازهای 
صنعت نفت گام های خوبی برداشته است 
و بــه یقین اقدام های مثبــت وزارت نفت 

نتایج خوبی برای صنعــت نفت به همراه 
خواهد داشــت. این فعال بخش خصوصی 
با بیان اینکه این شــرکت توانسته تنها در 
یک قرارداد، از خروج چند میلیارد دالر ارز 
از کشــور جلوگیری کند، بر ضرورت توجه 
قابلیت شــرکت های بخش خصوصی  به 

تاکید می کند.
تعدیل نکردیم؛ جذب نیرو هم داشتیم

عبدالرحیم ســاجدی نژاد، مدیر تولید 
شــرکت لوله ســازی اهواز نیز در حاشیه 
درباره  نفت خوزستان  تجهیزات  نمایشگاه 
احداث خط لوله گوره - جاسک و اهمیت 
این پــروژه در رونق کارخانه لوله ســازی 
قدیمی ترین  از  یکــی  به عنــوان  اهــواز 
کارخانه های کشور در این حوزه می گوید: 
بی شــک اگر این پــروژه نبود، شــرکت 
لوله ســازی اهواز هم تقریبا به وضع برخی 
شــرکت های دیگر مبتال می شد. با پروژه 

گوره - جاســک افزون بــر آنکه ۱۵۰۰ 
نیروی انســانی کارخانــه را حفظ کردیم، 
تعدادی نیروی جدید هم جذب کار شدند.

وی ادامه می دهد: آقای زنگنه تالششــان 
این بود که پروژه گوره - جاســک داخلی 
شود و کمک هم کردند.به گفته این فعال 
صنعت لوله ســازی، طرح گوره - جاسک 
می تواند ظرفیت یک سال لوله سازی اهواز 
را پر کند. این شــرکت برای نخستین بار 
وارد ساخت لوله های کیسینگ شده است و 
بنا دارد به حوزه ساخت لوله های بدون درز 
هم ورود کند که هم اکنون نیاز کشــور در 

این بخش، از خارج تامین می شود.
بخشنامه های حمایتی

مهدی احمدی، مدیرعامل شــرکت 
پــارس ره آوردان غــرب نیز با اشــاره به 
رویکرد حمایتی وزارت نفت از ســازندگان 
داخلی می گوید: اگر زنجیره نفت را این طور 
تعریــف کنیم که آقای زنگنه در رأس این 
زنجیره و من به عنوان ســازنده در انتهای 
آن قرار دارم، در ایــن دو بخش همه چیز 
خوب اســت. نگاه حمایتــی وزیر نفت در 
و  بخشــنامه ای  دســتوری،  حمایت های 
قانونی خوب بوده، اما در وسط این زنجیره 

با مشکالتی روبه رو هستیم.
مواجهه با سیل خریداران

از مدیران شــرکت فلکسور  صفری 
اســت حمایت های  معتقــد  پارس هــم 
صنعت نفت سبب شــده این شرکت پس 
از یک دوره رکود دوبــاره روی پای خود 
بایســتد و حتی بر تعداد نیروهای انسانی 
خــود بیفزایــد.وی می گوید: بســیاری از 
و  آمدند  ما  پتروشیمی ســراغ  شرکت های 
متوجه سیل عظیم خریداران شرکت نفتی 
و پتروشیمی شدیم. فهمیدیم که اتفاقی رخ 
داده اســت و برایمان بارقه امیدی بود. ما 
هــم پس از آن به دنبــال افزایش کیفیت 

بیشتر هستیم.

به بخش خصوصی و 
کسانی که از دولت طلب 

دارند فرصت داده شد 
تا سقف 40 هزار میلیارد 
تومان طلب خود را از 
طریق فروش نفت در 
بورس انرژی دریافت 

کنند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

یادداشت

نقش محوری ملی حفاری در کشف و توسعه 
میدان های نفت و گاز

سیدعبداهلل موسوی
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

بخش اعظــم حفاری چاه هــای نفت و 
گاز کشــور پس از انقالب اســالمی با تالش 
متخصصان و کاربســت نــاوگان حفاری این 
شرکت محقق شده است. این شرکت هم اکنون 
با ۷۲ دستگاه حفاری خشــکی و دریایی، بالغ 
بر ۱۸ هــزار نیروی انســانی و برخورداری از 
متخصصان و کارکنان مجرب و کارآمد، نقشی 

محوری در کشف منابع هیدروکربوری و توسعه میدان های نفت و گاز 
در جغرافیای مناطق نفت خیز خشــکی و دریایی کشور ایفا می کند. با 
توجه به اهتمام مقام عالی وزارت نفت و مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران، این شــرکت در یک سال گذشــته اقدام های موثری در ارتباط 
با چابک ســازی و روزآمدی در پروسه ســتادی و عملیاتی انجام داده 
است. اصالح ســاختار سازمانی و تطبیق آن با ســاختار شرکت ملی 
نفت ایران و حذف ســمت های مجازی، توجه ویژه به انضباط اداری 
و مالی، بازبینی و اجرایی کردن ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشــت و 
محیط زیست )HSE( با هدف حفظ سالمت کارکنان و استفاده بهینه 
از تجهیزات از برنامه های اجرایی ای اســت که با همکاری مســتمر 
مدیران و کارکنان شرکت تاکنون به نتایج خوبی رسیده است. در یک 
ســاله گذشته ملی حفاری از شرکت ملی نفت ایران هزینه ای دریافت 
نکرده اســت و از طریق دریافت مطالبــات از کارکرد و درآمد حاصل 
از ارائــه خدمات یکپارچه جانبی فنــی - تخصصی و عملیات حفاری، 
منابع مالی خود را تامین کرده است. شرکت ملی حفاری در مناقصات 
مربــوط به ۲۸ پروژه توســعه میدان ها با هدف حفظ و نگهداشــت و 
افزایش تولید، مشــارکت کرده و اجرای طرح توســعه دو میدان نفتی 
گچســاران و نفت شهر را بر عهده گرفته و درباره دیگر مناقصات نیز با 
شــرکت های بخش خصوصی تفاهم نامه های همکاری مبادله و امضا 
کرده است. بر این اساس، تجدیدنظر در نرخ دکل روز، خدمات جانبی، 
به کارگیری تجهیزات و متعلقــات دکل ها که بار مالی دارد، کاهش ۵ 
درصدی هزینه با حذف کارهای غیرضرور، افزایش نظارت های فنی و 
بازرسی سبب اصالح درآمدی شرکت شده است. این شرکت همسو با 
فعالیت های ذاتی و برنامه های توسعه ای در راستای پویایی هر بیشتر، 
توجه به مســئولیت های اجتماعی را نیز سرفصل امور قرار داده و همه 
تــالش خود را برای جلب رضایتمندی مــردم به کار گرفته که نمونه 
بارز آن همکاری و همیاری با مردم در مقابله با کاهش تبعات ناشــی 

از سیل امسال است.

چابک سازی پروژه های صنعت نفت کلید خورد
محسن صفاریان

مسئول پروژه های پایین دست اداره پژوهش و فناوری شرکت 
مناطق نفت خیز جنوب 
طرحی تحت عنوان چابک ســازی پروژه های صنعت نفت 
در نظر گرفته ایم که در پی آن، سرعت و کیفیت اجرای پروژه ها 
ارتقا می یابد. برنامه مفصلی در حوزه پژوهش برای چابک سازی 
پروژه هــای صنعت نفت در نظر گرفته ایــم و با توجه به این که 
معموال پروژه های پژوهشــی باتوجه به محتوا زمان بر هســتند، 
از زمانی که یک درخواســت به ســمت ما می آیــد تا زمانی که 
وارد مرحله اجرایی شــود، زمان زیادی صرف می شــود. با توجه 
به این که اجرای پروژه ها به دلیل تازه بودن ممکن اســت زمان 
زیادی را صرف خود کند، طرح چابک ســازی کمک خواهد کرد 
تا پروژه جامع ســازی، قرارداد آن امضا و وارد مرحله اجرایی شود 
که تنها در این شــرایط نتایج آن کاربــردی خواهد بود. با توجه 
بــه تجربه ای که در بخش پژوهش داریم، به نظر می رســد که 
پروژه چابک سازی بتواند زمان اجرای پروژه ها را کوتاه و بسیاری 
از موانــع را دور بزند. انجــام و اجرای پروژه هــا در کوتاه ترین 
زمان ممکن و بــا بهترین کیفیت ممکن هــدف اصلی اجرای 
این طرح اســت. تفاهم نامه هایی را با برخی دانشگاه ها، به ویژه 
دانشــگاه های درون استانی منعقد کرده ایم و هدف ما حمایت از 
مراکز تحقیقات و دانشگاه ها در استان است. البته تفاهم نامه های 
دیگری نیز آماده شــده که منتظر امضا هستند. اگر بتوانیم این 
تعامــل را افزایش دهیم، قطعا کار توســعه خواهد یافت. درباره 
بومی ســازی تولیدات صنعت نفت نیز بایستی گفت: در صنعت 
نفت و گاز تجهیزات بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد که 
تاکنون از کشورهای دیگر تأمین می شد اما در شرایط فعلی اگر 
نگوییم واردات این تجهیزات غیرممکن اســت، باید بگوییم که 
واردات این تجهیزات در شــرایط فعلی بســیار سخت است و به 
همین دلیل به این نتیجه رســیدیم که باید به سمت بومی سازی 
حرکت کنیم. بومی ســازی تجهیزات صنعت نفت چندین ســال 
اســت که آغاز شــده و در این رابطه قراردادهایــی را با مراکز 
دانشــگاهی، شــرکت های دانش بنیان به امضا رسانده ایم و هر 
زمان کــه نیازهایی به ما ارجاع داده شــود، در پی رفع آن نیاز 
خواهیم رفت. بر این اســاس، توانســتیم توربینی را که تاکنون 
توسط  آمریکا تولید می شد، داخلی سازی کنیم و این مسئله تأثیر 
زیادی را در صنعت نفت و حتی صنایع دیگر گذاشته است، بیش 
از ۶۰ درصد امکان بومی سازی تجهیزات صنعت نفت در بخش 
پایین دست در داخل کشور وجود دارد که امیدواریم این عدد در 

سال های بعد ارتقا یابد.

در راستای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت صورت می گیرد

عملیات حفاری 18 حلقه چاه  در میدانهای سه گانه 
دانان، نفت شهر و سعادت آباد

عملیات حفاری 1۸ حلقه چاه جدید 
و تعمیری  در میدانهای ســه گانه دانان، 
نفت شهر و ســعادت آباد در قالب طرح 
نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفت در 
چارچوب قراردادهای EPD/EPC  در حال 

انجام است.
مهنــدس رامین حاتمی مدیر عامل 
ایران در  شــرکت نفت مناطق مرکزی 
رابطه بــا فعالیت های حفــاری صورت 
گرفته در میدانهای یادشده اظهار داشت: 
هــم اکنون در میدان نفتــی دانان پس 
از احداث ســه موقعیت حفــاری چاه و 
انجام ۵۰ درصد عملیــات لرزه نگاری، 
اولین دکل آماده شروع عملیات حفاری 
میباشــد. در میدان ســعادت آباد نیز دو 
موقعیت چاه رو به پایان و یک دســتگاه 
دکل حفاری مشــغول فعالیت روی یک 
چاه تعمیری است. همچنین یک دستگاه 
دکل حفاری در میدان نفت شــهر نیز در 
حــال عملیات حفاری  یــک حلقه چاه 
تعمیری اســت که بزودی به دو دستگاه 

افزایش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
نفت مناطــق مرکزی ایــران، مهندس 
حاتمی درباره ارزش قرارداد و فعالیت های 
الزم برای توسعه این سه میدان تصریح 
کرد: در برنامه توســعه این ســه میدان 
حفــاری ۱۳ حلقــه چاه جدیــد، تعمیر 
پنج  حلقه چــاه موجود، احداث موقعیت 

وتســهیالت ســرچاهی، خطــوط لوله 
جریانی، جاده های دسترسی و برقرسانی 
در بخــش    تحــت االرض و احــداث 
چندراهه ها  توسعه  نمکزدایی،  واحدهای 
و نیــز مطالعات لرزه نگاري ســه بعدي 
میادین پیش بینی شــده است. مجموع 
ارزش قراردادهای این سه میدان بالغ بر 
۱۶ هزار میلیــارد تومان و حداکثر مدت 
زمان اجرای این قراردادها ۲۴ ماه پیش 
بینی شده اســت. اجرا و توسعه این سه 
پروژه توسط سه شــرکت داخلی انجام 
می شــود.  وی افزود: از ویژگیهای بارز 

و حایز اهمیت ایــن پروژه ها، تخصیص 
چهــار درصــد از اعتبــارات کل طرح 
جهت انجام     طرح هــای عام المنفعه 
و مسئولیت های اجتماعی است که برای 
نخســتین بار با این شــیوه برای همان 
منطقه اجرای پروژه در نظر گرفته شــده 
که زمینــه محرومیت زدایــی را فراهم 
می سازد. مدیر عامل شرکت نفت مناطق 
مرکــزی ایران از دیگر نکات قابل توجه 
این پروژه ها خاطرنشــان کــرد: تامین 
نزدیک به ۹۵ درصد کاالی طرح توسط 
سازندگان داخلی، اخذ مجوزهای زیست 

محیطــی و الزام پیمانــکاران به رعایت 
الزامــات HSE در باالتریــن ســطح و  
محلی  پیمانکاران  ازخدمات   بهره گیری 
موجب رونق و اشتغال مناطق مورد نظر 
می شود.     به عنوان نمونه تنها در پروژه 
لرزه نگاری میدان دانان که بخشــی از 
طرح توسعه ای میدان را شامل می شود 
حدود ۳۰۰ نفر نیروی بومی مشــغول به 

کار هستند. 
پروژه ها  این  حاتمی انجام  مهندس 
توســط شــرکتهای ایرانــی را فرصت 
ذیقمتی برای کسب تجربه و فعالیت در      

عرصه های بین المللی برشــمرد و اظهار 
داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی، 
با هم اندیشی و برگزاری جلسات متعدد 
مجموعــه وزارت نفت، ســبک جدیدی 
از اجــرای پروژه در قالــب قراردادهای 
)EPC/EPCF ( طراحی و اجرایی شــد 
کــه عالوه بر تامین منابع مورد نیاز، غیر 
از منابع داخلی شــرکت ملی نفت ایران، 
فرصت مناســب و نقطــه عطفی برای 
شرکتهای توانمند ایرانی ایجاد شده تا با 
نظارت عالیه کارشناسان توانمند شرکت 
ملــی نفت ایــران، مدیریــت یکپارچه 
پروژه ها را راهبری کرده و زمینه حضور 
و فعالیت آنهــا در عرصه های بین المللی 

فراهم شود. 
بر اســاس ایــن گــزارش، طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید میدان دانان 
در استان ایالم با هدف افزایش ظرفیت 
تولید میدان از هشــت هزار بشــکه به 
۱۹ هزار بشــکه در روز است. همچنین 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید میدان         
ســعادت آباد در اســتان فارس  با هدف 
افزایش ظرفیت تولید میدان از چهار هزار 
بشکه به هفت هزار بشکه در روز دنبال         
می شود. طرح نگهداشت و افزایش تولید 
میدان نفت شهر واقع در استان کرمانشاه 
با هدف  افزایش ظرفیت تولید میدان از 
سه هزار بشکه به ۵۷۰۰ بشکه در روز را 

شامل می شود.  

مديرکل نظام فنی و ارزشيابی طرح های وزارت نفت خبر داد:

راه اندازی پارک تخصصی در وزارت نفت

در نخستين همايش چشم انداز تحول ديجيتال در صنعت نفت مطرح شد:

لزوم ترويج فرهنگ هوشمندسازی در صنعت نفت

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح های وزارت نفت گفت: 
پارک نفت به صورت خاص در منطقه شهر ری تهران راه اندازی خواهد شد 
و به صورت شبکه ای با تمام پارک های علم و فناوری همکاری خواهد کرد.

 امید شــاکری، در جمــع خبرنگاران در خصوص میــزان بهره مندی 
صنعت نفت از ظرفیت شــرکت های دانش بنیــان اظهار کرد: طی دو روزی 
که در  پارک علم و فناوری خراســان رضوی حضور داشــتیم، خوشبختانه 
شــاهد پیشرفت ها و ظرفیت های خوبی که در این حوزه ایجاد شده بودیم و 
شرکت های دانش بنیان نیازهای استراتژیک و حساس صنعت نفت را بومی و 
محصوالت خود را با کیفیت مطلوبــی برای صنعت نفت ارائه می کنند.وی 
افزود: شــکل مطلوب شــرکت های دانش بنیان و انتظاری که از حاکمیت 
می رود  این اســت که زمینه ورود محصوالت تولید شده در این شرکت ها 
را به بازار تســهیل کند، دغدغه شــرکت دانش بنیانی کــه در حوزه صنعت 
نفت فعالیت می کنند این اســت که براساس نیاز صنعت نفت تولید کنند و 
مشــکلی در زمینه ورود محصوالت به بازار نداشــته باشند، در همین راستا 
مقرراتی که شخص وزیر نفت در نظر دارند بر این مبناست و سازوکارهایی 
طراحی شده که به زودی شــکل قرارداد به خود گرفته و می تواند زمینه را 
برای رشــد و توسعه شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت بیش از گذشته 
فراهم کند.مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح های وزارت نفت 

بیان کرد: وزیر نفت هفته گذشــته در یک جلسه رســمی اعالم کردند که 
مکانیــزم تضمین خرید در برابر تضمین کیفیــت را ارائه خواهند کرد بدین 
معنا که اگر نیاز مشــخص شــده به یک شــرکت دانش بنیان واگذار شود، 
در صورتی که آن شــرکت بتواند کیفیــت مورد انتظار صنعت نفت را تامین 
کنــد، این صنعت تضمین خرید محصوالت آنان را می دهد تا به این طریق 
ریسک تجاری برطرف شود.شاکری در خصوص گواهینامه کیفیت محصول 
خاطرنشــان کرد: این گواهینامه یکی از حلقه های واســط و الزم برای به 
هم رسانی عرضه و تقاضا است. صنعت نفت ایمنی محور و استانداردهای آن 
حیاتی اســت و در کنار آن، ِعرق و عالقه مدیران به استفاده از محصوالت 
داخلی، دغدغه کیفیت مطلوب کاالها مطرح شــده و در این زمینه گام های 
آخر برداشــته شده اســت.وی اضافه کرد: نهاد صدور گواهینامه کیفیت در 
داخل کشــور می تواند زمینه ورود شرکت های دانش بنیان به بازار را تسهیل 
کند بدین معنا که در صورتی که محصولی از کیفیت الزم برخوردار باشــد، 
توســط این نهاد تاییده دریافت می کند و داشــتن تاییده ســبب می شود تا 
مصرف کننده با آرامش و اطمینان از اینکه اســتفاده از محصول مشکلی در 
زنجیره تولید ایجاد نمی کند، اقدام به اســتفاده از آن می کند.مدیرکل نظام 
فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح هــای وزارت نفت در خصوص ایجاد پارک 
نفت تصریح کرد: پارک های علم و فناوری در سراسر کشور وجود دارد و به 

صورت عمومی در تمام موضوعات مشــغول به فعالیت هستند اما پارک نفت 
به صورت تخصصی در حوزه نفت ایجاد خواهد شد.شــاکری با اشاره به این 
موضوع که صنعت نفت به دنبال ایجاد اکوسیســتم است، گفت: پارک های 
علم و فنــاوری کنونی می توانند در قالب این اکوسیســتم فعالیت کنند اما 
پارک نفت به صورت خاص در منطقه شهر ری تهران راه اندازی خواهد شد 
و به صورت شبکه ای با تمام پارک های علم و فناوری همکاری خواهد کرد.

مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت ضمن ثمربخش 
دانستن ترویج فرهنگ هوشمندسازی در صنعت نفت، 
بر حضور فعال شــرکت های خصوصــی در این زمینه 

تاکید کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت 
نفت، ســیدصالح هندی روز چهارشــنبه، چهارم دی ماه در 
نخستین همایش چشم انداز تحول دیجیتال در صنعت نفت 
اظهار کرد: این اقدام پژوهشــگاه به منظور فرهنگ ســازی 
و ترویج فرهنگ هوشمندســازی در صنعت نفت بی شک 
می توانــد ثمر بخش باشــد و نباید تنها بــه برگزاری یک 
نشســت اکتفا کرد و اینگونه مراسم  باید تکرار شود.وی با 
اشــاره به این که شرکت های خصوصی نیز باید در این گونه 
همایش ها حضور داشــته باشــند، تصریح کــرد: افزون بر 
بخش خصوصی، بهتر است دانشگاه ها نیز در این برنامه ها 
حضوری فعال داشــته باشند و خروجی این همایش ها باید 
به صورت قطعنامه و ســند درآید و به صنعت ارسال شود.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت افزود: همواره باید به دنبال 
راه حل مناســب برای معضالت و چالش های صنعت باشیم 
بــه صورتی که از تصمیم گیری هــا و جهت گیری های این 

همایش راه حل های اجرایی مناســبی اســتخراج شود که 
بتوان آن هــا را به مرحله عملیاتی رســاند.در همین حال، 
ابراهیم علوی طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی 
نفت گفت: ما در حوزه صنعت نفت باید از داده های خود به 

صورت دیجیتالی استفاده کنیم زیرا در دنیای پیش رو حجم 
داده های تولیدی از عملیات نفتی به اندازه ای زیاده می شود 
که یافتن راه حل و تصمیم مناسب از بین خیل عظیم داده ها 
دشوار خواهد شــد.وی ادامه داد: روبه رو شدن با داده های 

فراوان، مدیریت زمان را با مشــکل روبه رو می کند، از این 
رو الزم اســت که به دیجتالی شدن داده ها اهمیت دهیم.

طالقانی با تاکید بر این که پژوهشــگاه صنعت نفت در این 
زمینه به خوبی ورود کرده اســت، گفت: پژوهش و فناوری 
شــرکت ملی نفت نیز از ماه گذشــته بر این موضوع تاکید 
کرده و قراردادی را نیز با یکی از شرکت های دانش بنیان با 
هدف داده کاوی تنظیم کرده است و امیدواریم که خروجی 
این پروژه از منظر اقتصادی و علمی نشان دهد که استفاده 
از فرآیندهای دیجیتالی می تواند در ســرعت تصمیم گیری 
و ایجــاد ارزش افــزوده در مجموعه نفــت مهم و حیاتی 
باشــد.همایش چشم انداز تحول دیجیتال در صنعت نفت با 
حضور مدیران ارشد شــرکت ملی نفت، رئیس پژوهشگاه 
و جمعی از محققان و دانشــگاهیان در پژوهشگاه صنعت 
نفت برگزار شــد.در این همایش دو نشســت تخصصی با 
موضوع  لزوم و چالش های تحول دیجیتال در صنعت نفت و 
همچنین موضوع هایی مانند تحول دیجیتال و دستاوردهای 
پژوهشــگاه صنعت نفت، مفهوم ســازی تحول دیجیتال، 
شــرکت های اســتارتاپی و نوپا در عصر تحول دیجیتال و 

نقش دانشگاه در عصر تحول دیجیتال بررسی شد.
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تحلیل
گفتمان

شب باشکوه مهارگران در رگ سفید
 میدانی از جنس خاکریزهای دفاع مقدس

پنجم دی ماه سال 1۳۹۶ پس از ۵۸ 
روز عملیات شبانه روزی یکی از دشوارترین 
فوران های چاه های نفت و گاز به دســت 

متخصصان ایرانی مهار شد.
بــا عنایات خداوند بــزرگ و تالش 
شــبانه روزی و همدلی مهارگران شرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب و شــرکت 
ملی حفاری ایران، در شب )پنجم دی ماه( 
فوران چاه سرکش رگ سفید ۱۴۷ به طور 
کامــل کنتــرل و عملیات ایمن ســازی 
بی درنگ آغاز شد.مهار گران صنعت نفت 
عملیات مهار چاه رگ ســفید به شــیوه 
کشتن از عمق )Bottom Kill( و با استفاده 
از چاه انحرافی را در دستور کار قرار دادند.
در این عملیــات پیچیده فنی مته حفاری 
دکل ۹۳ فتح پس از ۳۴ روز حفاری مستمر 
سرانجام در عمق موردنظر  از پوش سنگ 
عبور و در نقطه هدف با چاه اصلی تالقی 
پیدا کرد. در ســاعت ۲۰ شــامگاه پنجم 
دی ماه با کاهش ارتفاع آتش، نخســتین 
نشانه های سطح االرضی مهار چاه نمایان 
شــد و از ســاعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شــعله 
چاه ســرکش ۱۴۷ به طور کامل خاموش 
و عملیات ایمن ســازی آغاز شد.مهارگران 
صنعت نفت بــرای اجــرای برنامه مهار 
تلفیقی از سرعت و دقت را به کار بستند و 
با تمهیدات ویژه  توانستند  در مدت ۳۴ روز 
از آغــاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در 
عمق ۲ هزار و ۳۴۲ متری برســند؛ عمقی 
که دکل ۹۵ فتح در شــرایط عادی افزون 
بر ۷۰ روز موفق به حفاری آن شــده بود. 
عملیات مهار چاه رگ سفید به علت فشار 
و حجیم بــودن گنبد گازی، ســخت گذر 
بودن منطقه، ســاختار  سنگی موقعیت و 
فشار ۲۴۰۰ پوندی چاه در سطح، یکی از 
دشوارترین عملیات های مهار چاه در چهار 
دهه اخیر اســت. مهارگران برای تضمین 
موفقیــت برنامه کنتــرل از عمق، افزون 
بر تجهیزات پیشــرفته حفــاری انحرافی، 
حفاری،  متخصصان  برگزیده ترین  تیمی از 
زمین شناسی و نظارت در عملیات حفاری 
چاه های انحرافی به کار گرفتند. مهار این 
چاه با ویژگی هــا و پیچیدگی های خاص، 
نشــان دهنده  تــوان و تخصص کم نظیر 
کارشناســان ایرانــی و مصداق بــارز ما 
می توانیم اســت. این موفقیت که در سایه 
همدلی و انســجام نیروهــای متخصص 
شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و ملی 
حفاری ایران به دست آمد بار دیگر توان و 
تخصص و تجربه کم نظیر مهارگران ایرانی 
را در کنترل فوران چاه های پرفشار به رخ 
کشــید و برگ زرین دیگــری به کارنامه 
درخشــان صنعت نفت ایران افزود.حادثه 
فوران و آتش ســوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید 

- ۲ در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری 
نفــت و گاز گچســاران از شــرکت های 
زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب به هنگام حفاری به وسیله دکل ۹۵ 
شرکت ملی حفاری ایران، هفتم آبان ماه 
سال ۱۳۹۶ اتفاق افتاد که در جریان آن دو 
نفر از کارکنان شــرکت ملی حفاری ایران 
شهادت گونه جان باختند و دستگاه حفاری 
و بخش عمده تجهیزات آن به طور کامل 
در آتش سوخت.لحظاتی پس از وقوع این 
حادثه کمیته بحران در شرکت ملی حفاری 
ایــران و شــرکت ملی مناطــق نفت خیز 
جنوب تشــکیل جلســه داد و گروه های 
تخصصی و عملیاتی از این شــرکت ها و 
نفت  بهره برداری  شــرکت های  همچنین 
و گاز گچســاران و آغاجاری با تجهیزات 
الزم عــازم منطقه شــدند.نقطه قوت در 
این اقــدام عاجل حضور مدیــران عامل 
و معاونــان عملیاتی آنــان در کمتر از دو 
ســاعت در موقعیت چاه در حال فوران و 
ایجاد ستاد بحران و راهبری عملیات مهار 
چاه در نزدیکی محل حادثه بود.در زمانی 
کوتاه محور جاده اهواز - دیلم به ســمت 
رگ سفید شاهد تردد پرحجم خودروهای 
ســبک و ســنگین و جابه جایــی حجم 
انبوهی از تجهیزات فنی و ماشــین آالت 
امدادی  آتش نشــانی،  و  ایمنی  راه سازی، 
و پشــتیبانی بود که تا روزها ادامه داشت.
تهیه  کارشناســی،  نشست های مســتمر 
برنامه و جدول زمان بندی، تقســیم کارها 
و وظایف، اتخاذ راهکارهای مهندســی و 

تخصصی، بازنگری تجربیات گذشــته 
از مهار فوران ها و تلفیق با شــرایط جدید 
از نظر فشــار، دما، سیال، حجم نفت و گاز 
در حال ســوختن و موقعیــت جغرافیایی، 
مجرب  مهندســان  و  متخصصان  حضور 
و مدیران ارشــد صنعت نفــت، زمینه را 
برای اجــرای عملیات منســجم و موفق 
فراهم کرد و به ثمر رساند.احداث راه های 
دسترسی آسان به محوطه چاه، استخرهای 
ذخیره آب به گنجایش ۲۰۰ هزار بشــکه، 
چهار خط انتقــال آب از رودخانه زهره به 
موقعیت چاه به طول ۲۵۰ کیلومتر، ایجاد 
شــبکه خنک کننده پیرامون چاه با نصب 
پمپ های فشــار قوی و سیســتم پاشش 
آب، ایجاد اردوگاه های اســکان کارکنان 
اعزامــی از بخش های مختلــف عملیاتی، 
فنی و مهندســی و پشــتیبانی، اســتقرار 

تیم های پزشکی با تجهیزات الزم، فناوری 
اطالعات و ارتباطات با امکانات رادیویی، 
ماهــواره ای، اینترنتی و راه اندازی شــبکه 
مخابراتی، سازمان دهی نیروهای حراست، 
HSE و خدمــات رفاهــی و اردوگاهی از 
جمله اقدام هایی بود که در راســتای مهار 
کنترل و فوران این چــاه صورت گرفت.

به طور هم زمان با برنامه ریزی برای کنترل 
و مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید از سطح، 
ساخت دو محوطه جدید برای استقرار دو 
دســتگاه حفاری ســنگین ۹۳ و ۹۴ فتح 
برای حفر دو حلقه چاه امدادی در دســتور 
کار قرار گرفت و بــا هماهنگی، همیاری 
و انســجام میان نیروهــای تخصصی و 
پشــتیبانی شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنــوب و شــرکت ملی حفــاری ایران و 
شتاب بخشــی در اجرای کار از نظر صرف 
زمان به میزان حدود ۵۰ درصد نســبت به 
عرف معمول کار، انجام و در مدار عملیات 
قرار گرفت.با تحقق عملیات بزرگ بستن 
چاه ۱۴۷ رگ ســفید از عمق، مهارگران 
و نیروهای عملیاتی با ایمن ســازی ۱۴۷، 
چاه امدادی دوم بــا نظر کارفرما به عنوان 
چاه توســعه ای )تولیدی( استفاده شد. این 
موفقیت برگ زرین دیگری در کارنامه این 
صنعت راهبردی به ثبت رســاند و نشان 
داد متخصصــان ایرانی توانمندی راهبری 
از صفر تــا ۱۰۰ میدان های نفت و گاز را 
دارند و در ایــن زمینه در جهان یک برند 
به شــمار می آیند. فوران ها بسته به فشار، 
دما، سیال، حجم گاز و موقعیت جغرافیایی 

محل چاه متفــاوت و از پیچیدگی خاصی 
برخــوردار و برای کنترل فــوران هر چاه 
نیاز بــه برنامه ریزی و بســیج امکانات و 
تجهیزات منحصر به همان فوران اســت، 
هرچند در تعاریف شــیوه مهار مشــابهت 
دارد و بــه هــم نزدیک اســت.فوران و 
آتش ســوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید - ۲ با 
توجه به فشار باالی گاز میدان نفتی رگ 
ســفید از جمله حوادثی به شــمار می رود 
که در نوع خــود منحصربه فرد و مهار آن 
نیازمند محاســبات فنی و مهندسی دقیق 
بود و متخصصان صنعــت نفت به خوبی 
توانستند درنتیجه هم افزایی و به کارگیری 
ظرفیت های موجود از نظــر دانش فنی، 
عملیاتی، پشــتیبانی و لجستیکی به نحو 
مطلوب به آن عینیت بخشند.ساخت انواع 
اســتینگر، آماده سازی آتی واگن ها و سایر 
تجهیزات مختص عملیات کشــتن چاه از 
ســطح )TOP KILL( و همچنین ایجاد 
محل اســتقرار دو دســتگاه حفاری ۹۳ و 
۹۴ فتح بــرای حفر چاه هــای امدادی و 
 )BOTTOM KILL( بســتن چاه از عمق
در فرصتی بسیار کوتاه تر نسبت به عرف 
معمول آماده ســازی و اجرایی شد که در 
نوع خود قابل توجه و حائز اهمیت اســت. 
در سالروز عملیات کنترل و مهار چاه ۱۴۷ 
رگ سفید یاد و خاطره حفار مردان شرکت 
ملی حفاری ایــران زنده یاد فرزاد ارزانی و 
محمد سلیمی که شهادت گونه جان باختند 

گرامی باد.
یادشان جاودان

یادداشت

بورس نفت ایران در حال تکامل 
محمدعلی خطیبی

رئیس اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
آنچه در این مدت در بورس نفت تجربه 
شــد، کارنامه بدی نبــود و دیدیم که بخش 
خصوصی در فروش فرآورده نفتی موفق عمل 
کرد. در واقع بورس ســازوکاری برای شفاف 
 سازی قیمت و فروش اســت. ضمن آنکه ما 
در تحریم های قبلی و حتی فعلی باید فرصتی 
فراهم کنیم کــه بخش خصوصی وارد میدان 

شود. در واقع، مشکالت فروش فرآورده  ها در مقایسه با نفت خام کمتر 
بوده و هســت زیرا خام  فروشــی در هر زمینه  ای سخت  تر از فروش 
محصوالت تولیدی اســت. بورس هم یکی از روش  های فروش است 
ولی معموال در دنیا از این مکانیســم برای دور زدن تحریم اســتفاده 
نمی شود؛ بلکه برای کشــف قیمت، شفاف  سازی فروش، ایجاد رقابت 
ســالم و جلوگیری از رانت مورد اســتفاده قرار می گیرد. بورس باعث 
می شود زد وبندها برای ایجاد انحصار در یک کاال شکل نگیرد و همه 
بتوانند در آن رقابت کنند و در نتیجه قیمتی هم که کشــف می شــود 

مورد قبول همه است.
 در تحریم های قبلی هم بخش خصوصی در واردات بنزین 

موفق عمل کرد
در تحریم قبلی ما ناچــار بودیم حتی بنزین را وارد کنیم این در 
حالی بود که به طور خیلی جدی جلوی واردات بنزین ایران گرفته شده 
بود. امروز ما در این حوزه مشــکلی نداریم. با شروع به کار پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به همت قرارگاه خاتم  االنبیا، نه تنها مشکل واردات 
بنزین مرتفع شــد بلکه قادر هستیم بنزین و گازوئیل هم صادر کنیم. 
در دوره قبل دولت نمی توانست وارد عمل شود به همین دلیل واردات 
بنزیــن را به بخش خصوصی واگذار کردیــم و االن می بینیم که آن 
اعتماد باعث شــده بخش خصوصی در فروش فرآورده هایی همچون 
بنزیــن موفق عمل کند. بخش خصوصی هم بــا زحمت زیاد فروش 
فرآورده را از دوره قبلی تحریم ها شــروع کرد و امروز بخش  خصوصی 
در حال ســپری کردن دوران تکاملی خود برای ورود جدی تر به بازار 
نفت است. البته این طور نیست که ما بخش خصوصی را آورده باشیم. 
پیش تر آنها وارد شــده بودند ولی با توجه به تحریم  ها به ویژه در حوزه 

بنزین، میدان عمل بیشتری به بخش خصوصی داده شد.
راه اندازی بازار کاغذی در بورس 

تعریــف ما از بورس نفت با تعریف رایــج در دنیا فرق دارد و در 
بورس  هایی مانند لندن، توکیو و ســنگاپور هدف کشــف قیمت است. 
بورس دنیا بیشــتر کاغذی است و لذا در اثر رقابت خریدار و فروشنده، 
قیمت مشخص می شــود. ولی ما دنبال این هستم که در کنار کشف 
قیمت، جنس مان را هم بفروشیم. انتظار ما از بورس باید کشف قیمت 
باشــد چه به صورت فیزیکال چه به صورت کاغــذی. البته اینکه در 
شــرایط کنونی از این سازوکار انتظار گشایش در صادرات داریم، ایراد 
ندارد ولی باید قدم به قدم به ســمت راه اندازی بازار کاغذی در بورس 

حرکت کنیم.
بورس نفت ایران در حال تکامل است

در تمام دنیا جز چند کشــور معدود، تجارت نفت و پایین  دستی 
آن در اختیار بخش خصوصی اســت. دولت ها فقط در حوزه اکتشــاف 
و تولید ورود می کنند و پتروشــیمی و پاالیشگاه را به بخش خصوصی 
سپرده اند. بنابراین اگر دولت در این زمینه  ها حضور دارد، اشتباه است. 
البته برخی دولت  ها حتی حوزه اکتشــاف را هم واگــذار کرده اند. اما 
قانون اساســی ایران ایــن اجازه را به ما نمی  دهد و کار درســتی هم 
اســت. بخش خصوصی در زمینه های مختلف من جمله پایین دستی 
نفت نشان داده است کارایی بیشتری نسبت به دولت دارد. راندمان آن 
باالتر و هزینه هایش کمتر است. بنابراین از دید من حوزه پایین دستی 
نفت در حیطه کار بخش خصوصی اســت نه اینکه فکر کنیم ما به آنها 
مجــوز ورود داده  ایم بلکه این عرف دنیا اســت.  نکته مهم آنکه نباید 
انتظار داشته باشیم بورس ایران یک شبه مشابه بورس لندن، نیویورک 
و ســنگاپور عمل کند. بورس نفت ایران در حال تکامل اســت. حتی 
بورس دبی علی رغم حمایت های بین المللی زیادی که از آن می شود، 
هنوز چندان موفق نیســت و جانیفتاده اســت. بنابراین ما نباید عجله 
کنیم تا روند تکاملی ســپری شود. در این مسیر الزم است ایرادات را 
رفــع کنیم و دولت هم باید کمک کنــد. پس از عبور از روند تکاملی، 
باید منتظر بهتر شدن آن باشیم؛ کم کم بازیگران خارجی وارد شوند تا 

جایگاه بین  المللی خود را پیدا کند. 

کمپرسور دالوال گاز و گاز مایع 400 مناطق 
نفت خیز جنوب تعمیر شد

کمپرســور دالوال گاز مایــع ۴۰۰ در کارگاه مرکزی مدیریت 
تعمیر تجهیزات و ماشین آالت فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب تعمیر و بازسازی شد.
بــه گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، خسرو محسنی، معاون تعمیرات مدیریت تعمیر 
تجهیزات و ماشــین آالت فرآیندی این شرکت اظهار کرد: در 
کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ سه ردیف کمپرسور گازی پروپان 
از نــوع دالوال وجــود دارد که به نوعی قلــب تپنده کارخانه 
اســت. با توجه به شرایط و آســیب های جدی که در حین کار 
به کمپرســور ردیف B وارد و سبب تماس پروانه های روتور با 
دیافراگم ها و خوردگی شدید شده بود این کمپرسور آذرماه سال 
گذشته برای تعمیرات اساســی به این مدیریت واگذار شد.وی 
افزود: بعد از بازکردن کمپرســور و جداسازی قطعات و شخص 
شــدن آســیب های وارده، همه قطعات این کمپرسور از جمله 
روتور، پروانه ها، باالنــس درام، دیافراگم ها و بیرینگ های آن 

بازسازی شدند.

پنجم دی ماه سال 1۳۹۶ 

پس از ۵8 روز عملیات 

شبانه روزی یکی از 

دشوارترین فوران های 

چاه های نفت و گاز به 

دست متخصصان ایرانی 

مهار شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

نگاه

پیش بینی رشد مصرف انرژی در جهان؛
تجدیدپذیرها جلو می زنند

طبق پیش بینی اکونومیســت در ســال ۲۰۲۰، مصــرف جهانی 
تجدیدپذیرهای غیر برق آبی با رشد دو رقمی، ۴1 درصد افزایش می یابد 

اما همچنان برای تحقق اهداف تغییر اقلیمی ناکافی است.
مصرف نفت خام در سال ۲۰۲۰ رشد اندک ۱.۱ درصد را تجربه 
خواهــد کرد و مصرف ذغال ســنگ کمی کاهش خواهــد یافت. البته 
مصرف گاز طبیعی با نرخ رشــد ۲.۶ درصد، موجب خواهد شــد روند 
افزایشــی مصرف سوخت های فســیلی جهان حفظ شود.طبق اعالم 
مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، اکونومیســت معتقد 
اســت خروج آمریکا از موافقتنامه پاریس کــه در پایان ۲۰۲۰ کامل 
خواهد شد، دیگر تغییری در وضعیت بازار انرژی ایجاد نکرده و موجب 
اختالل در روند حرکت جهانی به سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

نخواهد شد.

پتانسیل های باالی انرژی های تجدیدپذیر همراه با رویکرد مثبت 
دولت موجب شده که اخیراً با رشــد فزاینده این انرژی مواجه باشیم، 
انرژی که می تواند تأثیرات بســیاری را در صنعت برق ایران داشــته 
باشــد.  در ابتدای دولت تدبیر و امید، کل ظرفیت نصب شده در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر در ایران، ۱۶۵ مگاوات بوده که در پایان دولت 
یازدهم این رقم با تغییر رویکرد سرمایه گذاری از سوی بخش دولتی به 
سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی و ایجاد تعرفه های متنوع برای 
قراردادهــای خرید تضمینی برق تجدیدپذیــر، به حدود ۳۴۱ مگاوات 
رسیده بود و از زمان استقرار دولت دوازدهم تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، 
ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر با رشد ۹۶ درصدی به ۶۷۰ 
مگاوات رسیده است.همچنین در راســتای تنوع بخشی اقتصادی در 
ســبد انرژی با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر، ظرفیت نصب شــده 
انرژی هــای برق آبی تاکنون از مرز ۱۲ هزار مگاوات گذشــته اســت 
و براســاس برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت نصب شــده در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر تا پایان ســال ۱۳۹۷ به ۱۱۴۱ مگاوات خواهد 
رســید و در مجموع تا پایان دولت دوازدهم ۴۰۰۰ مگاوات به ظرفیت 
انرژی های تجدیدپذیر اضافه خواهد شــد.اما از تیرماه ســال ۱۳۸۸ تا 
پایان آذرماه ســال ۱۳۹۷، حدود دو میلیــارد و ۶۷۳ میلیون کیلووات 
ســاعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید برق 
از محل انرژی های تجدیدپذیر توانســته از انتشار یک میلیون و ۸۴۴ 
هزار تن گاز گلخانه ای بکاهــد. همچنین این میزان تولید انرژی های 
نو باعث شده ۷۵۹ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی در 
ایران که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا است، کاسته شود.همچنین 
ایــن میزان تولید انرژی های نو باعث صرفه جویی ۵۸۸ میلیون لیتری 
مصرف آب در ســال های اخیر شده اســت، عالوه بر این، انرژی های 
تجدیدپذیر موجب اشــتغال ۴۳ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم شده و حجم ســرمایه گذاری غیردولتی در این بخش 
به بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال رســیده است.بررســی اعداد و ارقام 
موجــود در این بخش، از آن حکایــت دارد که ۴۲ درصد نیروگاه های 
تجدیدپذیر از نوع خورشیدی، ۴۱ درصد از نوع بادی، ۱۳ درصد از نوع 
برق آبــی کوچک، دو درصد از نوع بازیافــت حرارت و دو درصد نیز از 
نوع زیســت توده است.در این باره، مجید نامجو - رئیس هیأت مدیره 
انجمن علمی انرژی خورشــیدی ایران - معتقد است که با فعال کردن 
دانشگاه ها برای فتح قله های دانش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به 
ویژه انرژی خورشــیدی، ایران از وابستگی علمی و تکنولوژیکی رهایی 
پیدا می کند و با طراحــی تضامین الزم، عرصه برای ورود صنعتگران 
برای تجاری ســازی فراهم می شــود؛ همچنین با اصالح قراردادهای 
خرید تضمینی، زمینه برای گسترش نیروگاه های خورشیدی و استفاده 
روزافزون مردم از این انرژی فناناپذیر ایجاد خواهد شد.همچنین جنتی 
- عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر - بر این باور است که علی رغم 
مشکالت موجود در این حوزه، کارآفرینان حوزه تجدیدپذیر توانسته اند 
ظرفیــت نیروگاه های تجدیدپذیر را بــه ۷۰۰ مگاوات افزایش دهند و 
نکتــه قابل توجه این اســت که ۴۷ درصد از ســرمایه گذاری خارجی 
انجام گرفته در ســال ۱۳۹۶ در ایران مربوط به حوزه تجدیدپذیر بوده 
است.وی با بیان این که کارآفرینان حوزه تجدیدپذیر ثابت کرده اند که 
برق تجدیدپذیر یک کاالی لوکس نیســت بلکه یک نیاز برای ایران 
اســت، گفت: تولید برق از منابع تجدیدپذیر از هر نظر به نفع اســت 
زیرا این مســاله موجب کارآفرینی و اشــتغال، صرفه جویی در مصرف 
آب، جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شــهرها، جلوگیری از تولید 
دی اکســید کربن، عدم نیاز به سوخت های فسیلی، تولید حداکثری در 
پیک مصرف تابستان، فاصله کم تولید تا مصرف و جلوگیری از اتالف 
انــرژی در انتقال و مهم تر از همه وجود پتانســیل مناســب ایران در 
جهت تولید است.به گفته او، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سال های 
اخیر مناســب بوده که این مساله بیانگر وجود ظرفیت های باال در این 
حوزه است؛ چراکه با حضور کارآفرینان تجدیدپذیر توانسته ایم با هموار 
کردن مســیر تولید انرژی های نو یک حرکت جهادی در این صنعت 

رقم بزنیم.

ثمربخشی ایده زنگنه در بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها؛

قابلیت افزایش 10 درصدی ضریب بازیافت 
میدان آزادگان وجود دارد

غربالگری هــای  و  مطالعــات 
انجام شده از سوی انستیتو مهندسی نفت 
دانشــگاه تهران روی میدان آزادگان، از 
وجود قابلیت افزایش 1۰ درصدی ضریب 
بازیافــت این میدان مشــترک با اجرای 
روش های ازدیاد برداشــت نفت حکایت 

دارد.
حجت نــوروزی، رئیس پژوهش و 
فناوری شــرکت مهندسی و توسعه نفت 
)متن( به تشــریح آخریــن وضع پروژه 
توسعه فناورانه میدان آزادگان که قرارداد 
آن بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه 
تهران منعقد شده است، پرداخت و گفت: 
از  به غربالگــری صورت گرفته  با توجه 
ســوی انستیتو مهندســی نفت دانشگاه 
تهران، اولویت تزریق در مخازن سروک، 
کژدمی، گدوان و فهلیــان به ترتیب بر 
اســاس تزریق آب، تزریــق تناوبی آب 
و گاز و تزریــق گاز امتزاجی به دســت 
آمده اســت که در صورت اجرا، قابلیت 
بازیافت به میزان حدود  افزایش ضریب 
 ۱۰ درصد بیــش از تخلیه طبیعی فراهم 

خواهد شد.
ایجاد بانک جامع اطالعات یکپارچه 

میدان
وی از ایجاد نخستین بانک جامع 
و یکپارچه اطالعات میدان مشــترک 
نفتی آزاگان )آزادگان جنوبی و آزادگان 
شــمالی( در ســایه تعامــل تنگاتنگ 
شرکت متن و دانشگاه تهران نیز خبر 
داد و افــزود: اجرای این پروژه از زمان 
آغاز در سال ۹۴ تا کنون، دستاوردهای 
زیادی به همراه داشــته اســت که از 
جملــه آن می تــوان به ایجــاد بانک 
اطالعــات یکپارچــه آزادگان جنوبی 
و آزادگان شــمالی در چهــار مخزن 
ســروک، کژدمی، گــدوان و فهلیان 
اشــاره کرد. به این منظور، بیش از دو 
ترابایت داده از طرح توســعه آزادگان 
جنوبــی و آزادگان شــمالی در اختیار 
تهران  دانشگاه  نفت  مهندسی  انستیتو 
قرار گرفت و نخستین بانک اطالعات 
با قابلیت دسترســی سریع به داده های 
چاه ها و مخازن مختلف میدان آزادگان 

ایجاد شد.

افزایش بهره وری با کاهش حفر 
چاه های کم بازده

نــوروزی با اشــاره به شناســایی 
و تدوین نقشــه ناهمگونــی تخلخل و 
تراوایی الیه های مختلف میدان آزادگان 
در ایــن پروژه، عنوان کــرد: این اقدام، 
کاهش حفر چاه های خشــک و کم بازده 
را به دنبال داشته، به طوری که بر اساس 
مدل های یکپارچه ساخته شــده از سوی 
پیشنهادی  دانشــگاه، جانمایی چاه های 
با توجــه به توزیع مشــخصات مخزنی 

بهینه سازی شده است.
بهبود نرخ تولید با ساخت مواد شیمیایی 

نانوپایه
و   )API )افزایــش  سبک ســازی 
کاهش گرانروی نفت نیمه ســنگین الیه 
ســروک و کاهش پتانســیل ته نشست 
آســفالتین نفت ســبک الیه فهلیان به 
کمــک فرموالســیون مواد شــیمیایی 
نانوپایــه مختــص هر مخــزن، دیگر 
دســتاورد اجرای طرح توســعه فناورانه 
میدان آزادگان اســت که نوروزی به آن 
اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکالت 
تولید چاه های ســروک به دلیل سنگینی 
نفت این الیــه و چاه هــای فهلیان به 

دلیل رسوب آســفالتین در ستون چاه و 
تاسیسات، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه 
تهران اقــدام به تهیه فرموالســیون و 
ساخت مواد شــیمیایی نانوپایه کرده که 
به نحو موثری به سبک سازی و کاهش 
گرانروی نفت ســروک و نیــز کنترل و 
کاهش رسوبات آســفالتین نفت فهلیان 
در مقیاس ازمایشگاهی منجر شده است. 
در مرحله بعــد، ارزیابی عملکرد میدانی 
این مواد انجام می شــود که می تواند اثر 
قابل توجهی بر بهبود نرخ تولید چاه های 
سروک و کاهش بســته شدن چاه های 

فهلیان داشته باشد. 
وجود ارتباط هیدرولیکی با یاران

فناوری شــرکت  و  پژوهش  رئیس 
متن، ایجاد دســتورعمل استاندارد بررسی 
صحت نتایج آزمایش های خواص و رفتار 
فازی )PVT( نمونه های سیاالت مخازن 
و کنتــرل کیفیت این داده هــا به منظور 
انتخاب نمونه سیال بهینه را دیگر دستاورد 
اجرای این طرح پژوهشــی برشــمرد و 
افزود: این دســتورعمل اســتاندارد تحت 
نام QAQC در گزارش های فنی مطالعه 
میدان آزادگان معرفی شــده است. نتایج 
این پروسه اســتاندارد به همراه مطالعات 

 DST( گرادیان هیدرولیکی فشار استاتیک
data( در مخــزن فهلیان میدان، ســبب 
کسب اطالعات زیادی درباره این مخزن 
شــده و ارتباط هیدرولیکی این مخزن با 

یاران را نشان داده است.
بهره مندی از شریک خارجی

به گفته وی، در انجام بسته کاری 
اول و دوم، دانشگاه تهران ضمن مذاکره 
با دانشــگاه ها و شــرکت های مشاور و 
مهندســی مختلف دنیا ســرانجام یک 
شرکت معتبر خارجی را به عنوان شریک 
مهندسی و مشاور فنی انتخاب و پیشنهاد 
فنی و مالی را نیــز ارائه کرد که با تایید 
صالحیت شــریک خارجــی و تصویب 
بسته های کاری اول و دوم، همکاری با 
شریک خارجی و انتقال دانش و فناوری  
از ســال ۱۳۹۵ وارد مرحله اجرایی شد. 
هم اکنون بسته دوم این طرح با همکاری 
شــریک تحقیقاتی خارجــی رو به اتمام 
اســت و بسته کاری سوم در قالب انجام 
آزمایش های فناورانه ازدیاد برداشــت از 
اظهار  خواهد شد.نوروزی  آغاز  بهمن ماه 
کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته، بسته 
چهارم این طرح اواخر سال ۱۴۰۰ پایان 
می یابــد و پــروژه وارد مرحلــه اجرای 

پایلوت میدانی خواهد شد.
برنامه ریزی برای تکمیل زیرساخت های 

طرح در بلندمدت
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجه 
به تــداوم قــرارداد طــرح کالن ملی 
امکان  آزادگان،  میدان محــور  مطالعات 
و  توســعه  و  بلندمــدت  برنامه ریــزی 
با  تکمیــل زیرســاخت های متناســب 
طرح در دانشــگاه تهران فراهم شــده 
اســت، تصریح کرد: به گفته مسئوالن 
دانشگاه، انســتیتو مهندسی نفت امکان 
ارائــه خدمات حرفه ای متعــددی را در 
ســطح ملــی و بین المللی پیــدا کرده 
اســت که از جملــه آنها می تــوان به 
مانند  مختلف  حوزه هــای  در  توانمندی 
ارائــه خدمات حرفــه ای مطالعات جامع 
فنی - مهندســی توســعه میدان، ارائه 
خدمات حرفه ای فرموالســیون و تولید 
افزایه های شــیمیایی کنتــرل و حذف 
رسوبات آسفالتین و واکس، ارائه خدمات 
حرفه ای آزمایش های آنالیز خواص سیال 
و آزمایش هــای معمولــی و ویژه مغزه، 
آزمایش های  حرفــه ای  خدمــات  ارائه 
معمولی و پیشرفته ازدیاد برداشت، ارائه 
خدمــات حرفه ای آزمایش های آســیب 
آزمایشگاه  ارائه خدمات حرفه ای  سازند، 
مغزه دیجیتــال و ارائه خدمات کاربردی 
اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی در 
مطالعات مخازن و توســعه میدان اشاره 
کرد.نــوروزی، اعتمــاد و اطمینان نفت 
به دانشــگاه ها و تغییر رویکرد واگذاری 
پروژه ها به دانشــگاه ها از کوتاه مدت به 
بلندمدت را از عوامل موفقیت این طرح 
عنوان کرد و گفــت: همکاری تیم های 
فنی و مدیریتی دانشــگاه با صنعت نفت 
در قالب کمیته های تخصصی و راهبری، 
هماهنگی و کار گروهی استادان دانشگاه 
تهران، حمایــت و کمک مدیریت و تیم 
پژوهش و فناوری و برنامه ریزی تلفیقی 
شــرکت ملی نفت ایــران و پیگیری و 
نظارت مستمر معاونت مهندسی، پژوهش 
و فنــاوری وزارت نفت در پیشــرفت و 
 اثربخشی این طرح نقش بسزایی داشته

 است.

طرح 28 مخزن در چه مرحله ای قرار دارد؟
مدیر عامل شــرکت مناطق نفت خیز 
جنوب گفت: طرح ۲۸ مخــزن در مناطق 
نفت خیز، ۲۷ بسته کاری دارد که باید طی 
دو تا ۲.۵ سال اجرایی شود و تاکنون شش 
بسته از قراردادها را امضا کرده ایم و عملیات 

اجرایی آن آغاز شده است.
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
در سال ۱۳۹۵ با طرح ابتکاری خود دو نوع 
قرارداد عملیــات محور و میدان محور برای 
توســعه مخازن خود به هیئت مدیره شرکت 
ملــی نفت ایــران ارائه داد کــه هر دو نوع 
قرارداد مورد تصویب قرار گرفت و فضا برای 
جذب سرمایه های بزرگ، متوسط و کوچک 
فراهم شد.شرکت ملی نفت ایران ابتدا مجوز 
توســعه ۲۷ مخــزن در قالــب قراردادهای 
عملیــات محور در مناطــق نفت خیز جنوب 
ارائه داد که در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۷ 
مجوز توســعه میدان قلعه نار نیز ابالغ شد 
و تعداد مخازن به ۲۸ مخزن افزایش یافت.
برای توســعه این مخازن، ۲۶ بسته سرمایه 
گذاری تدوین که قرارداد ۶ بســته به امضا 
رسید. ارزش تقریبی این شش قرارداد ۴۴۰۰ 
میلیارد تومان اعالم شــد که با امضای آنها 
اجرای طرح توســعه مخزنهــای منصوری 
آسماری و رامشیر به شرکت اویک و مخازن 
گچســاران خامی، اللی آســماری، کبود و 
نرگسی به ترتیب به شرکتهای  ملی حفاری 
ایران، پتروگوهر فرا ساحل کیش، حفاری و 

اکتشاف انرژی گســتر پارس و حفاری دانا 
واگذار شدند.در طرح توسعه ۲۸ مخزن انجام 
۱۲۴ پروژه سطح االرضی، حفاری ۲۸۲ حلقه 
چاه جدید، تعمیر ۱۴۳ حلقه چاه و انجام ۱۶۵ 
عملیات انگیزشی بر روی چاه ها پیش بینی 
شــده است.با اجرایی شــدن این طرح، ۸۰ 
دکل حفاری شامل ۶۰ دکل توسعه ای و ۲۰ 
دکل تعمیراتــی در مناطق نفت خیز جنوب 
شــروع به کار می کنند و حجم فعالیت های 
این شــرکت افزایش خواهــد یافت.در این 

باره احمد محمدی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان این که عملیات اجرایی شــروع شده و 
عملیات اجرایی هفت بسته که مناقصات آن 
به پایان می رســد، بعد از تنفیذ قرارداد آغاز 
می شــود، ادامه داد: امیدواریم بخش عمده 
این طرح تا پایان امســال امضاء، مناقصات 
و برندگان مشــخص و در سال ۱۳۹۹ همه 
این مراحل وارد فاز اجرایی شــوند.محمدی 
در پاســخ به این ســوال که اجــرای این 
طرح ها تا چه میزان در نگهداشت و افزایش 

تولید نقــش دارد، گفت: مجمــوع عملیات 
نگهداشــت و افرایش تولید طرح ۲۸ مخزن 
در سقف حدود ۶۰۰ هزار بشکه را در بخش 
نگهداشــت و افزایش تولید پوشش می دهد.

مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز 
جنوب افزود: مجموعــه افزایش تولید برای 
این که به این تولید دســت یابیم، باید ۲۸۰ 
حلقه چاه جدید حفاری کنیم و بالغ بر ۳۰۰ تا 
۴۰۰ حلقه چاه تعمیر شود.وی با بیان این که 
باید صدها عملیــات ترمیمی و بیش از ۱۰۰ 

پروژه سطح االرضی انجام شود، ادامه داد: با 
اجرای ایــن عملیات، در مجموع حجم قابل 
توجهی اشــتغال به وجود می آید و زنجیره 
اشــتغال را هدف گذاری کرده ایم.مدیرعامل 
شرکت مناطق نفت خیز جنوب با بیان این که 
نیروهای بومــی و منطقه ای که می توانند به 
کار گرفته شــوند را به کار خواهیم گرفت، 
تصریح کرد: اســتفاده از تجهیزات ســاخت 
داخــل یکی دیگــر از برنامه هــای ملزم ما 
در ایــن حوزه اســت.محمدی بــا تاکید بر 
این مساله که اســتفاده از تجهیزات ساخت 
داخــل را بــرای ۸۴ قلم کاالی اساســی 
پرمصرف الزامی کرده ایــم، گفت: این طرح 
الزام وزارتخانه اســت که باید این کاالها از 
داخل کشور تامین شــود و از واردات آن ها 
مناطق  شرکت  شــود.مدیرعامل  جلوگیری 
نفت خیــز جنوب دربــاره برنامه های محیط 
زیستی در راستای جمع آوری گازهای مشعل 
گفــت: در حــال حاضر این طــرح وارد فاز 
اجرایی شــده که دو قرارداد نیز با هلدینگ 
خلیج فــارس و پتروشــیمی مارون به امضاء 
رسیده است.محمدی ادامه داد: عالوه بر این 
برخی کارهای کوتاه مدت نیز در دستور کار 
داریم که شامل به سوزی مشعل ها می شود و 
ســعی می کنیم موازات آن طرح عظیمی که 
توســط پتروشــیمی ها انجام شــود، گاز به 
گازهای مشعل اضافه نشــود و کاهش نیز 

داشته باشیم.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد:

اتصال بزرگترین بندر اقیانوسی ایران به شبکه گاز
اتصــال چابهــار بزرگتریــن بندر 
اقیانوسی ایران به شبکه گاز در دستور کار 

شرکت ملی گاز ایران است.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
روابــط شــرکت ملی گاز ایران، حســن 
مدیرعامل  و  وزیــر  معاون  منتظرتربتی، 
شــرکت ملــی گاز ایــران در تشــریح 
آخرین وضعیت اجــرای بزرگترین پروژه 
گازرسانی کشور شــامل ساخت خطوط 
لوله و توسعه شبکه گاز شهری و روستایی 
اســتان سیستان و بلوچستان، با بیان این 
مطلب، گفت: در حــال حاضر به صورت 
همزمان ساخت شــبکه، علمک گذاری و 
واگذاری انشــعاب گاز به مشترکان در ۸ 
شهر استان و سیســتان و بلوچستان در 
حال انجام اســت.وی در ادامه با اشاره به 
پیشرفت ۷۶ درصدی عملیات گازرسانی 
در شــهر زاهدان، تصریح کــرد: تاکنون 
حــدود ۱۵ هزار علمک گاز نصب و برای 
حدود ۳۱ هزار خانوار، اشــتراک پذیری 
انجام گرفته اســت.معاون وزیر نفت در 
امــور گاز با بیان این که عالوه بر شــهر 
زاهدان، عملیات ســاخت و توسعه شبکه 
گاز شهری در ۷ شهر ایرانشهر، محمدان، 
بمپور، زابل، خــاش، بزمان و دلگان هم 
به صورت همزمان در حال انجام اســت، 

اظهار داشت: عالوه بر این، گازرسانی به 
روستاهای استان سیستان و بلوچستان نیز 
آغاز شده، به طوری که تاکنون ۷ روستا از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند شده و عملیات 
گازرســانی به ۱۶ روستای دیگر هم آغاز 
شده است.این مقام مســئول با اشاره به 
برنامه گازرســانی به ۳۱۰ واحد صنعتی 
استان سیســتان و بلوچستان، یادآور شد: 
تاکنون ۸۲ واحد صنعتی گازدار، عملیات 
گازرسانی به ۱۸۵ واحد صنعتی دیگر آغاز، 
گازرســانی به ۴۲ واحد صنعتی در مرحله 
پیمان سپاری و گازرسانی به ۸ واحد دیگر 

هم در مرحله طراحی است.
تبدیل سیستان و بلوچستان به کارگاه 

گازرسانی
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، 

تاکید کرد: در شــرایط فعلی، ســاخت و 
توســعه شبکه گاز به شــهرها، روستاها، 
صنایــع و نیروگاه هــای بــرق اســتان 
سیستان و بلوچســتان بزرگترین همانند 
بزرگ ترین کارگاه گازرســانی کشور بوده 
که در جبهه های مختلف کاری به صورت 
شبانه روزی در حال انجام است.تربتی در 
ادامه با یادآوری اینکه در کنار ســاخت و 
توسعه شــبکه گاز شــهری، روستایی و 
صنعتی در اســتان سیستان و بلوچستان، 
هم اکنون ســاخت ۶ خــط لوله بزرگ 
و اصلی انتقال گاز در ســطح این استان 
پهناور کلید خورده است، گفت: به منظور 
تســریع در روند ساخت و بهره برداری هر 
یک از این ۶ خط لوله اصلی هم، قطعاتی 
تعریف و بــه عبارت دیگر ســاخت هر 
خط لوله به چند قطعه تقســیم بندی شده 
تا زمان ســاخت و بهره برداری از آنها به 
حداقل کاهش یابد.وی با اشــاره به آغاز 
عملیــات اجرایی بالغ بر یک هزار و ۷۷۰ 
کیلومتــر خط لوله اصلی گاز در اســتان 
سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: عالوه 
بر این، ســاخت حدود ۶۵۵ کیلومتر خط 
لوله جدید گاز هم در مرحله طراحی پایه 
بــوده که احداث آنها هــم به زودی آغاز 
می شــود.در ادامه، معــاون وزیر نفت در 
امور گاز اظهار داشــت: ساخت خط لوله 
۳۶ اینچی گاز ایرانشهر-زاهدان- دوراهی 
دشــتک به طول ۱۰۸ کیلومتر، خط لوله 
۲۴ اینچــی دوراهی دشــتک به زابل به 
طول ۱۱۰ کیلومتر، خط لوله ایرانشهر به 
چابهار در چهار قطعــه و در اقطار ۵۶ تا 
۱۶ اینچ به طــول تقریبی ۳۰۰ کیلومتر، 
خط لوله ۲۰ اینچی ایرانشــهر به پالیزان 
به طول ۱۰۵ کیلومتر، خط لوله پالیزان به 
خاش به طول ۴۱ کیلومتر، خط لوله خاش 

به میرجــاوه به طول ۱۰۹ کیلومتر و خط 
لوله انتقال گاز به شهرهای سوران، زابلی، 
سراوان، سیرکان و هیدوج به طول تقریبی 
۳۴۳ کیلومتر از مهم ترین خطوط لوله در 

دست ساخت هستند.
اتصال بزرگترین بندر اقیانوسی ایران 

به شبکه گاز
تربتی در ادامه با بیان این که در کنار 
ساخت و توسعه شبکه گاز استان سیستان 
و بلوچســتان، اتصال چابهــار به عنوان 
بزرگترین بندر اقیانوسی ایران، یکی دیگر 
از برنامه های در دســت اجرای شــرکت 
ملی گاز ایران است، تاکید کرد: با ساخت 
خط لوله گاز ایرانشــهر به چابهار، عالوه 
بر گازرســانی به نیروگاه های برق چابهار 
و کنارک و توقف مصرف ســوخت مایع 
در این واحدها، زمینه گازرسانی به صنایع 
پتروشــیمی مکران هم فراهم می شــود 
که این خط لولــه در چهار قطعه مراحل 

مختلف ساخت را پشت سر می گذارد.
حمایت بی نظیر وزیر نفت از توسعه 

گازرسانی
وی در ادامه با اعالم این که وزارت 
نفت برای توسعه شــبکه گاز در استان 
سیستان و بلوچستان با محدودیت تامین 
منابع مالی روبرو نخواهد شــد، گفت: با 
حمایت بی نظیر وزیر نفت، بر اســاس 
مصوب شورای اقتصاد و بند »ق« بودجه 
ســال ۹۳، امکان ســرمایه گذاری بیش 
از ۲۰ هزار میلیــارد تومان برای اجرای 
پروژه های گازرسانی به استان سیستان 
و بلوچســتان وجود دارد.معــاون وزیر 
نفت با یادآوری اینکه تمامی هزینه های 
سرمایه گذاری در ساخت و توسعه شبکه 
گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان از 
محل جایگزینی گاز طبیعی با ســوخت 

مایع جبران خواهد شد، افزود: با توسعه 
شبکه گاز، مصرف سوخت مایع به ویژه 
گازوئیل در ســبد ســوخت نیروگاه ها و 
گازمایع در سبد سوخت مشترکان خانگی 
و تجاری به حداقل کاهش می یابد.تربتی 
در پایان، یادآور شــد: افزون بر شرکت 
گاز اســتان سیســتان و بلوچستان، ۴ 
شرکت گاز استانی در توسعه گازرسانی 
استان مشارکت دارند و با این همکاری 
گســترده، شــاهد کاهش زمان توسعه 

خواهیم بود.
رشد قابل مالحظه شاخص گازرسانی 

شهری و روستایی کشور
معاون وزیر نفت در امور گاز، از رشد 
قابل مالحظه شاخص گازرسانی شهری 
و روســتایی در کشــور خبر داد و گفت: 
اکنون ضریب نفوذ گازرســانی شهری و 
روستایی به ۹۵ درصد رسیده است. حسن 
منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران با ارائه توضیحاتی درباره اهمیت و 
جایگاه گاز طبیعی در سبد انرژی کشور، 
گفت: ایران تنها کشوری است که شبکه  
گازرسانی با چنین وســعتی را در اختیار 
دارد و تحقق آن به ســبب دغدغه نظام 
و دولت برای گســترش رفاه عمومی در 
همه نقاط کشور اســت.وی رسیدن گاز 
طبیعی به شهرها و روستاها را نویدبخش 
حضور آرامش و آسایش در زندگی مردم 
توصیف کــرد و ادامه داد: اکنون ضریب 
نفوذ گازرســانی شــهری و روستایی به 
۹۵ درصد رســیده اســت که بنا بر این 
آمار، می تــوان گفت به طور تقریبی همه 
خانوارها از گاز بهره مند شــده اند.تربتی 
تعداد روســتاهای گازرسانی شده در هر 
سال از سال های اخیر را بیش از ۳ هزار 
روســتا اعالم کرد و افزود: توسعه شبکه 

گازرســانی باید با فرهنگ ســازی برای 
اســتفاده ایمن و صحیــح از گاز همراه 
باشــد. فعالیت در این باره بیش از آنکه 
وظیفه اجرایی شــرکت ملــی گاز ایران 
باشد در حوزه مسئولیت اجتماعی ما قرار 

دارد.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با 
تاکید بر لزوم کاهش خطرهای ناشی از 
مصرف نادرست گاز طبیعی گفت: گاز با 
سختی و مشقت فراوان تولید، پاالیش، 
منتقل و توزیع می شــود و نباید در پایان 
این راه پرزحمت برای مردم خطر ایجاد 
کند.وی یادآور شد: بیشترین آمار حوادث 
گاز طبیعــی مربوط به موضوع ســاده 
»دودکش« اســت. متاسفانه مردم با هر 
سطح تحصیالت و موقعیت اجتماعی که 
باشند از خطرهای نصب ناایمن دودکش 
دودکش ها  موضــوع  کمی دارند.  اطالع 
بســیار ســاده، اما پراهمیت است که به 
ســبب نبود اطالعات کافی راجع به آن، 
هر سال شاهد وقوع حوادثی در این زمینه 

هستیم.

اخبار گاز

عرضه کود گوگرد بنتونیتی 
پاالیشگاه هاشمی نژاد در نمایشگاه

 جامع صنعت کشاورزی

پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، محصول کود گوگرد بنتونیتی خود 
را در هجدهمین نمایشــگاه جامع صنعت کشاورزی در اصفهان عرضه 

کرد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، 
ســیدمجید منبتی، مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
دربــاره حضور پاالیشــگاه خانگیران در هجدهمین نمایشــگاه جامع 
صنعت کشاورزی گفت: پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد بزرگ ترین 
تولیدکننده گوگرد کشــور اســت، به گونه ای که روزانه بیش از ۲ هزار 
تن گوگرد در این مجتمع تولید می شــود.وی با بیان اینکه کارشناسان 
پاالیشگاه هاشمی نژاد در راستای انتقال تجربیات، توانمندی ها، توسعه 
بازار و معرفی محصوالت جانبی پاالیشــگاه )کود گوگرد بنتونیتی( به 
بازار داخلی، در این نمایشگاه تخصصی حضور یافتند، اظهار کرد: این 
نمایشــگاه با هدف معرفی ظرفیت های موجود در بخش کشــاورزی، 
ایجاد فرصت  برای شناســایی و برقراری ارتباط با شرکت های معتبر 
داخلی، آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری های تخصصی ارائه شده 
از سوی غرفه داران حاضر در نمایشگاه، بهره گیری گسترده از تبلیغات 
در راســتای افزایش اعتبار و بررسی شرایط امکان صدور محصوالت 
کشاورزی به خارج از کشور برگزار شده است.به گفته منبتی، در زمان 
برگزاری این نمایشــگاه، تعداد زیادی از فعاالن صنعت کشــاورزی از 
غرفه شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد بازدید کردند و خواستار 

خرید محصول کود گوگرد بنتونیتی این مجتمع گازی شدند.
معاون اول رئیس جمهوری:

۲۹ هزار روستای کشور امروز از نعمت گاز 
طبیعی برخوردارند

معاون اول رئیس جمهوری گفت: تا قبل از ســال ۹۲ تنها 1۴ هزار 
روستاها از نعمت گاز برخوردار بودند و امروز ۲۹ هزار روستای کشور از 

گاز طبیعی برخوردارند.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول 
رئیس جمهوری، اســحاق جهانگیری، روز دوشــنبه )دوم دی ماه( در 
جلســه مشترک شورای اداری و اقتصاد مقاومتی در بوشهر با اشاره به 
برنامه آمریکایی ها برای صفر کردن درآمدهای نفتی کشور، جلوگیری 
از صــادرات و واردات و تالش برای در قحطی فرو بردن ایران گفت: 
با وجود همه تحریم ها ما توانســته ایم کارهای بزرگی انجام دهیم که 
نمونه آن سرمایه گذاری های گسترده در منطقه پارس جنوبی و چندبرابر 
شدن میزان برداشت از ذخایر گازی است.وی افزود: در زمینه طرح های 
کوچک مانند گازرســانی به روستاها باید عنوان کرد که تا قبل از سال 
۹۲ تنها ۱۴ هزار روستاها از نعمت گاز برخوردار بودند و امروز ۲۹ هزار 
روستای کشــور از گاز طبیعی برخوردارند.معاون اول رئیس جمهوری 
تصریح کرد: همه ما وقتی صف مردم در سیســتان و بلوچستان برای 
دریافت کپســول گاز را می بینیم رنج می بریم، اما نباید فراموش کنیم 
که در همین شــرایط تحریم توانستیم خط لوله گاز را از استان بوشهر 
به سیستان و بلوچستان برسانیم تا در آینده مردم شهرهای این استان 
از نعمت گاز بهره مند شــوند.جهانگیری با اشاره به دستاوردهای کشور 
باوجود فشــارهای فراوان آمریکا گفت: ســال ۹۸ که پیک فشارها بر 
اقتصاد ایران متمرکز بود، موفق شدیم ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم که 
ایجاد این میزان فرصت شــغلی از ویژگی های یک اقتصاد پویا و فعال 
است.وی افزود: اقتصاد کشور با مشکالت متعددی نظیر تورم، کاهش 
سرمایه گذاری، موانع پیش روی فعاالن اقتصادی و محدودیت بودجه 
دولت مواجه اســت و بودجه دولت زمانــی که منابع درآمدی آن نظیر 
فروش نفت کاهش می یابد و تحت فشــار قرار می گیرد، طبیعتا دولت 
نیز ناچار اســت در بخش هزینه ها محدودیــت اعمال کند.معاون اول 
رئیس جمهوری با اشــاره به وجــود ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز در 
استان بوشهر، این استان را پایتخت انرژی کشور توصیف کرد و گفت: 
استان بوشــهر تنها استانی اســت که در بخش انرژی دارای نیروگاه 
هسته ای اســت و عالوه بر نیروگاه قبلی، دو نیروگاه جدید نیز در این 

استان در دست اجراست.

نماينده مديريت هماهنگی و نظارت بر توليد شرکت ملی گاز ايران خبر داد:

حمايت شرکت ملی گاز ايران از توليدکنندگان داخلی با هدف رونق توليد
نماینده مدیریت هماهنگی و نظارت 
بر تولید شــرکت ملــی گاز ایران گفت: 
شرکت ملی گاز ایران با هدف رونق تولید 
و تقویت ســاخت داخل، از ســازندگان 
حمایت  دانش بنیان  شرکت های  و  داخلی 

می کند.
به نقل  نفــت  به گــزارش دانش 
از شــرکت ملــی گاز ایران، ســیاوش 
حیدری چگنی، درباره پروژه تدوین دانش 
فنی، طراحی و ساخت دو نمونه پایلوتی 
ُکلدباکس و صفحه ای گفت:  مبدل های 
این طــرح با مدیریت امــور پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی گاز ایران توســط 
بخش خصوصی اجرا می شود.وی افزود: 
با توجــه به تجربه های پاالیشــگاه گاز 
انجام اصالحات  ایالم در بهره برداری و 
مهندسی روی مبدل ُکلدباکس، نشست 
کمیتــه راهبری این پــروژه به میزبانی 
پاالیشگاه گاز ایالم با حضور نمایندگان 

مدیریت هماهنگی و نظــارت بر تولید، 
پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
و مســئوالن عملیاتی شــرکت پاالیش 
گاز ایــالم برگزار شــد.نماینده مدیریت 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایران با اشاره به اینکه در این نشست، 
درباره کارکرد مبدل ُکلدباکس پاالیشگاه 
گاز ایالم و نیازهــای اطالعاتی - فنی 
شــرکت پیمانکار بررســی و تبادل نظر 
شــد، اظهار کرد: در راستای خودکفایی 
و ارتقای توان ســاخت داخــل و بی اثر 
کردن تحریم ها، توجه به شــرکت های 
داخلی زمینه ســاز رشــد و شــکوفایی 
متخصصــان داخلی اســت، بــه همین 
دلیل حمایــت از تولیدکنندگان داخلی و 
توجه به شــرکت های دانش بنیان، یکی 
از سیاســت های اصلی شرکت ملی گاز 
ایران در راســتای رونق تولید و تقویت 

ساخت داخل است.

در حال حاضر به صورت 
همزمان ساخت شبکه، 

علمک گذاری و واگذاری 
انشعاب گاز به مشترکان در 
8 شهر استان و سیستان و 

بلوچستان در حال انجام است 
و تاکنون حدود 1۵ هزار 

علمک گاز نصب و برای حدود 
۳1 هزار خانوار در زاهدان 
اشتراک پذیری انجام گرفته 

است.

در شرایط فعلی، ساخت و 

توسعه شبکه گاز به شهرها، 

روستاها، صنایع و نیروگاه های 

برق استان سیستان و بلوچستان 

بزرگترین همانند بزرگ ترین 

کارگاه گازرسانی کشور بوده 

که در جبهه های مختلف کاری 

به صورت شبانه روزی در حال 

انجام است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

تک خرب

گفتمان

مهندس جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

حمایت از بخش خصوصی، نیازمند تقویت 
توسعه صنعت نفت و پتروشیمی

صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل  ربیعــی،  جعفــر  مهنــدس 
پتروشیمی خلیج فارس گفت: برای اینکه ما بتوانیم از این موهبت خدادادی 
بهره ببریم الزم اســت که توانایی اســتفاده از مشتقات نفتی و میعانات 

گازی را داشته باشیم که این امر بر عهده صنعت پتروشیمی است.
به گزارش پترونیوز؛ وی افزود: صنعت پتروشــیمی در کشور ما از 
ســال ها پیش ایجاد شــده بود، اما ظرفیت تولید آن تا پیش از انقالب 
حدود دو و نیم میلیون تن در ســال بود کــه در حال حاضر این عدد 
به بیش از ۳۰ میلیون تن رســیده است. مهندس جعفر ربیعی تصریح 
کــرد: این صنعت قادر اســت از نفت خــام، گاز و میعانات همراه آنها 
محصوالتی تولید کند که مورد نیاز جامعه است و در حال حاضر ارزش 
محصوالتی که تولید می شــود، نزدیک به ۲۰ میلیارد دالر است. وی 
در ادامــه افزود:  عمده ترین مشــکل ما، مالیات و اموری از این قبیل 
نیست بلکه مشــکل بزرگ اینجاست که متاسفانه تولید کار مقدس و 
محترمی نیســت. وی تاکید کرد: باید به نقطه ای برســیم که همه به 
تولید کننده احترام بگذارند و در آنصورت، نیاز به بخشــنامه و قوانین 

اضافی نیست، بلکه خود تولیدکنندگان کار را پیش می برند.

کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد:

ادامه صادرات پتروشیمی بی تفاوت به تحریم ها
است  معتقد  دشــتی  عبدالرسول 
که هیچــگاه تحریم و دیگــر عوامل 
خارجی نتوانســته اختاللی در صادرات 
بازار های  و  کند  ایجاد  پتروشیمی کشور 
هدف همچنان به قوت خود باقی مانده 

است
عبدالرسول دشتی کارشناس حوزه 
نفت و انرژی در گفت و گو اختصاصی 
با خبرنــگار پایگاه خبــری اگزیم نیوز 
اظهار کرد: کشــور ما پــس از انقالب 

اســالمی تاکنون مورد تحریم های بیشماری با بهانه های مختلف قرار 
گرفته اما هیچگاه شــرایط این چنینی باعث ایجاد التهاب در مدیریت 
و حفظ ســازوکار ها نشده است.دشتی با اشــاره به اینکه پتروشیمی ها 
بیشــترین حجم از صادرات کشــور ما را تشــکل داده اســت، گفت: 
صادرات، بیشــترین حساسیتی اســت که تحریم ها می تواند نسبت به 
کشور ایجاد کند اما ایران هر ســاله بر حجم صادرات خود می افزاید.
وی مهمترین راهکار را برای عبور از تحریم ها یکپارچگی شرکت های 
تخصصی فعال دانســت و افزود: یکسان ســازی رویکرد فعاالن این 
حوزه بــه افزایش بازار های هدف و عبور از تحریم ها کمک شــایانی 
می کند اما با توجه به خصوصی بودن تعداد چشــم گیری از شرکت ها 
این امر دشــوار است.کارشــناس حوزه انرژی تشریح کرد: هرچند که 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عنوان شرکتی مادر تخصصی باید 
مرجعی برای تشــریح اعمال سیاست و مدیریت فعاالن این بازار باشد 
اما برای اســتفاده حداکثــری از موقعیت های طالیی، همراهی و یک 
صدایی تمام شــرکت ها نیاز است.دشــتی اضافه کــرد: مدیریت نیاز 
بازار هــای هدف یکی از روش های تکنیکی برای تجارت متداوم تلقی 
می شود، از این رو با پیش گرفتن این رویکرد می توان چگونگی عرضه 
مواد پتروشیمی به بازار را جهت دهی و در دست گرفت.وی معتقداست: 
یکپارچگی در تصمیم های مهم و عملکرد به هنگام مزیت های دیگری 
همچون افزایش اقتدار و اعتبار کشــور برای حضور در بازار های جدید 
را رقم می زند. کارشــناس حوزه انــرژی تاکید کرد: به طور حتم اقدام 
مجــزا هر یک از هلدینگ های تخصصی برای گســترش بازار هدف 
نمی تواند نتیجه مطلوبی را حاصل کند.دشــتی در پاســخ به اظهاراتی 
مبنی بر فاش شــدن نحوه مبارزه با تحریم ها بــه علت تصمیم های 
دیپلماسی که در دوره تحریم های پیشین اخذ شد، گفت: کشور در هر 
دوره ای از تحریم ها با جهت گیری مشــتریان کاال های صادراتی خود 
رو به رو بوده، از این رو تغییر راهکار امری بدیهی اســت و برخورد های 
دیپلماســی اثری بر چگونگی حفظ و توسعه بازار هدف نمی گذارد.وی 
ابراز کرد: در تمام طول تاریخ صرفه تجاری محصوالت صادراتی ایران 
به اثبات رســیده و نتیجه این موضوع را می توان در وجود مشــتریان 
ثابتی همچون هند، چین، کشــور های جنوب شرقی آسیا و..  مشاهده 
کرد.کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد: مواد پتروشیمی، مورد نیاز تمام 
اقتصاد های جهان است از این رو با تحریم این محصول اقتصاد سایر 
کشــور های جهان هم متضرر خواهند شد.دشتی در پایان سخنان خود 
طی این گفت و گو یادآور شــد: با پیشرفت تکنولوژی و رشد تولید نیاز 
به محصوالت پتروشــیمی هم ارتقاء میابد و در واقع این مزیت ضامنی 

برای بقای بازار آینده است.

آخرین آمار تولید و صادرات صنعت پتروشیمی
اکنون در اجرای جهش دوم توسعه 
گذشته  پتروشیمی طی شش سال  صنعت 
میزان تولید محصول نهایی به ۳1 میلیون 
تــن و ارزش صادرات بــه 1۷.۸ میلیارد 
دالر )برپایه قیمت های ثابت سال 1۳۹۰( 
رسیده است که توسعه فوق با ۵.۴ میلیارد 
دالر سرمایه  گذاری ارزی و ریالی در 1۵ 
طرح حاصل شــده است. این افزایش به 
معنی 1.۵ برابر شدن تولید و صادرات این 

صنعت از سال 1۳۹۲ تاکنون بوده است.
اول  پتروشــیمی در جهش  صنعت 
توســعه ای خود طــی برنامه ریزی ها و 
اقداماتی که از ســال ۱۳۷۶ آغاز شــده 
بود، از ۵.۸ میلیون تــن تولید محصول 
نهایــی و ۰.۵ میلیــارد دالر صادرات به 
تولید محصــول نهایی ۲۲.۶ میلیون تن 
و صادرات ۱۱.۸۵ میلیــارد دالر )پرپایه 
قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰( در ابتدای 
سال ۱۳۹۲ رســیده بود اما اکنون رشد 
قابل توجهی دارد. به گونه ای که در حال 
پیشرفت  پتروشــیمی با  واحد   ۶۴ حاضر 
۲۰ تا ۹۹ درصد در ایران درحال ساخت 
است که شــش طرح آن تأمین خوراک 
با ظرفیت ۱۵ میلیــون تن و پنج پروژه 
نیز زیرساختی اســت و آنطور که برآورد 
شــده، این پروژه ها تا ســال ۱۴۰۳ به 
بهره برداری می رســد و ظرفیت تولیدات 
پتروشیمی کشــور با افزایــش ۹۰ تا ۹۵ 
درصــدی به ۱۳۰ میلیون تن در ســال 

می رسد.
نتایج توسعه صنعت پتروشیمی

کاهش خام فروشــی، ایجاد ارزش 
تولید محصوالت  افزایش  بیشتر،  افزوده 
اتفاق  این  از دیگر ثمرات  پایین دســتی 
بوده اســت، چه بســا کــه ۸.۵ میلیون 

تن معــادل ۲۹.۵ درصــد وزنی و ۳۳.۶ 
درصــد ارزشــی از کل تولیدات صنعت 
پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ در داخل کشور 
مصرف شده است و هیچ نمونه مشابهی 
برای مصرف این میزان از تولیدات یک 
صنعت در بخش پایین دســتی آن وجود 
ندارد.ایــن در حالی اســت که علی رغم 
شرایط تحریمی موجود با توجه به تدابیر 
شــرکت های  کماکان  گرفتــه  صورت 
پتروشــیمی در حال صادرات محصوالت 
خود هســتند و درآمد ارزی سرشاری را 
نصیب کشــور می کننــد. همچنین نظر 
بر درآمدهای  به مدیریت صورت گرفته 
ارزی این شــرکت ها، در حــال حاضر 
بالغ بــر ۱۰۰ درصــد ارز صادراتی این 
بازگشــته  اقتصاد  به چرخه  شــرکت ها 
و بالــغ بر ۸۰ درصد آن در ســامانه نیما 
عرضه می شود که ســهم قابل توجهی 

به ســایر صنایع کشور داراست. نسبت 
این توســعه منجر به ایجــاد ۱۰۸ هزار 
شغل مستقیم در مجتمع ها و پروژه های 
پتروشــیمی و ۸۸۰ هزار شــغل مستقیم 
در زنجیره پایین دســتی و شــرکت های 
است.  پتروشیمی شده  متوسط  و  کوچک 
در صورتی که شــتاب حرکت توسعه ای 
ایجاد شده در این بخش ادامه پیدا کند، 
پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۰ مقادیر 
تولید محصــول نهایی و ارزش صادرات 
به ترتیب به اعداد چشــمگیر ۵۴ میلیون 
تــن و ۱۷.۵ میلیارد دالر )به قیمت های 
ثابت سال ۱۳۹۰( خواهد رسید.اما برای 
دستیابی به این هدف، می بایست تالش 
شــود ۲۸ طــرح اولویت دار با ســرمایه  
گذاری ۱۷ میلیارد دالر تا ســال ۱۴۰۰ 
به بهره برداری برســند کــه این امر به 
ظرفیت  درصــدی   ۷۹ افزایــش  معنی 

اســمی صنعت پتروشیمی کشور، افزایش 
دو برابــری تولیــد محصــول نهایی و 
افزایــش بیش از ۶۰ درصدی درآمد این 
بخش از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ 

است.
 ارزش محصوالت پتروشیمی تا پایان 
سال 1۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دالر می رسد

در همیــن رابطــه بهــزاد محمدی 
- معــاون وزیــر نفت - با بیــان این که با 
بهره برداری از ۵۳ طرح پتروشــیمی تا پایان 
ســال ۱۴۰۴ ارزش این محصوالت به ۳۷ 
میلیارد دالر خواهد رســید، گفت: ظرفیت 
صنعت پتروشیمی کشور ۶۶ میلیون تن است 
و تالش می شــود این مقدار در سال ۱۴۰۴ 

دو برابر شود و به ۱۳۳ میلیون تن برسد.
افتتاح ۵۳ طرح پتروشیمی تا پایان سال 

1۴۰۴
وی بــا اشــاره بــه این کــه با 

افتتــاح ۲۷ طرح پتروشــیمی تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ ظرفیــت تولید صنعت 
پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن می رسد، 
محصــوالت  ارزش  کــرد:  اظهــار 
پتروشــیمی )ارزی و ریالی( کشــور از 
۱۷ میلیــارد دالر کنونــی به مرز ۲۴ 
میلیارد دالر در ســال ۱۴۰۰ می رسد 
و بــا بهره بــرداری از ۲۶ طرح دیگر 
ارزش  پایان سال ۱۴۰۴  پتروشیمی تا 
محصوالت به ۳۷ میلیارد دالر خواهد 
رسید. در همین راستا وزیر نفت نیز به 
تازگی اعالم کرد: جهش نخســت ما 
این بــود که به حدود ۱۸ میلیارد دالر 
تولید رسیدیم و جهش دوم ما را به دو 
برابر حدود ۳۶ میلیارد دالر می رساند. 
جهش سوم را نیز ساماندهی می کنیم 
تــا تولید را به نزدیــک ۱۵۰ میلیون 
تن برســانیم که این مــوارد به طور 
عمده شامل پتروشیمی های الفینی یا 
تولید پالســتیک می شود. این تحول 
بزرگی اســت که اکنــون در صنعت 

پتروشیمی در حال انجام است.
خرید ساالنه ۶ میلیارد دالر خوراک 

ازسوی پایین دستی ها
بر این مبنا، خبــر خوب وزیر نفت 
در بخــش پتروشــیمی، خرید ســاالنه 
حــدود ۶ میلیارد دالر خوراک از ســوی 
پتروشــیمی های پایین دستی بود چراکه 
هیــچ صنعتــی در کشــور نداریــم که 
بخش هــای پایین دســتی آن ۶ میلیارد 
دالر خــوراک از آن تهیــه کننــد تا به 
محصوالت دیگر تبدیل شــود، اما اینکه 
چــرا با وجود داشــتن ظرفیــت کافی، 
نبود  به دلیل  خوراک بیشــتر نمی خرند 

بازار است.

مدير طرح های شرکت ملی صنايع پتروشيمی:

فناوری های نو مسير توسعه صنعت پتروشيمی را متحول می کند

ثبت رکوردی تازه در توليد و فروش پلی پروپيلن جم

مدیــر طرح های شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت: اســتفاده از 
فناوری های نو و دانش روزآمد جهان می تواند در مســیر ساخت طرح های 

جدید پتروشیمی تحول ایجاد کند.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
علی محمد بســاق زاده اظهــار کرد: اســتفاده از فناوری هــای نو و دانش 
روزآمد جهان می تواند در مســیر ســاخت طرح های جدید پتروشیمی تحول 
ایجاد کند و برنامه ریزی های انجام شــده برای تحقق جهش دوم و ســوم 
صنعت را به ثمر رســاند.وی با اشــاره به اینکه یکــی از موضوع های مهم 
صنعــت پتروشــیمی بهره مندی از فناوری های نوظهور و نویــن در تولید 
محصوالت پتروشیمی اســت، افزود: تبدیل متانول به پروپیلن و به کارگیری 
کاتالیســت های به روز در تولید محصوالت پتروشــیمی از جمله زمینه های 
اســتفاده از فناوری های نوین در این صنعت اســت.مدیر طرح های شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی با بیان اینکه تولید و استفاده از کاتالیست های نسل 
جدید همــواره در صنعت پتروشــیمی مورد توجه قرار گرفتــه و هم اکنون 
تولید آنها در شــرکت پژوهش و فناوری پترویمی در دســت اقدام اســت، 
ادامه داد: کاتالیســت فرآیندهای متانول، HDPE و LLDPE که به امضای 
قرارداد با واحدهای تولیدی منجر شــده از جمله این موارد است.بساق زاده 
با اشــاره به اینکه پتروشــیمی ها به دلیل تولید محصوالت نهایی و تکمیل 
زنجیره ارزش، اهمیت فراوانی در توســعه اقتصادی و صنعتی کشور دارند، 

گفت: اســتفاده از فناوری های نوین و دانش روز جهان ســبب ایجاد ارزش 
افزوده باالیی در این صنعت خواهد شــد. پژوهش و فناوری، شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها نقش بســیار مهم و تأثیرگذاری را در استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود در کشــور برعهده دارنــد.وی با بیان اینکه از 
طریق توانمندسازی بخش خصوصی می توان به برنامه های پیش بینی شده 
در صنعت پتروشیمی دست یافت، تصریح کرد: انتقال دانش فنی، بومی سازی 
فناوری، ســاخت داخل تجهیزات و مواد، مــورد حمایت کامل وزارت نفت 
و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی است.بســاق زاده حمایت از عوامل تولید، 
تولید داخل، اصالح الگوی مصرف، نوآوری و شــکوفایی و تالش و فعالیت 
با مصــداق کار جهادگونــه را از رویکردهای اقتصــاد مقاومتی در صنعت 
پتروشیمی برشــمرد و گفت: برنامه های صنعت پتروشیمی بر محور استفاده 
از توان داخلی به منظور پاســخگویی به نیاز داخــل و بازارهای بین المللی 
تأکید دارد و این شــرایط زمینه توســعه این صنعــت را فراهم می کند.وی 
افزود: صنعت پتروشیمی درسراسر جهان با شتاب در حال تحول و پیشرفت 
اســت و اگر شرکت های ایرانی فعال در صنعت پتروشیمی می خواهند قدرت 
رقابت پذیــری خــود را در بازارهای بین المللی حفظ کننــد باید از دانش و 
فناوری روز جهان بهره مند شــوند.عضو هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان اینکه امروز عســلویه و ماهشهر به عنوان دو قطب مهم 
تولید محصوالت پتروشــیمی در حال فعالیت هستند و طرح های توسعه ای 

پتروشیمی در بسیاری از استان های کشور در حال تکمیل و راه اندازی است، 
گفت: با تولیدی شــدن این مجتمع ها، زنجیره تولید بسیاری از محصوالت 

پتروشیمی در داخل کشور تکمیل خواهد شد.

شرکت پلی پروپیلن جم رشد 1۳ درصدی تولید و هشت درصدی فروش 
را در هشت ماه امسال ثبت کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشیمی جم، شرکت 
پلی پروپیلن جم از شرکت های تابع این مجموعه، در هشت ماه امسال 
توانست در زمینه تناژ تولید و فروش، عملکرد سال های گذشته را پشت 
ســر بگذارد.مجموع تولید شرکت پلی پروپیلن جم در هشت ماه امسال 
۱۸۵ هزار و ۵۱۹ تن بود که نســبت به مدت مشــابه پارسال افزایش 
۱۳ درصدی نشــان می دهد. تا پیش از این، بیشــترین میزان تولید در 
مدت مشابه هشت ماه مربوط به سال ۱۳۹۶ با تولید ۱۸۲ هزار و ۷۷۷ 
تن بود که عملکرد هشــت ماه سال ۱۳۹۸ نشــان از رکوردشکنی در 
این زمینه دارد. براســاس پیش بینی ها، انتظار می رود تولید این شرکت 
تا پایان امســال به رقم ۲۷۰ هزار تن برســد.محصوالت این شرکت 
بیشتر در بورس کاالی ایران عرضه می شود. میزان کل فروش امسال 
تــا پایان آبان ماه ۱۶۵ هزار و ۳۹۹ تن بوده اســت کــه از افزایش ۸ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل با فروش ۱۵۳ هزار و ۲۶۷ تن 
حکایت می کند. از منظر ارزش فروش محصوالت شــرکت، گزارش ها 

نشــان دهنده فروش حدود ۲ هــزار میلیارد تومان اســت که افزایش 
چشــمگیر بیش از ۹۰ درصدی نســبت به مدت مشــابه پارسال دارد. 
ارزش فروش محصوالت هر ســال به دلیــل افزایش میزان فروش و 
تغییر نرخ فروش محصوالت رشد دارد، اما امسال مبلغ فروش به میزان 
قابل مالحظه ای افزایش یافته است.براســاس گــزارش صورت های 
مالی حسابرسی شده ۶ ماهه شــرکت، درآمدهای عملیاتی رشد بیش 
از دوبرابــری معــادل ۱۵،۴۳۷ میلیارد ریال را نشــان می دهد و مقدار 
افزایش سود عملیاتی نیز حدود ۱۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
۱۳۹۷ اســت.جم پیلن حدود بیــش از ۹۵ درصد محصوالت خود را در 
بورس کاالی ایران عرضه می کند که به طور تقریبی ۳۵ درصد ســهم 
محصوالت پلی پروپیلن معامله شده در بازار بورس کاال به این شرکت 
تعلــق دارد و بخش باقی مانده محصوالت به کشــورهای هدف صادر 
می شود. شرکت پلی پروپیلن جم در نظر دارد با اولویت تأمین نیازهای 
داخلی، در بخش صادرات نیز به بازارهای جدید بیندیشــد و از دیدگاه 
راهبردهای بازاریابی، توســعه بازار فروش را در دستور کار خویش قرار 

داده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

آنچه بر نفت در ۲01۹ گذشت؛

پایان سال تلخ برای نفت و نفتکش ها
آخر  نفس های  حالی  در   ۲۰1۹ سال 
را می کشــد که فرودهای نفــت جهان در 
این سال بیشــتر از فرازهایش بود، سالی 
که قیمت نفت با وجــود حوادث متعدد در 
منطقه خاورمیانه، هیچگاه به ۷۵ دالر برای 
هر بشــکه نرسید. دریای ســرخ و عمان 
شد،  نفتکش ها  برای  متعدد  آبستن حوادث 
بر فراز تاسیســات  بارها  پهپهاد حوثی ها 
نفتی عربستان به پرواز در آمد و اوپک یکی 
از اعضایش را از دست داد. سال تلخ نفت 
رو به پایان است، آنچه را که بر نفت جهان 
در این سال رفت پیش از آغاز سال ۲۰۲۰ 

کوتاه مرور می کنیم.
اجــرای  تصمیــم اوپک: بــا آغاز 
ســال ۲۰۱۹، تصمیم ۱۴ عضو ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت و ۱۰ کشور 
غیرعضو اوپک در دسامبر ۲۰۱۸ )نشست 
۱۷۵( مبنی بر کاهش یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه نفت وارد مرحله اجرایی شد. 
قیمت نفت که سال ۲۰۱۹ را با قیمت ۵۲ 
دالر و ۱۹ سنت برای هر بشکه آغاز کرد، 
در پی اجرایی شدن این تصمیم توانست 
در ۲۱ مارس با رسیدن به ۶۷ دالر و ۷۸ 
ســنت رکورد جدیدی در سه ماه نخست 

سال ثبت کند.
فجیــره و انفجار نفتکــش: ۱۲ مه 
)۲۲ اردیبهشــت( انفجــار نفتکش ها در 
بندر فجیره امــارات رخ داد، حادثه ای که 
با وجود تکذیب در ســاعات نخســتین، 
باالخره با انتشار بیانیه ای از سوی وزارت 
امور خارجه این کشور با این مضمون که 
چهار کشــتی تجاری در حاشیه آب های 
شــرقی امارات در نزدیکــی بندر فجیره 

هدف عملیات خرابکارانــه قرارگرفته اند، 
تایید شد. از این چهار نفتکش دو عدد به 
عربستان سعودی، یکی امارات و دیگری 
به یک شــرکت نروژی تعلق داشت. بندر 
فجیره در دریای عمان قرار دارد و امارات 
با خط لوله بخشــی از نفت خود را برای 
بارگیری به این بندر ارسال می کند و تنگه 

هرمز را دور می زند.
پهپادهای یمنی و نفت عربســتان: 
در فاصله کوتاهــی از حادثه فجیره و در 
۱۴ مه )۲۴ اردیبهشــت(، پهپادهای یمن 
دو ایســتگاه پمپاژ نفت شــرق به غرب 
عربســتان را که از این لوله هــا، نفت از 
مناطق شــرقی این کشــور به بندر ینبع 
در ســاحل غربی انتقــال می یافت هدف 
قرار دادند که در اثر این حادثه، ایســتگاه 
شــماره ۸ این خطوط نفتی آتش  گرفت 
و انتقال نفت از این خطوط متوقف شــد. 
هر دو این حمالت )فجیره و عربســتان( 
به نوعی مسیرهای جایگزین تنگه هرمز 
را هــدف قرار دادند. عربســتان خط لوله 
شــرقی - غربی را با هــدف انتقال نفت 
خود به دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز 

ساخته است.
در  نفتکش ها:  به  حمالت مشکوک 
حالی کــه تهران ۱۲ ژوئــن )۲۲ خرداد( 
میزبان نخســت وزیر ژاپن برای نخستین 
بار در ۴۱ ســال اخیر بود، دو نفتکش که 
دارای پرچم جزایر مارشــال و پاناما بودند 
و فرآورده نفتی حمل می کردند، ۱۳ ژوئن 
)۲۳ خــرداد( در دریای عمان مورد حمله 
مشــکوک قرار گرفتند؛ حملــه ای که با 
ملل  ســازمان  دبیرکل  گوترش،  واکنش 

متحد در نشست شورای امنیت و محکوم 
کــردن این حادثه همراه شــد، همچنین 
ایــن حادثــه به دلیــل هم زمانی ســفر 
نخســت وزیر ژاپن به تهران واکنش های 
جهانی را به همراه داشت. حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایــران در واکنش به این 
حمله اظهار کرده بود: »روابط نزدیک ما 
با آســیا، ژاپن و چین سبب شده است که 
عده ای در همان روز که نخست وزیر ژاپن 
میهمان ما در تهران اســت به دو کشتی 

نفتکش حمله کنند.«
توقیف گریس »۱« در جبل الطارق: 
چهارم ژوئن )ســیزدهم تیرماه( مقام های 
منطقــه جبل الطــارق و نیــروی دریایی 
سلطنتی بریتانیا، کشتی نفتی حامل نفت 
ایران با نام گریس »۱« را متوقف و ضبط 
کردند. اقدامی که تــا لحظه آزادی آن در 
۱۵ اوت )۲۴ مــرداد( در صدر مهم ترین 
خبرهای روز جهان قرار داشت. خبرگزاری 
رویترز در روز توقیف گریس »۱« به نقل 
از دولت محلــی جبل الطارق در بیانیه ای 
اعالم کرد که بر اساس اطالعات »رفنیتیو 
ایکون« )وب سایتی که مسیر کشتی ها را 
ثبت می کند( شواهد کافی نشان می داده 
مقصد این نفتکش بانیاس در سوریه بوده 
است. گریس ۱ پس از آزادی با نام آدریان 

دریا طی مسیر کرد.
توقیف »اســتنا ایمپرو« از ســوی 
ایمپرو  انگلیســی اســتنا  ایران: نفتکش 
)Stena impero(  کــه ۱۹ ژوئیــه )۲۸ 
تیرماه( به دلیل خاموش بودن سامانه های 
مکان یابی، برخورد با یــک لنج تجاری، 
پاســخ ندادن به هشــدارها و دستورهای 

مقام های کشــتیرانی ایــران و در نهایت 
عبــور از مســیر مخالف بــرای ورود به 

تنگه هرمز توقیف شــده بود، ۲۷ سپتامبر 
)پنجم مهرماه( رفع توقیف شــد. مقامات 

نگاه تحلیلی

اخبار

توجه به محیط زیست با چاشنی نوآوری در 
صنعت نفت

محسن رحماندوست
عضو تیم سایکوپر

تیم ســایکوپر )cycuper( یکی از تیم های مســتقر در مرکز نوآوری  
پژوهشــگاه صنعت نفت است که تا کنون طرح های متعددی در حوزه نفت و 
گاز با رویکرد محیط زیســت ارائه کرده  و از میان آنها طرح بازیافت پساب 
کاســتیکی واحدهای پتروشــیمی و صنایع نفتی و همچنین طرح سوپرمالچ 
دوستدار محیط زیســت مورد حمایت مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت 

قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت پدیده ریزگردها و مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
فراوانی که این پدیده در استان های جنوبی به خصوص خوزستان و کرمان 
ایجاد می کند، ساالنه هزینه زیادی از سوی دولت برای مالچ پاشی انجام 
می شــود که متاسفانه تاکنون نتوانسته آن طور که باید و شاید مثمر باشد. 
ســوپرمالچ تولیدشــده از سوی تیم ســایکوپر بر پایه آب است و با وجود 
ترکیبات نفتی خود کامال دوســتدار محیط زیســت است؛ این محصول 
همچنین به دلیل قیمت مناســب می توانــد جایگزین خوبی برای مازوت 
یا نفت کوره که هم اکنون به عنوان مالچ  اســتفاده می شود و آثار زیست 
محیطی نامطلوبی دارد، باشد.سهولت در پاشش، خشک شدن سریع و در 
نتیجه نفوذ کم مواد به داخل خاک در عین ایجاد چســبندگی باالی بین 
ذرات و استحکام باال در کنار نفوذپذیری مناسب نسبت به آب و همچنین 
نداشتن خطر آتش ســوزی و مقاومت باال در مقابل توفان هایی با سرعت 
بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ســاعت با وجود حفظ امکان رشد گیاهان و عدم 
تغییر PH خاک از جمله مزایای مالچ اختراعی این گروه است.سوپرمالچ در 
آزمایشگاه ها تایید شده، تست های الزم برای بررسی چسبندگی، فرسایش 
در مقابــل عوامل محیطی و نفوذ آب و همچنیــن تونل باد را گذرانده و 
نتایج درخشــانی نیز کسب کرده اســت. عمر مفید باالی چهار سال این 
مالچ ســبب می شود در آن مدت با حفظ ســاختار و رطوبت خاک بتواند 
زمینه رشد گیاهان و در نتیجه استحکام بیولوژیکی خاک را فراهم کند تا 
در حد امکان نیازی به مالچ پاشــی مجدد در محیط نباشد. امکان صادرات 
مستقیم یا ارائه خدمات به کشورهای منطقه از جمله عراق از فرصت های 
تجاری موجود در این کســب وکار به شــمار می رود.به غیر از سوپرمالچ، 
تیم ســایکوپر با تحقیق در زمینه فاضالب کاســتیکی پاالیشگاهی طرح 
آزمایشگاهی و صنعتی بازیافت خود را در مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت 
نفت ارائه کرده است. این طرح که پس از موفقیت در مرحله آزمایشگاهی، 
به صورت صنعتی نیز طراحی شــده است آماده ســاخت نمونه پایلوت با 
همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت است. حذف مواد سمی موجود در پساب 
پاالیشــگاهی و همچنین استخراج مواد ارزشمند مورد نیاز صنعت نفت از 
قبیل ســود و کربنات کلسیم که به غیر از مزایای محیط زیستی، بازدهی 
باالی اقتصادی نیز برای طرح به همراه دارند از جمله مشــخصه های این 

طرح است.

پارک مالمین در ارومیه ساخته می شود
موافقتنامــه ســاخت پــارک مالمین ارومیه توســط شــرکت گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در حضور استاندار آذربایجان غربی و نماینده 

مردم ارومیه در مجلس شورا اسالمی امضا شد.
موافقتنامه راه اندازی پارک مالمین در ارومیه در نشســتی به ریاســت 
محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی و با حضور رسول اشرف زاده، 
مدیرعامل شــرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( و نماینده 
ارومیه در مجلس شــورای اسالمی امضا شد.پارک مالمین به عنوان صنعت 
پایین دستی شرکت پتروشیمی ارومیه مطرح است و در ۶ فاز اجرایی می شود.

حجم کل ســرمایه گذاری ثابت پیش بینی شــده برای اجرای این طرح ۷۴۵ 
میلیارد تومان است که با مشــارکت بخش خصوصی و پس از فراهم شدن 
مقدمات اجرایی در مدت زمان ۳۶ ماه در جوار پتروشیمی ارومیه احداث می شود.
جلوگیری از خام فروشی، ایجاد اشتغال و رونق تولید و جلوگیری از واردات از 
جمله اهداف این طرح به شمار می رود.میزان اشتغال مستقیم پیش بینی شده در 
این طرح ۹۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم نیز ۲۹۰۰ نفر است. با توجه به ارزش 
افزوده باالی این طرح پیش بینی می شود بخش خصوصی و سیستم بانکی از 

مشارکت در اجرای این طرح استقبال کنند.
واحد الفین پتروشیمی جم در شرایط عادی قرار گرفت

فعالیت واحد الفین پتروشیمی جم که در پی بروز مشکل فنی فلرینگ طی 
دو روز در شرایط غیرعادی و با آالیندگی همراه شده بود به حالت عادی بازگشت.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشیمی جم، حسن معینی، 
معاون مجتمع در تشریح نقص فنی اظهار کرد: بروز نقص فنی در کمپرسور 
اصلی الفین پتروشیمی جم و از سرویس خارج شدن این کمپرسور در ساعت 
۱۸:۱۵ روز جمعه به توقف واحد الفین منجر شد که در پی آن شاهد فلرینگ 
بخش هایــی از گاز خروجی کوره ها بودیم.وی افزود: پیش از بروز مشــکل، 
فعالیت نرمال واحد الفین با ۶ کوره گازی و ســه کوره مایع در حال انجام بود 
که به محض مشاهده ایراد و به منظور کنترل و به حداقل رساندن آالیندگی 
ناشی از فلرینگ، ظرفیت واحد به دو کوره گازی و ۱.۵ کوره مایع تقلیل یافت.
معینی درباره دلیل فنی ایجاد مشکل در خط تولید واحد الفین جم تصریح کرد: 
قطعات حساس زیادی ضمانت عملکرد نرمال و مداوم واحد را به عهده دارند 
که اگر یکی از این قطعات دچار مشکلی در لحظه شود امکان از سرویس خارج 
شــدن بخش یا بخش هایی از سیستم کاری واحد وجود دارد.به گفته وی، در 
ایراد اخیر کمپرسور الفین، کارکنان فنی مجتمع با تالش شبانه روزی و صرف 
زمانی حدود ۴۸ ساعت به عیب یابی پرداختند و با جلسات فنی متعدد و کنترل 
پارامترهای مختلف توانستند به نتیجه نهایی و شناسایی قطعه معیوب که یکی 
از قطعات ابزار دقیق بود برسند و با پیدا شدن علت به سرعت عملیات تعویض 
و بازیابی شرایط نرمال در دستور کار قرار گرفت و در ساعات پایانی شب شنبه 

)۳۰ آذرماه( واحد دوباره به سرویس بازگشت.

زاهدان؛ هدفی برای رواج نااميدی و کسب منافع
»وعده و وعید در گازرسانی به سیستان دیگر تکراری و باورناپذیر 
شده است.« این جمله بخشی از گزارش باشگاه خبرنگاران جوان درباره 
طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان است. در ادامه این جمله، 
به سخنان علی  اوسط هاشمی، اســتاندار سیستان و بلوچستان در سال 
۹۵ رجوع شــده و گزارش با تکیه بر ســخنان وی، پایان یافته است. 
فردی که در گزارش به ســخنان وی اشاره شده است، استانداری است 
که در اســفندماه ۹۵، کنار حسن روحانی، رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، 
وزیــر نفت، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شــرکت ملی گاز ایران 
و مســئوالن استانی قرار گرفت و نوید روشن شــدن مشعل گاز را به 
مردمی داد که ســال ها پیش از آغاز به کار دولــت یازدهم به انتظار گاز 
نشســته بودند، اما گاز به خانه هاشان که هیچ، حتی به مرز استان شان 

نیز نرسیده بود.
بــه قول معروف، فــردی را که خوابیده می شــود از خواب بیدار 
کــرد، اما فردی که خود را به خواب زده با هیچ روشــی از خواب بیدار 
نمی شود. گزارشــی که بدون ارائه اطالعات کافی و الزم درباره تفاوت 
طرح گازرسانی و توزیع کپسول های گاز مایع و متولیان این دو امر مهم، 
نوشته می شــود، تمام و کمال گویای از سر باز کردن مسئولیتی درباره 
تضعیف عملکرد وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران اســت، بنابراین 
نگارنده گزارش پیش از آنکه به پاسخ و اقناع نیازی داشته باشد، نیازمند 
توصیه ای برای مطالعه، کسب اطالعات بیشتر و مهم تر از همه، سفر به 
دومین استان پهناور کشور است که متاسفانه این استان یعنی سیستان و 
بلوچستان را نیز در گزارش خود به عنوان پهناورترین استان کشور معرفی 
کرده اســت.این گزارش، تنها مطلب درباره کوچک نشــان دادن طرح 
گازرسانی به سیســتان و بلوچستان نیست. تیتر »گاز به زاهدان رسید، 
اما به زاهدانی ها نرسید«، مدت هاســت پرچم دار گزارش های منتقدان 
دور از انصاف شده اســت که گاهی حتی برای نگارش تیترهای جدید 
نیز تالشی نمی کنند.چند نکته را درباره سیستان و بلوچستان به اطالع  
مخاطبان محترم می رسانیم تا گامی مثبت در راستای شفاف سازی درباره 

واقعیت های گازرسانی به زاهدان برداریم:
۱- وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، پیش از آغاز به کار دولت 
تدبیر و امید، تاسیس شــده بودند و در زمان فعالیت دولت های پیشین 
نیز وظیفه گازرسانی به همه شــهرها و روستاها را به عهده داشتند، اما 
دولت های نهم و دهم بیشــترین  ایجاد وقفه در گازرســانی به استان 
سیســتان و بلوچستان و تکمیل خط هفتم سراسری را داشتند. در طول 
فعالیت همه دولت ها تا ســال ۹۲، حدود ۱۵ هزار روستا گازرسانی شده 
بودند که این رقم تا پایان ســال ۹۷ یعنی در مدت ۵ سال دوبرابر و به 

حدود ۲۹ هزار روستا رسید.
۲- سیستان و بلوچستان با حدود ۱۹۰ هزار کیلومترمربع مساحت، 

پس از کرمان، دومین استان وسیع کشور است.
۳- با اجــرای ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر خط انتقــال گاز و ۴ هزار 

کیلومتر شــبکه گاز، ۷۰۰ هزار خانوار در ســطح اســتان سیســتان و 
بلوچستان از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

۴- سیســتان و بلوچستان بیش از ۱۰ هزار روستا دارد که تنها ۳ 
هزار و ۳۹۵ روستا قابلیت گازرسانی دارند.

۵- زاهدان به یک هزار و ۳۸۰ کیلومتر شــبکه، دو ایستگاه تقلیل 
فشــار گاز برون شــهری، ۲۷ ایستگاه تقلیل فشــار گاز درون شهری و 
۱۰۵ هــزار نصب علمک نیاز دارد. با دســتور رئیس جمهوری مبنی بر 
اجرای طرح ضربتی گازرســانی به زاهدان، شــرکت های گاز اســتانی 
خراســان رضوی، همدان، سمنان، گیالن و فارس به یاری شرکت گاز 
اســتان سیستان و بلوچستان آمدند و اکنون احداث شبکه گاز به صورت 
شبانه روزی ادامه دارد که هرکدام از اصحاب رسانه و مسئوالن محترم 
می توانند با سفر به این استان و شهر زاهدان، ساعاتی را کنار مهندسان 
و کارگران شــرکت های گاز استانی معین سپری کنند و شاهد پیشرفت 

کار باشند.

۶- برخالف ادعای بســیاری از رسانه ها از جمله گزارش یادشده، 
استان سیســتان و بلوچســتان اکنون بدون بهره از گاز طبیعی نیست، 
به گونه ای که هم اکنون ایرانشــهر و روســتاهای اطرافش، شــهرک 
صنعتی ایرانشــهر، زندان مرکزی ایرانشهر، شهر محمدان، بیش از ۳۱ 
هزار مشــترک زاهدانی، شهرک صنعتی زاهدان، بیمارستان های تأمین 
اجتماعــی و ارتــش در کنار نیروگاه زاهدان، نخســتین جایگاه عرضه 
سوخت سی ان جی زاهدان و بسیاری دیگر از مناطق استان از گاز طبیعی 

بهره مند هستند.
۷- با دســتور حســن روحانی، رئیس جمهوری و پیگیری وزارت 
نفت، وام قرض الحســنه برای گازکشــی داخلی منازل در اختیار مردم 

استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهر زاهدان قرار گرفت.
۸- شــرکت ملی گاز ایران تصمیم گرفت برای شــتاب در روند 
گازرســانی به مردم زابل و توســعه رفاه عمومی تا زمان تکمیل خطوط 
انتقال گاز به ســوی زابل، این شــهر را با روش گاز طبیعی فشــرده 

)سی ان جی( گازرســانی کند، مقدمات کار فراهم شد و اکنون در سطح 
شــهر زابل امکان استفاده بیش از ۴ هزار خانوار از شبکه گاز سی ان جی 

فراهم شده است.
۹- طرح های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در شرکت 
ملی گاز ایران به دو بخش ســاخت خطوط انتقال گاز و ساخت شبکه 
تغذیه و توزیع گاز درون شــهری و درون روســتایی تقسیم شده است. 
مطابق برنامه ریزی شــرکت ملی گاز ایران تا سال ۱۴۰۰، یک هزار و 
۱۲۰ کیلومتر خط انتقال گاز در اســتان سیستان و بلوچستان با اعتبار ۶ 

هزار میلیارد تومان احداث می شوند.
بر این اســاس احداث خطوط انتقال گاز ایرانشــهر - چابهار به 
طــول ۳۷۳ کیلومتر در چهار قطعه با انتخاب چهار پیمانکار مجزا، خط 
انتقال گاز ۳۶ اینچی ایرانشــهر - زاهــدان به طول ۲۶۷ کیلومتر، خط 
انتقال گاز ۳۶ اینچی زاهدان - دوراهی زابل به طول ۱۰۸ کیلومتر، خط 
انتقال گاز ۲۴ اینچی دوراهی دشتک - زابل به طول ۱۱۰ کیلومتر، خط 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

آنچه بر نفت در ۲01۹ گذشت؛

پایان سال تلخ برای نفت و نفتکش ها

ایران پس از توقیف ایــن نفتکش تاکید 
کردنــد توقیف کشــتی انگلیس در تنگه 

هرمز اقدامی تالفی جویانه نیست، بلکه در 
جهت تضمین امنیت کشــور در آب های 

ســرزمینی و براســاس قوانین جاری و 
قوانین عبــور از تنگه صــورت گرفته و 
یک اقدام حقوقی درســت و بجا از سوی 

جمهوری اسالمی ایران بوده است.
حمله به تاسیســات نفتی عربستان: 
۱۷ اوت )۲۶ مــرداد( تاسیســات نفتــی 
عربســتان بــار دیگر از ســوی حوثی ها 
مــورد حمله قرار گرفت و طی آن یکی از 
خطوط لوله گاز طبیعی میدان نفتی الشیبه 
آتش گرفت. این میدان )الشیبه( در شرق 
عربســتان و در نزدیکی مرز امارات واقع 
شــده است. خالد الفالح، وزیر وقت انرژی 
عربســتان پس از این حمله اعالم کرده 
بــود: »در نتیجه این حمله آتش ســوزی 
محدودی به وقوع پیوســت و این حمله 
تاثیــری در روند تولید نفــت این میدان 
نفتی نداشت و آتش ســوزی مهار شد«. 
این حادثه اما تاثیــر چندانی بر بازار نفت 

نداشت.
ابقیــق و خریص در آتــش: بامداد 
۱۴ سپتامبر )۲۳ شــهریورماه( تاسیسات 
نفتــی شــرکت دولتی نفت عربســتان، 
آرامکــو هدف قرار گرفــت، حمله ای که 
از آن به عنوان بزرگ ترین و شــدیدترین 
حمله به تاسیســات نفتی جهان از زمان 
جنگ خلیج فارس و حمله صدام حســین 
به تاسیســات نفتی کویت یاد شده است. 
این حمله برخالف حمله های پیشین تنها 
بار روانی افزایش ریسک های ژئوپلیتیک 
را بــه همراه نداشــت و ســبب کاهش 
عملــی عرضه نفت شــد. در اثر حمله به 
تاسیســات ابقیق و خریــص ۵ میلیون و 
۷۰۰ هزار بشــکه معادل بیش از نیمی از 

از تولیــد نفــت عربســتان و ۵ درصد 
عرضه جهانی این کاال متوقف شد. قیمت 
نفت پس از این حادثه ۲۰ درصد افزایش 

یافت.
حمله به »ســابیتی«: در نخســتین 
ســاعات ۱۱ اکتبر )۱۹ مهرماه( نفتکش 
ایرانی SABITI متعلق به شــرکت ملی 
نفتکش ایران )NITC( در دریای سرخ و 
در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان هدف دو 
راکــت قرار گرفت کــه در اثر این حمله، 
بدنه و مخازن این کشتی آسیب دید. این 
نفتکش از نوع سوئزمکس است و ظرفیت 
حمل یک میلیون بشکه نفت خام را دارد. 
این نفتکــش ۲۹ مهرمــاه وارد آب های 

ایران شد تا تعمیر شود.
۱۳ تایی شــدن اوپــک: اکوادر در 
یکصدو هفتادوهفتمین نشســت سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفــت که پنجم 
دســامبر )۱۴ آذرماه( در مقر این سازمان 
در وین برگزار شد، اعالم کرد که دیگر در 
اوپک نخواهند ماند. با این تصمیم تعداد 
اعضــای اوپک که پس از نشســت ۱۷۲ 
و با پیوستن گینه اســتوایی به ۱۴ عضو 
رســیده بود، کاهش یافت. اکوادور با نام 
رسمی جمهوری اکوادور کشوری در شمال 
غربی آمریکای جنوبی است که تازه ترین 
رقم تولید آن بر اساس گزارش ماه دسامبر 
اوپک روزانه ۵۳۰ هزار بشکه بوده است.

قیمت نفــت در ۲۰۱۹: قیمت نفت 
در ســال ۲۰۱۹ با وجود حوادث متعدد در 
منطقه خاورمیانه و تنش در روابط تجاری 
آمریکا و چیــن هیچ گاه به ۷۵ دالر برای 
هر بشکه نرسید، بیشترین رقم برای نفت 
خام برنت و ســبد نفتی اوپک بر اساس 
نمــودار اویــل پرایــس در ۲۲ و ۲۵ ماه 
آوریل با رقم ۷۴ و ۴ ســنت ثبت شــده 
اســت، عوامل موثر بر تقویت قیمت ها در 
ماه آوریل ۲۰۱۹ پیش بینی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا در خصوص کاهش ســطح 
ذخیره ســازی تجاری آمریکا در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، رشــد تولید نفت از منابع 
شیل در آمریکا با روندی آهسته تر از آنچه 
در ابتدای ســال ۲۰۱۹ میــالدی انتظار 
می رفــت و اظهــارات وزارت خزانه داری 
آمریکا مبنی بــر عدم تمدید معافیت های 

نفتی ایران بوده است.
رویا خالقی

اخبار

بانوان توانمند نفت برای احراز پست های 
مدیریتی شناسایی می شوند

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور زنان و خانواده 
گفت: بانوان توانمند شــرکت ملی نفت ایران برای احراز پســت های 

مدیریتی شناسایی و معرفی می شوند.
بــه گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی نفــت ایران، 
سیده طاهره ســیدمومنی روز چهارشنبه، چهارم دی ماه در سیزدهمین 
نشســت هم اندیشی مشــاوران امور زنان و خانواده شرکت ملی نفت 
ایران و شــرکت های تابع با اشاره به ضرورت تغییر نگرش جامعه و به 
تبع آن ســازمان ها و شرکت ها نســبت به نقش و اهمیت حضور زنان 
در همــه عرصه ها، گفت: با وجود برابر بــودن تقریبی جمعیت زنان و 
مردان در کشور، نسبت حضور بانوان فعال در حوزه های قانونگذاری و 
دولت نسبت به آقایان وضع مطلوبی ندارد.وی با بیان اینکه از اهداف 
مهم امور زنان شــرکت نفت، شناسایی بانوان توانمند و اصالح نگرش 
آنها با هدف ارتقای ســطح آگاهی از جایگاه و توانمندی هایشان است، 
افزود: در نشســت اخیر با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مسائل و 
مشــکالت خانواده های کارکنان و نیز راهکارهایی که برای رفع آنها 
مدنظر قرار گرفته بود مطرح و بررســی شد.مشاور مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در امور زنان و خانواده ضمن تشــریح فعالیت های این 
امور در ۶ ماه گذشــته به تشــکیل کارگروهی اشاره کرد که هدف آن 
شناســایی زنان توانمند برای احراز ســمت های سرپرستی و مدیریتی 
در شــرکت ملی نفت است.به گفته ســیدمومنی، در کارگروه یادشده، 
شاخص هایی تعریف شده اســت )میزان تحصیالت، ارزیابی عملکرد، 
ســابقه فعالیت و... ( که به سبب آن توانمندی بانوان ارزیابی می شود 
و برای تصدی پســت های سرپرســتی و مدیریتــی انتخاب و معرفی 
می شــوند.وی  اظهار کرد: تاکنون ۷۹۲ نفر از بانوان از ســوی مرکز 
ارزیابی و توسعه مدیران واجد شرایط اعالم شده اند که از میان آنها نام 
۲۰۹ نفر در قالب فهرستی جداگانه برای معرفی به دیگر مدیران ارشد 
قرار گرفته و بر اساس نظر مثبت از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران، برای افراد این فهرســت فرصت شغلی تعریف و پیشنهاد شده 
است و اولویت نخست اشتغال در شرکت ملی نفت ایران و پس از آن 

دیگر شرکت های تابع نفت خواهد بود.
حفر و تکمیل 88 حلقه چاه در کارنامه ۹ ماه 

شرکت ملی حفاری

معاون مدیرعامل شــرکت ملی حفاری در عملیات حفاری گفت: با 
تالش متخصصان و کاربســت ناوگان حفاری این شرکت، عملیات حفر 
و تکمیل ۸۸ حلقه چاه  نفت و گاز در ۹ ماهه امســال در مناطق خشکی و 

دریایی کشور پایان یافت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، محمد 
آل خمیس گفت: از تعداد ۸۸ حلقه چاه حفاری شده نفت و گاز در ۹ ماه 
امســال، یک حلقه چاه اکتشافی، ۲۶ حلقه توسعه ای، ۷ حلقه توصیفی 
و ۵۴ حلقه تعمیری تکمیلی بوده اســت.وی متراژ حفاری در این مدت 
را ۱۱۹ هزار و ۴۳۸ متر عنوان و اظهار کرد: از شــمار چاه ها ۶۴ حلقه 
در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ۱۲ حلقه 
در شــرکت نفت فالت قاره اســت.آل خمیس گفت: دو حلقه از چاه ها 
نیز در شــرکت نفت مناطق مرکزی، سه حلقه در شرکت مهندسی و 
توســعه نفت و ۶ حلقه در قالب پروژه ای و یک حلقه در حوزه مدیریت 
اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران حفر شده اســت.معاون مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری افزود: از ابتدای فروردین 
تا پایان آذرماه با تالش های انجام شده و در نتیجه تعامل و هماهنگی 
با شــرکت های متقاضی، حفاری ۹ حلقه چاه، ۸۹ روز زودتر از برنامه 
تعریف شده از ســوی کارفرما خاتمه یافت.وی با اشاره به برخورداری 
ناوگان شــرکت ملی حفاری ایران از ۷۲ دســتگاه حفاری خشکی و 
دریایی اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته ۲۶ دستگاه حفاری سبک، سنگین 
و فوق ســنگین ناوگان این شرکت در حفاری چاه های توسعه ای، سه 
دستگاه در حفر چاه های توصیفی، چهار دستگاه در پروژه های اکتشافی 
و ۲۵ دستگاه در تعمیر چاه های در حال بهره برداری و تولیدی در مدار 
عملیات قرار داشــته است.آل خمیس گفت: امسال در قالب پروژه های 
نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران، عملیات اجرایی پنج 
حلقه چاه در نفت شــهر در حوزه فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی و 
هفت حلقه چاه در میدان نفتی گچساران در وسعت کاری شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب آغاز شــده است که براساس برنامه در مراحل 

اجرا قرار دارد. 

زاهدان؛ هدفی برای رواج نااميدی و کسب منافع
)سی ان جی( گازرســانی کند، مقدمات کار فراهم شد و اکنون در سطح 
شــهر زابل امکان استفاده بیش از ۴ هزار خانوار از شبکه گاز سی ان جی 

فراهم شده است.
۹- طرح های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در شرکت 
ملی گاز ایران به دو بخش ســاخت خطوط انتقال گاز و ساخت شبکه 
تغذیه و توزیع گاز درون شــهری و درون روســتایی تقسیم شده است. 
مطابق برنامه ریزی شــرکت ملی گاز ایران تا سال ۱۴۰۰، یک هزار و 
۱۲۰ کیلومتر خط انتقال گاز در اســتان سیستان و بلوچستان با اعتبار ۶ 

هزار میلیارد تومان احداث می شوند.
بر این اســاس احداث خطوط انتقال گاز ایرانشــهر - چابهار به 
طــول ۳۷۳ کیلومتر در چهار قطعه با انتخاب چهار پیمانکار مجزا، خط 
انتقال گاز ۳۶ اینچی ایرانشــهر - زاهــدان به طول ۲۶۷ کیلومتر، خط 
انتقال گاز ۳۶ اینچی زاهدان - دوراهی زابل به طول ۱۰۸ کیلومتر، خط 
انتقال گاز ۲۴ اینچی دوراهی دشتک - زابل به طول ۱۱۰ کیلومتر، خط 

۳۶ اینچ زاهدان - دوراهی دشــتک به طول ۱۱۰ کیلومتر، خط انتقال 
گاز ایرانشهر به شــهرهای پالیزان و خاش به طول ۱۴۶ کیلومتر، خط 
انتقــال گاز خاش - میرجاوه، خط انتقــال گاز پالیزان - پس کوه، خط 
انتقال گاز پس کوه - ســوران، خط انتقــال گاز پس کوه - زابلی، خط 
انتقال گاز سوران - سراوان، خط انتقال گاز سراوان - جالق، خط انتقال 
گاز ســوران - هیدوج و خط انتقال گاز هیدوج - سیرکان از مهم ترین 
طرح های شرکت مهندسی و توسعه گاز برای تکمیل شبکه انتقال گاز 
استان سیستان و بلوچستان هستند.افزون بر این، راه اندازی پروژه های 
گازرسانی در منطقه ویژه اقتصادی مکران، چابهار و کنارک با تاکید ویژه 
بیژن زنگنه، وزیر نفت، طرح گازرسانی به نیروگاه های کنارک و چابهار، 
عملیات اجرایی سه محور صنعتی ابتر، کوره داران و جاده بمپور با ظرفیت 
۴۴ واحد صنعتی، اجرای طرح گازرسانی شهر خاش، رفع نواقص و موانع 
برای گازرسانی به شهر بمپور، مطالعات امکان سنجی سه محور صنعتی 
زاهدان شــامل محور جاده کرمان، جاده زابل و محور ســیادت، احداث 

ایستگاه های تقلیل فشار گاز در ورودی شهرها و روستاها مانند ایستگاه 
سی جی اس شرقی زاهدان، انتخاب پیمانکار برای گازرسانی به دلگان، 
طرح در حال اجرای گازرســانی به بزمــان و... از دیگر طرح های مهم 

شرکت ملی گاز ایران در این استان به شمار می آیند.
۱۰- الزم به یادآوری اســت، شــرکت گاز اســتان سیستان و 
بلوچســتان با همراهی مدیریت گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران در 
ســال های اخیر همواره به دنبال کســب مجوزهای الزم از نهادهای 
مربوطه مانند اســتانداری و شــهرداری برای حفاری، آسفالت و مرمت 
خیابان ها و معابر، تحصیل اراضی برای احداث ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز درون شــهری و... بودند که ســرانجام این مهم از نیمه سال ۹۷ با 

رایزنی های انجام شده، محقق شد.
۱۱- حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران به تازگی اعالم کرده است که وزارت نفت برای 
توسعه شبکه گاز در استان سیســتان و بلوچستان با محدودیت تامین 

منابع مالی روبرو نخواهد شــد به گونــه ای که با حمایت بی نظیر وزیر 
نفت، بر اساس مصوب شورای اقتصاد و بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه 
ســال ۹۳، امکان ســرمایه گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای 
اجرای پروژه های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان فراهم شده 

است.
۱۲- آقای علی اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان 
بودنــد. اکنون آقای احمدعلی موهبتی این ســمت را به عهده دارند و در 
نشســتی که بین شرکت ملی گاز ایران و استانداری سیستان و بلوچستان 
روز ۱۳ شهریورماه امسال برگزار شد، نظر خود را این طور بیان کردند: »از 
آنجا که گازرسانی به شهرها و روستاها فرآیند پیچیده و خاص خود را دارد 
بنا شــد تا به جای آنکه بیش از یکی دو دهه به دنبال گازرسانی در شهر 
زاهدان باشــیم با همتی عالی، گازرسانی ضربتی در این شهر اجرا شود و 
اکنون از همه کسانی که برای این جمع از گذشته تاکنون تالش کرده اند 
سپاســگزارم. همکاری شرکت های گاز استانی معین سبب امیدآفرینی در 
زندگی مردم استانی است که همواره محرومیت را تجربه کرده اند تا پایان 
دولــت تدبیر و امید نیز بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای خطوط 
انتقال گاز و توسعه شبکه گازرسانی استان سیستان و بلوچستان اختصاص 
داده شــده اســت و مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز داخل شهرها 
هزینه خواهد شد، همچنین تسهیالت بالعوض برای مردم در نظر گرفته 
شــده است. گازرسانی به شــهر زاهدان با تالش شرکت های گاز استانی 

معین، یک رکورد به شمار می آید و هدیه ای برای مردم زاهدان است.«
۱۳- توزیع کپسول های گاز مایع در استان سیستان و بلوچستان 
از ســوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های 
خصوصی واگذار شــده است. متاسفانه با وجود اطالع رسانی گسترده در 
سطح استان مبنی بر لزوم اقدام مردم برای دریافت اشتراک گاز طبیعی، 
برخی مردم اقدام به دریافت اشــتراک نکرده اند. این در حالی است که 
در زاهدان و برخی مناطق دیگر، گاز طبیعی به شبکه گاز شهری تزریق 
شده است، اما برخی شهروندان همچنان در صف دریافت کپسول های 
گاز مایع می ایســتند یا از ســوخت مایع اســتفاده می کنند که این امر 
زمینه ســاز ایجاد هرج و مرج و همچنین گسترش قاچاق سوخت است. 
در این باره استاندار سیستان و بلوچستان در نشست یادشده تاکید کرده 
است که مردم سیستان و بلوچستان با فروش سوخت مایع راه به جایی 
نخواهند برد و در صورتی که گاز به کارخانه یا واحد صنعتی تعلق بگیرد 
و علمک نصب شــده باشد، اما آن واحد برای دریافت اشتراک به منظور 
بهره مندی از گاز طبیعی اقدام نکند در مدت ۳ تا ۶ ماه سهمیه سوخت 
مایع آن واحد صنعتی قطع خواهد شــد و این اقدام شــامل واحدهای 
خانگی نیز خواهد شــد. آنچه گفته شد، شــرح مختصری از اقدام های 
وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران در اســتان سیستان و بلوچستان 
است؛ استانی که برخی ترجیح می دهند از رواج ناامیدی بین مردمانش، 

به نفع خود و افکارشان بهره برداری کنند.

سال ۲01۹ در حالی نفس های 

آخر را می کشد که فرودهای 

نفت جهان در این سال بیشتر 

از فرازهایش بود، سالی که 

قیمت نفت با وجود حوادث 

متعدد در منطقه خاورمیانه، 

هیچگاه به 7۵ دالر برای هر 

بشکه نرسید. دریای سرخ و 

عمان آبستن حوادث متعدد 

برای نفتکش ها شد، پهپهاد 

حوثی ها بارها بر فراز تاسیسات 

نفتی عربستان به پرواز در آمد 

و اوپک یکی از اعضایش را از 

دست داد
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بهداشت و 
درمان

گفتمان

بیش از ۵۵ هزار نفر به پزشکان عمومی
 بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه کردند

رئیس  محمدبخشایی  دکتر 
بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 
ماه  در شش  گفت:   گچســاران 
اول امســال ۵۵ هزار و 1۲ نفر به 
پزشکان عمومی بهداشت و درمان 
مراجعه  گچســاران  نفت  صنعت 
کردند کــه این رقم نســبت به 
مدت مشــابه سال قبل 11 درصد 

افزایش داشت. 
وی بیــان کرد:  هم اکنون 
ارائه  عمومی مشغول  پزشک   ۲۶
خدمــات درمانی بــه کارکنان و 
بهره برداری  شرکت  خانواده های 

نفت و گاز گچساران هستند.  
دکتربخشــایی اظهار کرد:  
این پزشکان در درمانگاه شهری 
و شهیدرجایی در نوبت های صبح 
و عصر کار ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانــی را بــه کارکنــان و 
بهره برداری  شرکت  خانواده های 
نفت و گاز گچســاران بر عهده 

دارند.  
افزایش 1۷درصدی مراجعات به 
درمانگاههای عملیاتی بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران

درمانگاههــای  مســئول 
و  بهداشــت  عملیاتی  مناطــق 
گچســاران  نفت  صنعت  درمان 
گفــت:  آمــار مراجعــات بــه 

افزون  عملیاتی  درمانگاههــای 
بــر ۱۷ درصد افزایش داشــته و 
از ابتدای ســال جــاری تا پایان 
شــهریورماه،  ۵ هزار و ۵۸۰ نفر 

بار مراجعه داشته ایم. 
افزود:   رضایــی  رحمــان 
کارکنان مناطق عملیاتی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران 
برای انجــام مراحل درمانی خود 
به ۹ درمانــگاه عملیاتی مراجعه 
حجم  بیشــترین  کــه  کردنــد 

مراجعات با ۹۹۷بار در شهریورماه 
بوده است.  

در  مراجعــات  آمــار  وی 
مــدت مشــابه ســال ۹۷ را ۴ 
هزار و ۷۶۳ نفر بــار اعالم کرد 
و گفت:  هم اکنــون در مناطق 
عملیاتی دشت گز،  پازنان،  رگ 
سفید،  ســیاهمکان،  گوره،  بی 
بی حکیمــه۲،  بی بی حکیمه۱،  
بینک و نرگســی درمانگاه فعال 

هستند.  
تخت های  مجموع  رضایی 
پیش بیمارستانی این درمانگاهها 
را ۲۷ تخت عنــوان کرد و ادامه 
و  بهداشــت  نیــروی   ۲۳ داد:  
گچســاران  نفت  صنعت  درمان 
شامل ۵پزشــک و ۱۸پرستار در 
حضور  عملیاتی  درمانگاههــای 
دارند و به صورت شــبانه روزی 
به کارکنــان این مناطق خدمات 

رسانی می کنند. 
درمانگاههــای  مســئول 
و  بهداشــت  عملیاتی  مناطــق 
گچســاران  نفت  صنعت  درمان 
مجهز  درمانگاهها  ایــن  افزود:  
بــه داروخانــه،  انبــار دارویی،  
اتاق  اتــاق بســتری موقــت،  
اورژانــس و احیا،  اســتراحتگاه 
پزشکان،  سیستمهای سرمایشی 
و گرمایشــی و ســایر امکانات 

)تسهیالت رفاهی( هستند. 
بــه گفته رضایــی یکهزار 
پوشــش  تحــت  نفــر   ۶۶۴ و 
بهداشت  عملیاتی  درمانگاههای 
و درمان صنعت نفت گچســاران 

قرار دارند.  
مراجعه 1۹۶۳ نفر به مرکز 

مشاوره و بهداشت روان صنعت 
نفت گچساران

مشــاوره  مرکز  مســئول 
و بهداشــت روان صنعــت نفت 
گچساران آمار مراجعین به مرکز 
روان صنعت  بهداشت  و  مشاوره 
ماهه  در شش  گچســاران  نفت 
نخست ســال جاری را یکهزار و 

۹۶۳ نفر اعالم کرد. 
فاطمی افزود:   زهرا  ســیده 
در این مرکــز خدماتی از جمله 
زوج درمانی،   خانواده،   مشــاوره 
خانواده درمانی،  مشاوره تحصیلی،  
مشــاوره کــودکان،  نوجوانان و 
جوانان،  ازدواج،  مشاوره شغلی،  
مهارت های زندگی،  روان درمانی،  
گفتاردرمانــی،   روان ســنجی،  
بازتوانی جسمی و  و  توانبخشــی 
حرکتــی،  آموزش شــاغلین و 

پژوهش ارائه می شود. 
مشــاوره  مرکز  مســئول 
و بهداشــت روان صنعــت نفت 
گچســاران یادآور شــد:  ســال 

گذشــته ۵هــزار و ۸۵۸جلســه 
مشــاوره به خانواده های شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران 

ارائه شد. 
فاطمی خاطرنشــان کــرد:  
مرکز مشــاوره و بهداشت روان 
صنعت نفت گچساران همه روزه 
آماده پاسخگویی و ارایه خدمات 
مشاوره ای رایگان به خانوادهای 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

گچساران است. 
وی تصریح کــرد:  عالقه 
منــدان بــرای انجام مشــاوره 
وقت  تعیین  می تواننــد ضمــن 
قبلــی از طریق تمــاس تلفنی،  
به صــورت حضوری بــه مرکز 
روان صنعت  بهداشت  و  مشاوره 
نفت گچســاران در کوی شهید 
پرهون روبروی مهمانسرای نفت  

پالک۱۲۸مراجعه کنند. 
فاطمی افزود:  عالقه مندان 
به انجام امور مشــاوره می توانند 
برای تعیین وقت،  با شــماره ی 
شــهری ۳۲۲۲۰۶۰۴ و شرکتی 

۲۴۶۰۰ تماس بگیرند. 
ارائه ۴۳۲ جلسه گفتار درمانی به 

مراجعه کنندگان
مشــاوره  مرکز  مســئول 
و بهداشــت روان صنعــت نفت 
گچســاران گفــت:  این بخش  
در ۶ ماه نخســت امســال ۴۳۲ 
جلســه گفتار درمانی به مراجعه 
کنندگانی که دچــار لکنت زبان 

هستند،   ارائه داد.  
فاطمی یادآور شــد:  بخش 
گفتــار درمانــی مرکز مشــاوره 
و بهداشــت روان صنعــت نفت 
گچســاران از سال ۱۳۹۲تاکنون 

شروع به فعالیت نموده است.  
مراجعــه  اکثریــت  وی 
کنندگان به بخش گفتار درمانی 
عنوان کرد  را کودکان ۴تا۷سال 
و گفت:  درمان محیطی،  تغذیه 
و روانی گفتار شــخص از جمله 
لکنت  رفع  در  موفقیــت  عوامل 

زبان می باشد. 
کارشناسان بهداشت محیط 

بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران ۶۹۰مورد بازرسی 

انجام دادند
محیط  بهداشت  کارشناس 
مرکز ســالمت کار بهداشــت و 
گچســاران  نفت  صنعت  درمان 
گفت:  ۱۳۸واحد تحت پوشــش 
بهداشــت محیط این مرکز قرار 
دارد که بازرســان از ابتدای سال 
جاری تا پایان شهریور ماه،  ۶۹۰ 
مورد بازرسی بهداشتی را از آنها 

انجام دادند.  
اظهار  جمشیدیان  هوشنگ 

داشت:  بازرسی ۱۹۰هزار و ۹۴۳ 
شــامل  پروتئینی  مواد  کیلوگرم 
گوشــت،  مرغ،  ماهی و میگو،  
یکهزار و ۳۴۵ مورد کلرســنجی،  
بخشــی از خدمات انجام شــده 
بازرســان بهداشــت محیط طی 

مدت یاد شده است. 
 وی ادامــه داد:  از میزان 
شــده  بازرســی  پروتئینی  مواد 
عودت  کیلوگرم  و۲۳۰  یکهــزار 

داده شد. 
جمشیدیان افزود:  در طول 
شــش ماهه نخست سال جاری،  
فاسد  غذایی  مواد  کیلوگرم   ۹۶۰
بازرسان  و غیربهداشــتی توسط 
رستوران ها  از  محیط  بهداشــت 
شــرکت  آشــپزخانه های  و 
بهره برداری نفت و گاز گچساران 

کشف و معدوم سازی شد. 
مطبخ هــای  تعــداد  وی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران را ۱۳مورد ذکر کرد و 
اظهار کرد:  این تعداد رســتوران 
و آشپزخانه در طول سال توسط 
محیط  بهداشــت  کارشناســان 

کنترل می شوند.  
اینکه  بیان  با  جمشــیدیان 
سمپاشــی،  طعمــه گــذاری و 
فعالیت های  از  یکــی  گندزدایی 
مهــم واحد بهداشــت عمومی و 
محیط مرکز سالمت کار بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچســاران 
اســت،  اظهار داشت:  در شش 
ماهه نخست سال جاری یکهزار 
و ۴۲۶ مورد سمپاشــی و طعمه 
گذاری بر علیه حشرات موذی و 
جوندگان صورت پذیرفته است.  

۲کارشناس بهداشت محیط 
بر واحدهای تحت پوشش مرکز 
سالمت کار بهداشــت و درمان 
نظارت  نفت گچســاران  صنعت 

دارند.  
گفتنــی اســت محــدوده 
کار  ســالمت  مرکــز  فعالیــت 
بهداشــت و درمان صنعت نفت 
شــرکت  با  همگام  گچســاران 
بهره برداری نفت و گاز گچساران 
خوزســتان،   اســتان های  در 
کهگیلویه و بویراحمد،  بوشهر و 

فارس است.  
۷۶۵نفر در بخش های مختلف 

بیمارستان بعثت گچساران 
بستری شدند

پرســتاری  خدمات  رئیس 
بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 
در  اعالم کــرد که  گچســاران 
شــش ماهه ابتدای سال جاری 
در بخش های مختلف بیمارستان 
۷۶۵ مورد بستری داشتیم که از 
این تعداد ۴۲۲ مورد تحت عمل 

جراحی قرار گرفتند. 
اظهار  مهریــزاده  زینــب 
افراد در بخش های  این  داشت:  
اطفال،  زنان و زایمان،  جراحی 
زنان،  جراحی مــردان،  داخلی 
زنان،  داخلی مرادن و ســی سی 

یو بستری شدند. 
بیشــترین  افــزود:   وی 
فراوانی بستری مربوط به بخش 
اطفــال با ۱۷۹مــورد و کمترین 
مربوط به بخــش زنان و زایمان 

با ۶۳مورد بوده است. 
افزایش1۳درصدی اعمال 

جراحی
مســئول بخش اتاق عمل 
بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 
ابتدای سال  گچساران گفت:  از 
جاری تا پایان شــهریورماه ۴۲۲ 
مورد عمل جراحی در بیمارستان 
بعثت انجام که نســبت به مدت 
افزایش  گذشــته  ســال  مشابه 

۱۳درصدی را نشان می دهد. 
ژالــه بیــات فــر افــزود:  
انجام شده در  عمل های جراحی 
بازه زمانی یاد شــده ۲۶۸ مورد 
آن جنرال و ۱۵۴ مورد ســرپایی 

بوده است. 
عمل های  بیشــترین  وی 
جراحــی جنــرال را مربــوط به 
عمل های اورولوژی و بیشــترین 
عمل های ســرپایی را پوستی و 

اورولوژی عنوان کرد. 
مســئول بخش اتاق عمل 
بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 
گچساران افزود:  تعداد عمل های 
جراحی مربوط بــه ماه فروردین 
سال جاری ۴۵ مورد،  اردیبهشت 
مــاه ۷۹ مورد،  خــرداد ماه ۶۵ 
مورد،  تیر مــاه ۸۱ مورد،  مرداد 
ماه ۷۷ و شــهریورماه ۷۵ مورد 

بوده است. 
وی ادامه داد:  تعداد اعمال 
جراحی ســال گذشته بیمارستان 
بعثــت صنعت نفت گچســاران 
۷۷۸ مورد بوده کــه ۳۷۴ مورد 
آن مربوط به شش ماهه نخست 

بوده است.  
بیــات فر بــا بیــان اینکه 
روزهای فعالیت بخش اتاق عمل 
بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 
گچساران از شــنبه تا چهارشنبه 
می باشد افزود:  بخش اتاق عمل 
همچنین در روزهای پنج شــنبه 
و جمعــه به صــورت آماده باش 

فعالیت دارد. 
وی تصریــح کــرد:  هم 
اکنون ۳ اتاق عمل در بیمارستان 
بعثت صنعت نفت فعال و در حال 
خدمت رســانی به افــراد تحت 

پوشش می باشد. 
بیــات فر گفــت:  ۱۲ نفر 
و  بیهوشی  تکنســین،   شــامل 
عمل  اتــاق  بخش  در  پرســتار 
بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 

گچساران فعالیت دارند. 
ماهه  شــش  در  همچنین 
نخست ســال جاری پنج هزار و 
۵۵ نفر از واحــد تنظیم خانواده،  
دو هزار و ۸۹۵ نفــر از کلینیک 
شــنوایی ســنجی،  دو هــزار و 
۷۷نفر از کلینیک بینایی سنجی،  
یکهزار و ۷۳۰ نفر تســت ریه و 
۴۶۲ نفر از واحد مشــاوره تغذیه 

ای خدمات دریافت کردند.  
در حــال حاضــر جمعیت 
تحت پوشــش بهداشت و درمان 
بر  افزون  نفت گچساران  صنعت 

۱۳ هزار نفر می باشد. 

خرب

مدیریت بیماری آنفلونزا در منطقه شمال شرق 
سرپرســت بهداشــت و 
نفت شمال شرق  درمان صنعت 
گفــت: در دو ماه اخیــر در کل 
منطقه شمال شرق، بیش از هزار 
بیماری  به  مشکوک  مراجعه  نفر 

آنفلوانزا داشته ایم.
به گــزارش پایگاه اطالع 
رسانی بهداشت و درمان صنعت 
نفت شمال شــرق، دکتر پرهام 
صالحی افزود: بر مبنای اطالعات 

اخذ شــده از کل مناطق شمال شرق، تا کنون موارد مرگ گزارش نشده 
اســت. اما ۴۵ مورد بســتری موقت داشــته ایم.وی با تاکید براقدامات 
پیشگیرانه ای که در منطقه شمال شرق صورت گرفته، اظهار داشت: بعد 
از بررســی آماری نتایج معاینات طب صنعتی و نیز اطالعات پرونده های 
پزشکی خانواده، افراد پر خطر شناسایی و به شرکت ها اعالم شد و قبل از 

اپیدمی بیماری آنفلوانزا به تعداد ۱۵۴۲ نفر واکسن تزریق شد. 
این مقام مسوول خاطرنشــان کرد: ماسک N۹۵ و دستکش برای 
کارکنان شاغل در اورژانس ) مشهد و سرخس( و نیز ماسک کاغذی برای 
مراجعین تهیه شد و در اختیار افراد واجد شرایط قرار گرفت. و در این مدت 
از انجام اسپیرومتری برای افراد مشکوک به آنفلوانزا در معاینات دوره ای 
خودداری شد.دکتر صالحی گفت: در همین راستا کمیته های سالمت در 
بهداشــت و درمان و شرکت های صنعتی اصلی برگزار کردیم. وی افزود: 
دوره های آموزشــی مرتبط توسط متخصصین اطفال، داخلی، اورژانس و 
پزشکان خانواده و طب صنعتی و کارشناس بهداشت محیط برای کارکنان 
بهداشــت و درمان انجام پذیرفته اســت. و کنفراس آموزشــی نیز برای 
نیروهای خدمات و آبدارچی در دو منطقه مشهد و سرخس توسط مسوول 
بهداشت محیط برگزار شد. دکتر صالحی با تاکید بر بحث آموزش و اطالع 
رسانی اظهار داشــت: راهنمای شست و شو و ضد عفونی کردن سطوح 
برای شــرکت ها ارسال شد. و استفاده گسترده از محلول های ضد عفونی 
کننده دست ها چه در داخل مجموعه های بهداشت و درمان و چه در داخل 
پاالیشــگاه و شرکت های صنعتی مد نظر قرار گرفت.وی، تهیه راهنمای 
شست و شوی دستها، تهیه پوستر ››دست ندهیم و روبوسی نکنیم‹‹، ارائه 
پاورپوینت آموزشی در جلسه صبحگاهی پتروشیمی خراسان، ارائه گزارش 
و جلســه آموزشی در شورای فرمانداری شهرستان سرخس، تهیه استنت 
آموزشــی و نصب در مراکز درمانی و ارسال به شرکت های صنعتی را از 

دیگر خدمات آموزشی ارائه شده به جمعیت تحت پوشش عنوان کرد.
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تحلیل

توقع گازرسانی؛ از رویا تا واقعیت
تعداد زیادی از مردم هنوز منتظر 
نصب علمک گاز کنار خانه شان هستند. 
این انتظار در زمســتان هر ســال که 
مجبور می شوند برای گرم کردن خانه یا 
پخت وپز، هیزم های جمع آوری شده در 
طول فصل تابستان را بسوزانند، بیشتر 
می شــود. مردمی که هنوز از نانوایی ها، 
نان با بوی نفــت می خرند، بی صبرانه 
مادرانی  گاز هستند.  رسیدن  انتظار  در 
که هر صبــح کودکان شــان را راهی 
با  کالس هایش  که  می کنند  مدرسه ای 
بخاری نفتی گرم می شــود، منتظر گاز 

هستند.
گاز  رســیدن  منتظر  خیلی هــا 
مانده اند. گرچه آمار گازرســانی در ۶ 
ســال اخیر افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است اما هنوز هم هستند شهرها 
و روســتاهایی که گاز به آنها نرسیده 
اســت. مانند سیســتان و بلوچستان. 
اســتان پهناور و محرومی که نه فقط 
از گاز، بلکه از خیلی نعمت های دیگر 
نیز بی بهره مانده اســت. از آب سالم 
آشامیدنی گرفته تا اشتغال و صنعت، 
اما حــاال حرف ما درباره گاز اســت. 
کاری کــه باید در واقعیت به آن نگاه 

کرد نه در رویاپردازی و خیال.
اســتان سیســتان و بلوچستان 
با حــدود ۱۹۰ هــزار کیلومتر مربع 
مســاحت، پــس از کرمــان، دومین 
استان وســیع کشور است که شهرها 
و روســتاهای آن با فاصله بســیار و 
شــده اند.  واقع  گســترده  پراکندگی 
اســتانی که ۱۱.۴ درصد از مساحت 
کل کشــور را به خود اختصاص داده 
اســت و ۲ میلیــون و ۷۷۰ هزار نفر 
جمعیت دارد. این استان بیش از ۳۴۱ 
هزار خانوار شهری و حدود ۳۶۳ هزار 
خانوار روستایی را در ۴۷ شهر و  ۱۰ 

هزار و ۱۴ روستا جای داده است.
در ادامه گازرسانی به این استان 
را با هــم از نظر می گذرانیــم. با ما 

همراه شوید و بخوانید.
 برنامه ریزی کالن

نظام، دولت، ســازمان برنامه و 
بودجه، وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
ایران نه فقط در سال های ۹۷ و ۹۸، 
بلکه در دهه های گذشته برنامه ریزی 
خود را بــه گونه ای پیش بردند تا گاز 
تولیدی از میدان عظیم پارس جنوبی 
بتواند به ســمت جنوب شرق کشور 
هدایت شود. تخصیص اعتبار، توسعه 
فازهای پارس جنوبی، احداث خطوط 
انتقــال گاز در جنوب کشــور، تامین 
تجهیــزات و غیره از جمله اقدام هایی 
بودند که گام به گام برای نیل به این 

مقصود انجام شدند.
با توسعه فازهای پارس جنوبی، 
میزان تولید گاز از این میدان افزایش 
یافــت. بنابرایــن باید خطــی جدید 
برای انتقــال گاز طبیعی مجتمع گاز 
پــارس جنوبی احداث می شــد. خط 
انتقال  با ظرفیــت  هفتم سراســری 
۱۱۰ میلیون مترمعکــب گاز در روز، 
احداث شــد تا اجرای ۳ وظیفه مهم 
را به عهده داشــته باشــد. نخست، 
انتقال گاز برای گازرسانی به جزیره ها 
اســتان های حاشــیه خلیج فارس.  و 
دوم، گازرســانی به استان سیستان و 
بلوچستان و در نهایت صادرات گاز به 

کشور پاکستان.
 ورود به سیستان و بلوچستان

و  اســتان سیستان  گاز  شرکت 
بلوچستان در ســال ۸۶ تاسیس شد. 
مردم این اســتان، ماننــد هر نقطه 
دیگر از کشــور تا زمان رســیدن گاز 
طبیعی، از سوخت مایع و کپسول های 
گاز مایع اســتفاده می کنند که توزیع 
هــر دو مورد به عهده شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی اســت. از 
آنجا کــه میزان قاچاق ســوخت در 

این اســتان قابل توجه بود، رساندن 
گاز طبیعی اهمیتــی دوچندان یافت. 
بنابراین دولت تدبیــر و امید تصمیم 
گرفت با تخصیــص اعتبار جداگانه و 
مختص استان سیستان و بلوچستان، 
گازرســانی به این منطقه را سرعت 

بخشد.
برنامه ریــزان  و  متخصصــان 
شرکت ملی گاز ایران گرد هم آمدند 
و نقشه راه را طراحی کردند. نخستین 
شــهری که به خط هفتم سراســری 
نزدیک بود، برای گازرســانی انتخاب 

شد، ایرانشهر.
استان سیســتان و بلوچستان از 
لحــاظ جغرافیایی بــه محور غرب و 
مرکز، محور شــرقی، محور شمالی و 
محور جنوبی تقسیم بندی شده بود که 
گازرسانی به ایرانشهر مربوط به محور 
غرب و مرکز است. یک خط انشعاب 
۱۲ اینچــی از خط هفتم سراســری 
گرفتــه و از طریق آن ایرانشــهر به 
شبکه گاز طبیعی متصل شد. تاکنون 
۸۶ درصد از شبکه مورد نیاز ایرانشهر، 
اجرا شــده و ۱۲ هزار و ۸۸۰ مشترک 

از گاز استفاده می کنند.
مطابق قانون شــرکت ملی گاز 
ایران در هر اســتان هنگام گازرسانی 
ابتــدا شــهرها و روســتاهایی که به 
خطوط انتقال گاز نزدیک تر هســتند 
با  و ســپس  گازرســانی می شــوند 
دیگر شهرها  جدید،  انشعابات  احداث 
و روســتاها در نوبت گازرســانی قرار 
می گیرند. این قانون در سیســتان و 
بلوچســتان نیز اجرا شد و ایرانشهر و 
روستاهای اطرافش به همراه شهرک 
صنعتی ایرانشــهر و زنــدان مرکزی 
ایرانشهر از نعمت گاز برخوردار شدند. 
شــایان ذکر اســت بیش از ۱۰ هزار 
روســتا در این استان  هست که تنها 
۳ هزار و ۳۹۵ روستا قابلیت گازرسانی 

دارند.
 زاهدان

زاهدان به عنوان مرکز اســتان 
سیستان و بلوچستان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. گازرسانی به این شهر 
در دســتور کار شرکت ملی گاز ایران 
قرار گرفت. شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایــران که متولی احداث و اجرای 
پروژه های عظیم صنعت گاز در کشور 

است مامور شــد تا پس از گازرسانی 
به سوی  ایرانشــهر،  به  موفقیت آمیز 
زاهدان بشتابد. همانند دیگر طرح ها، 
با برگزاری مناقصــه، پیمانکار دارای 
صالحیــت الزم برای احــداث خط 
انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان انتخاب 
شــد. کارگاه ها تجهیــز و اقالم مورد 
نیاز، تامین شدند. با احداث این خط، 
گاز به ورودی شــهر زاهدان رسید. از 
سوی دیگر، ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز )CGS( در اطراف شــهر زاهدان 
ساخته شدند تا گازی که با فشار قوی 
به سوی زاهدان می آید را تقلیل فشار 

داده و وارد شهر کنند.
بــه یک هــزار و ۳۸۰  زاهدان 
کیلومتر شــبکه، دو ایســتگاه تقلیل 
فشــار گاز برون شهری، ۲۷ ایستگاه 
تقلیل فشــار گاز درون شهری و ۱۰۵ 
هزار نصب علمک نیاز دارد. شــرکت 
گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان 
وظیفه احداث شــبکه تغذیه و توزیع 
گاز درون شــهری را به عهده داشت، 
اما سیســتان و بلوچستان شبیه هیچ 
کدام از استان های دیگر نبود. موانعی 
که ســر راه این شــرکت قرار داشت 
تمام نمی شد. از اعطای مجوز حفاری 
معابر تــا هماهنگی با اســتانداری و 
شهرداری و هزاران مشکل دیگر، کار 
را کند می کرد. در نهایت بیژن زنگنه، 
وزیر نفت به همراه شــرکت ملی گاز 
ایران وارد عمل شــدند. دستور موکد 
نیز  رئیس جمهوری  روحانی،  حســن 
مهــر تاییدی بر پیشــبرد کار بود. بر 
این اساس، نشست هایی میان شرکت 
گاز، اســتانداری، شهرداری زاهدان و 
دیگر نهادهای مرتبط برگزار شد تا هر 

مانعی که هست، رفع شود.
شرکت های گاز استانی خراسان 
رضــوی، همدان، ســمنان، گیالن و 
فارس به یاری شــرکت گاز اســتان 
سیســتان و بلوچستان آمدند. زاهدان 
به بخش های مختلفی تقســیم شــد 
و احداث شــبکه گاز در هر بخش به 
عهده یکی از شرکت های گاز استانی 
قــرار گرفــت. در ســفرهایی که به 
زاهدان داشتیم شاهد این مدعا بودیم 
که کارگران، مهندســان و مدیران به 
صورت شــبانه روزی در محل اجرای 
طرح ها حضور دارند تا کار با ســرعت 

برانند. همانطور  بیشــتر پیش  هرچه 
که دیشب )سه شنبه، ۱۹ آذرماه( سید 
گاز  مدیرعامل شــرکت  فانی،  حمید 
استان خراســان رضوی نیز در محل 
اجرای پروژه احداث شبکه گاز شهری 
زاهدان با ارســال فیلم کوتاهی نشان 
داد که عملیات گازرســانی به زاهدان 

بی وقفه ادامه دارد.
 اختصاص وام قرض الحسنه

قانون شــرکت ملی گاز ایران را 
مکلف کــرده تا از مرحله پاالیش گاز 
طبیعــی تا انتقال و توزیع گاز و نصب 
علمک کنــار خانه ها را بــه بهترین 
روش انجام دهد. مطابق قانون، پس 
از نصــب علمــک، مصرف کنندگان 
) مــردم، صاحبــان صنایــع، مراکز 
تجاری و غیره( باید تقاضای اشتراک 
داده، ســپس با مراجعه به اداره نظام 
مهندسی مستقر در استان خود نسبت 
به اخذ تاییدیه الزم اقدام کرده و پس 
از آن لوله کشی داخلی ساختمان خود 

را با هزینه شخصی انجام دهند.
از آنجا که برخی ساکنان مناطق 
محروم کشور از توان مالی کافی برای 
انجام گازکشــی داخلی ساختمان خود 
بهره مند نیســتند، دولت تصمیم گرفت 
با همکاری بانک مرکزی و بانک های 
اســتانی، وام قرض الحسنه ای را برای 
انجام ایــن کار اختصاص دهد. پس از 
بررســی شرایط،  و  پیگیری های الزم 
ایــن وام به مردم زاهدان و پس از آنها 
به دیگر شهرهای اســتان سیستان و 
بلوچســتان تعلــق گرفت.اکنون بیش 
از ۲۵ هزار مشــترک زاهدانی، شهرک 
تامین  بیمارستان های  زاهدان،  صنعتی 
اجتماعــی و ارتــش در کنــار نیروگاه 
زاهــدان و نخســتین جایــگاه عرضه 
ســوخت ســی ان جی زاهــدان از گاز 
بهره مند هستند. مطالعات امکان سنجی 
ســه محور صنعتی زاهدان انجام شده 
است، محور جاده کرمان، جاده زابل و 
محور ســیادت سه محوری هستند که 
با اجرای آنهــا ۶۰ واحد صنعتی از گاز 

بهره مند خواهند شد.
 زابل و خاش

مردم زابل نباید تا زمان احداث 
خــط انتقال گاز به این شــهر معطل 
دریافت گاز می ماندند بنابراین شرکت 
ملــی گاز ایــران تصمیــم گرفت با 

روش ســی ان جی به مردم این شهر 
گازرسانی کند. ایســتگاه های مادر و 
دختر برای ارســال و دریافت گاز در 
ســال ۹۷ راه اندازی شدند و گاز وارد 
شبکه شــد. اقالم شــبکه و خطوط 
تغذیه و ایســتگاه های شــهر زابل و 
خاش بــا مصوبه های شــرکت ملی 
گاز ایــران خریداری و آماده شــدند، 
بخش ها  از  بعضی  پیمانکار  همچنین 
نیز انتخاب شد تا عملیات اجرایی این 
دو شهر آغاز شــود. علمک زنی برای 
سراسر شــهر در حال انجام است تا 
۲ هزار انشــعاب در زابل نصب شود. 
هم اکنون در ســطح شهر زابل امکان 
استفاده ۴ هزار خانوار از شبکه کنونی 
سی ان جی فراهم شده است. پیمانکار 
اجرایی شهر خاش نیز مشخص شده 
و آغاز به کار کرده اســت. شایان ذکر 
نیاز  اســت تجهیزات و کاالی مورد 
پیمانکار برای اجرای طرح گازرسانی 
شــهر خاش در این شهر آماده و انبار 

شده است.
 بمپور و محمدان، دلگان و بزمان

در هفته دولت امســال، شــهر 
محمدان از توابع شهرستان ایرانشهر 
از نعمت گاز بهره مند شــد همچنین 
و  سیســتان  اســتان  گاز  شــرکت 
بلوچســتان اقدام به رفــع نواقص و 
موانع برای گازرســانی به شهر بمپور 
کرد تا این شــهر نیــز از نعمت گاز 
طبیعــی برخــوردار شــود. همچنین 
عملیــات اجرایی ســه محور صنعتی 
ابتــر، کــوره داران و جــاده بمپور با 
ظرفیــت ۴۴ واحد صنعتــی نیز آغاز 
شده اســت. دلگان در مرحله انتخاب 
پیمانکار قــرار دارد و گازرســانی به 

بزمان نیز در حال اجراست.
 چابهار و مکران

شده،  انجام  برنامه ریزی  مطابق 
بــا اجرای ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر خط 
انتقال گاز و ۴ هزار کیلومتر شــبکه 
گاز، ۷۰۰ هزار خانوار در سطح استان 
سیستان و بلوچســتان از گاز طبیعی 
بهره مند خواهند شد اما گازرسانی به 
بخش خانگی تنها هدف شرکت ملی 
گاز ایران نیست بلکه منطقه صنعتی 
چابهار و مکران نیــز اهمیت خاصی 
دارند.گازرســانی به شهر چابهار پیش 
از این طراحی شــده بود و اکنون در 

مرحله بازنگری قــرار دارد تا پس از 
تغییــرات در طراحی، عملیات اجرایی 
گازرســانی بــه چابهــار و کنارک با 
شــهرها، صنایع  به  گازرسانی  هدف 
نیروگاه های  و  فــوالد  پتروشــیمی، 
چابهــار و کنارک در جنوب اســتان 
آغاز شــود. این کار مســتلزم اجرای 
خط انتقال گاز ایرانشــهر - چابهار به 
طول ۳۷۳ کیلومتر در  قطرهای ۱۶، 

۲۰،۴۲ و ۵۶ اینچ است.
با توجه به برنامه های توسعه ای 
دولت برای ایجــاد رونق اقتصادی و 
زیرســاخت های صنعتــی در مناطق 
چابهار، مکران و کنارک و با گازرسانی 
به هنگام به این مناطق، شرکت ملی 
گاز ایران می تواند نقشــی بســزا در 
نیاز  مورد  زیرساخت های  شکل گیری 
منطقه ایفا کند تا با رونق فعالیت های 
اقتصادی در جنوب شــرق کشــور، 
تنها  فعال سازی  برای  گامی اساســی 
بندر اقیانوسی کشــور برداشته شود.
راه انــدازی پروژه های گازرســانی در 
منطقه ویژه اقتصادی مکران، چابهار 
و کنارک، مورد تاکید ویژه وزیر نفت 
و نیــز مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران اســت، با به ثمر نشســتن این 
پروژه ها و رســیدن نعمت گاز طبیعی 
به منطقه صنعتی و پتروشیمی مکران، 
نیروگاه ها و شهرهای چابهار و کنارک 
و روســتاهای آن منطقه با استفاده از 
گاز طبیعی به جای دیگر سوخت های 
در  موثری  گام هــای  تقطیــر،  میان 
اســتفاده بهینه از انرژی و بهره گیری 
از گاز طبیعی به عنوان ســوخت پاک 

برداشته می شود.
خطوط انتقال گاز

بــه گفتــه بهــرام صلواتــی، 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران تا ســال ۱۴۰۰، یک هزار و 
۱۲۰ کیلومتر خط انتقال گاز در استان 
سیستان و بلوچستان با اعتبار ۶ هزار 

میلیارد تومان احداث می شوند. 
خــط انتقــال گاز ۳۶ اینچــی 
ایرانشــهر - زاهدان بــه طول ۲۶۷ 
کیلومتر، خط انتقــال گاز ۳۶ اینچی 
زاهدان - دوراهی زابل به طول ۱۰۸ 
کیلومتــر و خط انتقال گاز ۲۴ اینچی 
دوراهی دشتک - زابل به طول ۱۱۰ 
شمالی  محور  اصلی  کیلومتر، خطوط 

استان هستند.
مطابق دســتور فوری وزیر نفت 
برای اجرای خط انتقال گاز ایرانشهر 
- چابهار، برنامه ریزی و اجرای طرح 
به صورت فوری به شرکت مهندسی 
و توســعه گاز ایران سپرده شد که بر 
این اساس طرح به چهار بخش تقسیم 
شد و با برگزاری مناقصه محدود پس 
از انتخاب پیمانکار مطابق برنامه ریزی 

کار اجرایی طرح آغاز خواهد شد.
احداث خــط ۳۶ اینچ زاهدان - 
دوراهی دشتک به طول ۱۱۰ کیلومتر 
با اعتبــار ۵۲۰ میلیارد تومان از دیگر 
طرح های شــرکت مهندسی و توسعه 
گاز در استان سیســتان و بلوچستان 
اســت که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت 
دارد و تا نیمه نخســت ســال ۹۹ به 
ادامه  همچنین  می رسد،  بهره برداری 
این خط به نام پروژه دشــتک - زابل 
به قطر ۲۴ اینچ است پیش بینی شده 
در نیمه دوم سال ۹۹ به بهره برداری 

برسد.
پروژه ایرانشــهر به شــهرهای 
پالیزان و خاش به طول ۱۴۶ کیلومتر 
از دیگر طرح های مهم این شرکت در 
سطح اســتان است که پیمانکار طرح 
انتخاب شــده و در نیمه دوم سال ۹۹ 

به بهره برداری خواهد رسید.
پیمانکار پروژه خاش - میرجاوه 
نیز انتخاب شــده اســت و در نیمه 
دوم ســال ۹۹ به بهره برداری خواهد 
پالیزان  پروژه های  همچنین  رســید، 
به پس کــوه، پس کوه به ســوران و 
پس کوه به زابلی ۱۵۳ کیلومتر هستند 
که پیمانکار آنها انتخاب خواهد شــد 
تا در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری برسند.
پــس از اجرای این طرح، پروژه 
احداث خــط انتقال گاز ســوران به 
سراوان و ســراوان به جالق به طول 
۹۴ کیلومتر اجرا خواهد شــد که این 
طرح به همراه پروژه سوران به هیدوج 
و هیدوج به ســیرکان بــه طول ۹۶ 
کیلومتر نیز در ســه ماه نخست سال 

۱۴۰۰ به بهره برداری خواهند رسید.
 از رویا تا واقعیت

بــا توجه بــه اینکه کشــور در 
شــرایط ســخت اقتصادی به سبب 
اعمــال تحریم هــای یک جانبه قرار 
دارد، تامیــن برخی اقــالم مورد نیاز 
مانند مواد اولیه برای ساخت لوله های 
فلــزی و پلی اتیلن از ســوی صنایع 
لوله سازی کشــور گاهی دشوار است. 
تامین نشــدن به موقــع تجهیزات و 
اقالم، خشــت اولی است که اگر کج 
نهاده شــود ادامه مسیر را با دشواری 
بســیار همراه می کند. اعتبارات الزم 
پیمانکاران  شــده اند،  داده  تخصیص 
یا انتخاب شــدند یا در مرحله انتخاب 
از شهرها و روستاها  هستند، تعدادی 
به شــبکه گاز متصل شده اند و مابقی 
در انتظار تکمیل خطوط انتقال گازی 
هستند که آنها نیز چشم به راه تامین 
تجهیزات نشسته اند. اینجا هیچ کسی 
از فکر مردم سیســتان و بلوچســتان 
و ســنگینی کپســول های گاز مایع 
بر دوش آنها بیرون نرفته اســت. اما 
با چرخاندن چوب جادو به  گازرسانی 
نمی شــود. هم هزینه  مبدل  واقعیت 
هم  انســانی،  نیروی  هم  می خواهد، 
تجهیزات و زمــان. در این بین، الزم 
اســت تا غیر از وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران، دیگر مسئوالن مرتبط 
با اســتان سیســتان و بلوچستان نیز 
به فکر مردم باشــند و به یاری شان 
بشتابند تا کســانی که با وجود نصب 
خانه شــان،  ورودی  کنــار  علمــک 
موفق به لوله کشــی داخلی ساختمان 

نشده اند، از عهده این کار بر بیایند.
فاطمه شعبانی
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Newsیادداشت

South Pars Marked with Iranian 
Manufacturers

The remaining platforms of 
phases 13, 14 and 22-24 of the 
giant offshore South Pars gas 
field are set to become opera-
tional by the end of the current 
calendar year in March 2020. 
That would bring gas recovery 
capacity in South Pars, which 
Iran shares with Qatar, to 680 
mcm/d from the current 630 
mcm/d.
Ali Afarideh Qiasi, director of 
project planning and control 
at Pars Oil and Gas Company 
(POGC), said the platforms 
and offshore pipelines of all 
South Pars phases, except for 
SP11, would have become op-
erational by the end of the cur-
rent calendar year (20 March 
2019).He added that Iranian 
contractors and manufacturers 
have achieved good capacity 
throughout the implementation 
of South Pars development 
phases, registering “brands” 
in some sectors.Afarideh said 
each conventional phase of 
South Pars would involve two 
1bcf or five 500mcf plat-
forms. He added: “Of a total 
twelve 500mcf platforms in 
SP13, SP14 and SP22-24, two 
platforms have been built by 
ISOCO in Bandar Abbas Yard 
and 10 others at SADRA yard 
in Bushehr.”
2 Platforms to Start Up
So far, two platforms of 
SP14 have been installed and 
launched. The third platform 
(14B) was installed in June 
and will become operational 
in December. It would add 
more than 14 mcm/d to the 
South Pars output.Afarideh 
said Platform 14B is now 
ready to become operational. 
He added: “Since the SP14 
refinery is not ready, we plan 
to use the surplus capacity of 
SP12 refinery for the treating 
gas of SP14 gas. Therefore, 
the second pipeline connect-
ing the SP14 refinery to the 
SP12 refinery has been built 
and is about to be launched. As 
soon as this pipeline is com-
pleted, Platform 14B would 
become operational.”He said 
that Platform 14D was ready 
to be loaded-out and installed, 
adding that SP14 would see its 
output reach 56 mcm/d.“In or-
der to upgrade the operational 

flexibility and make optimal 
use of platforms and offshore 
pipelines in South Pars phases, 
we are planning to launch a 
project to connect all South 
Pars refineries in Assaluyeh 
and Tonbak areas together, 
and use the surplus capacity of 
refineries for the processing of 
gas supplied by other phases,” 
he said.
SADRA Builds 10 Platforms
Alongside ISOICO, SADRA 
has been involved in the manu-
facturing, installation and start-
up of 10 platforms for SP13, 
SP14 and SP 22-24.Over recent 
years SADRA was faced with 
numerous challenges, but it has 
shown an acceptable perfor-
mance over the past two years 
with regard to the implementa-
tion of projects.According to 
Afarideh, of total 10 platforms 
built in SADRA yard, 7 have 
already been launched or are in 
the process of being launched.
He said: “Only three platforms 
remain at SADRA yard, which 
would be installed, launched 
and become operational by 
the end of the current calendar 
year.”
SP22-24 Platforms
Touching on the platforms 
of SP 22-24, he said: “The 
construction and operation of 
all four platforms of SP22-24 
had been assigned to SADRA. 
Two have reached production 
stage and two others have been 
installed and are about to be 
launched.”
SP13 Platforms
Afarideh said two of SP13 plat-

forms had been installed and 
launched and the remaining 
two would become operational 
by the end of the current cal-
endar year in case of favorable 
climate conditions.Regarding 
Platform 13A, he said: “Due to 
an accident several years ago, 
the wells of this platform are 
unlikely to become operational 
this year.”He added: “Since 
platform 13A is linked with 
Platform 13C in the production 
chain, in order to make 13C 
operational, this platform has 
to be commissioned, too. Then, 
the gas production capacity in 
SP13 would increase around 14 
mcm/d when the two aforesaid 
platforms come online, and 
the SP13 production capacity 
would exceed 42 mcm/d.”
Output Decline Prevented
Afarideh said in addition to 
the construction and startup of 
remaining platforms at South 
Pars, plans would be under 
way to prevent production fall 
at this field.
He added: “The initial feasibil-
ity is under way for planning 
and building pressure compres-
sion platforms.”Afarideh said: 
“In parallel with that, drill-
ing additional wells to offset 
the production cut at South 
Pars would be considered as 
a stopgap measure.”He said: 
“Generally speaking, this 
company is following up on 
the continuation of the current 
share of South Pars in total 
natural gas production as a 
long-term strategy.”Afarideh 
said: “Building pressure 

compression platforms would 
require new technology and 
big investment. It has not been 
common even in Qatar, and its 
technology is limited to several 
countries.”Afarideh referred to 
the weight of pressure com-
pression platforms, weighing 
each 20,000 tonnes, saying: 
“To build a platform with such 
dimensions, we would need 
special equipment and a suit-
able yard.”“Of course, in case 
there is appropriate infrastruc-
ture; and international sanctions 
are lifted, building platforms 
would not be complicated. 
However, pressure compres-
sors would need technological 
knowhow which we lack in the 
country,” he said.Afarideh said 
that is why the Petroleum Min-
istry had integrated building 
compression platforms in the 
deal signed with France’s Total 
before the French giant pulled 
out due to US sanctions.He also 
acknowledged that international 
sanctions had left negative 
impacts on the implementation 
of projects in recent years.“One 
of the most important impacts 
of sanctions may have been 
restrictions on the transfer 
of technical savvy, supply of 
special equipment and restric-
tions in banking transactions 
with other nations. However, 
the sanctions have contributed 
to the growth of domestic con-
tractors and manufacturers and 
realization of self-sufficiency in 
the supply of necessary items 
and services,” said Afarideh.
Courtesy of Iran Petroleum

Khark Petchem Plant Eyes 
Enhanced Output

The production capacity of Khark Petro-
chemical Plant is expected to increase by 
100 tons per day once the facility starts 
consuming associated petroleum gas (APG) 
from Doroud III project.
According to the National Petrochemi-
cal Company (NPC), Gholamreza Amir 
Shaghaghi, the CEO of Khark Petrochemi-
cal Plant, said on Sunday that the project 
to collect APG at Doroud III was carried 
out jointly by Khark Petrochemical Plant 
and the Iranian Offshore Oil Company.The 
project is aimed at preventing burning of 
APG in Khark region during oil production 
operation, he said.He said the project was 
implemented in the minimum time span 
possible and would be a major environ-
mental project for the region.The official 
also stated that an estimated production 
enhancement of 75 tons of methanol, 11 
tons of propane, 9 tons of butane, 5.7 tons 
of naphtha and 27 tons of sulfur is expected 
by launching the project in Khark petro-
chemical facility.The plant is expected to 
become one of the largest producers of 
methanol and other petrochemical items in 
the Persian Gulf region by 2025.

NIDC Drills 88 Wells since 
March

The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) has successfully completed drilling 
operations on 88 oil and gas wells over the 
first 9 months of the current calendar year, 
which began on March 21.
According to the NIDC deputy director 
for drilling operations, the wells included 
an exploration well as well as 26 devel-
opment wells, 7 appraisal wells and 54 
workover projects.Mohammad Ale-Khamis 
said during the period, 119,438 meters 
were drilled by NIDC rigs in onshore and 
offshore projects.Furthermore, he said, 64 
wells were ordered by the National Iranian 
South Oil Company (NISOC) and 12 others 
were drilled in the offshore fields oper-
ated by the Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC).Moreover, 2 wells were drilled in 
the fields operated by the Central Oil Fields 
Company, 3 were ordered by the Petroleum 
Engineering and Development Company 
(PEDEC), and 6 others were spudded as 
projects. Finally, a well was drilled in the 
areas operated by the exploration depart-
ment of the National Iranian Oil Company 
(NIOC).  NIDC enjoy 72 offshore and 
onshore drilling rigs and since March, has 
operated 26 of them for drilling wells, 3 
rigs for drilling appraisal wells, 4 rigs for 
exploration projects, and 25 other rigs for 
workover projects, Ale-Khamis said.
Petchem Plant Breaks Out-

put Record
Jam Polypropylene Company has set a new 
production record in the first 8 months of 
the current calendar year, which began on 
March 21.
According to the company, the plant’s 
polypropylene output was 13% higher year 
on year during the period.A subsidiary of 
Jam Petrochemical Company, Jam Poly-
propylene Company supplied 185,519 tons 
of PP during the period.The last produc-
tion record of the company dates back to 
Iranian calendar year of 1396 (which ended 
on March 2018), when it supplied 182,777 
tons of the item in the first 8 months of the 
year.The facility is expected to produce 270 
tons of PP by the end of the year.

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.
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ایدرو

با انعقاد تفاهم نامه تحقق یافت؛

گام بلندی برای هم افزایی توانمندی ها میان
 سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه علم و صنعت

با انعقاد تفاهم نامه توســعه همکاری های همه جانبه 
میان ســازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه علم و صنعت، 
گام دیگری برای توسعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی 

در سطح ملی و بین المللی برداشته شد.
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از روابط 
عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در دیدار دکتر ابوالفضل 
کیانی بختیاری، مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی و 
جبارعلی ذاکری رئیس دانشــگاه علــم و صنعت، تفاهم 
نامه همکاری های همه جانبه میان طرفین منعقد شد.بنا 
به این گــزارش، کیانی بختیاری در این جلســه ضمن 
برشــمردن توانمندی های ســازمان مدیریت صنعتی در 
زمینه هایی نظیــر آموزش های تخصصــی و کاربردی؛ 
مشــاوره و تحقیــق، کانون های ارزیابــی مدیران حرفه 
ای، دوره های آمادگی اســتخدام و توانمندســازی دانش 
آموختگان، مشاوره و اجرای مدیریت چابکی و استراتژی 
برای ســازمان ها و...  اظهار داشــت: نخســتین رویکرد 
سازمان در دوره جدید، ایفای نقش های حاکمیتی، تعریف 
فعالیت هاي مســاله محور، تعامل دستگاه های اجرایي با 
هدف کمک بــه دولت براي تحقق برنامه های توســعه 
کشــور است و در این راستا آمادگی دارد »مدرسه تولید« 
را با همکاری دانشــگاه علم و صنعت راه اندازی نماید.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، دیگر رویکرد جدید 
این ســازمان را تدوین و توســعه آموزش های کاربردی 
معتبر در ســطوح بین المللی و همســو با صنایع هدف، 
عارضه یابي، آسیب شناسی بنگاه ها و ایجاد کلینیک های 
صنعتی بــه منظور اصالح ســاختارهای مدیریت، منابع 

انسانی، مالی و کسب و کار بنگاه ها عنوان نمود.
دکتر کیانی بختیاری ضمن اشاره به توانمندی های 
ســازمان مدیریت صنعتی در حوزه های آموزش، مشاوره، 
مرکــز همایش ها و...  در خصــوص انعقاد تفاهم نامه فی 

مابین خاطرنشان کرد: ســازمان مدیریت صنعتی آمادگی 
دارد تا در تمامی زمینه های مورد توافق از جمله کانون های 
ارزیابــی و دوره هــای مدیریت حمل و نقل پیشــرفته و 
دوره هــای کارورزی، در باالترین ســطح، همکاری ها را 
آغاز نماید.مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی با اشــاره 
به برگــزاری دوره هــای بین المللی این ســازمان گفت: 
در حوزه آموزش با دانشــگاه های معتبر فرانســه، کانادا و 
آلمان همــکاری داریم، همچنین بســیاری از دوره های 

جدید از جمله مدیریت کســب و کارهــای دانش بنیان، 
مدیریت فناوری و نــوآوری؛ مدیریت هوا- فضا؛ مدیریت 
کسب و کارهای کوچک و متوســط با آلمان ها، مدیریت 
صندوق هــای بازنشســتگی بــا ایتالیــا، مدیریت تحول 
دیجیتال؛ مدیریت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و سازمان ها 
)CSR(؛ مدیریــت صنایع معدنــی؛ مدیریت نفت و گاز و 
پتروشــیمی را با دانشــگاه های کانادا راه اندازی کرده ایم.

کیانــی بختیاری تصریــح نمود: عالوه بر این، ســازمان 

مدیریت صنعتی آماده اســت در خصــوص آینده پژوهی 
فناورانــه و آموزش های تخصصی با توجه به ســوابق و 
تجاربی که دارد، با دانشگاه علم و صنعت همکاری نماید.

در این جلســه جبارعلــی ذاکری رئیس دانشــگاه علم و 
صنعــت نیز  ضمن بیان فعالیت های این دانشــگاه اظهار 
داشت: دانشــگاه علم و صنعت ایران، رسالت اصلی خود 
را تربیت نیروی انسانی، تولید دانش، فناوری و کارآفرینی 
خالقانه در راســتای تحقق اقتصاد دانش بنیان، مبتنی بر 

با نوآوری های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی می داند و 
توجه به موفقیت آن در توسعه تعامالت صنعتی امیدواریم 
با همکاری ســازمان مدیریت صنعتــی در زمینه تجاری 
ســازی و انبوه ســازی محصوالت نیز به این مهم دست 
یابیم.وی خاطرنشــان کرد: ارتباط دانشــگاه های آلمان با 
ایران از طریق این دانشگاه علم و صنعت صورت می گیرد 
و با توجه به تعامالت بین المللی سازمان مدیریت صنعتی 
در این زمینه نیز می توانیم همکاری بســیار خوبی داشته 
باشیم.رئیس دانشگاه علم و صنعت در پایان ابراز امیدواری 
نمود با انعقاد این تفاهم نامه، همکاری مشــترکی در زمینه 
طراحی و اجرای روش های آموزشــی صــورت پذیرد که 
نتایج ارزنــده ای عاید ذینفعان ، بویــژه در حوزه آموزش 
در سطح کشــور نماید. در پایان طرفین با امضای تفاهم 
نامه اعالم کردند که حــد اعالی تالش خود را در جهت 
گســترش توان ملی در حل مشکالت و معضالت علمی- 
تحقیقاتی و نیل بــه خوداتکایی ملي مبذول می دارند و از 

هیچ کوششی در این جهت خودداري نخواهند نمود.

روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد 

نوبت دوم مناقصه شماره ۳0۹0۲-8-۶۲0۹ 
)طراحي، خرید، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم بي سیم 

اعالم وضعیت اضطراري واحد ذخیره سازي(

1- 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 ۲1۰.۴۵۰.۰۰۰ 
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 ۹۸/1۰/1۹،  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 ۹۸/11/۰۵،  
)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 ۹۹/۰1/۲۰،  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:  1۳۹۸.۵۸۵۸

نوبت دوم

 روابط عمومي شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله ای(
موضوع:  مناقصه شماره م م ن/۹8/014 مربوط به پروژه تهیه کاال و 
احداث تسهیالت سرچاهي و خط لوله جریاني موقعیت W040S میدان 

)PC چشمه خوش)به صورت

 شرکت نفت مناطق مرکزي ایران )سهامي خاص( درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط 
کلي زیر از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله ای( به شرکت هاي واجد شرایط، واگذار نماید.

الف( شرح مختصر کار 
پروژۀ فوق الذکر مختصراً شــامل: تهیه، خرید، حمل و نصب کاالهاي مورد نیاز پروژه براســاس MTO )شــامل 
تجهیزات ابزار دقیق و انواع شــیرآالت در سایزها و کالس هاي مختلف( و اجراي خط لوله جریانی رو زمیني و اجراي 

کلیه کارهاي سیویل و برق و ابزار دقیق مربوطه  مي باشد.
ب( مدت، محل و برآورد اولیه اجراي کار

   مــدت اجراي پروژه 1۲ )دوازده( ماه بوده و برآورد تقریبي اجراي کار -/۰۰۰ر1۲۶ر۹۹۴ر۹۳ ریال و -/۷۸۰ر۹ 
یورو و محل اجرای پروژه واقع در استان ایالم، منطقه عملیاتی دهلران مي باشد.

ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی( 
داشتن شــخصیت حقوقي و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: اساســنامه، آگهي روزنامه رسمي تأسیس   -1
شــرکت و آخرین تغییرات آن،  ُکد اقتصادي و شــماره شناسه ملي شــرکت، آدرس دقیق پستي، تلفن ثابت و نمابر 

)فکس(. 
۲- داشتن حداقل پایه ۵ در رشته نفت و گاز طبق سایت پیمانکاران تأیید صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه 

کشور.
      ۳-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني پیمانکاري صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي

۴- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي1۳۹۷.    
۵- داشتن توانائي ارایه ضمانتنامه بانکي به مبلغ ۷۳۲ر۶۲۰ر۸۷1ر۳ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه. 

       ۶-  تکمیل فرم استعالم ارزیابي کیفي موجود در سایت WWW.ICOFC. IR )بخش مناقصات(
د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان 

  متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که آمادگي اجراي پروژه را دارند مي توانند فرم های استعالم ارزیابی 
کیفی آن مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشاني )WWW.ICOFC.IR( دریافت و بر اساس آن مدارک الزمه 
شامل ســوابق و مدارک کاری و مالی ۵ ســال اخیر را تکمیل و در قالب یک عدد CD )لوح فشرده( به انضمام »نامه 
اعالم آمادگي جهت شــرکت در مناقصه فوق الذکر« حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ1۳۹۸/1۰/1۷  ، 
به این شــرکت به نشاني: تهران-  خیابان طالقاني- خیابان حافظ– خیابان رودسر غربي– پالک ۳۰ )ساختمان خلیج 

فارس(- طبقه ۵ تسلیم نمایند.
خاطرنشان مي سازد » پیشنهاد قیمت ها مي بایست متناسب با کاالي ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد. »

درصورت نیاز به اطالعات بیشــتر متقاضیان مي توانند با تلفن هاي ۸۷۵۲1۰۴۵ یا ۸۷۵۲۴۴۳۲ تماس حاصل 
نمایند.

شرکت ملي نفت ایران
 شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

شماره مجوز:  1۳۹۸.۵۹1۸

دکتر کیانی بختیاری: 
سازمان مدیریت صنعتی آمادگی 

دارد تا در تمامی زمینه های 
مورد توافق از جمله کانون های 
ارزیابی و دوره های مدیریت 

حمل و نقل پیشرفته و دوره های 
کارورزی، در باالترین سطح، 

همکاری ها را آغاز نماید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش:

گازسوز کردن خودروهای پرمصرف ساالنه
1/8 میلیارد دالر عاید کشور می کند

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 
پخش گفت: با گاز سوز کردن خودروهای 
پرمصرف بنزینی، ســالی 1.۸ میلیارد دالر 

عاید کشور می شود.
یکشنبه،  روز  علیرضا صادق آبادی، 
یکــم دی ماه در همایش »ســی ان جی، 
فرصت توسعه پایدار« در محل دانشگاه 
صنعتی شــریف، گفت: شــدت مصرف 
انــرژی در ایــران در همــه بخش ها از 
جمله مصرف کننــده انرژی، حمل ونقل، 
نیروگاهــی، صنایــع عمــده، خانگی و 
تجاری بسیار باالست و با یک محاسبه و 
مقایسه به راحتی به این اجماع می رسیم.
وی با بیــان اینکه ادامــه وضع موجود 
از لحــاظ اقتصادی، زیســت محیطی و 
اجتماعــی امکان پذیــر نیســت، افزود: 
سیاست گذاری کار سختی نیست، مهم تر 
از سیاســت گذاری ایجاد اجماع است تا 
همه افرادی که تصمیم گیر هســتند آن 
سیاســت را بپذیرند و حاضــر به اجرای 
آن باشــند.معاون وزیــر نفــت در امور 
پاالیش و پخــش تصریح کرد: مصرف 
میانگین روزانه مجموع گاز و ســوخت 
مایعی کــه فعــال از ارزش حرارتی آن 
اســتفاده می شــود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب اســت که عدد بسیار باالیی 
اســت.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد: هر 
احتراقــی هرچقدر هم کامل و پاک ترین 
ســوخت باشــد ایجاد آلودگــی خواهد 
کرد. البته باید به این پرســش پاســخ 
داد کــه ظرفیت شــهرهای مختلف ما 

برای احتراق چقدر اســت؟وی ادامه داد: 
هرچند بخشی از بنزین در سبد مصرفی 
به ســی ان جی تبدیل می شود، اما به هر 
حال هــر احتراقی آلودگی ایجاد می کند. 
ما باید بدانیــم ظرفیت تهران در بخش 
صنعت، خانگی و حمل ونقل روزانه چقدر 
اســت و چه میزان احتراق می توانیم در 
این کالنشهر داشته باشــیم تا برمبنای 
آن برنامه ریزی و سیاســت گذاری کنیم.
صادق آبادی با اشــاره بــه اینکه زمینه 
همــکاری میان مــا و دانشــگاه وجود 
دارد، تصریح کرد: دانشــگاهیان باید به 
پرسش هایی نظیر مدل سازی کالنشهرها 
و اینکه بدانیم در این شــهرها چه میزان 
ســوخت باید مصرف شــود پاسخ دهند 

و همفکــری کنند.معــاون وزیر نفت در 
امور پاالیش و پخــش گفت: این مقدار 
سوختی که مصرف می کنیم و این شدت 
بــاالی مصرف انرژی به طور طبیعی هم 
به محیط  زیســت لطمــه می زند و هم 
منابع قابل توجهی از انرژی را از دســت 
می دهیــم  و به طور طبیعــی این دو با 
مســائل اجتماعی نیز گره خواهند خورد.
وی ادامه داد: ممکن است در شهری که 
چهار یا پنج روز باران می بارد استفاده از 
ســوخت یورو ۵ اجباری نباشد، اما علم 
اقتصاد بــه معنای منابع محدود اســت 
که باید مدیریت شــود و از ظرفیت ها به 
نحو احسن اســتفاده کرد، بنابراین باید 
برای شــهرهای مختلف ظرفیت احتراق 

داشــته باشــیم و بعد سیاســت گذاری 
انجــام دهیــم، یعنی براســاس منابعی 
داریم  کــه در حــوزه هیدروکربــوری 
دهیم  انجام  را  تخصیص  اقتصادی ترین 
و پس از سیاست گذاری اجماع در داخل 
کشــور صورت گیرد که آیا این سیاست 

اجرایی شدنی هست یا خیر؟
دعوت از دانشگاه ها برای اندازه گیری 

مقدار احتراق در شهرها
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده هــای نفتی با بیان اینکه 
دانشــگاه می تواند برای ایجاد اجماع در 
بخش هــای مختلف به مــا کمک کند، 
افــزود: دانشــگاه به طور حتم سیاســی 
تصمیــم نمی گیــرد و در تصمیم هایش 

غــرض ورزی خاصــی وجود نــدارد و 
همــه حاضرند به مطالعات دانشــگاهی 
و مطالعاتی که منافــع ملی در آن دیده 
با  کنند.صادق آبادی  اســتناد  است  شده 
اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار خودرو پرمصرف در کشــور وجود 
ایــن خودروهای پرمصرف  دارد، گفت: 
را کــه حــدود ۲۰ میلیون لیتــر در روز 
بنزین دارند و شامل وانت بارها،  مصرف 
مســافربر  و  ون  تاکســی  تاکســی ها، 
شخصی است می توان به سی ان جی سوز 
تبدیل کــرد.وی تصریح کرد: نمی توانیم 
با اطمینــان بگوییم که تمــام این ۲۰ 
میلیــون مصرف با گاز جایگزن شــود، 
امــا اگر ۱۰ میلیون مصــرف نیز به گاز 
منتقل شــود می توانیم با هزینه فرصت 
۵۰ سنتی برای بنزین، سالی ۱.۸ میلیارد 
دالر عاید کشــور کنیم.معاون وزیر نفت 
در امــور پاالیش و پخــش عنوان کرد: 
این طرحی اســت که ظرف سه یا چهار 
ماه منابع خود را برمی گرداند و اشــتغالی 
کوتاه مــدت در کارگاه ها ایجاد می کند و 
به طور پایــدار ۱۰ میلیون لیتر از مصرف 
بنزین روی گاز منتقل می شود که طبیعتا 
اثرات خاصی بر محیط زیست نیز خواهد 
داشت.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی گفت: این 
طــرح نمونه ای از طرح هایی اســت که 
می توانیم اجرا کنیم و با توجه به شــدت 
انــرژی در بخش های  باالی مصــرف 
مختلف، تاثیر بســیاری بر اقتصاد ملی و 

محیط زیست خواهد داشت.

اخبار

رئیس جمهوری:

طرح دوگانه سوز کردن خودروها اقدامی مهم 
برای کاهش آلودگی هواست

رئیس جمهوری، تبدیل وســایل بنزینی و گازوئیلی به گازســوز، 
تالش برای اصالح ســوخت موتورسیکلت ها و جدیت در اجرای طرح 
دوگانه ســوز کردن خودروها را از جملــه اقدام های مهم برای کاهش 

آلودگی هوا دانست.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، دکتر حســن روحانی، روز چهارشــنبه، چهارم دی ماه در 
نشســت هیئت دولت با بیان اینکه دوســتانی که نسبت به بودجه 
دولت برای سال آینده نقد می کنند، راه حل بهتری ارائه دهند، گفت: 
با تالش و کوشــش عادی ممکن اســت برخی ارقامی که در بودجه 
آمده، مقداری درشــت  جلوه کند، اما حتما با کوشش و تالش بیشتر 
امکان دســتیابی به آن وجود دارد و این وابسته به تالش همه جانبه 
است و همه باید فعالیت کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم.وی با اشاره 
به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کمک معیشتی 
خانوارها، مبنی بر اینکه در استان هایی که مصرف بنزین آنها باالتر 
بوده، کمک معیشــتی کمتری داشته ایم و در استان هایی که مصرف 
بنزین آنها پایین تر بوده کمک معیشــتی باالتری انجام شده است، 
افزود: این موضوع نشــان از این است که این اقدام دولت به اجرای 
عدالت کمک خواهد کرد، البته باید برای اجرای عدالت در کشــور، 
گام های بیشــتر و مهم تری برداشته شود.رئیس جمهوری با اشاره به 
ناســالم بودن هوا در برخی استان ها و شــهرهای کشور و اینکه به 
دلیل این شرایط مجبور به برخی تصمیم گیری ها و اقدام ها هستیم، 
تصریح کرد: ملت ایران می داند کــه دولت های یازدهم و دوازدهم 
گام های خوبی در مسئله محیط زیست برداشته است که البته کافی 
نیست و باید تالش کنیم راه حل های مناسب را برای کاهش آلودگی 
هوا پیدا کنیم و هرچه را که موجب آلودگی می شــود کاهش دهیم.
روحانی، تبدیل وسایل بنزینی و گازوئیل سوز به گازسوز، تالش برای 
اصالح سوخت موتورسیکلت ها و جدیت و تالش مضاعف در اجرای 
طرح دوگانه ســوز کردن خودروها را از جمله اقدام های مهم در این 
زمینه دانست و عنوان کرد: اینکه مردم در این روزها به وسایل نقلیه 
عمومی مانند مترو و اتوبوس پناه آوردند به معنای آن است که دولت 
و شهرداری ها باید همه دست به دست هم دهیم و ناوگان حمل ونقل 
عمومی را تقویت کنیم.وی ادامه داد: اگر وسایل نقلیه عمومی تقویت 
شــود، هم آلودگی ها کاهش می یابد و هم مردم دیگر به استفاده از 
وسایل نقلیه شخصی نیازی ندارند، بنابراین همه تالش خود را به کار 
بگیریم تا مردم از هوای پاک و ســالم برخوردار شــوند و این جزو 
حقوق شــهروندی مردم است که از هوای پاک و سالم استفاده کنند 
و باید مشکالت را در این باره برطرف کنیم.رئیس جمهوری از وزرای 
نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت و سایر مســئوالنی که در این باره می توانند 
نقش آفرینی کنند، خواست در راستای حل و فصل مشکالت و انجام 

اقدام ها برای کاهش آلودگی هوا تالش کنند.
پاالیشگاه نفت تهران نخستین پاالیشگاه سبز 

ایران شد
پاالیشــگاه نفت تهران با اجرای پروژه انتقال گاز CO۲ و تبدیل 
ساالنه ۴۰ هزار تن CO۲ تولیدی پاالیشگاه تهران به کربن صنعتی و 

خوراکی، به عنوان نخستین پاالیشگاه سبز کشور معرفی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پاالیش نفت تهران، 
کارخانه کربن بــارد تهران با قابلیت تبدیل ســاالنه ۴۰ هزار تن 
CO۲ تولیدی پاالیشــگاه تهران به کربــن صنعتی و خوراکی به 
 CO۲ بهره برداری رسید که این واحد تولیدی، نخستین خط تولید
کشــور به روش بازیافت اســت. با بهره برداری از این شــرکت از 
مصرف بیش از ۱۵ هزار تن در ســال ســوخت های فسیلی برای 
تولید CO۲ جلوگیری می شود. این کارخانه در ظرفیت فعلی حدود 
۳۰ درصد از نیاز داخلی را پوشــش می دهــد و فاز دوم آن با نگاه 
صادرات در دست بررسی و اقدام است.علی هاشمی، مدیر عملیات 
پاالیشــگاه نفت تهران در آیین افتتاح این پروژه با تأکید بر اهمیت 
محیط زیســت در ســازمان های متعالی گفت: با افتتاح این طرح، 
شرکت کربن بارد، از مزایای نزدیکی به پاالیشگاه تهران و استفاده 
از CO۲ تولیدی پاالیشگاه بهره مند شده است.وی با تاکید بر اینکه 
شناخت مزایای رقابتی هر نقطه از کشور و بهره برداری بهینه از آنها 
باید در راهبرد شــرکت های داخلی نهادینه و با جدیت دنبال شود، 
افزود: در دنیای امروز کنترل و پایش عملیات از ابتدای فرآیند تولید 
تــا پایان چرخه عمر محصول با هدف بهبود مداوم دســتاوردهای 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی یک الزام و هدف راهبردی 
محســوب می شود.با افتتاح این طرح از انتشار ۴۰ هزار تن گاز دی 
اکســید کربن در جو جلوگیری و شــرکت پاالیش نفت تهران به 
عنوان نخســتین پاالیشگاه سبز کشــور معرفی شد. گاز CO۲ در 
صنایع شیمیایی، غذایی، پزشکی، حمل ونقل و همچنین تولید کود 

اوره و متانول کاربرد دارد.

مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران:

ميانگين مصرف روزانه بنزين کشور به 75 ميليون ليتر رسيد

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

نفتی  فرآورده های  ملی پخش  مدیرعامل شــرکت 
ایران از رســیدن میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در 
آذرماه به ۷۵ میلیون لیتــر به دنبال اجرای طرح مدیریت 

مصرف سوخت در کشور خبر داد.
امیر وکیــل زاده در گفت وگو با خبرنگار شــانا در 
این باره گفت: میانگین روزانه مصرف بنزین کشــور در 
بازه زمانــی ۳۰ روزه آذرماه به ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
لیتر رســیده است که این مقدار با توجه به مدت مشابه 
پارســال با ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هــزار لیتر، ۱۵.۹ درصد 
کاهش یافته است.وی افزود: کاهش حدود ۱۶ درصدی 
مصرف بنزین با اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت 
در کشور در حالی اتفاق افتاده است که میانگین مصرف 
روزانه بنزین کشــور از ابتدای ســال ۹۸، حدود ۹۴.۴ 
میلیون لیتر بوده اســت و در مقایسه با میانگین مصرف 
روزانه بنزین کشــور در ســال ۹۷ با ۸۹ میلیون و ۷۰۰ 
هزار لیتر، ۶.۱ درصد رشــد یافته بود.وکیل زاده با اشاره 
به اینکه میانگین روزانه مصرف بنزین از نخســتین روز 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین )جمعه، ۲۴ آبان ماه( تا 
پایان روز شنبه، ۳۰ آذرماه امسال ۷۶ میلیون لیتر بوده 
اســت، افزود: در آذرماه امســال به طور میانگین روزانه 
۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل در کشور مصرف 
شــده اســت که این مقدار در مقایســه با مدت مشابه 

پارســال ۴۱.۳ درصد رشد نشــان می دهد.به گزارش 
شــانا، بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این مهار مصرف 
و افزایش توان صادراتی کشــور را از مهم ترین اهداف 
اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت در کشور عنوان 
کرده بود. مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران پیش از ایــن پیش بینی کرده بود با اجرای 
طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، مصرف روزانه 
بنزین کشــور در بازه زمانی سه، چهار ماه آینده ۸ تا ۱۰ 
درصد کاهش یابد، اما به نظر می رسد هنوز نتیجه گیری 
در این باره زود اســت و باید باز هــم منتظر ماند تا در 
درازمدت رقم واقعــی و ثابت کاهش مصرف بنزین در 

کشور با اجرای این طرح مشخص شود.
صرفه جویی روزانه 1۷ میلیون لیتر بنزین با ارتقای 

صنعت خودروسازی
در همیــن حال، مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: با ارتقای صنایع خودروسازی، 
در مصرف روزانه حدود ۱۷ میلیون لیتر بنزین در کشور 
صرفه جویی خواهد شــد. امیر وکیل زاده روز یکشــنبه، 
یکم دی ماه در نشستی تخصصی با عنوان »تنظیم سبد 
سوخت با استفاده از سوخت ســی ان جی« در همایش 
»سی ان جی، فرصت توسعه پایدار« در محل پژوهشکده 
علوم و فناوری انرژی دانشــگاه صنعتی شریف، گفت: 

در مقایســه با استانداردهای جهانی هر خودرو در ایران 
روزانه یک لیتر بیشــتر بنزیــن مصرف می کند که تنها 
با ارتقای صنعت خودروســازی و با احتساب حدود ۱۷ 
میلیون خودروی موجود در ناوگان حمل و نقل کشــور، 
در مصرف روزانه حدود ۱۷ میلیون لیتر بنزین در کشور 
صرفه جویــی خواهد. وی با تاکید بر اینکه ســی ان جی 
۲۳.۵ درصد و ال پی جی ۱.۵ درصد از ســبد ســوخت 
خودروها را تشــکیل می دهد، افزود: با ســرمایه گذاری 
وزارت نفــت ۲ هزار و ۵۰۰ جایــگاه عرضه گاز طبیعی 
فشرده )ســی ان جی( در کشور ساخته شده است؛ حدود 
۴ میلیون خودروی دوگانه ســوز در کشور وجود دارد و 
به طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب سی ان جی 
در کشــور توزیع می شود.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ضمن هشدار درباره رو به پایان بودن 
عمر مخازن ســی ان جی خودروهایی که در دور نخست 
توســعه صنعت سی ان جی در کشــور گازسوز شده اند، 
گفت: میانگین عمر این مخازن حدود ۱۵ ســال است.

وکیل زاده با اشــاره به اینکه از ۹۰۰ میلیون مترمکعب 
گازی که روزانه در کشــور تولید می شود، تنها ۲ درصد 
آن در بخش ســی ان جی مصرف می شود، گفت: انتظار 
می رود با تغییرات آینده برای افزایش ســهم سی ان جی 
در ســبد ســوخت خودروها، این رقم افزایش یابد، هر 

چند که شــاید بســیار خیره کننده نباشــد.وی افزود: 
برنامه ریزی های انجام شده در حوزه سبد سوخت کشور 
بر افزایش سهم سی ان جی در ناوگان حمل ونقل سبک 

کشور تا ۲۵ درصد تاکید دارد. 

پاالیشــگاه نفت بندرعباس در هشــت ماهه امسال بیش از ۷۱۳ 
هزار مترمکعب بنزین یورو ۵ تولید کرد. تولید هشــت ماهه بنزین این 

پاالیشگاه حداکثر پاسخگوی یک ماه نیاز کشور است.
۲۴ آبان ماه بنزین ســهمیه بندی و نرخ آن اصالح شد؛ به طوری 
که نرخ هر لیتر بنزین ســهمیه ای برای خودروهای ســواری )۶۰ لیتر 
در مــاه( ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شــده 
اســت. البته این موضوع با حاشــیه هایی نیز همراه بود و برای چند روز 
ناآرامی هایی را به همراه داشــت. یکی از مهمترین دالیل این تصمیم، 
رشد افسارگسیخته مصرف بنزین با وجود محدودیتهایی در تامین آن با 
وجود مساله تحریم بود.اما فارغ از تمام این مسائل بررسی میزان تولید 
یکی از پاالیشگاه های داخلی همچون شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
نکات قابل توجهی را به همراه دارد.در حالی که بسیاری معتقدند بنزین 
یورو ۵ در ایران تولید نمی شــود و این بنزین به جایگاه های ســوخت 
راهی ندارد، اما با توجه به آمار اعالمی این پاالیشــگاه، تا پایان آبانماه 
۷۱۳ هزار و ۳۹۸ مترمکعب بنزین یورو ۵ در این شــرکت تولید شــده 

کــه ۹۶ هزار و ۹۷۳ مترمکعب آن فقط در آبانماه تولید شــده اســت.
ایــن حجم تولید در حالی اســت که میزان فــروش بنزین یورو ۵ این 
پاالیشــگاه در هشــت ماهه امســال ۷۱۰ هزار و ۲۷۷ مترمکعب بوده 
اســت.از دیگر محصوالت تولیدی این شرکت می توان به بنزین موتور 
بــه میزان یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۳۳ مترمکعب، بنزین ســفید به 
میــزان ۷۱۳ هزار و ۳۹۸ مترمکعب، نفت گاز به میزان ۲ میلیون و ۸۵ 
هــزار و ۵۴ مترمکعب، نفت گاز یــورو ۴ به میزان ۲ میلیون و ۶۴ هزار 
و ۱۳۸ مترمکعــب، گاز مایع به میزان ۲۱۲ هــزار و ۴۵۲ مترمکعب و 
سوخت ســنگین جت به میزان ۱۱۸ هزار و ۷۴۰ مترمکعب اشاره کرد.

در مجموع این شــرکت در هشت ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۵۹ هزار و 
۲۳۰ مترمکعــب محصول نفتی تولید و ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۲۱ 
مترمکعب از این محصوالت را به فروش رســانده است.البته با توجه به 
مصرف نزدیک به ۱۰۰ میلیون لیتری بنزین در ایران، مشاهده می شود 
که تولید هشت ماهه بنزین این پاالیشگاه )۲۷۰۰ میلیون لیتر( حداکثر 

پاسخگوی یک ماه نیاز کشور است. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

10 ترند مهم بازار جهانی نفت برای 2020
با پایان گرفتن ۲۰۱۹ که ســال پررویدادی در صنعت نفت و گاز بود، 
تحلیلگران سرگرم پیش بینی درباره ســال میالدی آینده و روند بازارهای 

نفت و قیمت ها هستند.
امسال مجموعه ای از رویدادهای قابل پیش بینی مانند تمدید پیمان 
همکاری نفتی اوپک و روســیه روی داد و همچنین بازار شــاهد وقایع دور 
از انتظاری مانند حمالت ســپتامبر به تاسیســات نفتی عربستان سعودی و 
متوقف شــدن نیمی از تولید نفت این کشــور معادل پنــج درصد از عرضه 
جهانــی به مدت چند هفته بود.عوامل زیــادی در عرصه جهانی وجود دارد 
کــه بازارهای نفت در ســال ۲۰۲۰ مورد توجه قرار خواهند داد.بر اســاس 
گزارش اویل پرایس، دیوید بلکمون، تحلیلگر انرژی مســتقل در گزارشــی 
برای فوربس به بررســی برخی از این پیش بینی ها برای بازار انرژی آمریکا 

و جهان پرداخته است:
1- تولید نفت شیل آمریکا به رشد ادامه خواهد داد

رشــد شیل آمریکا آهسته شده اما همه تحلیلگران و آژانسهای انرژی 
همچنان انتظار دارند روند رشــد تولید این بخش در سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا 
کند. نرخ رشــد ممکن اســت به دلیل محدودیت دسترسی به اعتبار برای 
شرکت های حفاری کمتر شود اما آمریکا همچنان بزرگترین سهم را در رشد 

عرضه نفت خارج از اوپک در سال میالدی آینده خواهد داشت.
۲- شمار دکلهای حفاری نفت ثابت خواهد ماند

با وجود این حقیقت که شمار دکلهای حفاری نفت و گاز امسال تا ۲۰ 
دسامبر بیش از ۲۵۰ حلقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا 
کرده است، طبق گزارش شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای 
حفاری نفت فعال آمریکا در هفته گذشــته ۱۸ حلقه افزایش یافت و به ۶۸۵ 
حلقه رســید که دومین افزایش هفتگی متوالی و بزرگترین افزایش هفتگی 

از فوریه سال ۲۰۱۸ بود.
۳- ادامه روند رشد صادرات نفت و LNG آمریکا

صادرات نفــت و گاز طبیعی مایــع )LNG( آمریکا با رشــد ظرفیت 
زیرساخت در ســال ۲۰۲۰، افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. طبق گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا در اوایل دســامبر، آمریکا در ســپتامبر ۲۰۱۹ 
نفت خام و فرآورده های نفتی بیشــتر در مقایســه با وارداتش، صادر کرد و 
به یک صادرکننده بزرگ تبدیل شــد.طبق پیش بینی این آژانس، صادرات 
نفت خام و فرآورده های نفتی آمریکا در ســال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۵۷۰ 
هزار بشــکه در روز در مقایســه با واردات ۴۹۰ هزار بشکه در روز در سال 

۲۰۱۹ خواهد بود. 

۴- قیمت های نفت و گاز سال آینده در محدوده ثابتی خواهد ماند
رشد تولید کشورهای غیرعضو اوپک که در پیمان کاهش تولید اوپک 
پالس مشــارکت ندارد عمدتا توسط آمریکا، برزیل و نروژ هدایت می شود و 
انتظار می رود این روند رشــد، مانع از رشــد بیشتر قیمت های نفت شود. اما 
کاهش تولید اوپک پالس و بهبود رشــد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت، 

کفی برای قیمت های نفت ایجاد خواهد کرد.
۵- اختالالت عرضه غیرمنتظره تاثیر محدودی روی قیمت های نفت خواهند داشت

به دلیل رشــد عرضه غیراوپک، اختالالت عرضه غیرمنتظره و موقتی 
احتماال نسبت به پنج سال پیش، تاثیر کمتری روی قیمت های نفت خواهند 
گذاشــت. این مسئله در حمالت اواسط سپتامبر به تاسیسات نفتی عربستان 
سعودی بارز شــد. اگرچه قیمت های نفت بالفاصله پس از این حمالت به 
باالترین حد پنج ماه گذشته صعود کرد اما در روزهای بعد همه رشد قیمتی 

که پس از این واقعه داشت را از دست داد.
۶- ورشکستگی در صنعت شیل آمریکا افزایش پیدا می کند

شــمار ورشکستگی ها و شــرکت هایی که خواســتار حمایت در برابر 
طلبکاران هســتند روند سال ۲۰۱۹ را ادامه داده و در سال ۲۰۲۰ همچنان 
رشــد خواهد کرد.طبق برآورد شــرکت هاینس اند بون، صنعت نفت و گاز 
آمریکا تا ســپتامبر شــاهد ثبت ۳۳ مورد اعالم ورشکستگی بوده که بیش 
از شــمار ۲۴ مــورد در ۲۰۱۷ و ۲۸ مورد در ۲۰۱۸ بوده اســت.با کاهش 
دسترسی به سرمایه مورد نیاز، شــمار بیشتری از شرکت های کوچک تر در 

سال میالدی آینده در مضیقه قرار خواهند گرفت.
۷- رشد ادغام و خرید در بخش نفت و گاز آمریکا

شــمار رو به رشد شرکت های نفت و گاز آمریکایی که مشکالت مالی 
دارنــد و گزینه های محدود آنها برای تامین اعتبــار مورد نیاز به معنای آن 

است که شــرکت های کوچک تر توســط بازیگران بزرگتر شیل خریداری 
خواهند شد یا شرکت های کوچک تر برای کاهش هزینه ها و اقتصادی شدن 
فعالیتشان با یکدیگر ادغام می شوند. نشــانه های این روند در شیل آمریکا 

پدیدار شده و انتظار می رود این موج در سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.
۸- دورنمای تقاضا برای نفت پس از کاهش مناقشات تجاری آمریکا و 

چین
قیمت های نفت در ۱۳ دسامبر با خوش بینی فزاینده نسبت به فاز اول 
توافق تجاری آمریکا و چین به باالترین حد در ســه ماه گذشته صعود کرد. 
چند ماه پس از اعالم این خبر چین شــش فرآورد نفتی و شیمیایی آمریکا 
را از فهرســت کاالهای مشــمول تعرفه واردات حذف کرد. مناقشه تجاری 
آمریکا و چین بــه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگــذار بر قیمت های نفت 
تبدیل شــده بود و اکنون که به نظر می رسد روابط تجاری دو کشور بهبود 

پیدا کرده، این موضوع در قیمت های نفت منعکس شده است.
۹- همکاری اوپک پالس پس از مارس ۲۰۲۰ چگونه ادامه خواهد یافت

عامــل کلیدی دیگری که مورد توجه بازار قــرار دارد نحوه همکاری 
اوپک و متحدانش شامل روسیه پس از مارس ۲۰۲۰ است که مهلت اجرای 
توافق کاهش تولید به پایان می رســد.  تولیدکننــدگان اوپک و غیراوپک 
که به گروه اوپک پالس معروف هســتند، در نشستی که اوایل دسامبر در 
وین داشــتند، با افزودن ۵۰۰ هزار بشکه در روز دیگر به کاهش تولیدشان 
موافقت کرده اند و از اول ژانویه ســال ۲۰۲۰ به مدت سه ماه به میزان ۱.۷ 
میلیون بشــکه در روز تولیدشــان را محدود خواهند کرد. اقدام بعدی این 
تولیدکنندگان کــه به گروه اوپک پالس معروف هســتند تا حد زیادی به 
رشد تقاضا برای نفت بستگی خواهد داشت. همچنین اقدام بعدی این گروه 
بــه میزان پایبندی اعضای آن به توافــق کاهش تولید و عدم تقلب آنها در 

سهمیه های تعیین شده بستگی خواهد داشت.
1۰- اختالالت عرضه ناگهانی در مناطق ناآرام

فعاالن بــازار نفت همچنین تحوالت در لیبــی و عراق را که ممکن 
اســت اختالل تولید این کشورها و محدود شدن بیشتر عرضه به بازار را به 
دنبال داشــته باشد، رصد می کنند. تحلیلگران بازار جهانی نفت به تحوالت 
لیبی چشم دوخته اند زیرا این کشــور از نظر تاریخی یکی از تولیدکنندگان 
بزرگ عضو اوپک بوده اســت. لیبی در سال ۲۰۱۲ پیش از سرنگونی معمر 
قذافی، حدود ۱.۶ میلیون بشــکه در روز نفت تولید می کرد. با این حال همه 
فراموش کرده اند که لیبی در سال ۱۹۷۰ حدود ۳ میلیون بشکه در روز نفت 

تولید می کرد.

اخبار

رییس جمهور روسیه:

نورد استریم ۲ را خودمان می سازیم
رییس جمهور روســیه در پی وضع تحریمهای جدید آمریکا، اظهار 
کرد کشــورش برای تکمیل ســاخت خط لوله گازی نورد استریم ۲ به 

آلمان، کشتی مخصوص احداث لوله در بستر دریا دارد.
روزنامه کومرســانت چاپ روســیه به نقل از منابع آگاه نوشت: 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه در جمع تجار روســی درباره 
این کشــتی صحبت کرده و گفته اســت تکمیل ایــن پروژه به دلیل 
تحریمهای آمریکا، چندین ماه دیگر طول خواهد کشید.دونالد ترامپ، 
رییــس جمهور آمریکا هفته گذشــته تحریمها علیــه خط لوله گازی 
نورد اســتریم ۲ که برای دور زدن مســیر ترانزیت اوکراین و افزایش 
صادرات گاز از طریق دریای بالتیک به آلمان طراحی شــده اســت، را 
وضع کرد.شــرکت Allseas که لوله ها را با اســتفاده از دو کشتی در 
بســتر دریا جا گذاری می کرد، برای اجتناب از تحریمهای آمریکا کار 
خود را متوقف کرده است.شــرکت گازپروم روسیه در سال ۲۰۱۶ یک 
کشــتی مخصوص برای احداث خط لوله به نام »آکادمیک چرسکی« 
خریداری کرد تا در صورت توقف کار شرکتهای اروپایی روی خط لوله 
نورد استریم ۲، از آن اســتفاده کند.یک منبع آگاه در شرکت گازپروم 
اظهار کرد: ســرعت جا گذاری لوله های گاز توسط کشتی »آکادمیک 
چرسکی«  آهسته تر از کشتی های مورد استفاده در این پروژه است.بر 
اساس گزارش رویترز، پیش از این که تحریمهای واشنگتن علیه نورد 
استریم ۲ اعالم شود، مقامات روسی گفته بودند این خط لوله پیش از 

سال ۲۰۲۰ یا اواسط آن آماده فعالیت خواهد شد.
زمینه نفت 100 دالری در ۲0۲0 وجود ندارد

اقتصاددانان اعالم کردند که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ میالدی ۶۰ 
تا ۷۵ دالر برای هر بشکه خواهد بود و این شرایط سبب افزایش درآمد 

کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود.
به گزارش روزنامــه خلیج تایمز، اقتصاددانان بــاور دارند برخی 
گمانه زنی ها در بازار درباره رســیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دالر برای هر 
بشکه در سال آینده میالدی، به ویژه به دلیل عرضه مازاد و کند شدن 
رشــد اقتصاد جهانی، غیرواقع بینانه است.جیمز سوانستون، اقتصاددان 
مؤسســه کپتال اکنامیکس، گفت: ما باور داریــم قیمت نفت تا پایان 
سال آینده )میالدی( از قیمت پیشین ۷۰ دالر به ۷۵ دالر می رسد که 
موجب می شود درآمد صادرات نفت )کشورهای حاشیه( خلیج فارس در 
سال ۲۰۲۰ میالدی ۴۰ میلیارد دالر در مقایسه با سال جاری میالدی 
بیشتر باشد.وی افزود: بیشتر این درآمدها به دولت ها می رسد، بنابراین، 
موقعیت بودجه ای بهبود می یابد، مازاد بودجه در کویت و قطر بیشــتر 
می شود، همچنین کسری بودجه در عربستان، امارات، عمان و بحرین 
کاهش می یابد.فرانچسکو بالنش، از مدیران بانک آمریکا مریل لینچ، 
پیش بینی کرد میانگین قیمت شــاخص نفت خام برنت در سال ۲۰۲۰ 

میالدی ۶۰ دالر خواهد بود.
تولید ۳۲0 هزار بشکه نفت از میدان مشترک 

عربستان و کویت

وزیر انرژی عربســتان سعودی اعالم کرد میدان نفتی خفیج که به 
صورت مشــترک با کویت اداره می شود، ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت تا 

پایان سال ۲۰۲۰ تولید خواهد کرد.
شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
یــک روز پس از امضای توافق با کویت که به اختالف دو کشــور در 
خصوص فعالیت میادین نفتی منطقــه بی طرف پایان داد، در مجتمع 
میدان نفتی خفیج این اظهارات را ایراد کرد.این دو کشور عضو اوپک 
تولید نفت میادین خفیج و وفرا که مجموعا ۵۰۰ هزار بشــکه در روز 
معادل ۰.۵ درصد از عرضه جهانی، تولید داشــتند را بیش از پنج سال 
پیــش در پی بروز اختــالف متوقف کردند. اختالف میان عربســتان 
سعودی و کویت بر سر میدان وفرا آغاز شد که توسط شرکت شورون 
اداره می شد. عربســتان سعودی امتیاز ۶۰ ســاله این میدان را برای 
این شــرکت آمریکایی تا ســال ۲۰۳۹ تمدید کرده و اعالم این خبر 
باعث خشم کویت شد و این کشور مدعی شد ریاض هرگز درباره این 
تصمیم با کویت مشــورت نکرده است.امین ناصر، مدیرعامل و رییس 
شــرکت آرامکوی ســعودی در بیانیه ای اعالم کرد: با امضای توافق 
جدید، دو طرف به این تفاهم رسیده اند که اکنون زمان مناسبی برای 
ازســرگیری تولید نفت در این منطقه اســت.میدان نفتی خفیج توسط 
یکی از شــرکتهای تابعه آرامکو و شــرکت نفت کویت اداره می شود.

وزیران انرژی عربستان ســعودی و کویت اعالم کرده اند ازسرگیری 
تولید این میادین روی تعهــدات مربوط به توافق کاهش تولید اوپک 
پالس تاثیر نمی گذارد.عربســتان سعودی و کویت عرضه نفت خود را 
در راستای پیمان اوپک پالس که در مارس به پایان می رسد، محدود 
کرده اند.بر اســاس گزارش رویترز، تولید نفــت در منطقه بی طرف به 
طور مساوی بین عربستان ســعودی و کویت تقسیم می شود. منطقه 
بی طرف در ســال ۱۹۲۲ برای فیصله دادن به اختالف ارضی میان دو 
کشــور ایجاد شد. بدنبال کشف نفت در وفرا در دهه ۱۹۵۰، عربستان 
ســعودی و کویت با مالکیت مشــترک منابع نفــت و گاز این منطقه 

موافقت کردند.

معامله گران و تحلیلگران بازار نفت سرگرم ارزیابی و پیش بینی وضعیت بازار در سال میالدی آینده هستند؛

مهمترین دغدغه های بازار نفت در سال آینده 
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی 
سال ۲۰1۹ معامله گران و تحلیلگران بازار 
نفت سرگرم ارزیابی و پیش بینی وضعیت 

بازار در سال میالدی آینده هستند.
بزرگتریــن کابوس بــازار نفت که 
مختل شــدن عرضه بود، در سال ۲۰۱۹ 
برای مدت کوتاهی اتفاق افتاد. در جریان 
حمله پهپادی و موشــکی به تاسیسات 
نفتی حساس عربستان سعودی، بیش از 
نیمی از تولید نفت این کشور فلج شد اما 
تقریبا یک هفته بعد با اقدام فوری ریاض 
و احیای فعالیت تاسیســات، قیمت های 
نفت به سطح قبلی برگشتند. البته عرضه 
باالی نفت شــیل آمریــکا در فروکش 
کمبود  بــه  نســبت  نگرانی ها  کــردن 
نبود.قیمت های  بی تاثیر  عرضه  احتمالی 
نفت ســال ۲۰۱۹ را نزدیک به مرز ۶۰ 
دالر آغاز کردند و تقریبا در همین سطح 
به پایان می برند و بازار موفق شد تقریبا 
هر پیشامدی را هضم کند. اما آیا ۲۰۲۰ 
یک سال آرام در بازار نفت خواهد بود و 
نوســانات با رونق تولید نفت آمریکا آرام 
می شود؟ تاریخ بازار نفت نشان داده که 
چنین رویدادی بعید اســت و دوره های 
رضایتمندی به ســرعت جای خود را به 
نوســان شــدید می دهند.در حال حاضر 
معامله گــران و تحلیلگــران درباره این 
که آیا نفت شــیل آمریــکا می تواند به 
روند رشــد خود ادامه دهد و واکنشی که 
بازار به آن خواهد داشت بحث می کنند.
روزنامه فایننشــیال تایمز در گزارشی به 
بررسی پنج موضوع کلیدی بازار نفت در 
ســال ۲۰۲۰ پرداخته که به این ترتیب 

است:
نفت شیل آمریکا

دورنمای نفت شیل آمریکا احتماال 
بزرگترین عامل تاثیرگذار بر روند قیمت 
نفــت در ســال میالدی آینــده خواهد 
بود. این بخش در ســال های اخیر رشد 
عظیمی را تجربه کــرده و باعث فزونی 

گرفتن سریع رشــد عرضه نسبت تقاضا 
شــده که اوپک را تحت فشار شدیدی 
نشــانه هایی وجود  اســت.اما  داده  قرار 
دارد که ممکن اســت رشــد نفت شیل 
در ســال ۲۰۲۰ آهسته یا حتی معکوس 
که  شود. شرکت های مســتقل کوچک 
همچنــان در این صنعــت حضور دارند 
ممکن اســت برای تهیه ســرمایه مورد 
نیاز و تولید جریــان نقدینگی آزاد مثبت 
به میزان فزاینده ای دچار مشــکل شوند.
از تحلیلگران توسعه شیل آمریکا  برخی 
در نیمه اول سال میالدی آینده و سپس 
یکنواختــی یا افت فعالیــت آن را  پیش 
بینــی می کنند که به معنای ثابت ماندن 
تولیــد نفت شــیل از ژانویه تا دســامبر 
»ریستاد  تحقیقات  بود.شــرکت  خواهد 
انــرژی« محاســبه کرده که ســرمایه 
گذاری شیل امسال شش درصد کاهش 
پیدا کرده و به ۱۲۹ میلیارد دالر رسیده و 
پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۲۰ 
هم ۱۱ درصــد دیگر کاهش پیدا خواهد 
کرد اما همچنان انتظار دارد این صنعت 

اندکی رشد کند.

کندی رشد تقاضا
عامل مهــم تاثیرگذار برای نفت، 
تــوان اقتصاد جهانی خواهد بود. تقاضا 
برای نفت در ســال ۲۰۱۹ تحت تاثیر 
جنگ تجاری آمریکا و چین که توسعه 
اقتصــادی یــک دهــه ای را در خطر 
انحراف از مســیر خود قــرار داده بود، 
رشد ضعیفی را تجربه کرد.با این حال 
تقاضا برای نفت همچنان رشد می کند 
و برای نخستین بار به مرز ۱۰۰ میلیون 
بشکه در روز رسید اما تحلیلگران برای 
نخستین بار از زمان ریزش قیمت ها در 
ســال ۲۰۱۴، نرخ رشد ساالنه کمتر از 
یک درصد را پیش بینی می کنند.کندی 
رشــد اقتصادی در هند که از نظر رشد 
مصــرف در رتبه دوم پس از چین قرار 
دارد، به رشــد تقاضا برای نفت کمک 
نکرده اســت.به گفته اســتفن برنوک، 
تحلیلــر شــرکت »پــی وی ام اویل 
آسوشیتس«، دورنمای تقاضا برای نفت 
در ســال میالدی آینده و تا حد زیادی 
اقتصاد  دورنمای قیمت به احیای رشد 

جهانی بستگی دارد.

اوپک پالس
اوپک و متحدانش شامل روسیه که 
به گروه اوپک پالس معروف هستند، از 
ســال ۲۰۱۶ در برابر رونق شیل آمریکا 
برای متوازن کردن بازار تالش می کنند 
و در آغاز دسامبر با دور دیگری از کاهش 
تولید به منظور مقابله با اشــباع عرضه 
بــازار در نیمه اول ســال میالدی آینده 
موافقــت کردند.ایــن تولیدکنندگان در 
تقویــت قیمت های نفت در نزدیکی مرز 
۶۰ دالر در هر بشکه نسبتا موفق بودند 
امــا عده معدودی انتظار دارند آنها بتواند 
قیمت های نفت را به میزان قابل توجهی 
افزایــش دهند.تحلیلگــران اوپک پیش 
بینی کرده اند که اگر این گروه محدودیت 
عرضه خود را حفظ کند، عرضه و تقاضا 
در نیمــه دوم متوازنتــر خواهد شــد به 
خصــوص اگر تولید نفت شــیل آمریکا 
آهســته شود، بازار ســال میالدی آینده 
نســبتا متعادل خواهند بود.اوپک انتظار 
دارد تقاضا برای نفت این گروه در سال 
میالدی آینده حدود ۲۹.۶ میلیون بشکه 
در روز باشــد.به گفته تحلیلگران بانک 

پالس  اوپک  ساکس،  گلدمن  آمریکایی 
با متمرکز شدن به ناترازی فیزیکی کوتاه 
مدت، محدود کردن عرضه در بازارهای 

فیزیکی را هدف گرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

برای بازار نفــت اهمیت انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا در ۲۰۲۰ تنها 
به خاطــر دونالد ترامپ اســت. رییس 
جمهور آمریکا که سیاستها و برنامه های 
خود را با ارسال پیامهای متعدد در توییتر 
اعــالم می کند، قیمت های پایین نفت را 
بخش مهمــی از برنامه اقتصادی خود در 
کمپین مبارزات انتخاباتی نگه داشــته و 
در گذشته اوپک و به خصوص عربستان 
ســعودی را بابت بــاال رفتن قیمت های 

نفت مدام هدف انتقاد قرار داده است.
محیط زیست

امسال سالی بود که سرمایه گذاران 
دستکم در جهان توســعه یافته درباره 
تغییــرات جــوی نگرانیهــای جدی را 
بزرگترین  نگرانیهــا  دادند.این  نشــان 
تولیدکننــدگان نفت اروپایــی را وادار 
کردند در کســب و کار خــود به دنبال 
انرژیهای پاک تر باشــند و درباره آینده 
به طور جدی تر فکــر کنند. آنها از این 
واهمه دارنــد که بانکها بــا آنها مانند 
معدنکاران زغال سنگ برخورد کنند  و 
دسترســی آنها به منابع مالی محدودتر 
شــود.با توجه به افت قیمت سهام این 
شرکت ها با وجود سود سهام باالتری که 
پرداخت کرده انــد، انتظارات فزاینده ای 
وجود دارد که شرکت های بزرگ ممکن 
اســت ناچار شوند گذر به انرژی پاک را 
تسریع کنند.بر اساس گزارش فایننشیال 
این که ترندهای  برای  انتظارات  تایمز، 
محیط زیستی قدرت بیشتری پیدا کنند، 
کل صنعت نفت را فراگرفته و برخی از 
تحلیلگران پیش بینی می کنند که دهه 
۲۰۲۰ دهه ای خواهــد بود که مصرف 

نفت سرانجام به پیک خود می رسد.
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مدیرعامل موفق ایرانول پس از ۶ سال خداحافظی کرد
مدیرعامل  اسحاقی  عیسی  مهندس 
موفق و محبوب کارگران و کارکنان شرکت 
نفت ایرانول که از ســال ۹۲ تاکنون عضو 
هیات مدیــره و مدیرعامــل ایرانول بود 
با شکســتن رکوردهای تولیــد، فروش، 
صادرات، صادرات روغــن موتور، کاهش 
خام فروشی، سهم بازار و سود و توجه به 
رفاه و معیشت کارگران پس از شش سال 

از ایرانول خداحافظی کرد.
مهندس اســحاقی در گفت و گویی 
ضمن تایید خبر تغییر خود و انتصاب آقای 
مجید محسنی مجد، گفت: آقای محسنی 
مجد از مدیران با تجربه، با انگیزه و دارای 
ارتباطات قوی و از دوستان خوبم هستند 
و مطمئنا قوی تر از من عمل خواهند کرد 
و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و آرزو 
ایرانول به جایگاهی برســد که  می کنم 
با افتخار بگویم شــش سال خدمتگزاری 
کارکنان ایرانول را کــرده ام. وی ضمن 
تشــکر از بزرگان خانــواده به خصوص 
دکتر شــریعتمداری وزیر تعــاون، کار و 

رفاه اجتماعی، دکتر ســاالری مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی و دکتر ترکان 
ریاســتپ هیات مدیره شستا که همیشه 
محکمی برای  پشــتوانه  دلگرمی و  باعث 

ما در کارهای اجرایــی بودند و همچون 
پدری دلســوز و  مهربان مواظب مدیران 
هســتند، گفــت: از حمایت هــای دکتر 
رضوانی فر مدیرعامل شســتا و مهندس 

مخدومی مدیرعامل تاپیکو تشکر می کنم 
و ممنون این بزرگواران هســتم، من بعد 
از برگزاری مجمع درخواســت تغییر داده 
بودم گرچه طوالنی شــد اما با تغییر من 

موافقــت کردنــد. وی ضمن تشــکر از 
همه کارکنان، کارگران، روســا و مدیران 
زحمتکــش و اعضای هیات مدیره گفت: 
ضمــن خداحافظــی و طلــب حاللیت 
عذرخواهی می کنم نتوانســتم آنگونه که 
شایســته بودند محبت های آنها را جبران 
کنــم و امیــدوارم این حقیــر را بخاطر 
کم کاری های احتمالیم ببخشند. مهندس 
اسحاقی نقش رسانه ها را در موفقیت های 
ایرانول در دوره خود کم نظیر دانســت و 
گفت: الزم می دانم از همه کسانی که دل 
در گرو پیشرفت و توسعه ایرانول داشتند 
بخصــوص همکاران عزیــزم در جامعه 
بزرگ رسانه تشــکر کنم که مرا کمک 
کردند تــا ایرانول را به جایــگاه واقعی 
پایان ضمن  خــودش برســانیم.وی در 
تشــکر از همه مدیران و کارکنان شستا، 
تاپیکــو، ایرانول، عاملین فــروش و اتو 
ســرویس کاران از همه دلسوزان خانواده 
بزرگ ایرانول خواســت تا آقای محسنی 

مجد را در ادامه راه یاری کنند.

اخبار

کسب مقام دانشگاه صنعت نفت در رویداد 
»پتروتست«

دانشگاه صنعت نفت در بخشی از رویداد دانشجویی پتروتست 
)یکی از بخش های تعریف شده در رویداد فناورانه پترولیوم تیکاف( 

حائز مقام نخست شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از دانشــگاه صنعت نفت، در 
نخســتین رویداد نوآوری و فنــاوری وزارت نفت که از ۲۳ تا ۲۵ 
آذرماه برگزار شــد، دانشــگاه صنعت نفت موفق به کســب مقام 
نخســت در چالش فلرهای گازی شد.دانشجویان دانشگاه صنعت 
نفت در قالب ۶ تیم دانشجویی از دانشکده های نفت آبادان و اهواز 
به همراه اعضای هیئت علمی به عنوان سرپرســت، در کارگاه های 
مختلف آموزشی مهارت های حل مســئله، تهیه مدل کسب وکار 
و مهارت ایده از ســوی افراد خبره اســتارت آپی شــرکت کردند.

رویداد دانشجویی پتروتســت برای نخستین  بار در سطح وزارت 
نفت با هدف رشــد اســتعدادهای جوان و پویای کشــور، توسعه 
شایســتگی های رفتاری حوزه کســب وکار، واکاوی چالش های 
صنعــت نفت و ارائــه طرح های نوآورانه برای رفــع چالش ها، با 
همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شریف )گروه 
المپیاد مهندسی نفت( و شتاب دهنده آما در پژوهشگاه صنعت نفت 
برگزار شــد.این رویداد دانشجویی یکی از بخش های تعریف شده 
در پترولیــوم تیکاف در زمینه رویدادهای نوآوری وزارت نفت بود 
که در آن ۳۵ گروه دانشجویی از سراسر کشور با شعار »شکوفایی 

هسته های مسئله محور جوانان« به رقابت پرداختند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت در 
سال آینده کمتر از 10 درصد است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وابستگی منابع 
عمومی بودجه به نفت در ســال آینده کمتر از 1۰ درصد است، گفت: 
تمام اعتبارهایی که در بودجه از فروش نفت و گاز به دست می آید، 

برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده خواهد شد.
محمدباقــر نوبخت، پس از حضور در نشســت کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در جمع خبرنــگاران، گفت: 
الیحــه بودجه ســال ۹۹ در موعد قانونی به مجلس تقدیم شــد 
و براســاس آیین نامه داخلی مجلس، کمیســیون های تخصصی 
پیشــنهادهای خــود را درباره ایــن الیحه به کمیســیون تلفیق 
الیحه بودجه ســال ۹۹ ارائه می دهند.وی بــا بیان اینکه کلیات 
الیحه بودجه سال ۹۹ در کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شــورای اسالمی تصویب شد، افزود: در نشست کمیسیون 
اقتصادی نیز الیحه مذکور در چهار محور پیش بینی منابع، برآورد 
هزینه ها، سیاســت ها و اهداف بررسی شــد.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با بیان اینکه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای ســال 
۹۹ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های 
مالی و درآمدها پیش بینی شــده اســت، تصریح کرد: منابع سال 
آینده وابســتگی چندانی به فروش نفت نــدارد و حدود ۴۸ هزار 
میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابســته اســت، در حالی که 
این رقم امسال، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود.نوبخت در خصوص 
درخواســت تعدادی از نمایندگان مبنی بــر کاهش قیمت بنزین 
در بودجــه ۹۹ گفت: از آنجایی که این موضوع تاکنون رســما به 
دولت اعالم نشده است، در حال حاضر درباره آن نظری نداشته و 
باید اجزای آن به دقت بررســی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ 
میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصالح قیمت آن، ۲۰ میلیون 
لیتر کاهش یافــت.وی تصریح کرد: در صورتی که طرح تعدادی 
از نماینــدگان درباره کاهش قیمت بنزیــن، بتواند مصرف بنزین 
را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشــند، دولت مخالفتی با آن 
ندارد، زیرا منابع حاصل از افزایــش قیمت بنزین در اختیار مردم 
قــرار می گیرد، اما هم اکنون هیچ نظــری درباره آن نداریم، زیرا 

تاکنون بررسی نشده است.
فراخوان ارزیابی دانش بنیان ها و 

استارت آپ ها در صنعت نفت
رویداد شناسایی، ارزیابی و انتخاب شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ واجد شرایط برای همکاری و گسترش فضای کسب وکار 

در صنعت نفت برگزار می شود.
مطابق بــا سیاســت های کلی نظــام و تمهیــدات دولت 
خدمتگزار در حمایت از شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و 
کســب وکارهای نوآورانه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالــی( به عنوان ســال »رونق تولید« نامگذاری شــده 
اســت، وزارت نفت در نظر دارد با همــکاری صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری گردهمایی شرکت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ های فعال در حوزه صنعت نفــت را از ۲۷ لغایت ۲۹ 
بهمن ماه ۱۳۹۸ در پژوهشــگاه صنعت نفت برگزار کند.شناسایی، 
ارزیابــی و انتخاب شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ های 
توانمنــد در حوزه صنعت  نفــت به منظور بهره منــدی از مزایا و 
حمایت های درون/ برون سازمانی پارک نوآوری و فناوری صنعت 
 نفت، برگــزاری نشســت های تخصصی برای اعــالم نیازهای 
فناورانه شــرکت های تابع/ مســتقل صنعت نفــت در حوزه های 
فناورانه تجهیزات و قطعات، مواد و محصول شــیمیایی، نرم افزار 
و پلتفرم، خدمات و...، برگزاری نشست های B۲B )مهلت ثبت نام 
تا مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۸(، دیدار با مدیران و کارشناســان صنعت 
نفت، آشــنایی با خدمات و حمایت هــای پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت از مهم ترین اهداف این گردهمایی است.عالقه مندان 
می توانند حداکثر تا تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۸ با مراجعه به آدرس سایت 
fanavari.mop.ir، نسبت به کسب اطالعات دقیق و ثبت نام در 

این رویداد مهم اقدام کنند.

مدير اکتشافات شرکت ملی نفت ايران:

12 طرح اکتشافی در حوزه نفت و گاز ايران ثبت شد

تشريح فعاليت های نفت و گاز شرق برای رضايتمندی خانواده  کارکنان

مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران بابیان 
اینکه ۱۲ طرح اکتشــاف در حوزه نفت و گاز ایران 
ثبت شــد، گفت: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در 

این حوزه سرمایه گذاری شده است.
ســید صالــح هنــدی در آئیــن تجلیــل از 
پژوهشگران برگزیده ســال ۹۸ دانشگاه دامغان به 
میزبانی تاالر همایش های این دانشگاه بابیان اینکه 
۱۲ طرح اکتشاف در حوزه نفت و گاز ایران ثبت شد، 
ابراز داشــت: از این تعداد، پنج طرح دارای اولویت 
اول و هفــت طرح دیگر اولویت دوم را دارا اســت.

وی بابیان اینکه هریک از این طرح های اکتشــافی 
حوزه نفت و گاز ایران مختص یک منطقه از کشور 
بوده اســت، افزود: در مجموع طی دولت یازدهم و 
دوازدهم بیش از ۱۲ هــزار میلیارد تومان در حوزه 
اکتشافات نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری صورت 
گرفته است.مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران 
بابیان اینکه هرســاله اکتشافاتی در حوزه نفت و گاز 
ایران انجام می شــود، ابراز داشت: در طی پنج سال 
گذشــته تاکنون بیش از تعهدات اکتشافات در حوزه 
نفت و گاز ایران محقق شده است که نشان می دهد 
پژوهش در حوزه کارآفرینی نقش مهم و به ســزایی 
دارد.هنــدی بابیان اینکه موضوع پژوهش و تحقیق 
در مراکز آموزش عالی را می بایســت جدی گرفت، 

تصریح کرد: باید کوشــید ارتباط صنعت با دانشگاه 
با منابع ملی کشور تقویت شود زیرا نگاه کارآفرینی 
نگاه بنیادی را به همراه دارد.وی بابیان اینکه در امر 
تحقیــق و پژوهش هرگز نباید به بودجه های دولتی 
متکی بود، افــزود: بودجه های دولتی تکاپوی نیاز و 
هزینه های دانشگاه ها را نمی دهد لذا می بایست باکار 
تحقیقاتی و پژوهشی به رشد و توسعه کشور در همه 

بخش هــا کمک کرد که خوشــبختانه با حرکت در 
مســیر تحول توانستند موفقیت های خوبی را کسب 

کنند.
یک میدان بزرگ گازی در منطقه فارس کشف شد

در همین حال، مدیر اکتشــافات شرکت ملی 
نفت ایران از کشف یک میدان بزرگ گازی در منطقه 
فارس خبر داد و گفــت: دومین مخزن بزرگ نفتی 

تاریخ صنعت نفت در اســتان خوزستان کشف شده 
است.ســید صالح هندی ضمن بیــان اینکه میدان 
بزرگ گازی در منطقه فارس کشف شده است، ابراز 
داشت: این دومین مخزن بزرگ نفتی تاریخ صنعت 
نفت ایران محسوب می شــود که مطالعات در این 
زمینه ادامه دارد.وی بابیان اینکه جنوب غربی کشور 
بیشترین ظرفیت و پتانسیل نفت و گاز را دارد، افزود: 
تصور بر این است که شبیه میدان نام آوران که حدود 
یک ماه پیش اعالم کشــف شد تا پایان سال یک 
کشــفی به همان اندازه انجام شود.مدیر اکتشافات 
شــرکت ملی نفت ایران بابیان اینکه کل حوزه های 
نفت و گاز کشور به ۱۲ طرح تقسیم شده است، ابراز 
داشــت: پنج طرح نفت و گاز کشــور اولویت اول و 
هفت طرح دیگر با اولویت دو در حال مطالعه است 
که در حال جمع آوری اطالعات این طرح ها هستیم.
هندی در ادامه تصریح کرد: بیشترین مناطق نفت و 
گاز در جنوب شرق، خلیج فارس، جنوب غربی و یک 
منطقه در شمال شــرق منطقه سرخس وجود دارد.
وی به بودجه و اعتبارات طرح های اکتشــافات نفت 
و گاز اشــاره کرد و افزود: هرســال دو هزار میلیارد 
تومان اعتبــار برای مطالعه و اجرای طرح های نفت 
و گاز درزمینه حفر چاه در دریا و در خشــکی هزینه 

می شود.

مشـاور امور زنـان و خانواده شـرکت بهره برداری 
نفت و گاز شـرق با تشـریح فعالیت های این امور در دو 
سـال اخیر، گفـت: با مجموعـه اقدام های انجام شـده و 
در دسـت پیگیـری، رضایتمندی خانواده هـای کارکنان 

این شـرکت افزایش یافته اسـت.
از شـرکت  بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
ذبیحـی  فرنـوش  شـرق،  گاز  و  نفـت  بهره بـرداری 
بـا اشـاره بـه افزایـش مشـارکت همسـران کارکنـان 
در فعالیت هـای امـور زنـان و خانـواده ایـن شـرکت، 
افـزود: افتتاح مهدکـودک نغمه بـا جدیدترین متدهای 
آموزشـی، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی خالقانـه و 
افتتـاح آموزشـگاه زبان هـای خارجـه در شـهرک نفت 
شـهید تندگویـان از جملـه اقدام هایـی اسـت کـه بـا 
بهره منـدی از تـوان داخلـی و به کارگیـری همسـران 
کارکنـان انجـام شـده اسـت.به گفتـه وی، تاسـیس 
برگـزاری  و  زبـان  آموزشـگاه  افتتـاح  مهدکـودک، 
کالس هـای متنـوع در شـهرک نفـت سـرخس افزون 
بـر ایجـاد شـرایط مطلـوب بـرای فرزنـدان کارکنـان، 
روحیـه  ایجـاد  و  خانواده هـا  دغدغـه  کاهـش  سـبب 
همـکاری در بیـن بانـوان شـده اسـت و خوشـبختانه 
خانواده هـا  بیـن  در  نسـبی  رضایـت  افزایـش  شـاهد 
شـور  افزایـش  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  هسـتیم.ذبیحی 
ورزش  فرهنـگ  ترویـج  و  خانواده هـا  در  نشـاط  و 
و  پیـاده روی  نظیـر  برنامه هایـی  برگـزاری  همگانـی، 
صـرف صبحانـه خانوادگـی، حضـور در گلزار شـهدای 

شهرسـتان و تجدیـد میثـاق بـا شـهدا و آرمان هـای 
ارزشـمند آنـان را از جملـه برنامه های انجام شـده برای 
خانواده هـای سـاکن در شهرسـتان سـرخس برشـمرد.
وی ادامـه داد: برگـزاری کالس هـای هنـری متنوع و 
پرکاربـرد همـراه با اعطـای گواهینامه فنـی و حرفه ای 
ویـژه همسـران، اقدام هـای عمرانی و تجهیـز مدارس 
در  بـازی  پکیج هـای  و مهدکـودک، خریـد و نصـب 
مختلـف،  مسـابقات  برگـزاری  نفـت،  شـهرک های 
برگـزاری جشـنواره غـذا، برگـزاری نمایشـگاه صنایـع 
دسـتی و آثـار هنـری، برگـزاری دوره هـای آموزشـی 
روان شناسـی و مشـاوره های خصوصی روان شـناختی، 
کمـک بـه محرومـان و تهیـه چنـد نوبـت جهیزیـه 
عـروس بـرای خانواده هـای محـروم و تحـت حمایت، 
انتخـاب نماینـده امـور بانـوان در شـهرک های نفـت 
سـرخس، برپایـی کارگاه هـای آموزشـی بـرای بانـوان 
شـاغل و همسـران، برگـزاری کالس هـای آموزشـی 
قرض الحسـنه  وام هـای  پرداخـت  فرزنـدان،  ویـژه 
و  اقدام هـا  از  بخشـی  تنهـا  و...   شـاغل  بانـوان  بـه 
فعالیت هـای انجام شـده در حـوزه زنـان و خانـواده در 
شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق اسـت.ذبیحی 
همچنیـن به رسـالت شـرکت بهره برداری نفـت و گاز 
شـرق در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی )CSR( اشـاره 
کـرد و فراهـم کردن شـرایط برخـورداری خانواده های 
طبـخ  آموزشـی شـهرک ها،  امکانـات  از  غیرشـرکتی 
اطـراف  سـیل زده  روسـتاهای  بـرای  گـرم  غـذای 

و  شـاغل  بانـوان  سـوی  از  سـرخس  شهرسـتان 
همسـران همـکاران و... را  از جملـه اقدام هـا در ایـن 
حـوزه برشـمرد.وی ضمـن ابـراز خرسـندی از شـرایط 
جدیـد به وجـود آمـده در شـهرک های نفـت سـرخس 
افزایـش میـزان رضایـت خانواده هـا عنـوان کـرد:  و 
خوشـبختانه بـه یاری خداونـد و با حمایـت مدیرعامل 
شـرکت توانسـتیم در راسـتای ایجـاد شـرایط مطلوب 
بـرای خانواده هـا فعالیت هـای گسـترده ای انجام دهیم 

افزایـش شـور و نشـاط در بیـن خانوده هـا  و شـاهد 
هـدف  بـا  امـور  ایـن  کـرد:  اظهـار  باشـیم.ذبیحی 
ایجـاد تعامـل بیشـتر، انتقـال تجربیـات و آشـنایی بـا 
فعالیت هـای حـوزه زنـان و خانـواده در ایـن شـرکت، 
خانـواده  و  زنـان  امـور  مشـاوران  نشسـت  نخسـتین 
شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی و شـرکت های تابع را 
نیـز بـا حضـور مشـاور امـور زنـان و خانـواده شـرکت 

ملـی نفـت ایـران در مشـهد برگـزار کـرد.


