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تحلیل
گفتمان

روحیه و کارآیی عملکرد کارکنان صنعت نفت در دریا افزایش می یابد؛

دستور وزیر نفت درباره فوق العاده تخصصی کارکنان شاغل در دریا
به  خطاب  ابالغیه ای  طی  نفت  وزیر 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
افزایش ســقف پرداخت  وزارت نفــت، 
کارکنان  بــه  تخصصی  فوق العاده هــای 

شاغل در دریا را بالمانع خواند.
در ابالغیه وزیر نفت به فرزین مینو 

آمده است:
با توجه بــه ارزش واالی خدمات 
همکاران مســتقر در دریــا و به منظور 
قدرشناســی در حد مقدور از این زحمات 
و موثر نمودن پرداخــت فوق العاده های 
تخصصی مشاغل در نظام جبران خدمات 
از همکاران، چنانچه پرداخت  این دسته 
فوق العاده هــای تخصصی غواصی )کد 
۰۲۳۱(، صعوبــت شــرایط کار و محیط 
کار در دریــا )کدهــای ۰۱۱۸ و ۱۰۱۸( 
و کار در ســکوی حفاری در خلیج فارس 
)کــد ۰۲۲۵( منجر به ضرورت پرداخت، 
فراتر از سقف ابالغی مقرر در نامه شماره 
 ۲۵/۲/۱۳۹۸ تاریخ   ۱/۷۸۵۹۰۱ م ت س 
شــود، افزایش سقف پرداخت ابالغی به 
میزان ۱۵ درصد، از ابتدای سال ۱۳۹۸، 
صرفا برای همکاران مشمول در شرکت 
نفــت فالت قاره ایران، شــرکت نفت و 
گاز پارس و شــرکت ملی حفاری ایران 

بالمانع است.
روحیه و کارآیی عملکرد کارکنان حفاری 

در دریا افزایش می یابد
مدیرعامــل  حــال،  همیــن  در 
شــرکت ملی حفاری ایران در پیامی، از 
حســن نیت وزیر نفــت در ابالغ بهبود 
فوق العاده های تخصصی کارکنان شاغل 
در دریــا قدردانــی کرد و ایــن اقدام را 
گامی در مســیر ارتقای روحیه و کارآیی 
کاری کارکنان مشــمول ابالغیه خواند.
متن پیام سیدعبداهلل موسوی خطاب به 

بیژن زنگنه به شرح زیر است:
»به طــور یقین توجــه و تکریم  
منابع انســانی در صنعت نفت به ویژه 
کارکنانی که در مشاغل عملیاتی و در 
شرایط دشوار اقلیمی خاصه در سکوها 
و دســتگاه های حفاری مشغول انجام 
انگیزش،  ایجــاد  در  وظیفه هســتند 
تقویــت روحیــه و افزایــش راندمان 
کار بســیار موثر خواهــد بود.کارکنان 
ســختکوش اقماری این شــرکت که 
نیمی از ســنوات خدمتی خــود را دور 
از خانواده و در شــرایط بســیار دشوار 
می گذراننــد، نقش مهمــی در فرآیند 
اکتشاف، توســعه و حفظ و نگهداشت 
تولید نفــت ایفا می کننــد که درخور 
تحســین و تشــویق است.بدینوسیله 
مراتــب ســپاس و قدردانــی خود و 
کارکنان اقماری این شرکت را که در 
موقعیت عملیاتی دریا به کار اشــتغال 
دارند از حسن توجه جنابعالی به منابع 
انســانی که موجبات افزایش تولید و 
راندمان کاری را فراهم می آورد، اعالم 
می دارد.توفیــق روزافزون آن جناب و 
را  نفت  مجموعه تالشــگران صنعت 
در خدمت به نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی از خداوند بزرگ مسئلت دارد«.

کارکنان نفت فالت قاره از وجود نگاه 
حمایتی نفت، دلگرم شده اند

مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره 
ایران هم با اشــاره به ابالغیه وزیر نفت 
دربــاره پرداخت فوق العــاده تخصصی به 
کارکنان مســتقر در دریا، گفت: کارکنان 
این شــرکت از وجود نگاه حمایتی وزارت 
نفت و شــرکت ملی نفت ایران نسبت به 
دلگرمی کرده اند  احساس  انسانی،  سرمایه 
و این احســاس، از هر پاداش یا پرداختی 
به  ســلمان زاده  است.علیرضا  ارزشمندتر 
ابالغیــه وزیر نفــت که به موثر شــدن 
به  تخصصی  فوق العاده هــای  پرداخــت 
کارکنان شــاغل در دریا می انجامد، اشاره 
کرد و گفت: کارکنان شرکت نفت فالت 
قاره ایران، بخش غالب مشــموالن این 
ابالغیه را تشــکیل می دهند و از روز نهم 
دی ماه که این ابالغیه اطالع رسانی شده 
اســت، موجی از انگیزه و شــوق در میان 
کارکنان ایجاد شــده است.وی ادامه داد: 
مشموالن این ابالغیه افرادی هستند که 
با توجه به رســیدن دریافتی هایشــان به 
سقف، عمال اگر در شرایطی غیر از شرایط 
ســخت کنونی کاری خود نیز مشــغول 
شــوند، از نظر دریافتی و عایدی برایشان 
تفاوتی نخواهد داشــت، بنابراین منطق و 
نگاه ویژه وزیــر نفت برای بهبود بازدهی 
پرداخت هــای ایــن دســته از کارکنان، 
بسیار ارزشمند و مایه دلگرمی بوده است.
سلمان زاده به مشــقت های کار غواصان 
شــرکت نفت فالت قاره ایران اشاره کرد 
که در سخت ترین شــرایط جوی و فشار 
جریان های زیر آب، بــار عمده تعمیرات 
زیــر آب را به دوش می کشــند و از نظر 
جســمانی، شــرایط ســختی را متحمل 
و  رشــادت  یادآور شــد:  می شــوند.وی 
ایســتادگی کارکنان این شرکت از دیرباز 
در صنعت نفت نقش آفرین بوده است که 
مصداق بارز آن را می توان در ســال های 
جنگ تحمیلی عنــوان کرد؛ روزهایی که 
پس از هر بار بمباران تاسیسات، کارکنان 
عملیاتی این شرکت با رشادت و ایثارگری 
پای کار می ایســتادند.مدیرعامل شرکت 
نفت فالت قاره ایران ادامه داد: هم اکنون 
نیز که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی 

قــرار داریم، کارکنان این شــرکت در 
مناطق عملیاتی با انجام ابتکارات خالقانه 
و مبتکرانــه، بعضا در مواردی که شــاید 
تصورش هم سخت بوده است، نسبت به 
بومی ســازی یا تعمیرات و خلق ابداعات 
ویژه ای اقدام کرده اند که صرفه جویی های 
قابــل توجهی را برای شــرکت به همراه 
اتخاذشده  تصمیم  گفت:  است.وی  داشته 
برای موثر شــدن پرداخت فوق العاده های 
تخصصی کارکنان شاغل در دریا، حاصل 
نگاه و پیگیری ویژه شــخص وزیر نفت و 
تالش های مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران، معاونت منابع انســانی وزارت نفت 
و مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت 
ایران بوده است و جا دارد از همه کسانی 
که به هر نحــوی در این زمینه همکاری 
داشــته اند قدردانی کنیم.سلمان زاده ادامه 
داد: هــر فردی برای انتخاب شــغل حق 
انتخاب دارد و قطعا فعالیت در ســکوهای 
دریایی یا غواصــی برای کارکنان دریایی 
ما مایه افتخار اســت، امــا این موضوع 
نافی ضــرورت قدردانــی از زحمات این 
قشــر تالشــگر نیســت.وی این را هم 
اضافــه کرد: آنچه بیــش از هر پاداش یا 
ارزشمند اســت، احساس وجود  پرداختی 
نگاه حمایتی نســبت به ســرمایه انسانی 
است و این ابالغیه اگرچه همه کارکنان را 
در برنمی گیرد، اما از حیث اینکه احساس 
شده است به سرمایه انسانی توجه می شود 
و سیستم به آنان نگاه ویژه ای دارد، سبب 
افزایــش انگیزه تمام کارکنــان و به ویژه 

کارکنان مشمول ابالغیه شده است.

قدردانی مدیرعامل نفت وگاز پارس از 
دستور زنگنه برای فوق العاده تخصصی 

کارکنان فراساحل
گاز  نفــت و  مدیرعامل شــرکت 
پارس هم ابالغیه اخیر وزیر نفت مبنی 
بر بالمانع بودن افزایش سقف پرداخت 
فوق العاده های تخصصی کارکنان شاغل 
در دریا را ســبب تقویت روحیه کارکنان 
این بخش و افزایش میزان بازدهی آنها 
عنوان کرد. محمد مشــکین فام با بیان 
اینکه آقای زنگنه همواره در زمینه بهبود 
وضع منابع انســانی صنعت نفت شاغل 
در هر دو بخش تولید و توســعه اعم از 
نیروهای رســمی و قــراردادی، دغدغه 
خاطر جدی داشــته و دارنــد، تصریح 
کرد: ساماندهی مسائل مربوط به منابع 
انسانی همواره در دستور کار وزارت نفت 
بوده و شــاهد آن ابالغ بخشــنامه اخیر 
درباره پرداخت فوق العاده های تخصصی 
مشاغل در نظام جبران خدمات همکاران 
مستقر در دریا )سکوهای نفتی و گازی 
و دکل هــای حفاری دریایی( و  موافقت 
با افزایش ســقف مقرر پرداخت پیشین 
است.وی ضمن قدردانی از آقای زنگنه 
برای اتخــاذ این تصمیــم تاکید کرد: 
به قطــع و یقین، این مهــم در تقویت 
روحیه و بهبود شرایط معیشتی همکاران 
سخت کوش مستقر در سکوهای دریایی 
تأثیری بســزا خواهد داشــت و بالطبع 
بــر افزایش میــزان بازدهــی کّمی و 
کیفی عملیــات بهره برداری و نگهداری 
و  تثبیت  برای  فراســاحلی  تأسیســات 
افزایش برداشت از میدان پارس جنوبی 
نیــز اثرگذار خواهد بود. بر اســاس این 
گزارش، وزیر نفت طــی ابالغیه ای به 
فرزین مینو، معاون توســعه مدیریت و 
ســرمایه انســانی وزارت نفت، افزایش 
سقف پرداخت فوق العاده های تخصصی 
به کارکنان شــاغل در دریــا را بالمانع 

خواند.
باید به تالشگران خط مقدم تولید نفت و 

گاز در دریا نگاه ویژه داشت
در همیــن حــال، معاون توســعه 
مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت 
با اشــاره به ابالغیه وزیــر نفت مبنی بر 

موثر شدن پرداخت فوق العاده تخصصی 
به کارکنان شــاغل در دریا، گفت: باید 
انســانی صنعت نفت  نسبت به سرمایه 
به ویژه کارکنان شاغل در دریا که در خط 
مقدم تولید نفت و گاز مشــغول فعالیت 
هستند، نگاه ویژه داشت. فرزین مینو در 
گفت وگو با خبرنگار شــانا درباره ابالغیه 
اخیر وزیــر نفت درباره نحــوه پرداخت 
فوق العاده هــای تخصصی بــه کارکنان 
شــاغل در دریا عنوان کرد: این ابالغیه 
کــه ماحصل تاکید و پیگیری شــخص 
وزیــر نفت و ماموریت ویــژه ای بود که 
انسانی  به عهده مجموعه منابع  ایشــان 
وزارت نفت گذاشــتند، حدود ۳۰۰ نفر از 
کارکنان شــرکت ملی نفت ایران شاغل 
در ســه شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
نفت و گاز پارس و ملــی حفاری ایران 
را شامل می شود.وی افزود: موضوع این 
ابالغیه شامل آن دسته از کارکنان شاغل 
در دریاست که با توجه به دریافت سقف 
حقوق، فوق العاده هــای تخصصی برای 
آنــان بی اثر بود و بــا ابالغیه وزیر نفت 
تخصصی،  فوق العاده  بازدهــی  بهبود  و 
برای افزایش انگیزه کاری این کارکنان 
گامی برداشــته شــد.معاون وزیر نفت با 
بیان اینکه غواصان و کارکنان شــاغل 
و سکوهای  بهره برداری  در ســکوهای 
حفاری، در شــرایط بسیار ویژه و سختی 
فعالیــت می کننــد که هیــچ پرداختی 
نمی تواند قدردان تالش ها و سختی های 
کاری ایــن همکاران باشــد، ادامه داد: 
وزیــر نفت به طور ویــژه بهبود پرداخت 
فوق العاده های تخصصــی این کارکنان 
)مشــمول ابالغیه( را پیگیری می کردند 
و با توجه به در نظر گرفتن ابتدای سال 
۹۸ به عنوان زمــان اعمال این ابالغیه، 
بک پی ماه های پیشــین به مشــموالن 
نفت  پرداخت خواهد شــد.وزیر  ابالغیه 
طی ابالغیه ای خطاب به معاون توســعه 
مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت، 
فوق العاده های  پرداخت  افزایش ســقف 
تخصصی بــه کارکنان شــاغل در دریا 
را بالمانع خوانــد. در ابالغیه وزیر نفت 
به فرزین مینو آمده اســت: »با توجه به 
ارزش واالی خدمات همکاران مستقر در 
دریا و به منظور قدرشناسی در حد مقدور 
از این زحمات و موثــر نمودن پرداخت 
فوق العاده های تخصصی مشاغل در نظام 
جبران خدمات این دســته از همکاران، 
چنانچــه پرداخــت فــوق العاده هــای 
)کد ۰۲۳۱(، صعوبت  تخصصی غواصی 
شرایط کار و محیط کار در دریا )کدهای 
۰۱۱۸ و ۱۰۱۸( و کار در سکوی حفاری 
در خلیج فــارس )کــد ۰۲۲۵( منجر به 
ضرورت پرداخت، فراتر از سقف ابالغی 
مقرر در نامه شماره م ت س ۱/۷۸۵۹۰۱ 
تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ شــود، افزایش سقف 
پرداخــت ابالغی به میزان ۱۵ درصد، از 
ابتدای سال ۱۳۹۸، صرفا برای همکاران 
مشــمول در شــرکت نفت فالت قاره 
ایران، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت 

ملی حفاری ایران بالمانع است«.

یادداشت

خسارات دو میلیارد دالری ساالنه ناکارآمدی 
مدیران مدعی

حمید رضا زاهدی
الزم نیســت یک نفر نیت کرده باشــد 
خیانت کنــد تا به او بگوینــد خائن. عملکرد 
آدمهــا خائــن را از خدمتگزار بــارز می کند. 
آدمهایی که فرصتهای مملکت را به هر دلیل 
ممکن می ســوزانند هم می توانند ناخواسته در 

ردیف خائنان قرار گیرند.
امام علی)ع( می فرماید که فرصتها چون 

ابر درگذرند. همین مفهوم را درنظر بگیرید تا ببینید چه فرصتهایی که 
با بی کفایتی برخی از ما می ســوزد و همین به یک خیانت ناخواســته 
منجر می شود. در طول سالهای گذشته وزارت نفت مانند همه ادارات 
دیگر با ســلیقه های مختلفی روبرو شــد. خیلی ها معتقد به یک سری 
اقدامات بودند و معتقد بودنــد این کارها را اگر بکنیم وضع وزارتخانه 
بهتر می شــود و این کارها را اگر نکنیم چه و چه می شود. اما شاید در 
ایــن وادی، تخصصی عمل نکردن و بموقع ندیدن بســیاری از امور، 
مشــکالتی را به کشور تحمیل کرده باشــد که هنوز هم ادامه دارد و 
در دوره تحریمها تشــدید هم شده اســت. یکی از آنها ساختن بموقع 
پاالیشــگاه در برخی کشورهای دوســت بود که می شد از طریق آن 
خیلی از تحریمها را مانع شــد یا با مشــکل روبرویشان کرد. آدمهای 
ناوارد و غیرمتخصص را که به جای آدمهای باســواد و مجرب بنشانی 
همین می شود. آنقدر از دوره تلخ احمدی نژاد و خساراتی که ناکارآمدی 
اش متوجه کشور کرد گفته شده است که دیگر خارج از حوصله است. 
فقط همین را بگوییم که تصمیمهای غیرتخصصی و کارشناسی نشده 
مثل جناب ساالری و دوستانشــان مانع خیلی از امور شد. از جمله در 
نفت که خســارات آن را اکنون در دوره تحریمها بیشتر هم شاهدیم. 
یکی از اقدامات اســتراتژیک در زمینه نفت که تقریبا همه شرکتهای 
بــزرگ بین المللی نفتی آن را انجام می دهند و به واســطه آن حضور 
خود را در بازار نفت تقویت می کنند ســاختن پاالیشــگاه با مشارکت 
در کشورهای دیگر اســت که از طریق این پاالیشگاهها بر بازارهای 
منطقه ای نفت حاکم می شــوند و در کنار آن مانع فشــارهای بیشتر 
بر خودشان می شــوند زیرا دیگر منتظر مشتری نمی مانند تا برایشان 
تصمیم بگیرد بلکــه خود تصمیم گیرنده بازار نفت خود می شــوند و 
ارزش افــزوده کالنی را برای خود به ارمغــان می آورند. در این زمینه 
یکی از طرحهای بلندمدت نفتی مشارکت در ایجاد پاالیشگاه در چند 
کشــور بود. یکی از این پاالیشــگاهها کداح در مالزی بود که ظرفیت 
پاالیش ۲۵۰ هزار بشــکه نفت خام و تولیــد ده میلیون و پانصدهزار 
لیتر بنزین و ۲۱ میلیون لیتر گازوئیل را در روز داشت و قرار بود ایران 
۳۰ درصد از ســهام آن را بخرد. مورد دیگر پاالیشــگاه جهور بود که 
می تواند ۱۲۰هزار بشکه در روز میعانات گازی و ۱۳میلیون لیتر نفتا و 
۴ میلیون لیتر گازوئیل تولید کند و دیگری پاالیشگاه بنتون اندونزی با 
ظرفیت پاالیش سیصد هزار بشکه نفت خام درروز و تولید ۱۱ میلیون 
لیتر بنزیــن و ۲۲ میلیون لیتر گازوئیل و دیگری پاالیشــگاه الفروق 
لوس سوریه با ظرفیت ۱۴۰هزار بشکه نفت خام و تولید ۶ میلیون لیتر 
بنزین در روز و ۱۵میلیون لیتر گازوئیل که همه اینها را می شــد با یک 
ســرمایه گذاری ده میلیارد دالری به سامان رساند و ساالنه ۲۰درصد 
ســود برد. به این ترتیب اگر در این پاالیشگاهها سرمایه گذاری کرده 
بودیم ســالی دو میلیارد دالر ســود خالص نصیبمان می شد. این تنها 
بخشی از ســود حاصل از ســرمایه گذاریمان بود و در کنار آن نتایج 
سیاســی و بین المللی هم نصیب می بردیم. از جمله این که به راحتی 
روزانه حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام به این پاالیشگاه ها می فروختیم 
و مشــمول تحریمها قرار نمی گرفتیم. با این همه، مسئولین ناکارآمد و 
قرار گرفتن آدمهای غیرمتخصص بر عرصه صنعت نفت خسارات خود 
را به ما تحمیل کرد و کشور از منافعی درازمدت محروم شد. اکنون این 
فرصتها سوخته است اما چه کسی پاسخگوی آن است؛ روسای دولت 
و وزارت نفت دولت احمدی نژاد یا مســئوالن وقت شرکت پاالیش و 
پخش مانند آقای ســاالری سرپرست برنامه ریزی تلفیقی آن شرکت 
که عالوه بر این چهار طرح ۲۷ طرح ملی دیگر را منتفی کرد و امروز 

مدعی مدیریت وقت است؟

تجهیزات داخلی در صنعت نفت
 جا خوش کردند

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: امسال 
حدود ۶۴ نوع قطعه توسط شــرکت های داخلی به سفارش این شرکت 
ســاخته شــد که نقش زیادی در پیشبرد برنامه ها داشــت و قطعا این 

برنامه ها ادامه خواهد داشت.
ابراهیم پیرامون در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تولید 
کاالی داخلی در آغاجاری اظهار کرد: برای تامین نیازهای صنعت نفت 
برنامه هایی را برای استفاده از توانمندی های سازندگان داخلی داریم و 
بی شــک از این ظرفیت ها حداکثر استفاده را خواهیم کرد و برای این 
مســاله نیز برنامه های زیادی را در دســت اجرا داریم.وی با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته درباره جمــع آوری گازهای همراه گفت:  برای 
این مســاله دو اقدام را در نظر گرفته ایم کــه یکی از آن ها، همکاری 
با یک شــرکت خصوصی برای ایجاد یــک واحد به منظور جمع آوری 
گازهای همراه بوده اســت که حال حاضــر کارهای این واحد در حال 
انجام است.مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ادامه 
داد: بــرای مابقی گازهای همراه منطقه که حجم قابل توجهی دارند و 
نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است، با هلدینگ خلیج فارس قراردادی 
را توسط شــرکت ملی نفت و مناطق نفت خیز منعقد کرده ایم که این 
قرارداد اجرایی شــده است؛ به زودی تاسیســات مورد نیاز برای جمع 
آوری گازهــای همراه منطقه آقاجاری احداث می شــود و ما در آینده 

نزدیک نباید گاز سوزی داشته باشیم.

توسعه 28 مخزن مناطق نفت خيز جنوب با توان پيمانکاران داخلی
مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: طرح توسعه ۲۸ 
مخزن مناطق نفت خیز جنوب شــامل بیش از یکصد زیر 
پروژه روزمینی، حفاری حدود ۲۸۰ حلقه چاه جدید، تعمیر 
صدها چاه تولیدی و تعداد بســیاری فعالیت های جانبی 
است که می تواند سبب رونق فعالیت شرکت های داخلی 

و اشتغال زایی شود.
حمیدرضــا مســعودی با بیــان اینکه شــرکت 
پتروپارس ایران از اسفندماه ۱۳۹۶ به عنوان مدیر طرح 
)MC( در ایــن پروژه فعالیت می کنــد، گفت: خدمات 
برنامه ریزی و بررســی ســبد پروژه ها، تدوین روش و 
سازمان اجرا، بررسی شرح کار و مدارک فنی و طراحی، 
ارائه چارچوب و تایید یکپارچگی اســناد مناقصه و... از 
جمله فعالیت های مهمی اســت که تاکنــون برای این 
طرح بزرگ ملی انجام شده است.وی با اشاره به اینکه 

قراردادهای این طرح به صورت EPC/EPD با استفاده 
از منابع مالی داخلی در حال انجام است، گفت: تمرکز بر 
استفاده از توانمندی پیمانکاران ایرانی و به ویژه استفاده 
از پیمانــکاران فعال در منطقه از جمله ویژگی های بارز 
این طرح اســت.مدیرعامل گروه پتروپارس با اشــاره 
بــه اینکه در این طرح با رویکرد حمایت از ســازندگان 
داخلی، شرایط اعطای تســهیالت مالی به پیمانکاران 
برای تامین متریال و تجهیزات پیش بینی شــده است، 
گفت: مقرر شــد آورده مالی پیمانکاران کاهش یابد تا 
پیمانکاران داخلی بتوانند با تامین مالی کمتری از عهده 
انجام پروژه ها برآیند که این اقدام حمایتی ســبب رشد 
آنها برای انجام پروژه های بزرگ تر خواهد شد.مسعودی 
با تاکید بر اینکه قرار است حدود ۹۵ درصد از کاالهایی 
مورد نیاز طرح های ذکر شــده از تولیدات شرکت های 

داخلی تامین شــود، گفت: نتیجه این اقدام ها تحول در 
توانمندی سازندگان داخلی و ایجاد فرصت های شغلی، 
توسعه کســب وکار و ایجاد تحول در استان های محل 
اجــرای پروژه ها به ویژه به کارگیری حداکثری از نیروی 
انســانی بومی مناطق نفت خیز جنوب می شــود.وی با 
اشــاره به ســرمایه گذاری بیش از ۴ میلیارد دالری در 
ایــن طرح افزود: ۴ درصد از اعتبــار این طرح در قالب 
فعالیت هــای عمرانی  برای  اجتماعی  مســئولیت های 
در شــهرها و روســتاهای مجاور طرح از جمله ساخت 
واحدهای آموزشی، راه سازی و ساخت مراکز بهداشتی و 
درمانی هزینه می شود.مدیرعامل گروه پتروپارس درباره 
برنامه های محیط زیستی در راستای جمع آوری گازهای 
مشــعل گفت: با جلوگیری از خام سوزی گازهای همراه 
نفت، ایجاد زمینه اســتفاده بهتر از این گازها با تزریق 

به چاه های موجود یا انتقال به واحدهای پتروشــیمی، 
شــاهد بهبود شاخص های زیســت محیطی در منطقه 

خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری 

ایران در پیامی، از حسن 

نیت وزیر نفت در ابالغ بهبود 

فوق العاده های تخصصی 

کارکنان شاغل در دریا 

قدردانی کرد و این اقدام را 

گامی در مسیر ارتقای روحیه و 

کارآیی کاری کارکنان مشمول 

ابالغیه خواند
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تحلیل
گفتمان

نگاه

خاورمیانه تشنه فناوری های نو در صنعت 
پتروشیمی

تولیدکنندگان مواد شـیمیایی در خاورمیانه در تالش هسـتند 
تـا بـرای افزایـش سـودآوری خـود بـه فناوری هـای مناسـب و 
دیجیتـال دسترسـی پیـدا کننـد، اما حال بایـد دید چـه موانعی در 

این مسـیر وجـود دارد؟
تولیدکننـدگان صنعـت پتروشیمی پیشـگام صنایـع دیگـر در 
پتروشـیمی این  می آینـد. صنعـت  شـمار  بـه  خاورمیانـه  منطقـه 
منطقه طی ۳۰ سـال گذشـته رشـد خیره کننـده ای را تجربه کرده 
اسـت و ایـن صنعـت در سـال ۲۰۱۶ شـاهد رشـد ۳.۷ درصـدی، 
رسـیدن بـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه ۱۵۰ میلیـون تـن و پیشـی 

گرفتـن از رشـد میانگیـن جهانـی ۲.۲ درصـد بود.
در دوره مـورد بررسـی، طبـق اعـالم انجمـن پتروشـیمی و 
مـواد شـیمیایی خلیج فـارس )GPCA(، برنامـه ای بـرای اجـرای 

پروژه هایـی بـه ارزش ۱۳ میلیـارد دالر اعـالم شـد.
ایـن رشـد توسـط عوامـل متعـددی از جملـه تقاضـا بـرای 
بنزیـن و سـوخت های جـت و توسـعه سـریع صنعـت پدیـد آمده 
اسـت. افـزون بـر ایـن، رشـد روزافـزون اسـتفاده از پلی اتیلـن در 
صنایـع بسـته بندی فشـار بیشـتری بـه تولیـد اتیلـن وارد می کند.
بـا این حـال، بـا توجـه بـه اینکـه تأمیـن مـواد اولیـه ارزان 
قیمـت در بیشـتر کشـورهای خاورمیانـه طـی چنـد سـال آینـده 
دنبـال  بـه  تولید کننـدگان مـواد شـیمیایی کـه  پایـان می یابـد، 
گسـترش صنایـع داخلی هسـتند بـا چالش هایـی روبـه رو خواهند 

. د بو
 )economy of scale(مقیـاس مزیت هـای  امـروزه، 
لـزوم ایجـاد مجتمع هـای جدیـد بـرای پاسـخگویی بـه تقاضای 
می کنـد.  ضـروری  پتروشـیمی را  محصـوالت  روزافـزون 
مجتمع هـای موجـود کـه روزآمـد کـردن تجهیـزات آنها شـرایط 
دشـواری دارد، بـه فناوری هایـی متکی هسـتند کـه از کاتالیزورها 

می کننـد. اسـتفاده  جدیـد  فرآیندهـای  و 
پتروشـیمی یک  صنعـت  بومی سـازی  چارچـوب،  ایـن  در 
امـر ضـروری اسـت، زیـرا ایـن امـکان را بـه کشـورها می دهد تا 

رضایـت داخلـی بیشـتری را در تولیـد دنبـال کننـد.
ایـن موضـوع اشـکال مختلفـی از قبیـل توسـعه ظرفیـت 
داخلـی بـرای تولیـد سـوخت، مواد شـیمیایی و دیگـر محصوالت 
بـه خـود می گیـرد. همچنیـن بدان معناسـت کـه احتمـال می رود 
در بعضـی شـرایط کشـورهایی کـه فرصت هـای رشـد بیشـتری 
دارنـد، نیازمنـد افزایـش تولیـد داخلـی کاتالیزورهـا و تجهیـزات 

. شند با
فرصت منطقه ای

خاورمیانـه بـرای تبدیـل مؤثـر نفـت خـام بـه سـوخت و 
مـواد پتروشـیمی، بـا چالش هـای متنوعـی روبه روسـت. در اصل 
مشـکالت شـیمیایی در مقیـاس وسـیع در زمـره ایـن چالش هـا 
هسـتند. اگـر در قلـب هـر پـروژه، فنـاوری فرآینـد وجود داشـته 
باشـد، آنـگاه انـرژی حیاتی هر فنـاوری فرآینـد، کاتالیزور اسـت. 
نقـش کاتالیزور بسـیار مهم اسـت. از یـک صابون روغنـی گرفته 
تـا محصـوالت دیگـر، کاتالیزورهـا می تواننـد طیـف وسـیعی از 

سـوخت ها و مـواد شـیمیایی بـا ارزش بـاال را تولیـد کننـد.
در ایـن شـرایط، دسترسـی بـه فناوری هـای مناسـب، بـه 
تولید کننـدگان کمـک می کنـد تـا بـا تولیـد محصـوالت متنـوع 
ایجـاد  بیشـتری  افـزوده  ارزش  هیدروکربن هـا  پتروشـیمی از 
کننـد. فناوری هـای هوشـمند و متصـل بـه آنهـا امـکان تولیـد 
سـاخت  بـرای  پتروشـیمی را  محصـوالت  و  پـاک   سـوخت های 
فیلم هـای پالسـتیکی، رزین هـا و الیـاف فراهـم می کنـد.. ایـن 
راه حل هـا،  زبالـه کمتـری تولیـد می کنـد و ایـن انعطاف پذیـری 
را بـه دنبـال دارد تـا بـا مقادیـر مختلـف مـواد اولیـه فعالیت هـا 
در  می تـوان  را  امـر  ایـن  از  مختلفـی  یابد.نمونه هـای  ادامـه 
خاورمیانـه مشـاهده کـرد. بـرای نمونـه، عربسـتان سـعودی در 
یـک دهـه گذشـته سـرمایه گذاری های قابـل توجهـی در صنعت 
 ۶۴.۸ ،GPCA پتروشـیمی انجام داده اسـت که طبق آمار و ارقـام
درصـد از کل ظرفیـت تولیـد منطقـه در سـال ۲۰۱۵ را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
دانشـگاه نفـت و معـادن ملـک فهـد در ظهـران عربسـتان 
توسـعه  را  کاتالیـزوری  فرآیندهـای  اسـت  تـالش  در  سـعودی، 
دهـد کـه ایـن فرآیندهـا بـه پاالیشـگاه ها و تولید کننـدگان مـواد 
طیـف  از  را  خـود  پارازایلیـن  تولیـد  می دهـد  اجـازه  آروماتیـک 

دهنـد. افزایـش  خوراک هـا  از  گسـترده ای 
از  حمایـت  جهـت  گامـی در  دانشـگاه  ایـن  فعالیت هـای 
تالش هـای مـداوم عربسـتان بـرای تنـوع بخشـیدن بـه اقتصـاد 

خـود بـا گسـترش صنایـع پاییـن دسـتی بـه شـمار می آیـد.
در جـای دیگـر منطقه، شـرکت صنایع نفتـی کویت از طیف 
وسـیعی از فناوری هـای فرآیندی برای گسـترش مجتمع پاالیش 
و پتروشـیمی خود در منطقه الزور، در جنوب شـهر کویت اسـتفاده 
کراکینـگ  عمـده  مجتمـع  یـک  شـامل  پـروژه  ایـن  می کنـد. 

کاتالیـزوری مایعـات بـرای تولیـد اتیلن و پروپیلن اسـت.
چشم انداز آینده

بـا نـگاه بـه آینـده، ایـن پیـام واضـح اسـت: تولید کننـدگان 
ارزان  اولیـه  مـواد  بـه  نمی تواننـد  دیگـر  پتروشـیمی خاورمیانه 
قیمـت اعتمـاد کننـد و بایـد راه هـای دیگـری برای حفـظ رقابت 
خـود بیابنـد. بـا افزایـش قابلیت هـای تجـاری و عملیاتـی خـود، 
پیشـبرد  جهـت  در  اساسـی  گام هـای  می تواننـد  تولید کننـدگان 
عملیـات تأسیسـات خـود بردارند. و فنـاوری، عاملی مهـم در این 

پیشـرفت ها بـه شـمار می آیـد.
منبع: نشریه مید )میدل ایست اکونومیک دایجست( ��

E&P های ایرانی کنسرسیوم تشکیل داده اند

طرح تولید یک میلیون بشکه نفت در دستور کار شرکت های 
اکتشاف وتولید ایرانی

طرح تولید یک میلیون بشــکه نفت 
از طریق شــرکت های اکتشــاف و تولید 
ایرانی که از ســوی گروه اقتصادی دفتر 
مقام معظم رهبری پیشنهاد شده است، از 
ســوی مجمع این شرکت ها و با همراهی 
وزارت نفت در حال پیگیری اســت و در 
مسیر فراهم شــدن مقدمات اجرای این 
طــرح، توافقاتی بین شــرکت ملی نفت 
ایران و شــرکت های E&P ایرانی حاصل 

شده است.
مدیران  مجمع  بیســت وچهارمین 
ایرانی  تولید  و  اکتشــاف  شــرکت های 
در حالی روز چهارشــنبه، ۱۱ دی ماه به 
میزبانی شــرکت اویک برگزار شــد که 
ابوترابی  محمدحســن  حجت االســالم 
امام جمعه موقت تهران، محمدرضا  فرد، 
مقدم، مشــاور وزیر نفت و رضا دهقان، 
معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ایران نیز در بخشــی از این نشست 
حضــور یافتند. این ترکیب از همان ابتدا 
نشان می داد نشستی که با حضور همین 
در جریان  امســال  اردیبهشت ماه  جمع، 
برگزار  نفت  بین المللی صنعت  نمایشگاه 
شده بود، بی ثمر نبوده و نشست های این 
جمع برای دستیابی به هدف گذاری های 
صورت گرفته ادامه یافته اســت. اما این 

هدفگذاری ها چیست؟
IPC تغییر در قراردادهای

مهــدی میرمعــزی، رئیس مجمع 
شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی برای 
پاسخ به این سوال، به جمع بندی مباحث 
مطرح شــده در نشست پرداخت و گفت: 
به منظور فراهــم کردن مقدمات اجرای 
طرح تولید یک میلیون بشــکه نفت در 
روز از طریق شــرکت های اکتشــاف و 
تولیــد ایرانی، با همکاری شــرکت ملی 
نفت ایران چند موضوع را در دست اقدام 
قــرار داده ایم؛ از جملــه اعمال تغییراتی 
در مــدل قــراردادی IPC بــه منظور 
پشتیبانی بیشتر از شرکت های ایرانی در 
حین اجرای قرارداد، درخواســت اصالح 
مفادی از قانــون بودجه و بهره مندی از 
ظرفیت هــای صندوق توســعه ملی به 
عنــوان اعطاکننده و یــا تضمین کننده 
این  اینکــه در  بیان  با  تســهیالت.وی 
طرح و به منظــور افزایش یک میلیون 
بشکه ای ظرفیت تولید نفت کشور، برای 
توسط شرکت های  میدان  توسعه هشت 
اکتشاف و تولید ایرانی برنامه ریزی شده 
است، ابراز امیدواری کرد که با تصویب 

هدفگذاری های اولیه در باب بهره مندی 
از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، طی 
یکسال آینده قراردادهای توسعه ای برای 
تعــدادی از این میادین امضــا و کار با 

جدیت پیگیری شود.
E&P های ایرانی کنسرسیوم تشکیل 

داده اند
تشــکیل  از  میرمعــزی 
شرکت های  میان  در  کنسرســیوم هایی 
اکتشــاف و تولیــد ایرانی نیــز خبر داد 
و افــزود: به منظــور اســتفاده بهینه تر 
تقویت  و  مشــترک  توانمندی هــای  از 
برای  شــرکت ها  موجود  ظرفیت هــای 
حضــور در میادیــن بزرگ تــر، چندین 
کنسرسیوم از شرکت های E&P تشکیل 
شده اســت و البته برخی شرکت ها نیز 
تمایل داشته اند به صورت مستقل فعالیت 
کنند.ایــده تشــکیل کنسرســیوم هایی 
متشــکل از شرکت های اکتشاف و تولید 
ایرانی در نشست بررسی استراتژی های 
نویــن کســب وکار این شــرکت ها در 
معاون  شد.  مطرح  امسال  اردیبهشت ماه 
توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت 
ایران در آن نشســت عنــوان کرده بود 
»پیشــنهاد ما تشــکیل کنسرسیومی از 
شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی است 
تا بتوانند هم در تامین مالی و هم اجرای 
پروژهها عملکرد بهتری داشــته باشند« 
و امــروز در مجمع اعالم شــد که این 
کنسرسیوم ها شــکل گرفته اند.میرمعزی 
مجموعــه فعالیت های در دســت اقدام 
مجمع شــرکت های اکتشــاف و تولید 
ایرانی را نشانگر ظرفیت های قابل توجه 

مجمع برای همفکری و دســتیابی به 
هدفگذاری های مدنظر خواند و ادامه داد: 
یکــی دیگر از مواردی که مجمع باید به 
باشد، ساختن مدل های  آن توجه داشته 
قراردادی بــرای همکاری با وزارت نفت 
در پروژه های نگهــداری و بهره برداری 
)O&M( اســت.میرمعزی ایــن را هم 
گفت که ثبت حقوقی مجمع شرکت های 
اکتشاف و تولید ایرانی در دست پیگیری 

است.
همراهی بی سابقه دولت و بخش 

خصوصی
در ایــن نشســت، مدیران ارشــد 
برخی شــرکت ها نیز بــه ارائه نظرات و 
پیشــنهادات خود پرداختند و مشــروح 
توافقات حاصل شــده بین شرکت ملی 
نفت ایران و مجمع شرکت های اکتشاف 
و تولید ایرانی نیز از ســوی الینا باقری، 
دبیر مجمع ارائه شد که مجموع مطالب 
طرح شده نشان می داد در برخی موارد از 

جمله »افزایش نرخ بازگشــت سرمایه«، 
توافقات حاصل شــده و تنها رقم مورد 
توافق باید نهایی شــود؛ باقی موارد نیز 
موضوعاتی هستند که میان طرفین مورد 
موافقت قرار گرفته و تصویب نهایی آن 
منوط به ارگان های دیگری نظیر سازمان 
برنامه و بودجه شــده است که پیگیری 
آن ادامه دارد.حجت االسالم محمدحسن 
ابوترابی فرد که در نشست امروز مجمع 
حاضــر بــود، در جریــان گزارش های 
ارائه شــده در باب فعالیت های صورت 
گرفته طی ماه هــای اخیر قرار گرفت و 
راهنمایی هایــی را جهــت هموار کردن 
داد. ارائه  پیگیری های مجمــع  مســیر 
وی با اشــاره به برگزاری نشســت های 
مشترک بین مجمع شرکت های اکتشاف 
و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران، 
این ســطح از همکاری میــان دولت و 
عنوان  بی ســابقه  را  بخش خصوصــی 
افزایــش تعامل طرفین  کرد و خواهان 
شد.ابوترابی فرد یکی از مشکالت اصلی 
مبتالبه اقتصاد کشــور را رشد نقدینگی 
)بــدون هدایت به ســمت تولید( عنوان 
کــرد و گفت: باید از هر اقدامی که بتواند 
ضمن حرکت به سمت توسعه کشور، به 
کنترل جریــان نقدینگی نیز کمک کند 
حمایت کرد.رضا دهقان، معاون توســعه 
و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران نیز 
بر همراهــی همه جانبه این شــرکت با 
شــرکت های E&P ایرانی تاکید کرد و 
گفت: اگرچه منابع صندوق توســعه ملی 
می تواند در پیشبرد بخشی از فعالیت های 
توسعه ای هدفگذاری شده موثر باشد، اما 

راهکار بلندمدت برای تامین منابع مالی، 
افزایش جذابیت پروژه ها به منظور جذب 

سرمایه های داخلی و خارجی است.
فردا دیر است

ابتــدای این نشســت مجمع،  در 
طرح ها و پروژه های شــرکت اویک که 
میزبانی این نشســت را عهــده دار بود 
معرفی شــدند و غالمرضــا منوچهری، 
نیز بر ضرورت تسریع  اویک  مدیرعامل 
در روند توســعه بخش باالدست صنعت 
نفت تاکیــد کرد. منوچهــری یادآوری 
کرد که طی چهل ســال آینده، همچنان 
فرصت تولید نفت وجود ندارد و برداشت 
بهینه و بیشتر ذخایر متعارف نفت و گاز 
کشور، الزامی اســت که دستیابی به آن، 
در گرو حاکمیت مناسبات و پارادایم های 
جدیدی بــر صنعت نفت اســت.وی با 
اشــاره به برخورداری کشــور از ذخایر 
هیدروکربوری فراوان و ســرمایه انسانی 
مجــرب، ادامــه داد: با وجــود مواهب 
فراوان، در بعد تامین منابع مالی به ویژه 
تامین منابع خارجی با مشکالت بسیاری 
مواجهیم و با توجه بــه محدودیت های 
باالدســت صنعت نفت در برخورداری از 
فناوری های روز نیز بهتر اســت فعال بر 
برداشــت طبیعی )نه روش های ثانویه و 
ثالثیــه( از ذخایر متعارف کشــور تمرکز 
مطالعات  به  نمونه  برای  شود.منوچهری 
اویک در میدان منصوری اشــاره کرد و 
گفت: مطالعات ما نشــان می دهد هنوز 
جای کار بســیار زیادی برای برداشت از 
این میدان وجــود دارد و نباید از فرصت  
حضور بخــش خصوصی و پیمانکاران و 
مشاوران و ســازندگان در مسیر توسعه 
چنین ظرفیت هایی غافل شد.وی با بیان 
اینکه رشــد تولیدات صنایع پایین دست 
نیــز مرهون توســعه بخش باالدســت 
)تولید نفت و گاز( اســت، ادامه داد: باید 
برای تقویت و توســعه باالدست صنعت 
نفت تالش کرد و با توجه به آینده بازار 
انــرژی نباید فرصت امروز را برای تولید 
نفت از دســت داد.معاون سابق توسعه و 
مهندسی شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
باید بپذیریم شــرکت های خصوصی نیز 
می توانند دلســوز صنعت نفت باشــند؛ 
می تواننــد خوب کار کننــد و می توانند 
مثمر ثمر باشند؛ اما باید با افزایش انگیزه 
و مســاعد کردن فضای سرمایه گذاری 
و کار، راه را بــرای حضــور موثرتر این 

شرکت ها هموار کرد.

مديرعامل شرکت توسعه پترو ايران:

اجرای قراردادهای جديد در راستای اعتماد به پيمانکاران داخلی است
ــرو  ــعه پت ــرکت توس ــل ش مدیرعام
ــای EPD و  ــرای قرارداده ــت: اج ــران گف ای
ــی  ــاور عمل ــاد و ب ــان دهنده اعتق EPC نش
ــی  ــه توانای ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
شــرکت های داخلــی در ســال رونــق تولیــد 

ــت. اس
ــل  ــه نق ــش نفــت ب ــزارش دان ــه گ ب
ــپهر  ــران، س ــرو ای ــعه پت ــرکت توس از ش
  EPD ســپهری دربــاره اجــرای قراردادهای
و EPC اظهــار کــرد: تفکــر اجــرای پــروژه 
 EPD به صــورت یکپارچــه در قراردادهــای
و EPC به خوبــی تبییــن شــده اســت و 
ــرعت و  ــش س ــبب افزای ــوع س ــن موض ای
ــور و  ــر ام ــبت تر ب ــرل مناس ــال کنت اعم
فعالیت هــای اجرایــی می شــود، ایــن در 
ــات  ــن روش عملی ــه در ای ــی اســت ک حال
ــه  ــرا ب ــن و اج ــدارک، تامی ــی، ت مهندس
صــورت مــوازی بــا هــم و در قالــب 
ــد  ــود.وی تاکی ــرارداد انجــام می ش ــک ق ی
کــرد: شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا ارائــه 
 ،EPC و   EPD قــراردادی  بســته های 
اعتقــاد و بــاور عملــی خــود را بــه توانایــی 

فنــی و اجرایــی شــرکت های پیمانــکار 
اســت.مدیرعامل  داده  نشــان  داخلــی 
افــرود:  ایــران  پتــرو  توســعه  شــرکت 
ضمــن  قراردادهــا  این گونــه  اجــرای 
ــوان اجرایــی شــرکت های  ــردن ت ــر ب باالت
داخلــی، ارتقــای اعتبــار بین المللــی آنهــا را 
نیــز بــه دنبــال خواهــد داشت.ســپهری بــا 
ــرو  ــه حضــور شــرکت توســعه پت ــاره ب اش
 )E&P( ایــران در حــوزه اکتشــاف و تولیــد
ــت و گاز  ــزرگ نف ــای ب ــرای پروژه ه و اج
ــتفاده  ــا اس ــرکت ب ــن ش ــرد: ای ــالم ک اع
بــودن  دارا  و  گذشــته  تجربه هــای  از 
ــود  ــت، خ ــات باالدس ــره ارزش خدم زنجی
را بــرای حضــور در پروژه هــای EPD و 
ــه داد:  ــت.وی ادام ــرده اس ــاده ک EPC آم
در ســال های اخیــر اجــرای پروژه هــای 
 EPC ــه روش ــت ب ــت نف ــزرگ در صنع ب
گســترش فراوانــی داشــته اســت، تــا 
جایــی کــه بســیاری از فعالیت هــای در 
ــن روش  ــری از ای ــا بهره گی ــرا، ب ــال اج ح
ــا  ــح داد: ب ــپهری توضی ــام می شود.س انج
توجــه بــه اینکــه یکــی از نیازهــای مهــم 

پروژه هایــی  در  به ویــژه  امــروز  بــازار 
ــه  ــا ب ــی ی ــش خصوص ــیله بخ ــه به وس ک
طریــق فاینانــس انجــام می شــود، داشــتن 
تاریــخ  و  نهایــی  قیمــت  از  اطمینــان 
ــروژه  ــرای پ ــت، اج ــان کار اس ــی پای قطع
از  بیشــتر  اطمینــان   ،EPC به صــورت 
قیمــت تمام شــده و زمــان پایــان کار را 

ــتقبال از  ــن اس ــد.وی ضم ــم می کن فراه
ارائــه طرح هــای  EPD و EPC در کشــور 
تاکیــد کــرد: حضــور در ایــن پروژه هــا 
ــام  ــرکت ها و انج ــوغ ش ــه بل ــد ب می توان
ــی و  ــرات کارفرمای ــاس نظ ــر اس ــا ب کاره
ــش  ــظ، نگهداشــت و افزای در راســتای حف
شــرکت  بینجامد.مدیرعامــل  تولیــد 

توســعه پتروایــران اذعــان کــرد: ایــن 
شــرکت در راســتای انجــام پروژه هــا و 
طرح هــای EPD و  EPC و بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــای تعریف شــده در ایــن 
قراردادهــا توانســته اســت از توانمنــدی 
شــرکت های  و  پیمانــکاران  ســازندگان، 
فعالیت هــای  حــوزه  در  دانش بنیــان 
باالدســتی حــوزه نفــت و گاز در ســال 

ــد. ــت کن ــد حمای ــق تولی رون

مهدی میرمعزی: به 

منظور استفاده بهینه تر از 

توانمندی های مشترک و تقویت 

ظرفیت های موجود شرکت ها 

برای حضور در میادین 

بزرگ تر، چندین کنسرسیوم از 

شرکت های E&P تشکیل شده 

است و البته برخی شرکت ها 

نیز تمایل داشته اند به صورت 

مستقل فعالیت کنند

سپهر سپهری: شرکت 

ملی نفت ایران با ارائه 

بسته های قراردادی 

EPD و EPC، اعتقاد 

و باور عملی خود را به 

توانایی فنی و اجرایی 

شرکت های پیمانکار 

داخلی نشان داده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

دانش نفت از نخستین نشست هم اندیشی روابط عمومی های شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران گزارش می دهد؛ 

ضرورت عبور از قالب های کلیشه ای در بخش های مختلف
 روابط عمومی های صنعت نفت

هم اندیشی  نشســت  نخســتین 
روابط عمومی های شرکت های تابع شرکت 
ملی نفت ایران، با حضور جمعی از مدیران 
ارشد شــرکت ملی نفت ایران و رؤسا و 
فعاالن روابط عمومی هــای وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت ایران، روز سه شنبه، ۱۰ 
دی ماه در سالن شهید بهشتی وزارت نفت 

برگزار شد.
کنشگری، اطالع رسانی شفاف و به موقع 

رسالت اصلی روابط عمومی هاست
نفت  روابط عمومی وزارت  مدیرکل 
در این نشســت بر عبــور از قالب های 
مختلــف  بخش هــای  در  کلیشــه ای 
روابط عمومی هــای صنعــت نفت تاکید 
کرد و کنشــگری، اطالع رسانی شفاف و 
بهنگام را رســالت اصلی روابط عمومی ها 
از  بخشی  گفت:  نوری  دانست.کســری 
مســائل  افکار عمومی در  دغدغه هــای 
مرتبط بــا صنعت نفت، به شــیوه های 
مربوط به اطالع رســانی وابسته است و 
از ایــن منظر نقــش روابط عمومی ها در 
ســازمان اهمیت بیشــتری می یابد.وی 
افزود: الزم اســت برنامه منســجمی در 
روابط عمومی های  در  اطالع رسانی  حوزه 
صنعت نفت تدویــن و در آن به رویکرد 
توجه  و شــفاف  بهنگام  اطالع رســانی 
شــود.مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، 
عبور از رویکردها و قالب های کلیشه ای 
در ارتباطــات را یکــی از الزمه هــای 
اطالع رســانی موثر دانست و تاکید کرد: 
روابط عمومی ها بایــد از عنصر خالقیت 
در ارتباطــات و اطالع رســانی به صورت 
گســترده اســتفاده کنند.وی بــا اعالم 
اینکه بســیاری از مردم از دشواری های 
کار عملیاتــی و دغدغه هــای کارکنان 
صنعت نفــت بی اطالع هســتند، گفت: 
این بی اطالعی، سبب بروز قضاوت های 
نادرست درباره صنعت حیاتی نفت می شود 
که باید به آن توجه ویژه داشت.نوری در 
ادامه از ایجاد انگیزه و تعهد به عنوان دو 
محور اصلی فعالیت  در روابط عمومی های 
صنعت نفت نام بــرد و اظهار کرد: یکی 
شرایط  روابط عمومی در  اصلی  وظایف  از 
فعلی کنشــگری اســت. در این زمینه 
الزم است روابط عمومی ها با شناسایی و 
پیش بینی مسائل پیش رو، مانع گسترش 
جوســازی های مغرضانه در صنعت نفت 

جلوگیری کنند.
ضرورت هم افزایی و بهره مندی 

از رویکردهای جدید رسانه ای در 
روابط عمومی های نفت

ملی  روابط عمومی شــرکت  رئیس 
نفت هم بر ضرورت هم افزایی، همگرایی، 
ایجاد انســجام و تبــادل اطالعات بین 

روابط عمومی شــرکت ملی نفــت ایران 
و شــرکت های تابعه تاکیــد کرد گفت: 
روابط عمومی هــا بایــد تــالش کنند با 
خالقیــت، ســرعت در انتقــال صحیح 
اطالعــات، ایجاد ارتباطات دوســویه و 
چندسویه با بدنه سازمان و ذی نفعان، درک 
صحیح از سیاست ها، اهداف و راهبردهای 
دســتورعمل های  تدویــن  و  شــرکت 
رسانه ای، به سازمان رسانه ای قدرتمندی 
برای جریان سازی خبری در ابعاد داخلی 
و ملی بدل شوند. مجید بوجارزاده هدف 
از برگزاری این نشســت را تبیین اهداف 
روابط عمومی با  کلــی  سیاســت های  و 
حضور مدیــران و معاونــان مدیرعامل 
شرکت ملی  نفت اعالم کرد.وی با اشاره 
به اهمیت دنیای نویــن ارتباطات اظهار 
کرد: وظیفه روابط عمومی هاســت که به 
سیاســت ها، اهداف کالن، ماموریت ها و 
چشم اندازهای شرکت متبوع خود تسلط 
کامل داشــته باشــند تا بتوانند به نقش 
خــود در حوزه ارتباطــات به عنوان یک 
سازمان رسانه ای موفق عمل کنند.رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران تاکید 
کرد: روابط عمومی ها باید خود را به عنوان 
یک سازمان رسانه ای قدرتمند بشناسند؛ 
ســازمانی که نقــش مهمــی در بازتاب 
فعالیت های شــرکت ملی نفت ایران به 
عنــوان اصلی تریــن و بزرگ ترین بنگاه 
اقتصادی کشــور دارد.بوجارزاده با اشاره 
به گســترش فعالیت های رســانه ای در 
جهان امــروز تاکید کرد: روابط عمومی ها 
باید خــود را بــا این مســیر و حرکت 
شــتابان همگام کنند تا بتوانند قدرتشان 
را در بخــش رســانه ای و خبری حفظ و 
تقویت کنند.وی ضمن تاکید بر ضرورت 

و  انســجام  ایجاد  هم افزایی، همگرایی، 
تبادل اطالعات بین روابط عمومی شرکت 
ملی نفت ایــران و شــرکت های تابعه 
گفــت: اگر روابط عمومی ها هم راســتا با 
ســتاد حرکت کنند می تــوان با تجمیع 
توانمندی ها و تمرکز بر هدف مشــترک 
بــه عنوان یــک قدرت واحــد در حوزه 
ارتباطات و رســانه عمل کرد.بوجارزاده 
تصریح کرد: روابط عمومی ها باید تالش 
کنند با کارآمدی، خالقیت، ســرعت در 
انتقال صحیح اطالعات، ایجاد ارتباطات 
دوســویه و چندســویه با بدنه سازمان و 
ذی نفعان، درک صحیح از سیاســت ها و 
اهــداف و راهبردهای شــرکت و تدوین 
دستورعمل های رسانه ای، به یک سازمان 
رســانه ای قدرتمند برای جریان ســازی 
خبــری در ابعــاد داخلی و ملــی تبدیل 
روابط عمومی ها  داد:  توضیح  شــوند.وی 
باید به ســطحی از توانمندی و اشراف بر 
مســائل و موضوع های روز حوزه تحت 
مدیریت خود برســند که بتوانند اتفاقات 
را پیش بینــی کنند و بــرای آن تحلیل 
و راهــکار ارائه دهند کــه این موضوع 
مســتلزم باور قلبی و تمرکز و تسلط بر 
سازمان است.رئیس روابط عمومی شرکت 
ملــی نفــت، شــناخت وضــع موجود 
روابط عمومی، شناسایی کاستی ها و نقاط 
قوت، اســتفاده از تجهیزات و ابزارهای 
رســانه ای جدید، تغییــر از عملکردهای 
ســنتی به قالب هــای نویــن، مدیریت 
بحران و تدوین دستورعمل های برخورد 
با بحــران، برنامه ریزی بــرای مدیریت 
افکار عمومی، تدوین راهبرد، برنامه ریزی 
برای جذب و نگهداشــت ســرمایه های 
اجتماعــی، توجــه ویــژه بــه آموزش، 
توانمندســازی کارکنان، جانشین پروری، 
از  را  استانداردســازی  و  مستندســازی 
اولویت های قابــل توجه روابط عمومی ها 
برشــمرد.وی ضمن تاکیــد بر ضرورت 
شــرکت  شــاخص  فعالیت های  بازتاب 
ملی نفت ایــران به ویژه فعالیت هایی که 
در ارتباط با مردم و جامعه اســت، مانند 
عنوانکرد:  اجتماعــی،  مســئولیت های 
در یک ســازمان  ارکان جریان ســازی 
رســانه ای نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان 
اصلی  شرکت های  کارشناسان،  مدیران، 
و روابط عمومی است که باید به این مهم 
روابط عمومی شرکت  شــود.رئیس  توجه 
ملی نفــت ایــران خطاب به رؤســای 
روابط عمومی شرکت های تابعه اظهار کرد: 
اصلی  بدنه  روابط عمومــی و  به عنوان  ما 
رسانه ای شــرکت ملی نفت ایران باید با 
همگرایــی، همکاری و باور قلبی، خود را 
به عنوان یک  قدرت بــزرگ اقتصادی و 

رسانه ای بشناســیم و با اطالع رسانی 
صحیح، بهنگام و تولید محتوای متناسب 
با شــرایط حاضر خود را با فضای جدید 

ارتباطاتی دنیای نوین همگام کنیم.
نوآوری و خالقیت سرلوحه تولیدات 

رسانه ای روابط عمومی ها باشد
معاون توســعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایــران هم بر اهمیت توجه به 
نوآوری و خالقیت در تولیدات رسانه ای 
کرد. رضا دهقان  تأکید  روابط عمومی ها 
نســبت به اهمیــت ایجاد نــوآوری و 
خالقیــت در بحث تولیدات رســانه ای 
خارج شدن  به جسارت  روابط عمومی ها 
از کلیشــه ها اشــاره و اظهار کرد: شیوه 
تولید و انتشــار اخبار نیــز نیازمند توجه 
بیشــتر اســت؛ به این معنا که خالقیت 
در این عرصه می تواند به جذب و اقناع 
مخاطب کمک کند.وی بــا بیان اینکه 
اطالع رسانی ســریع و به موقع در بحث 
انتشــار اخبار جایگاه ویــژه ای دارد، از 
نسبت  خواست  روابط عمومی ها  رؤسای 
به این مهــم همچون گذشــته، توجه 
داشته باشــند.دهقان، روابط عمومی را به 
پذیرش هرچه بیشــتر دیدگاه ها چه در 
قالب انتقاد و چه به شکل پیشنهاد دعوت 
کرد و افزود: در مواردی که سازمان آماج 
انتقادها قرار می گیرد که بیشــتر ناشــی 
از در اختیار نداشــتن اطالعات صحیح 
است، روابط عمومی باید با کمال صداقت 
و شــفافیت پاســخگو باشــد و در عین 
حال، هــر آنچه در حال اجراســت باید 
درست منتقل و اطالع رسانی شود.وی با 
قدردانی از سرعت عمل روابط عمومی در 
انتشار اخبار و نشر واکنش مناسب گفت: 
در  است  روابط عمومی تاکنون کوشــیده 
این راســتا مدیران را نیــز با خود همراه 
نفت  ملی  مدیرعامل شرکت  کند.معاون 
ایران در امور توسعه و مهندسی تصریح 
کرد: روابط عمومی ها همچنین می توانند 
مدیران ســازمان را در ارائه هر چه بهتر 

گزارش پروژه هــا و طرح ها یاری کنند.
دهقان در این نشســت ضمن تشــریح 
امور توســعه و  دســتاوردهای نفت در 
معاونت  این  مهندســی، شــاخص های 
مانند افزایش ظرفیــت تولید نفت خام، 
 ،EPC و  EPD پروژه های ســاماندهی 
طرح های توسعه ای و قراردادها، استفاده 
حداکثری از توان داخل و لزوم حمایت از 
آن، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، 
به توسعه میدان های مشترک و افزایش 

ضریب بازیافت اشاره کرد.
روابط عمومی باید پل ارتباطی بین 

صنعت نفت و جامعه باشد
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت 
ملی نفت ایران هــم روابط عمومی را پل 
ارتباطی بین صنعت نفت و مردم دانست 
که می توانــد نقش موثــری در بازتاب 
داشــته  مادر  این صنعت  فعالیت هــای 
باشد. کریم زبیدی گفت: روابط عمومی در 
مجموعه شــرکت نفــت و وزارت نفت 
مهم ترین نهادی است که وظیفه بازتاب 
فعالیت هــای صنعت نفت بــه بیرون از 
ســازمان و  انتقال دیدگاه جامعه نسبت 
به صنعت نفت را به عهــده دارد.وی به 
اولویت ها و برنامه های کالن شرکت ملی 
نفت ایران اشاره کرد و گفت: هم اکنون 
اولویت تمرکــز بر توســعه میدان های 
مشــترک غرب کارون و میدان مشترک 
پارس جنوبی اســت که خوشبختانه در 
این مدت در هر دو حوزه دســتاوردهای 
برنامه ریــزی  داشــته ایم.مدیر  خوبــی 
تلفیقی شرکت ملی نفت به توسعه دیگر 
میدان های مشــترک در شــرکت نفت 
فالت قاره و شرکت نفت مرکزی اشاره 
کرد و گفت: روند توسعه ای این میدان ها 
بر اســاس اولویت و برنامه توســعه ای 
خاص خود در حال انجام اســت.زبیدی 
توجه به اصل نگهداشــت تــوان تولید، 
تامین به موقع خوراک پاالیشگاه ها، توجه 
به صادرات، اعمال نظم و انضباط مالی، 
برنامه ریزی دقیق حفاری و تعمیر به موقع 
چاه ها، رسیدگی به مطالبات پیمانکاران، 
هزینه های  در  اصل صرفه جویی  رعایت 
جاری و... را از دیگر اولویت های شرکت 
ملی نفت برشــمرد.به گفته وی، اعمال 
مدیریت صحیــح، آگاهی کامل مدیران 
از روند پیشرفت پروژه ها و همه جزئیات 
به ویــژه جزئیات مالــی، می تواند نقش 
مهمی در بازتاب صحیح فعالیت ها داشته 
روابط عمومی های  کرد:  اظهار  باشد.وی 
شرکت های تابع هم باید ضمن افزایش 
چابکــی، چاالکی و ســرعت در انتقال 
اطالعــات، نقش مهمــی در ارتباط بین 

نفت و جامعه برقرار کنند.
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قطار سال ۲۰۱9 میالدی دو روز دیگر به ایستگاه پایانی می رسد، 
در گزارش پیــش رو نگاهی به روندهای اثرگذار بر بازار پتروشــیمی در 

سراسر دنیا در سال میالدی جاری خواهیم داشت.
پتروشیمی همواره صنعتی چرخه ای بوده است، بازیگران و فعاالن 
این صنعت به خوبی با افت و خیزها و نوسان های این صنعت مانوس 
و سازگار شده اند، گرچه براســاس پیش بینی ها، چشم انداز برای سال 
۲۰۱۹ خوشبینانه ترسیم شده بود، اما بازارهای پتروشیمی چالش هایی 

را پیش روی خود داشت.
از یک ســو، در فرآیند انتقال انرژی، صنعت پتروشیمی همچنان 
به عنوان یکی از عوامل رشــد تقاضای آینده نفت خام باقی  می ماند و 
در این میان سریعترین رشــد را هم خواهد داشت. در نتیجه بسیاری 
از شــرکت ها در بحث زنجیره ارزش انرژی، به دنبال افزایش عرضه 

محصوالت پتروشیمی هستند.
از ســوی دیگر، رقابت شــدید در بازار پالستیک بخش هایی از 
صنعت پتروشیمی را به خاطر دالیل اشتباه در صدر قرار داده است، در 
حالی که جریان های مخالف بیشتری ثبات آن را به خطر انداخته است.
بنابراین، حال باید بررســی کرد که چه مواردی پایه و اســاس 

بازارهای پتروشیمی در سال ۲۰۱۹ را تحت تاثیر قرار داد؟
این پنج مورد بعضی از نکات برجسته این رخدادها در سال ۲۰۱۹ 

به شمار می آید.
1. شــرایط اقتصادی جهان: تولید ناخالص داخلی )GDP( پایین تر سبب  ��

کند شدن روند رشد پتروشیمی ها می شود
بخشی از مواجهه با شرایط تولید ناخالص داخلی پایین، به دلیل 
جنگ تجاری ایاالت متحده آمریکا و چین بوده و این موضوع ســبب 
شده است که این فضا کامال حس شود، به طوری که ما شاهد کاهش 
مصرف مواد شــیمیایی پایه برای تولید بلوک های ساختمانی صنعت 

بودیم.
تاثیــر در زنجیره ارزش متفاوت بــود، با این حال، کندی آهنگ 
رشــد بازارهای پتروشــیمی در ســال ۲۰۱۹ میالدی، در مقایســه با 

سال های اخیر کامال محسوس بود.
2. پویایی نفت و خوارک سبب تشدید رقابت شد ��

قیمت های جهانی نفت خام در ســال ۲۰۱۹ در سطوح پایین ۶۰ 
تا ۷۰ دالر برای هر بشــکه داد و ستد شد. توازن بین عرضه و تقاضا 
جهانی و قیمت های خوراک پتروشــیمی ها به طــور قابل مالحظه ای 
تحــت تاثیر رشــد تولید نفــت در ایاالت متحده آمریــکا بوده و این 
خود نشان دهنده تشــکیل یک زنجیره ارزش جهانی است که به طور 
فزاینده ای بهم پیوسته شده اســت. رقابت میان خوراک ها نیز به طور 

قابل توجهی نیز با افزایش روبه رو شده است.
3. مازاد عرضه جهانی: چالش عرضه محور ��

صنعت جهانی پتروشیمی نسبت به ســطح پایه انتظارهای رشد 
تقاضا، وارد دوره ای از مازاد عرضه می شود. این شرایط عملیات تولید 

در بسیاری از مواد شیمیایی پایه را در شرایط رکود قرار می دهد.
این شــرایط ریشه در چرخه ســرمایه گذاری های پیشین پنج تا 
هفت ســال گذشــته دارد. دوره ای که به طور کلــی افزایش نرخ  های 
عملیات و ســوددهی سبب چرخه باالی شرایط صنعت می شود. امروز 
شــرایط متفاوت به نظر می رســد، برای نمونه اتیلن از اوج بازه زمانی 
۲۰۱۸/۲۰۱۷ خارج می شود و انتظار می رود این روند کاهشی تا اواسط 

دهه آینده تداوم داشته باشد.
4. چرخه صنعت پالستیک ��

فشار جهانی بر استفاده از پالستیک و دفع زباله های پالستیکی، 
تأثیری بی ســابقه بر کل این صنعت داشــته اســت، بخش زیادی از 
واکنش ها روی صنایع بســته بندی متمرکز بوده است، اما اثر بلندمدت 
اقتصاد اســتفاده از زباله های پالســتیکی پیامدهایی واقعی برای بازار 
نفت به دنبال خواهد داشت. رزین های تولیدی مستقیم از نفت و گاز از 
خوارک واحدهای پتروشیمی، یکی از عوامل رشد سریع برای تقاضای 

جهانی نفت خام به شمار می آید.
تعهدهای استفاده از زباله های پالستیکی هنوز تاثیر عمده ای بر 
مصرف مواد پالستیکی به عنوان خوراک نداشته است، اما شرکت های 
شــیمیایی و برندها در این زمینه گام هایی را برداشــته اند، برای نمونه 
شرکت انگلیسی-هلندی شل، به تازگی از برنامه خود برای استفاده از 
میلیون ها تن زباله های پالســتیکی در واحدهای شیمیایی خود تا سال 

۲۰۲۵ میالدی خبر داده است.
این آغاز روندی رو به رشد است، هر چه پالستیک های بیشتری 
به مواد Virgin تبدیل شــوند، این شرایط ســبب کاهش تقاضا برای 

تولید و ظرفیت های جدید می شود.
5. تکامل فناوری: 2 تغییر عمده ��

در ســال ۲۰۱۹ میالدی شاهد دو تغییر عمده در بخش فناوری 
بودیم که در منتها الیه زنجیره ارزش قرار دارد.

نخستین آن، تمرکز بیشتر بر فناوری فرآیند تبدیل مستقیم نفت 
خام به مواد شیمیایی )COTC( بود، نسل  نخست این تاسیسات به طور 
ســنتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نفت خــام دریافتی را به محصوالت 
پتروشــیمی تبدیل می کند. دومین نســل این تاسیسات، که قرار است 
به زودی در چین راه اندازی شــود، این مقــدار را دو برابر خواهد کرد، 
در ســال ۲۰۱۹ میالدی شــرکت ریالنیس اینداستریز هند و سعودی 
آرامکو عربســتان تمایل شدیدی به نسل ســوم این تحوالت نشان 
دادند به گونه ای که مقدار محصوالت پتروشــیمی تولیدی از نفت خام 
به ۷۰ درصد می رســد.چرخش دوم بر فناوری های مقابله با زباله های 
پالستیکی متمرکز بوده است، این تمرکز بر حرکت از بازیافت مکانیکی 
به سمت بازیافت شیمیایی کارآمدتر بوده است. چند کارخانه آزمایشی 

در اروپا توسعه یافته است، گرچه حجم تغییرآنها اندک خواهد بود.
پاتریک کربای
تحلیلگر بازار الفین ها
منبع: وودمکنزی

کسری نوری، مدیرکل 
روابط عمومی وزارت نفت: 
عبور از قالب های کلیشه ای 

در بخش های مختلف
 روابط عمومی های صنعت 

نفت ضروری است و 
کنشگری، اطالع رسانی 
شفاف و بهنگام رسالت 

اصلی روابط عمومی ها است

مجید بوجارزاده، رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی 

نفت ایران خطاب به رؤسای 
روابط عمومی شرکت های تابعه: 
ما به عنوان روابط عمومی و بدنه 

اصلی رسانه ای شرکت ملی 
نفت ایران باید با همگرایی، 
همکاری و باور قلبی، خود 

را به عنوان یک  قدرت بزرگ 
اقتصادی و رسانه ای بشناسیم و 
با اطالع رسانی صحیح، بهنگام 

و تولید محتوای متناسب با 
شرایط حاضر خود را با فضای 
جدید ارتباطاتی دنیای نوین 

همگام کنیم
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تحلیل
گفتمان

یادداشت

پتروشیمی عامل تحرک بخش در اقتصاد ایران
جواد قیصریان فرد
کارشناس مسائل پتروشیمی

نام گــذاری روز پتروشــیمی بهانه ای برای 
یادآوری ویژگی ها، مزایا و محصوالت این صنعت 
اســت تا از یک سو عموم مردم بدون کم و کاست 
با یکی از معدود صنایعی آشــنا شــوند که در ابعاد 
مختلف زندگی روزمره خود نقش افرین اســت از 
صنایع خودروسازی و بسته بندی گرفته تا پوشاک، 
لوازم بهداشــتی و درمانی، کیسه های حامل، دارو، 
رنگ، بســته بندی مواد غذایی، تلفن های همراه، 

رایانــه، فرش، لباس،  مبلمان و...؛   محصولــی را نمی توان یافت که مواد 
پتروشــیمی در آن نقش افرین نباشد که چنین عجین شدن با زندگی مردم 
عالوه بر آنکه اهمیت پتروشــیمی را نشان می دهد، ضرورت معرفی هر چه 
بیشتر آن به عموم مردم را بیش از پیش نمایان می کند. در حوزه تخصصی 
هم، روز صنعت پتروشــیمی می تواند بهانه ای برای یــادآوری مزیت های 
صنعت پتروشیمی برای تصمیم گیران و تصمیم سازان در عرصه های کالن 
از جمله دولت و مجلس می باشد تا آنگونه که سزاوار است، به این صنعت پر 
ســود و ارزش آفرین توجه کنند. چراکه صنعت پتروشیمی با توجه به ارتباط 
قوی پســین و پیشین که با سایر صنایع همانند صنعت برق، گاز  و...  دارد 
یکی از راهبردی ترین صنایع کشــور به شمار می رود. این صنعت با ایجاد 
پیوندهــای بین اقتصاد داخلی و بخش نفت و گاز کشــور و تبدیل اقتصاد 
ایران از خام فروشــی انرژی به صادرکننده محصــوالت نهایی با ارزش از 
ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی کشور می باشد و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد. 
این صنعت و شــرکت های زیرمجموعه آن با انتخاب مشتریان راهبردی و 
استراتژیک، تالش در جهت کسب سهم بیشتر بازارهای بین المللی، ایجاد 
تنوع در فروش محصوالت تولیدی، مشــارکت بیشتر بخش خصوصی در 
فروش محصوالت خود و تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال از طریق 
تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی باعث کاهش خام فروشی و ایجاد 
ارزش افزوده مضاعف اقتصادی، ثروت آفرینی و اشــتغال زایی منجر شده و 
مصداق علمی و عملی تبلور توسعه پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.
صنعت پتروشیمی کشــور با تولید بیــش از ۵۳ میلیون تن محصول 
متنوع در ســال ۹۷ و فــروش ۳۳ درصد از این محصول در داخل کشــور 
موجب تحرک آفرینی ســایر بخش های صنعت کشــور از جمله الستیک 
و پالستیک، ســاختمان، پاک کننده ها، دارو، رنگ، صنایع شیمیایی، برق و 
الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره شده 
است همچنین تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی موجب ارتقای عملکرد 
کیفی و کمی محصوالت کشــاورزی کشور شده اســت. تنوع محصوالت 
پتروشیمی تولیدی، یکی دیگر از ویژگی های صنعت پتروشیمی کشور است 
به طــوری که درحال حاضــر نزدیک به ۱۰۰ نوع محصول پتروشــیمی در 
بخش های مختلف این صنعت در حال تولید است که این تنوع محصوالت 
می تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشــماری را تکمیل نماید و بدون شک 
توســعه صنایع وابســته این صنعت نیز در تامین کاالهای مصرفی و رفع 
نیازهای صنایع داخلی، اشتغالزایی، کسب درآمد های ارزی و قطع وابستگی 
نقش بســیار مؤثری در اقتصاد کشــورمان دارد.  البتــه پیچیدگی فرآیند 
تولید محصوالت و به تبع آن ارزش آفرینی بیشــتر در ترکیب محصوالت 
پتروشیمی کشور متفاوت است که باید تالش شود تا با حرکت به حلقه های 
انتهایی زنجیره ارزش و نوآوری بــه منظور تولید محصوالت جدید، زمینه 
تحرک بخشــی و تولید محصوالت رقابتی در ســایر صنایع وابسته به این 

صنعت فراهم آید.
همانند بخش های باالدســتی نفت و گاز، صنعت پتروشــیمی نیز  به 
بخش صنعت به عنوان تامین کننده مواد و قطعات، خدمات فنی و مهندسی، 
ماشین آالت و سایر موارد مورد نیاز خود توجه می کند و از این طریق ارتباط 

تنگاتنگی بین صنعت پتروشیمی و این صنایع برقرار شود.
داده های گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشــان از پیوند پســین 
قوی بخش برق با بخش صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی می دهد 
بطوریکه پس از بخش تولید فلزات اساســی بیشترین ارزش برق خریداری 
شده به بخش صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی تعلق دارد. به عالوه 
بر اساس آمار موجود به طور متوسط طی سال های ۹۱ تا ۹۵ حدود ۱۵ درصد 
از کل کاالهای حمل شده طی این سال ها را محصوالت شیمیایی تشکیل 
می دهند. ضمن اینکه صنعت پتروشیمی در دریافت خدمات از بخش حمل 
ونقل جاده ای پس از بخش کشــاورزی، دامی و غذایی و بخش ساختمانی 
و معدنی در رتبه ســوم قرار دارد. همچنین با توجه به حجم باالی سرمایه 
گذاری و نیز ریســک باالی مالی وخطرات احتمالی در صنعت پتروشیمی، 
این صنعت با بخش بیمه و نهادهای مالی واسطه ای تعامل قوی تری دارد.

اگرچه به دلیل مشکالتی از قبیل جنگ و تحریم در سالهای اخیر با 
اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ فاصله دارد ولی کسب کسب 
جایگاه ششــم در میان ۷۱ بخش اقتصادی کشور و ارزآوری معادل %۲۶ 
صادرات غیر نفتی در ســال ۹۷، نشان از ایفای نقش مهم این صنعت در 
تحرک بخشی سایر بخش های اقتصادی و رشد اقتصاد ایران بخصوص 
در زمان تحریم می دهد و انتظار می رود با توجه به مزایای کشور عزیزمان 
از قبیل دسترسی به خوراک پایدار و ارزان به دلیل برخورداری از موهبت 
دخائر هیدروکربوری )رتبه یک ذخایر گازی جهان و چهارمین کشور دارنده 
ذخایر نفت جهان( در کنار امنیت بازار بزرگ رو به رشــد مصرف داخلی، 
دسترسی آســان به آبهای آزاد و بین المللی، جمعیت جوان تحصیلکرده 
و وجود شرکت های مهندســی، پیمانکاری و سازندگان با کیفیت ایران، 
نقش پررنگتر و گســترده تری داشــته باشــد که این امر به مدد نگرش 
مثبت مسووالن و تصمیم سازان به توسعه صنعت پتروشیمی در دو حوزه 
حاکمیتی و رگوالتوری در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه ای 
و عملیاتی در قالب بخش خصوصی و هلدینگ های فعال در این حوزه و 
همچنین تمرکزگرایی در حوزه بازرگانی و صادرات محصوالت پتروشیمی و 
با رعایت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متناسب و تولید محصوالت مورد 

نیاز نهایی تحقق خواهد یافت. 

نشست هم اندیشی مدیران پژوهشگاه صنعت نفت
 با مدیران شرکت پتروشیمی نوری

اندیشی  هم  ۱۱ دی ۱۳9۸نشست 
مدیران پژوهشگاه صنعت نفت با مدیران 
سه  روز  پتروشــیمی نوری  شرکت  ارشد 
شــنبه دهم دیماه 9۸ در سالن کنفرانس 

این مجتمع برگزار شد.
روابط عمومی شــرکت  گزارش  به 
پتروشــیمی نوری،  دکتــر جعفر توفیقی 
به  نفت  صنعــت  پژوهشــگاه  رئیــس 
همراه مدیــران بخش های مختلف این 
پژوهشــگاه، ضمن حضــور در مجتمع 
نوری و بازدید از ســایت فرایندی،  طی 
جلســه ای با حضور مهنــدس صانعی 
مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد شرکت، 
به تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای 
هم افزایــی در حوزه مطالعات و فناوری 
با  ابتدا مهنــدس صانعی  پرداختنــد.در 
ابراز خرســندی از برگزاری این نشست 
عنوان داشت: شــرکت پتروشیمی نوری 
همــواره بــا تقویت و پویا نگه داشــتن 
بخش پژوهش و فناوری خود توانســته 
است بسیاری از موانع ناشی از تحریم را 
از ســر راه خود بردارد.ایشان با اشاره به 
همکاری مستمر شرکت با مجموعه های 
 R&D دانش بنیان افزود: مــا در واحد
از کاتالیست های  توانسته ایم بســیاری 

مورد نیاز خود را بومی ســازی نماییم که 
برخی از آنها امروز قابل رقابت با بهترین 
کاتالیســت های دنیا هســتند. همچنین 
تولید چندین هزار قطعه از قطعات اصلی 
مورد نیاز واحدهای شــرکت با همکاری 
شــرکت های داخلی کشور را می توان از 

دیگر دســتاوردهای بزرگ این همکاری 
دانســت.مدیرعامل پتروشــیمی نوری با 
اعالم آمادگی کامل این شــرکت برای 
همکاری بــا پژوهشــگاه معتبر صنعت 
نفــت اذعان نمــود:  ما با آغــوش باز 
پذیرای کارشناسان شــما در زمینه های 

مختلــف برای بررســی طرح ها و تبادل 
تجارب هســتیم و امیدواریم از این پس 
نیز شــاهد همکاری هایی مثبت، موثر و 
هدفمنــد در ارائــه ی طرح هایی کارا و 
قابل اجرا باشــیم. در ادامه دکتر توفیقی 
ریاســت محترم پژوهشگاه صنعت نفت 

نیــز،  ضمن تحســین تفکر پژوهش 
گرایانه موجود در اندیشــه مدیران ارشد 
شرکت پتروشــیمی نوری، این شرکت را 
از کارخانــه جات صرفــًا تولیدی متمایز 
دانســت و خاطر نشــان کرد:  شرکت 
پتروشــیمی نوری با فعالیت های گسترده 
خود در حوزه ی پژوهش و فناوری ثابت 
کرده اســت که به معنــای واقعی یک 
شرکت صنعتی پویاست و ان شاء اهلل ما 
از این پتانسیل موجود،  تجارب و دانش 
همکارانتــان در ارائه طرح های حوزه ی 

پتروشیمی بهره خواهیم برد.

NPC  واکنش ربيعی به بدهی هلدينگ خليج فارس به

برگزاری يازدهمين اجالس کنترل توليد صنعت پتروشيمی به ميزبانی شرکت پتروشيمی مرجان

بدهی هلدینگ خلیج فارس به زمان خصوصی ســازی پتروشــیمی ها بر 
می گردد. 

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس گفــت: بدهی این 
هلدینگ به شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی مربوط به این دولت  نیست و به 
زمان خصوصی سازی پتروشــیمی ها بازمی گردد. مهندس جعفر ربیعی درباره 
خبرهای منتشر شده مبنی بر بدهکاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
به شــرکت ملی صنایع پتروشیمی  به خبرنگار شانا گفت: شرکت بزرگی مانند 
هلدینگ خلیج فارس با درآمد ســاالنه حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به طور 
حتم با  شــرکت های مختلف معامالتی انجام می دهد و هم بدهی و هم طلب 
دارد؛ همانند هر فعال و مجموعه اقتصادی دیگر که به همین  شکل است.  وی 
با اشاره به اینکه بدهی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به سال های ۹۰ 
و ۹۱ پس از خصوصی ســازی پتروشیمی ها باز  می گردد، افزود: شرکت های 
پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سری حساب داشتند که پس 
از خصوصی ســازی و  تشــکیل هلدینگ خلیج فارس، همه این حساب ها به 

این هلدینگ منتقل شــد و از آن به بعد ما طرف حساب شرکت ملی صنایع 
 پتروشیمی محسوب می شویم. مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با تأکید بر اینکه رقم بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در 
 خبرها ۷ هزار میلیارد تومان عنوان شده، صحیح نیست، گفت: رقم دقیق بعد از 

رفع مغایرت اعالم خواهد شد و خوب است بدانید  بخشی از این بدهی مربوط 
به اختالف حساب هایی است که تیم مدیریتی هلدینگ در حال پایش و رفع 
مغایرت با شرکت ملی صنایع  پتروشیمی است. ربیعی با بیان اینکه بخشی از این 
بدهی در طول سال های اخیر پرداخت شده است، تصریح کرد: مابقی آن نیز در 
دست بررسی و  تعیین تکلیف است که به صورت سنواتی پرداخت می شود. به 
گفته وی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم طلب هایی از شرکت های 
مختلف از جمله شــرکت ملی پاالیش و پخش  فرآورده های نفتی ایران و یا 
شرکت ملی نفت ایران دارد که خیلی معمول است. مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس تأکید کرد: بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی به هیچ وجه فراموش  نشده است، ضمن اینکه در یک سال گذشته 
مذاکرات فشرده ای با شــرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته ایم و توافق اولیه 
نیز انجام شده  است. این توافق در هیات مدیره هلدینگ تصویب شده و پس 

از تصویب در هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرایی  خواهد شد. 

تولید  کنتــرل  کارشناســان  اجالس  یازدهمیــن 
مجتمع های صنعت پتروشــیمی روز شنبه هفتم دی ماه با 
هدف بهبود و پیشرفت و استاندارد سازی فرآیند تولید و 
نیز افزایش تعامالت بین واحدهای پتروشیمی  به میزبانی 

شرکت پتروشیمی مرجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مرجان،  
در این اجالس سید جالل میر هاشمی مدیر کنترل تولید 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنانی بر نقش مهم 
کارشناســان کنترل تولید و تاثیر گذاری آنان در جهت 
دهــی به فرآینــد تولید تاکید کرد و گفــت:  واحدهای 
کنترل تولید بواسطه اهمیت وظایف و عملکرد مطلوب،  
و نیز تامین اطالعات مورد نیاز سیســتم های باالدستی 
می توانند در خط اول تصمیم سازی قرار گیرند.وی با بیان 
این مطلب که صنعت پتروشیمی گل سرسبد صنایع کشور 
اســت تصریح کرد:  صنعت پتروشیمی بواسطه متوسط 
ظرفیت ۸۲ درصدی تولید خــود در زمینه های مختلف 
از لحاظ میزان و عملکــرد تولید جایگاه ویژه ای دارد و 
بــا قاطعیت می گویم که هیچ صنعتی در کشــور با این 
ظرفیت وجود ندارد. مهندس میر هاشمی بیان کرد: بخش 
قابل توجهی از این کاهش تولید عوامل بیرونی است و 
این عملکرد از لحاظ تولید و تامین نیازهای داخلی کشور 
و نیز حرکت در راستای خودکفایی باعث شده است که 
جایگاه این صنعت روز بــه روز باالتر و موقعیت واقعی 
خود را پیدا کند.وی ادامــه داد:  برای اینکه این جایگاه 
واقعی را تثبیت کنیم و زمینه سازی خوبی برای مسئولین 
و تصمیم گیر ها انجام دهیم می بایســت اطالعات مورد 
نیاز را در اختیار همه قــرار دهیم یکی از پایه های ارائه 
اطالعات واحدهای کنترل تولید است.مدیر کنترل تولید 
صنعت پتروشیمی کشور به اهمیت نقش آمار و اطالعات 
در واحدهای کنترل تولید اشــاره و در این ارتباط اظهار 

کرد: دنیای امروز دنیای تکنولوژی و ســرعت اطالعات 
است باید داده ها به اطالعات تبدیل  وبا حرکت به سمت 
عقالنیت در تحقق اهداف ترسیم شده اهتمام نمائیم. وی 
به وجود سامانه موجود در مجتمع های پتروشیمی اشاره 
و در ارتباط با عملکرد آن بیان کرد: این ســامانه در کل 
کشــور و حتی در وزارت نفــت نمونه ندارد و با توجه به 
وضعیتــی که وجود دارد بعنوان یک مبنا،  مرجع و معیار 
برای سازمان های باالدستی قرار گرفته است و خروجی 
آن مورد اعتماد،  تائید و استناد تمام افراد و سیستم های 
باالدستی است و باید ســطح کارآیی آن را حفظ کنیم. 
مهندس میر هاشــمی در ادامه استفاده از نظرات ذینفعان 
را یک ضــرورت دانســت ودر این ارتبــاط خطاب به 
کارشناسان کنترل تولید گفت:  ما نقطه نظرات ذینفعان 
را میگیریم و یک بخشی از ذینفعان مجتمع های تولیدی 
هستند هر نظری که شما دارید آماده شنیدن بازخورد آن 
برای بهبود ارتقای تولید هستیم ضمن اینکه یک سری 
ذینفع دیگر باالدســتی ما هستند و وظیفه داریم تلفیقی 
از این دو ســطح کالن داشته باشــیم.  وی در خاتمه از 

مهندس مسعودی مدیر عامل پتروشیمی مرجان به لحاظ 
میزبانی این اجالس قدردانی کرد. گفتنی است؛ دومین 
ســخنران این اجالس، مهندس قاسم مسعودی، مدیر 
عامل پتروشیمی مرجان بود که پیرامون دستور کار جلسه 
به ایراد ســخن پرداخت و گفت: برگزاری این اجالس 
فرصت مطلوبی در راستای به اشتراک گذاری تجربیات 
کارشناســان کنترل تولید مجتمع های پتروشیمی کشور 
اســت وامیدوارم  که خروجی این اجالس،  راهگشــا و 
منجر به تحول در انجام وظایــف این حوزه گردد. وی 
با قدر دانی از تالش موثر و هدفمند کارشناسان کنترل 
تولید  در تثبیت پایداری تولید صنایع پتروشــیمی عنوان 
کرد.دقت و ســرعت عمــل در گزارش ها و  نیز اهمیت 
اطالعــات و آمار در روند اجــرای وظایف کنترل تولید 
واحد های پتروشــیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار و باید 
مورد مداقه قرار گیرد. مدیر عامل پتروشــیمی مرجان با 
تاکید بر این مطلب که گزارشات مفید و کاربردی مدیران 
کنترل تولیــد مبنای فعالیت تصمیــم گیرندگان برای 
تصمیم سازی اســت وتاکنون دستاورد خوبی  به همراه 

داشته است  اظهار کرد: خروجی گزارشات مدیران کنترل 
تولید از ضریب دقت باالیی برخوردار  و در هیچ کجای 
صنعت تمرکز اطالعات به این دقت عمل نداریم. گفتنی 
اســت در ادامه برنامه های اجــالس مهندس اعتمادی 
نماینده کنترل تولید پتروشیمی مرجان در قالب گزارشی 
جامــع و مدون به طرح موفقیت ها و اقدامات عملکردی 
این شرکت  پرداخت و گفت: شرکت پتروشیمی مرجان 
در فاز دوم عســلویه با ظرفیــت تولید یک ۱.۶۵۰.۰۰۰ 
تن متانول درســال ودر زمینی بالغ بر ۷هکتار قرار دارد.

وی افزود:  خوراک اصلی پتروشیمی مرجان گاز طبیعی 
است واز طریق شرکت ملی گاز توسط پتروشیمی دماوند 
تامین و عالوه برآن سرویسهای جانبی که جهت تولید 
متانول در این شرکت وجود دارد توسط پتروشیمی های 
دماونــد و مبین و واحد جداســازی هــوا ASU انجام 
در  پتروشیمی مرجان  تولید  می گیرد.کارشــناس کنترل 
ادامــه گزارش خود به تحلیل شــاخص های عملکردی 
در محورهای، وضعیت نیروی انســانی، اقدامات رفاهی 
معیشتی، افتخارات ورزشی و اقدامات فرهنگی اجتماعی، 
برگزاری دوره های آموزشی،  برگزاری جلسات تخصصی 
و ارتباط و تعامل مســتمر با ســهامداران، کسب عنوان 
شــرکت پیشرو،  برگزاری جلسات کمیته رفع تنگناهای 
تولید و چالشــهای پیش روی این شــرکت  پرداخت و 
ایشان همچنین با بهره گیری از کاربست مقاله تحقیقی 
خود اهمیــت کنترل تولیــد در مدیریت مــدرن  ونیز 
چگونگی جایگاه بازار هــای منطقه ای و جهانی فروش 
و تولید متانول را برای شــارکین در اجالس به تفصیل 
تشریح  کرد. گفتنی است این اجالس یک روزه  در سالن 
اجتماعات ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به 
میزبانی پتروشیمی مرجان در تهران برگزار  ودر اختتامیه 

آن از ۱۰ کارشناس برتر کنترل تولید تجلیل شد.

مهندس صانعی:  

شرکت پتروشیمی نوری 

همواره با تقویت و پویا 

نگه داشتن بخش پژوهش 

و فناوری خود توانسته 

است بسیاری از موانع 

ناشی از تحریم را از سر 

راه خود بردارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

رونمایی از برگ برنده جدید گازی در شرایط تحریم
ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شــرکت 
اعــالم کرد: مشــارکت بخش خصوصی 
از  در طرح های گازرســانی و بهره گیری 
نفتی  انــواع فرآورده   به جای  گاز طبیعی 
و بهینه سازی مصرف ســوخت، جذاب و 

سودآور است.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی 
با اشــاره به ضرورت تعریــف الگوهای 
مختلــف و متنوع جذب منابــع مالی و 
ســرمایه ای در صنایع نفت و گاز ایران 
به ویژه در شرایط خاص بین المللی کشور، 
گفت: در صنعت گاز به استناد بند »ق« 
تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده 
»۱۲« قانون رفــع موانع تولید و ارتقای 
نظام مالی کشــور، فرصت های متعددی 
بــرای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
تعریف شــده اســت. وی با بیان اینکه 
تعریف و ابالغ زیرســاخت های قانونی، 
امکان ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در توســعه شبکه گازرســانی به صنایع، 
شهرها و روستاها را در کشور ایجاد کرده 
است، تصریح کرد: به پشــتوانه قوانین 
مصوب و ابالغی دولت و مجلس شورای 
اسالمی، شرکت ملی گاز ایران توانسته 
اســت با مشــارکت بخش خصوصی در 
طرح های خطوط، تاسیســات انتقال گاز 
و توسعه شــبکه گازرسانی و بهره گیری 
از گاز طبیعی به جای انواع فرآورده های 
نفتی، در آزادسازی مصرف سوخت مایع 
و افزایش صادرات گاز موفق عمل کند. 
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشــاره به 
بهره گیری از مدل جدید ســرمایه گذاری 
در صنعــت گاز با هدف اســتفاده از گاز 

طبیعی به جــای فرآورده های نفتی از 
چند ســال گذشته تاکنون، اظهار کرد: با 
سرمایه گذاری حدود ۴ میلیارد دالری در 
پروژه های گازرسانی شهری و روستایی 
و در ازای آن صــادرات ســوخت مایع، 
حدود ۹ میلیــارد دالر صرفه جویی ارزی 
در بخش گاز محقق شــده است، ضمن 
آنکه با مشــارکت بخــش خصوصی در 
احداث خطوط لوله و تاسیســات انتقال 
گاز، صــادرات گاز به عــراق از دو نقطه 
نفت شهر و شــلمچه، درآمد ارزی قابل 
توجهی به همراه داشته است. مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران با بیــان اینکه 
ایــن موضوع بــا اســتفاده از بند »ق« 
تبصــره دو قانون بودجه ســال ۱۳۹۳ و 
در طول ســال های گذشته محقق شده 
اســت، تاکید کرد: با اتصال مشــترکان 
خانگی، تجــاری، صنایع و نیروگاه ها به 
شبکه گاز و توقف مصرف انواع سوخت 
مایع، بــه ازای مصرف هــر مترمکعب 
گاز طبیعــی و صرفه جویــی یــک لیتر 

ســوخت مایع حدود ۵۰ ســنت ظرفیت 
برای صــادرات فرآورده های نفتی ایجاد 
می شــود که با احتساب ارزش ۲۰ سنتی 
هر مترمکعب گاز طبیعــی، این فرآیند، 
ســودآوری ۳۰ ســنتی به ازای هر لیتر 
صــادرات ســوخت مایع بــرای اقتصاد 
کشــور به ارمغان می آورد. وی با اشاره 
به ضــرورت بهره گیــری از فرصت ها، 
مدل ها و الگوهــای جدید و مدرن برای 
ســرمایه گذاری در صنعــت گاز با هدف 
افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت 
کشور و افزایش صادرات گاز، یادآور شد: 
افزون بــر درآمدهای ارزی و ریالی، این 
زیست  متعدد  دســتاوردهای  جایگزینی 
محیطی نیــز به همراه خواهد داشــت. 
معاون وزیــر نفت در امــور گاز با بیان 
اینکه تاکنون مدل هــای مختلفی برای 
گازرسانی  ســرمایه گذاری در طرح های 
به شــهرها، روســتاها، صنایع و احداث 
خطوط لوله اصلی انتقال گاز تعریف شده 
اســت، اظهار کرد: با اعمال تحریم های 
تعریــف و تدوین مدل های  غیرقانونی، 
جدید سرمایه گذاری در این حوزه الزم و 

ضروری به نظر می رسد. به گفته تربتی، 
آنچه در ســال های گذشــته در بخش 
ســرمایه گذاری صنعت نفت و گاز اتفاق 
افتــاده، ناظر به اســتفاده از گاز طبیعی 
به جای فرآورده های نفتی بوده اســت، 
اما برای ســال های آینده، موضوعی که 
می توانــد انگیزه هــای کافــی و جذاب 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
چارچوب بند »ق« و مــاده »۱۲« و....  
ایجاد کند، بهینه ســازی مصرف سوخت 
به ویژه در نیروگاه ها و صنایع انرژی بر از 
قبیل فوالد و ســیمان است. مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: استفاده 
از توانمندی هــای تکنولوژی روز دنیا در 
صرفه جویی  قابلیــت  نیروگاهی،  بخش 
حداقل ۱۵ تــا ۲۰ درصدی مصارف گاز 
در این بخش را به همراه خواهد داشــت 
که معــادل ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز به 
ارزش صادراتی ساالنه ۳ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر اســت، به ایــن ترتیب این 
مدل، راه مناســبی برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی خواهد بــود. تربتی به 
سیاســت گذاری  شــورای  عضو  عنوان 

کنفرانس توســعه نظام مالی در صنعت 
نفت با اشــاره به اســتقبال صنایع نفت 
و گاز کشــور از تدویــن و مدل نوآورانه 
برای ســرمایه گذاری بخش  ابتکاری  و 
غیردولتی، گفت: این سرمایه گذاری برای 
دولت و بخش خصوصی یک مشــارکت 
»بــرد - برد« اســت کــه می تواند در 
فضای فعلی کشــور، گره گشای بسیاری 
از مشکالت سرمایه گذاری و جذب منابع 
برای طرح های در دســت اجرای صنعت 
نفت و گاز کشور باشد. شایان ذکر است، 
کنفرانس توســعه نظام مالی در صنعت 
نفت با رویکــرد کاربــردی و به منظور 
معرفی ابزارهای نوین تامین منابع مالی 
داخلی برای پروژه ها، تســهیل مبادالت 
مالی مبتنی بر پلتفرم های نوظهور مالی 
برای شــرکت های  مدیریــت هزینه  و 
اصلــی تابــع وزارت نفت مشــتمل بر 
شــرکت ملی نفت ایران، شــرکت ملی 
گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش 
ملی  ایران، شــرکت  نفتی  فرآورده های 
صنایــع پتروشــیمی ایران و بــا اتکا به 
پژوهــش و فناوری های انجــام گرفته، 
بهمن ماه امســال در محل پژوهشــگاه 
کنار  برگزار می شــود.در  نفــت  صنعت 
نمایشــگاهی  گردهمایی،  این  برگزاری 
با مشــارکت فعاالن بازار سرمایه، پول، 
بیمه و انرژی کشــور و نیز مشــارکت 
اســتارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
برای عرضه خدمــات و محصوالت در 
موضــوع کنفرانس پیش بینی شــده که 
عالقه منــدان بــرای کســب اطالعات 
www. وبــگاه به  بیشــتر می تواننــد 

petrofinasys.com مراجعه کنند.

اخبار

به میزبانی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد؛

برگزاری نشست تخصصی آموزشی روئسای 
روابط عمومی شرکت ملی گاز در مشهد

روابط عمومی شـرکت  روئسـای  آموزشـی  تخصصـی  نشسـت 
گاز  پاالیـش  روابط عمومی شـرکت  میزبانـی  بـه  ایـران  گاز  ملـی 

کـرد. بـکار  آغـاز  مقـدس  در مشـهد  شهید هاشـمی نژاد 
گاز شعید هاشـمی نژاد  پاالیـش  روابط عمومی شـرکت  رئیـس 
در ایـن خصـوص گفت: در این همایـش دو روزه ۶۰ نفر از مدیران 
انتقـال  عملیـات  مناطـق  پاالیشـی،  روابط عمومی شـرکت های 
گاز و شـرکت های گاز اسـتانی دوره آموزشـی بـا عنـوان ) اصـول 
شـبکه های  و  روابط عمومی الکترونیـک  در  نویـن  تکنولوژی هـای 
از  افـزود: اسـتفاده  ( را فـرا می گیرند.ابوالفضـل نعمتـی  مجـازی 
فناوری هـای نوین در بسـتر اینترنـت، موبایل، رسـانه های مجازی، 
جهانـی،  مطـرح  سـایت های  خدماتـی  سـامانه های  از  اسـتفاده 
ارتبـاط  و  خبـری  شـبکه های  دهنده هـا،  شـتاب  و  اسـتارتاپ ها 
و  اینترنتـی  نظرسـنجی  رسـانه ها،  بـا  روابط عمومی هـا  دو سـویه 

تبلیغـات اینترنتـی از عناویـن مهـم ایـن دوره آموزشـی اسـت.
برگزاری یادواره شهیدان محبوب و مهاجر

 در سرخس
طـی مراسـمی با حضور مدیـران و کارکنان شـرکت پاالیش گاز 
شهید هاشـمی نژاد، یـادواره شـهیدان ابراهیـم محبـوب و علـی اکبر 

مهاجر در شهرسـتان سـرخس برگزار شـد.
گاز  پاالیـش  روابط عمومی شـرکت  گـزارش  بـه 
شهید هاشـمی نژاد، در ایـن مراسـم کـه بـا همـکاری واحـد امـور 
ایثارگـران در مدرسـه ابتدایـی دخترانـه غیردولتـی شـهید محبوب 
صفـات  تجلـی  شـهدا  اینکـه  بیـان  بـا  مدیرعامـل  شـد  برگـزار 
عالیـه بودنـد و ایـن صفـات را در جبهه هـای حـق علیـه باطـل به 
نمایـش گذاشـتند گفت: هشـت  سـال جنـگ تحمیلی جزو سـوابق 
درخشـان و عظیـم ملـت ایران اسالمی اسـت و شـهدا با ایثـار و از 
خودگذشـتگی، امنیـت و ثبـات را بـرای کشـور بـه ارمغـان آوردند.
سـید مجیـد منبتـی تصریح کـرد: دفاع مقـدس یکـی از مهم ترین 
وقایـع تاریخـی کشـور مـا اسـت و بـرای درک اهمیت ایـن واقعه 
بایسـتی به تاریخ سـال ها قبل مراجعه کرده و آن را گرامی داشـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه کمـاکان راه شـهدا ادامـه دارد بیـان کرد: 
تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری در جنگ تمـام عیار امـروز حرکت 
در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی، رونـق تولیـد و اشـتغال اسـت و امروز 
سـنگر دفـاع از اسـتقالل و آزادی ملـت بـه جـای جبهـه در محل 
کار مـا اسـت و ما باید در راسـتای تاکیدات رهبـری در حوزه رونق 
تولیـد گام برداریم.مهنـدس منبتـی خاطـر نشـان کـرد: جمهـوری 
اسـالمی ایران بـه برکـت خون شـهدا و از خودگذشـتگی رزمندگان 
اسـالم در اوج عزت و اقتدار اسـت.گفتنی اسـت: شـهیدان ابراهیم 
محبـوب و علـی اکبر مهاجـر در چهارم دی مـاه ۱۳۶۵ در عملیات 

کربـالی چهـار به شـهادت رسـیدند. 
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:

مصرف روزانه گاز بخش خانگی کشور به 
5۳0 میلیون مترمکعب رسید

مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملی گاز ایـران اعالم کـرد: مصرف 
روزانـه گاز بخـش خانگـی کشـور، اوایـل دی ماه امسـال نسـبت به 
مدت مشـابه پارسـال، شـاهد افزایش ۱۶۰ میلیـون مترمکعبی بوده 

. ست ا
بـه گـزارش دانـش نفت بـه نقـل از شـرکت ملـی گاز ایران، 
مهـدی جمشـیدی دانا گفـت: مصـرف گاز بخش خانگی کشـور در 
ابتـدای دی ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه پارسـال بـا افزایش 
۱۶۰ میلیـون مترمکعبـی، از روزانه ۳۷۰ میلیـون مترمکعب به ۵۳۰ 
میلیـون مترمکعـب در روز رسـیده اسـت.وی  بـا بیـان اینکـه بـا 
احتسـاب افزایـش تعداد مشـترکان جدید، سـاالنه ۳ تـا ۴ درصد به 
حجـم مصـرف گاز کشـور افـزوده می شـود، تصریـح کـرد: کاهش 
دمـا و مانـدگاری سـامانه سـرد در تعـدادی از اسـتان های کشـور، 
از جملـه عوامـل افزایـش قابـل توجـه مقـدار مصـرف گاز بخـش 
خانگـی به شـمار می آید.مدیر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایران 
بـر گازرسـانی پایدار به مشـترکان بخش خانگی حتـی در دورترین 
نقـاط کشـور بـه عنـوان اولویـت نخسـت شـرکت ملـی گاز ایران 
تاکیـد کـرد و ادامـه داد: مصـرف بهینـه و رعایـت الگـوی مصرف 
از سـوی مشـترکان بخـش خانگـی می توانـد زمینه سـاز افزایـش 

حجـم گازرسـانی بـه بخش هـای صنعتـی و نیروگاهی شـود.
فعالیت 5 کارگروه تخصصی پژوهشی در 

پاالیشگاه گاز فجر جم
پاالیشـگاه گاز فجـر جـم با هـدف افزایش کیفیـت محصوالت 
و ارائـه خدمـات بر اجرای ۵۴ پروژه  پژوهشـی متمرکز شـده اسـت.

بـه گـزارش دانـش نفت بـه نقـل از شـرکت ملـی گاز ایران، 
حمیـد اهلل وردی، سرپرسـت مدیریـت مهندسـی و توسـعه شـرکت 
پاالیـش گاز فجـر جم از فعالیـت پنج کارگـروه تخصصی پژوهش 
در ایـن پاالیشـگاه خبر داد و گفت: اکنون هشـت پروژه پژوهشـی 
شـرکت پاالیـش گاز فجـر جـم در حـال اجراسـت و تاکنـون ۴۶ 
پروژه پژوهشـی نیز به سـرانجام رسـیده اسـت.وی ضمن تاکید بر 
لـزوم تقویـت فرصت هـای پژوهشـی سـازمان، اظهار کـرد: پروژه 
»جایگزینـی فرآینـد جذب مرکاپتان ها با اسـتفاده از جـاذب مایع با 
پایـه الکلـی به جـای فرآینـد مراکـس« مهم ترین پروژه پژوهشـی 
شـرکت پاالیـش گاز فجـر جـم بـه شـمار می آیـد، همچنیـن در 
از  اسـتفاده  به منظـور  و  نفـت  صنعـت  پژوهـش  نظـام  راسـتای 
دیدگاه هـای کارشناسـی صاحب نظـران مختلـف، تـالش می کنیم 

از طرح هـا و پروژه هـای تحقیقاتـی حمایـت کنیـم.

همکاری با دانشگاه در مسير توسعه فناورانه دارخوين
مهران کرمی

رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت 
و گاز اروندان

مخزن فهلیان میدان دارخوین به جهت 
خاص  میدانی  گاز،  امتزاجی  تزریق  سازوکار 
به شمار می آید. از همین رو در ابتدای امضای 
قرارداد توسعه فناورانه این میدان، مقرر شد 
به  قرارداد(  )طرف  امیرکبیر  دانشــگاه  ابتدا 
بررسی و بهینه سازی سناریوی کنونی ازدیاد 
برداشت از میدان اقدام کند و در ادامه درباره 
ســناریوهای تکمیلی یا جایگزین سناریوی 

کنونی مطالعه و بررسی کند.
پس از آغاز قــرارداد با توجه به لزوم 
توجه به فناوری های نــو در مباحث ازدیاد 
برداشت و توسعه میدان، نقشه راه فناوری 
میدان و اطلس فناوری های میدان از سوی 
دانشگاه تدوین شد و راهکارهای فناورانه ای 
که برای رفع چالش ها و مشــکالت میدان 

وجود دارند، بررسی و اولویت بندی شد.
بررسی و بهینه سازی فرآیند تزریق گاز

در پروژه های ازدیاد برداشــت به ویژه 
پروژه های تزریق گاز به دلیل قابلیت حرکت 
باالتر گاز نســبت به نفت، گاز تزریق شده 
ســریع تر از نفت در مخزن حرکت می کند 
و به چاه های تولیدی می رسد. از این رو در 
ایــن پروژه ها دائم باید وضع تولید و تزریق 
پایش شــود و تا حد امکان از رسیدن گاز 
تزریقی به چاه های تولیدی جلوگیری کرد. 
در میــدان دارخوین هم بــا توجه به اینکه 
بعد از گذشــت چند ســال از تزریق گاز در 
میدان نشانه هایی از نزدیک شدن جبهه گاز 
تزریقی به چاه های تولیدی مشــاهده شد، 
بررســی وضع جبهه گاز در مخزن و مسیر 
حرکــت آن در الیه های مختلف و احتمال 
رســیدن آن به چاه های تولیدی در اولویت 
مطالعه و بررســی قرار گرفت.در این زمینه 
دانشــگاه با همکاری تنگاتنــگ تیم های 
فنی، پیشنهادهای مختلف در زمینه بررسی 
وضعیــت مخــزن و موقعیــت جبهه گاز 
تزریقی در مخــزن، راهکارهای کوتاه مدت 
بــرای کنترل جبهــه حرکــت در نواحی 

بلندمدت  نیز راهکارهای  مختلف مخزن و 
برداشت  ازدیاد  سناریوی  بهینه سازی  برای 
بررســی و تدوین کــرد و مطالعات در این 
زمینه آغاز شــد.هم زمان با انجام مطالعات 
و مدل ســازی های مخزنی، به جهت اینکه 
یک ســری اقدام های عملیاتی در مخزن و 
جمع آوری اطالعات جدیــد از میدان الزم 
اقدام های  برای  برنامه ریزی های الزم  بود، 
عملیاتی در مخزن نیز با همکاری دانشگاه 
پیگیری شــد. در همین زمینــه افزون بر 
برنامه و اجرای تست های عملیاتی  تدوین 
در مخــزن توســط شــرکت های داخلی، 
اقدام ها و مذاکرات با شــرکت های خارجی 
برای اجرای بعضــی از آزمون های خاص 
ماننــد آزمون ردیاب که به منظور بررســی 
وضع حرکت ســیاالت در مخزن است نیز 

پیگیری شد.
تالش برای بومی سازی تست ردیاب گاز

یکی از پیشنهادهای فناورانه دانشگاه 
در راســتای شناسایی مســیر حرکت گاز 
و ناهمگنی هــای مخزنی، اجــرای آزمون 
ردیــاب گاز در مخــزن بــود. از آنجا که 
این تســت در دنیا توســط شــرکت های 
معــدودی انجام می شــود، دانشــگاه ابتدا 
با همکاری شــرکت های مطــرح اروپایی 
شــروع به طراحی عملیات این تست کرد، 
امــا در ادامه به دالیــل مختلف و از جمله 
موضوع تحریم ها، این شــرکت ها حاضر به 
همکاری نشدند،  از این رو دانشگاه با توجه 
به پیشرفت های حاصل شــده و تجربیات 
توان  از  اســتفاده  پیشــنهاد  به دست آمده، 
داخلــی و دانشــگاهی در زمینه طراحی و 
اجرای این آزمون را داد و طرح پیشنهادی 
مربوط به آن را هــم آماده کرد که پس از 
بررسی جوانب و انجام اصالحات، به تایید 
شرکت نفت و گاز اروندان رسید و دانشگاه 

پیگیر اجرای آن است.
استفاده از تجارب شرکای داخلی و خارجی

در پیشــنهاد جدید هم دانشــگاه با 
همکاری یک شــرکت معتبر خارجی کار 
اجرای این تســت را بــه پیش می برد، اما 

در پیشنهاد جدید نقش دانشگاه و شریکان 
داخلی آن پررنگ تر شده و حضور شریک 
خارجی به منظور حصول اطمینان از صحت 
انجام عملیات و آنالیزها و انتقال تجارب در 
نظر گرفته شــده است. اجرای این آزمون 
مراحل مختلفی شامل طراحی اولیه، تامین 
مواد و تجهیزات، اجرای تســت در میدان، 
جمع آوری داده ها و آنالیز و تفسیر اطالعات 
دارد و دو مســئله مهم پیش روی اجرای 
این آزمون اســت؛ یکی بحث تامین مواد 
تزریقــی و نیز تجهیزات مربــوط به آنالیز 
داده های تست که در مورد تجهیزات آنالیز 
دانشگاه امیرکبیر با همکاری چند دانشگاه 
و شرکت دانش بنیان داخلی پیش بینی های 
الزم انجام شــده اســت. در زمینه تامین 
مواد هم پیش بینی های الزم انجام شــده 
اســت و به محض تاییــد نهایی عملیات 
اجرایــی آن آغاز خواهد شــد. این آزمون 
ارزیابی  از روش هــای مهم بــرای  یکی 
وضع حرکت ســیاالت در مخزن است که 
با بومی ســازی آن می تواند در میدان های 
دیگر هم اجرایی شــود.به این ترتیب، از 
همان ابتدای ابالغ پروژه های میدان محور، 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور استفاده 
دانشگاه های  شرکت ها/  توانمندی های  از 
خارجی در زمینه های مختلف، مذاکرات و 
همکاری های دوجانبه را آغاز کرد. افزون 

بــر این، اســتفاده از متخصصــان ایرانی 
فعال در دانشگاه ها و شرکت های خارجی 
به صورت حقیقی هم مورد توجه دانشــگاه 
قرار گرفــت و در بازه های زمانی مختلف 
برحســب نیاز با دانشگاه همکاری داشتند. 
در حال حاضر هم دانشــگاه با دو شرکت 
خارجی یکی در زمینه مطالعات ژئومکانیک 
و یکی در زمینــه تزریق ردیاب همکاری 
دارد. همچنین در زمینه مدل سازی مخازن 
هم با یک شــرکت مشاور داخلی مشغول 

همکاری است.
پیشنهادهایی برای رفع چالش رسوب 

آسفالتین
مشــکل رسوب آســفالتین در میدان 
دارخویــن از همان ابتدای توســعه میدان 
قابل توجه بوده و مشکالت زیادی برای ما 
ایجاد کرده اســت. در این زمینه دانشگاه با 
رویکردی متفاوت به موضوع ورود کرده که 
تنها محدود به رفع مشکل رسوب در چاه ها 
نیست. پیشنهاد دانشگاه این بود که ضمن 
حل مقطعی رسوبات آســفالتین در چاه ها، 
حل مشــکل رسوب آســفالتین به صورت 
پایه ای صورت پذیرد که شــامل شناسایی 
ساختار آســفالتین و بررسی امکان رسوب 
آن در داخــل مخزن، چاه ها و تاسیســات 
سطح االرض و ارائه راهکارهای پیشگیری 
و رفع رسوبات می شود. از همین رو دانشگاه 

برنامه جامعی برای مطالعه و شناســایی آن 
و همچنین جلوگیری از رسوب آسفالتین و 
رفع آن آماده کرده کــه بخش هایی از آن 
در حال اجراســت و بخش هــای دیگر آن 
در بســته های کاری بعدی اجرایی خواهد 
شــد. در این زمینه هم دانشــگاه پیشنهاد 
ســاخت تجهیزات خــاص و فناورانه برای 
مطالعه آسفالتین و رســوب آن ارائه کرده 
که به منظــور تمرکز انجــام آزمایش های 
آسفالتین در یک مرکز تحقیقاتی، دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر می توانــد نامزد خوبی با 

تکمیل تجهیزات این آزمایش ها باشد.
مدل سازی مخازن ایالم و سروک

با توجه به عدم توســعه مخازن ایالم 
و ســروک و بخش هایی از مخزن فهلیان 
و همچنین بروز مشــکالتی از قبیل تولید 
ذرات ســازندی در چاه های مخزن فهلیان، 
انجام مطالعات ژئومکانیک در میدان توسط 
دانشگاه پیشنهاد شد که با آن موافقت شد 
و هم اکنون الگوســازی های یک بعدی در 
حــال انجام اســت و در ادامه آن مطالعات 
آزمایشــگاهی و نیز مدل ســازی سه بعدی 
آن انجــام خواهد پذیرفت.با توجه به اینکه 
میدان دارخوین از سه مخزن تشکیل شده و 
توسعه مخازن ایالم و سروک تاکنون انجام 
نشــده، دانشگاه نســبت به الگوسازی این 
مخازن اقدام کرده است و در فازهای بعدی 
مطالعــات و آزمایش های ازدیاد برداشــت 
در این مخازن نیز انجام خواهد شــد تا در 
توســعه این مخازن هم سناریوهای ازدیاد 
برداشــت از همان ابتدای تولید مدنظر قرار 
گیرد.به موازات بررسی و مطالعه مشکالت 
میــدان دارخوین، بررســی ســناریوهای 
تکمیلی برای بهینه سازی سناریوهای ازدیاد 
برداشــت در حال اجراســت که هم اکنون 
فازهای مطالعاتی و مدل سازی آن در دست 
اقدام اســت و به زودی فاز آزمایشگاهی آن 
نیز اجرایی خواهد شد. با توجه به افت فشار 
بــاالی مخزن و تشــکیل کالهک گازی 
در آن، اجرای ســناریوهای تکمیلی بیشتر 

موردتوجه و الزم خواهد بود.

در صنعت گاز به استناد 
بند »ق« تبصره 2 قانون 

بودجه سال 1۳9۳ و 
ماده »12« قانون رفع 
موانع تولید و ارتقای 

نظام مالی کشور، 
فرصت های متعددی 
برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی تعریف 
شده است

يادداشت تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:

اکتشافات اخیر، حاصل حمایت ها و سیاست گذاری های مهندس زنگنه است
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
حساســیت و تاکید وزیر نفت بر اهمیت مقوله اکتشــاف 
گفت: اکتشــاف های اخیر نفت و گاز در کشــور، حاصل 
حمایت های همه جانبه، سیاســت گذاری های درســت و 
پایــش مســتمر فعالیت های حوزه اکتشــاف با راهبری 

مهندس زنگنه بوده است.
ســیدصالح هندی در گفت وگو با خبرنگار شــانا، با 
بیان ایــن مطلب افزود: اهداف اکتشــافی در دوره اخیر 
وزارت مهنــدس زنگنه بــا برنامه ریزی  های منســجم 
پیگیری شــد و با تاکید ایشان، شــورای عالی اکتشاف 
شــکل گرفت که وزیر نفت همواره در جلسات این شورا 
حضور یافته و پیگیر فعالیت های اکتشافی در بخش های 
مختلف کشور بوده اند؛ موضوعی که در افزایش اثربخشی 
فعالیت های اکتشــافی نقشی بسزا داشــته است و نگاه 
درازمدت وزیر مبتنی بر منافع ملی را می رســاند. وی با 
اشاره به مشکالت مالی شرکت ملی نفت ایران به ویژه در 
سال های اخیر، ادامه داد: با وجود این، اکتشاف به عنوان 
یکی از حلقه های اصلی کســب وکار در شرکت ملی نفت 

ایران مورد توجه بود و به همین دلیل، این بخش در چند 
سال اخیر با چالش کمبود منابع مالی مواجه نبوده است. 
هندی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت اکتشاف شرکت 
ملــی نفت ایران به منظور افزایش بهــره وری و راندمان 
کاری در این بخش، گفت: این تغییر رویکرد زمان بر بود، 
اما با صبر و حوصله و درایت وزیر نفت، مدیریت اکتشاف 
این دوره گذار را طی کرد. به این ترتیب اکتشــاف های 
اخیر نفت و گاز مشــتمل بر کشــف میدان گازی ارم در 

جنوب استان فارس و کشف مخزن عظیم نفتی نام آوران 
به عنوان دومین مخزن بزرگ نفتی کشــور در اســتان 

خوزســتان را که حاصل تغییر رویکرد اکتشاف نفت بوده 
اســت می توان مرهون نگاه حمایتی وزیر نفت دانست. 

وی با اشــاره به ریل گذاری درست انجام شده در بخش 
اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران، ابراز امیدواری کرد با 
ادامه این روند، خبرهای خوبی از این جنس برای صنعت 
نفت تکرار شود، کما اینکه احتماال تا پایان سال می توان 

در انتظار خبر کشف موفقیت آمیز دیگری در کشور بود.

اهداف اکتشافی در دوره اخیر وزارت مهندس 
زنگنه با برنامه ریزی  های منسجم پیگیری شد 
و با تاکید ایشان، شورای عالی اکتشاف شکل 
گرفت که وزیر نفت همواره در جلسات این 

شورا حضور یافته و پیگیر فعالیت های اکتشافی 
در بخش های مختلف کشور بوده اند؛ موضوعی 
که در افزایش اثربخشی فعالیت های اکتشافی 
نقشی بسزا داشته است و نگاه درازمدت وزیر 

مبتنی بر منافع ملی را می رساند

اکتشاف های اخیر نفت و گاز مشتمل 

بر کشف میدان گازی ارم در جنوب 

استان فارس و کشف مخزن عظیم نفتی 

نام آوران به عنوان دومین مخزن بزرگ 

نفتی کشور در استان خوزستان را که 

حاصل تغییر رویکرد اکتشاف نفت بوده 

است می توان مرهون نگاه حمایتی وزیر 

نفت دانست

دومين تفاهم نامه مطالعات بلوک های اکتشافی امضا شد امضای 2 قرارداد اکتشافی شرکت ملی نفت ايران با دانشگاه های صنعتی سهند و تبريز

در پــی امضــای اولین تفاهم نامــه مطالعه 
بلوک هــای اکتشــافی و چندین قــرارداد بزرگ 
عملیات ژئوفیزیکی با شــرکت های داخلی، دومین 
تفاهم نامــه انجــام مطالعات اکتشــافی در بلوک 
دریایی بامداد، به امضاء طرفین رســید.به گزارش 
روابط عمومی مدیریت اکتشــاف، مراســم امضای 
تفاهم نامه “انجام مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک 
بامداد میان مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت 
ایران و شــرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی 
)IOEC( بــا حضور دکتردهقــان “معاون محترم 
مهندســی و توسعه شــرکت ملی نفت ایران”روز 
سه شنبه سی مهر ۱۳۹۸در مدیریت اکتشاف شرکت 
 )MOU( ملی نفت ایران برگزار شد.این تفاهم نامه
به همراه موافقت نامه محرمانگی اطالعات،توسط 
سید صالح هندی “مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران” و سعید شاد” مدیر عامل شرکت اکتشاف و 
تولید تاسیسات دریایی” امضاء شد. بر اساس مفاد 
این تفاهم نامه شرکت مزبور طی یک برنامه زمانی 
مشخص اقدام به ارزیابی اطالعات زمین شناسی، 
ژئوفیزیکی و حفاری محدوده بلوک بامداد نموده و 
در پایان گزارش ارزیابی اکتشافی خود را به همراه 
پیشنهاد فنی و مالی جهت انجام عملیات اکتشافی 
در ایــن بلوک ارائه خواهد داد.ســید صالح هندی 
ضمن ابراز خرســندی از ورود شرکت های داخلی 
برای انجام این مطالعات، بیان داشــت:در گذشته 
بلوک های اکتشافی صرفاً به شرکت های بین المللی 
خارجی واگذار و اجرا می شــد، اما در طی یک سال 
گذشته برای نخستین بار انجام مطالعات بلوک تودج 
در اســتان فارس به یک شرکت ایرانی اکتشاف و 
تولید واگذار و اکنون با امضای این تفاهم نامه،”انجام 
مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک بامداد” به شرکت 
اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی ایران واگذارشد که 
این نشان از توانمند شدن شرکت های داخلی بوده 
و با درخواســت هایی که از سوی سایر شرکت های 

ایرانی برای انجام این مطالعات داشــته ایم، امکان 
امضای همین تفاهم نامه با ســایر شــرکت ها نیز 
وجود داشته و اســتقبال خواهیم کرد، چرا که این 
کار موجب اتصال و ایجاد یک زنجیره مناسب بین 
شرکت های E&P خواهد شد.وی بلوک بامداد را 
یکی از بهترین بلوک ها در بین ۱۴ بلوک اکتشافی 
دانســته و افزود: با کارهایی که در گذشته در این 
منطقه شده است )لرزه نگاری، حفاری و …(، تمامًا 
نشــان از اثبات منشــأء نفتی در این بلوک است و  
این امر، ضریب موفقیت در این منطقه را باال برده 
و با ریسک کمتری در بلوک بامداد مواجه هستیم.

مدیر اکتشاف خاطر نشان کرد: اکتشاف به عنوان 
اولین حلقه زنجیره ارزش در صنایع باالدستی نفت و 
گاز، از جمله فعالیت های ُپر ریسک محسوب می شود 
و حضور شــرکت های ایرانی در این حوزه نشانگر 
بلوغ و توان مندی بخــش خصوصی در مهمترین 
حلقه زنجیره ارزش صنایع باالدســتی کشور است. 
مدیریت اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران با توجه 
به وظیفه ذاتی خود درصدد است به منظور توسعه 
فعالیت های اکتشافی در سراسر گستره ایران زمین 
و اســتفاده حداکثــری از تمامی امکانــات و توان 
داخلی،مشارکت با شرکت های ایرانی E & P مورد 
تایید وزارت نفت را در سال ۱۳۹۸ توسعه داده و از 

این طریق برگ پــر افتخار دیگری در اوراق زرین 
صنعت نفت کشــور رقم زند.دکتر دهقان “معاون 
مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران”تشریح 
کرد: در سال گذشته ۴۵ تفاهم نامه )MOU( امضاء 
شــد که از این بین، ۳۰ مورد از آنها با شرکت های 
بین المللی بود و حداقل نتایجی که این تفاهم نامه ها 
در پی داشت، این بود که مشخص شد، حجم ذخائر 
درجا و قابل اســتحصال ایران بیش از انتظارات ما 
در گذشته است.وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی 
که با محدودیت های بین المللی مواجه هســتیم، با 
واگذاری انجام این مطالعات به شرکت های داخلی، 
در واقع تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهیم کرد، 
و قطعاً برای تمامی شــرکت هایی که این مطالعات 
را انجام دهند، مزیت هایی را در آینده برای آنها در 
نظر خواهیم گرفت.معاون مهندسی و توسعه شرکت 
ملی نفت ایران در توضیحات خود گفت: حدود ۷۰ 
درصد اکتشافات گاز و ۲۰ درصد از اکتشافات نفت 
ایران مربوط به دوران پس از انقالب است که این 
نشان از آن دارد که کماکان پتانسیل اکتشافات نفت 
و گاز در ایران وجود دارد.الزم به ذکر اســت بلوک 
اکتشافی بامداد به مساحت ۲۶۹۷ کیلومتر مربع در 
خلیج فارس )جنوب غرب اســتان هرمزگان( قرار 

داشته و مدت این تفاهم نامه ۴ ماه می باشد.

مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران 
در آستانه هفته پژوهش، ۲ قرارداد مطالعاتی در 
حوزه زمین شناسی غرب و شمال غرب کشور با 

دانشگاه های صنعتی سهند و تبریز امضا کرد.
بــه گــزارش دانش ننفــت بــه نقل از 
روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، 
قراردادهای مطالعاتی مدیریت اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران در حوزه زمین شناســی مشتمل 
بر قرارداد »مطالعه زمین شناســی ســاختمانی 
و زمین ســاخت ســنوزوئیک در شــمال غرب 
حوضه ی ایــران مرکزی« و قرارداد »بررســی 
آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز در دشت سراب« 
صبح امروز )پنجشنبه، ۲۱ آذرماه( با حضور امام 
جمعه استان آذربایجان شرقی امضا شد؛ قرارداد 
نخســت بین ســیدصالح هندی، مدیر اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایــران و احمدرضا مصطفی 
قره باغی، رئیس دانشگاه صنعتی سهند و قرارداد 
دوم نیز بین هنــدی و میر رضا مجیدی، رئیس 

دانشگاه تبریز به امضا رسید.
پروژه »مطالعه زمین شناســی ساختمانی و 
زمین ساخت ســنوزوئیک در شمال غرب حوضه 
ایران مرکزی« با تاکید بر زیرحوضه های نئوژن 
تعریف شده و منطقه  مورد مطالعه در این پروژه، 
قسمت های غرب و شــمال غرب حوضه ایران 
مرکزی اســت که تمامی مســاحت استان های 
هم چنین  و  آذربایجان غربی  آذربایجان شــرقی، 
مناطقی از اســتان های زنجان و اردبیل را شامل 
می شود. هدف از اجرای این پروژه اکتشافی که 
در مدت ۱۲ ماه از سوی دانشگاه صنعتی سهند 
انجام خواهد شــد، شناســایی و تبیین عملکرد 
گســل های موثــر در تشــکیل زیرحوضه های 
نئوژن غرب ایران مرکزی و اثر آنها بر هندســه 
حوضه و توســعه و شــکل گیری رخساره های 
مختلف رســوبی با استفاده از اطالعات موجود و 

بررسی های صحرایی است.
نتایــج حاصل از این پروژه، در شناســایی 
و درک بهتــر عملکرد گســل های اصلی موثر 
بر شــکل گیری حوضه اصلی و زیرحوضه های 
مهم نئوژن در منطقــه آذربایجان و تکامل این 
حوضه هــا موثر و در شناســایی پتانســیل های 
هیدروکربوری محتمل در ناحیه و نحوه تکوین 

آنها در زمان زمین شناسی سودمند خواهد بود.
پروژه »بررســی آنومالی ژئومیکروبی نفت 
و گاز )ژئوشیمی ســطحی( در دشــت سراب« 
نیز در شــمال غرب حوضه ایــران مرکزی اجرا 
می شــود که در تقسیمات کشــوری مناطقی از 
شرق اســتان آذربایجان شرقی را در بر می گیرد. 
این پروژه نیز قرار است در مدت ۱۲ ماه از سوی 
دانشگاه تبریز انجام شود. هدف اصلی مطالعات 
ژئوشیمی سطحی در این منطقه، کاهش ریسک 

اکتشاف منابع هیدروکربوری است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، مطالعــات 
ژئوشیمی سطحی معمواًل در محدوده مربوط به 
یک یا چند ساختار زمین شناسی انجام می شود تا 
تصویر عمودی محل انباشته شدن هیدروکربور 
احتمالی )تله نفتی( در ساختمان ها تشخیص داده 
شــود. در صورتی که مطالعات اولیه  ژئوفیزیکی 
انجام نشده باشد در این صورت با طراحی مطالعه 
ژئوشیمی ســطحی در مقیاس بزرگ و با فواصل 
طوالنی می توان ابتدا به وجود نشانه های وابسته 

به تجمعــات زیرزمینی هیدروکربــور پی برد و 
ســپس با انجام مطالعه کوچــک مقیاس تر و با 
فواصل کمتر محدوده دقیق منابع را شناســایی 
کــرد. عدم اطالعات کافی در مــورد توالی ها و 
ساختمان های زیر سطحی در این منطقه و نبود 
داده های ژئوفیزیکی و حفاری اکتشافی، اهمیت 
نیاز به انجام این گونه مطالعات اولیه و پایه را در 
این بخش از حوضه ایران مرکزی نشان می دهد.
به این ترتیب، هرگونه الیه اطالعاتی که 
بر مبنــای کار هدفمند و دقیــق در این منطقه 
انجام شــود، قدمی رو به جلو برای تحلیل بهتر 
وضعیت زمین شــناختی و توان هیدروکربورزایی 

منطقه خواهد بود.
بر اســاس اعالم مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفــت ایران، منطقــه  آذربایجــان از نظر 
زمین شــناختی در بخش شــمال غربی حوضه  
رسوبی ایران مرکزی قرار دارد و با وجود وسعت 
بسیار زیاد این حوضه  رسوبی، هنوز ویژگی های 
زمین شناسی و توان هیدروکربوری آن به خوبی 
شناخته نشده و به ویژه در محدوده  شمال غربی 
حوضه ایران مرکــزی به دلیل کمبود اطالعات 
ژئوفیزیکــی و عدم حفاری چاه، اطالعات کافی 
در مورد توالی ها و ســاختمان های زیر سطحی 
وجود نــدارد. احتمال وجود نفــت و گاز در این 
منطقه زیاد نیســت اما مدیریت اکتشاف شرکت 
ملــی نفت ایران ماموریت دارد تــا با انجام این 
مطالعــات و عملیات برداشــت داده های ثقل و 
مغناطیس کــه به زودی در ایــن منطقه انجام 
می شــود، نســبت به تعیین تکلیف این حوضه 
رســوبی اقدام کنــد. از ایــن رو در قالب طرح 
اکتشاف حوضه رسوبی ایران مرکزی که شامل 
منطقه شمال غرب کشور نیز می شود، قصد دارد 
با اجرای یک برنامه  مدون و جامع تا افق ۱۴۰۴، 
مطالعات و عملیات اکتشافی را در این بخش از 
کشــور هم توسعه دهد که در این رابطه استفاده 
از توان علمی و تخصصی دانشــگاه های تبریز و 
صنعتی سهند مورد توجه قرار گرفته و امید است 
انجام ایــن دو پروژه در گســترش فعالیت های 

اکتشافی و مطالعاتی در این منطقه موثر باشد.
وزارت نفت در تعامل با دانشگاه ها پیشگام 

است
در همین حال، مدیر اکتشــاف شرکت ملی 
نفت ایران با اشاره به امضای ۲ قرارداد مطالعات 
زمین شناسی در حوزه غرب و شمال غرب کشور 
با دانشگاه های تبریز و صنعتی سهند، وزارت نفت 
را در حمایــت از جامعه علمــی و برقراری تعامل 
با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشــور پیشگام 

خواند. ســیدصالح هندی در آییــن امضای این 
قراردادهای مطالعاتی که در دفتر سیدمحمدعلی 
آل هاشــم، امام جمعه تبریز برگزار شد، در زمینه 
اهمیت فعالیت های اکتشــافی، به کشــف اخیر 
مخزن بزرگ نفتی نام آوران اشــاره کرد و گفت: 
با این کشــف، حجم قابل توجهی بر ذخایر نفت 
کشور افزوده شد و مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران در همین راســتا، انجــام فعالیت های 
اکتشــافی و تعیین تکلیف مناطق مختلف کشور 
را در ایــن حــوزه در دســتور کار دارد.وی بــه 
آتشــکده هایی که از قدیم االیام در اطراف تبریز 
فعال بوده است اشاره کرد و افزود: شواهدی دال 
بر وجود هیدروکربور در این منطقه وجود داشــته 
اســت؛ اما حتی اگر نتایج مطالعات زمین شناسی 
ثابت کند که ذخیره هیدروکربوری در این منطقه 
موجود نیســت، باز هم از ایــن جهت که تکلیف 
پتانســیل های هیدروکربوری منطقه مشــخص 
می شــود، کار حائز اهمیتی صورت گرفته است.
هندی یادآور شــد: زمانی که بحث تعیین تکلیف 
ظرفیت های هیدروکربوری شــمال غرب کشور 
مطرح شــد، وزیر نفت تاکید کردنــد که به این 
منظور، از پتانسیل های علمی و دانشگاهی همین 
منطقه استفاده شــود و به همین منظور، امضای 
قرارداد با دانشــگاه های تبریز و صنعتی ســهند 
مدنظر قرار گرفت.به گفته وی، با توجه به هزینه 
زیادی که بــرای انتقال و پمپ نفت از جنوب به 
سمت شمال کشور برای استفاده در مجتمع های 
پاالیشــگاهی و پتروشیمی صرف می شود، کشف 
هر یک بشکه نفت در شــمال کشور معادل ۱۰ 
برابر نفت در جنوب ارزشمند است.مدیر اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران در این نشست به تحوالت 
دانشگاه ها در سطح جهان نیز اشاره کرد و گفت: 
دانشگاه های داخل کشور نیز با فاصله، این مسیر 
رو به رشد را طی کردند به طوریکه نسل نخست 
دانشــگاه ها تنها متمرکز بر آموزش و تولید علم 
بود؛ اما در نســل دوم پژوهش هــم به آموزش 
اضافه شد و در نســل سوم، پژوهش ها کاربردی 
و عملکرد دانشــگاه ها اثربخش تــر و منتهی به 
کارآفرینی شده است.وی با بیان اینکه در همین 
مســیر تعامل صنعت و دانشــگاه نیز تقویت شد، 
صنعت نفــت را صنعــت پیشــگام در برقراری 
ارتباط با دانشگاه خواند و افزود: وزارت نفت طی 
سال های اخیر بیش از ۲۵ قرارداد کالن پژوهشی 
در سطوح پایین دســت و باالدست این صنعت با 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی کشور امضا کرده 
تا از ظرفیت هــای علمی داخلی برای انجام بهتر 

ماموریت های خود بهره مند شود

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، چهار 
قرارداد پژوهشی در حوزه های مختلف ژئوفیزیک، 
ژئوشیمی، منابع نامتعارف هیدروکربوری و سیاالت 
حفاری، با دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیان 
ایرانی امضا کرد.بــه گزارش روابط عمومی مدیریت 
اکتشــاف، چهار قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف 
در دانشگاه فردوسی مشهد، بین مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان به امضا رســید.بر اساس این گزارش، 
پروژه تفســیر کمی مکعب لرزه ای )QI( در جنوب 
دشــت آبادان بین سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و احمدرضا بهرامی، معاون 
پژوهش و فناوری دانشــگاه فردوسی مشهد امضا 
شــد. مدت زمان اجرای این قرارداد ۱۵ ماه در نظر 
گرفته شده و طی آن، اهدافی از جمله بومی سازی 
روش هــای روز دنیــا در انجام مطالعــات کمی و 
سرشت نمایی مخزن دنبال می شود.قرارداد فاز دوم 
پروژه انتقال دانش فنی و فناوری اکتشاف نفت های 
نامتعارف )شیل های نفتی( در ناحیه قالی کوه لرستان 
نیز در این مراســم، بین مدیر امور اکتشاف شرکت 
ملی نفــت ایران و رضا ســلطانی، رئیس پردیس 
دانشــکده های فنی دانشگاه تهران امضا شد. مدت 

زمان اجرای این قرارداد ۴۸ ماه برآورد شــده و قرار 
است یک دانشــگاه فنی اروپایی با تجربه بیش از 
۹۰ سال در صنعت نفت شــیل به عنوان همکار و 
مشــاور بین المللی این پروژه همــکاری کند. این 
پروژه با تدوین یک برنامه جامع اکتشــافی، زمینه 
را برای ایجاد و توســعه صنعت جدید نفت شیل در 
ایران فراهم خواهد کرد.پروژه پژوهشــی ارزیابی و 
مطالعه ژئوشــیمیایی مخازن هیدروکربوری گروه 
دهرم )واقع در بخش میانی ناحیه فارس ساحلی( به 
منظور بررسی تاریخچه شارژ مخازن و ردیابی مسیر 
مهاجرت سیاالت هیدروکربوری نیز دیگر پروژه ای 
بود که قــرارداد آن بین هنــدی و منصور قربانی، 
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان پارس آرین زمین 
به امضا رسید. دانشگاهی اروپایی همکار و مشاوره 
بین المللی این پروژه خواهد بود که قرار اســت در 
مدت زمان ۱۸ ماه اجرا شــود. با انجام این مطالعه 
می تــوان احتمال حضور منابــع هیدروکربوری در 
اعماق پایین تر مخزن دهرم را دقیق تر ارزیابی کرد.

پروژه پژوهشی دیگری نیز با عنوان اجرای میدانی 
ساخت ۱۰ هزار بشکه سیال حفاری پایه آبی فشار 
و دمای باال )HPHT( جهت حفاری چاه اکتشــافی 
عمیق با فشار و دمای باال به منظور جایگزینی سیال 

پایه روغنی، بین هندی و ســلطانی، رئیس پردیس 
دانشکده های فنی دانشگاه تهران امضا شد که این 
قــرارداد هم در مدت زمان ۱۸ مــاه و با همکاری 
شــرکت دانش بنیان سیاالت حفاری پارس اجرایی 
خواهد شد. از مهم ترین دستاوردهای مدنظر برای 
این پروژه می توان به جایگزینی سیاالت پایه روغنی 
مورد استفاده در حفاری چاه های عمیق و اکتشافی 
نام برد.بر اساس این گزارش، پیش از این مدیریت 
اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران با در نظر گرفتن 
چالش های موجود در اکتشاف منابع هیدروکربوری 
و با هدف رفع این چالش ها، پروژه های پژوهشــی 
مختلفی را تعریف و نقشــه راه فنــاوری را در افق 
پنجساله و در راستای استراتژی سازمانی تهیه کرده 
بود که قراردادهای پژوهشی یاد شده نیز در همین 
چارچوب تعریف شــده اند.در اجــرای این پروژه ها 
استفاده از شریک خارجی جهت ایجاد شبکه فناورانه 
بین المللی و اجرای بهینه و انتقال فناوری به داخل 
کشــور تاکید و مدنظر قرار گرفته اســت و تعامل 
سازنده صنعت و دانشگاه به منظور ایجاد خودکفایی 
و نیل به اهداف سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
مهم ترین اهدافی اســت که از امضا و اجرای این 

قراردادها مدنظر قرار دارد. 

امضای چهار قرارداد پژوهشی در حوزه های مختلف ژئوفيزيک، ژئوشيمی، منابع نامتعارف 
هيدروکربوری و سياالت حفاری، با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنيان ايرانی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

عملکرد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با دو تن از مدیران شرکت اکتشاف؛

دستاوردهای بی بدیل 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
در پاییز 9۸ عملکرد و دستاوردهای خیره کننده 
ای از خود بر جای گذاشــت. ایــن مدیریت 
با داشتن ساختاری منســجم و مدرن تالش 
کرده اســت با عملیات اکتشاف و بررسی های 
تخصصی در اقصی نقاط ایران بر ثروت ایران 
ایران  تا همچنان صنعت نفت  اسالمی بیافزاید 
در دنیــای انرژی بی بدیل باقــی بماند. برای 
اطالع از آخرین دستاوردهای مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران، پــای صحبت های 
مهندس روایه، رئیس اداره کل حفاری مدیریت 
اکتشاف و مهندس خدامرادی؛ رئیس مهندسی 
منابع زیرزمینی نفت و گاز مدیریت اکتشــاف 
نشســتیم. آنچه در پی می آیــد ماحصل این 
گفتگوی تخصصی است که از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد. 
مهندس روایه، رئیس اداره کل حفاری 

مدیریت اکتشاف
عملکرد  �� مورد  در  لطفا  روایه؛  مهندس  آقای 

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در حوزه 
حفاری در سال 98 توضیح دهید؟

کل  اداره  مستحضرید  که  طور  همان 
حفاری از زیر مجموعه های معاونت فنی است 
و شامل دو بخش مهندسی حفاری و عملیات 
حفاری است. پیمانکاران حفاري در قالب دکل 
را  نیاز  مورد  یکپارچه، خدمات  و سرویس هاي 
طراحی  وظیفه  حفاري  اداره  دهند.  مي  ارائه 
را  حفاري  عملیات  راهبرد  و  هدایت  و  چاهها 
بطور مستقیم بر عهده دارد. بعد از تعریف هر 
پروژه و هدف اکتشافی و پس از اتمام عملیات 
وجود  شواهد  بهره برداری،  آزمایش  و  حفاری 
می رسد.  اثبات  به  منطقه  آن  در  هیدروکربور 
امسال موفق به کشف ۲ میدان هیدروکربوري 
عظیم  )میدان  آوران  نام  و  گازي(  )میدان  ارم 
نفتي( شدیم که البته در میدان  نفتي حجم و 
افزایش  توجهي  قابل  بمیزان  مخزن  گسترش 
پیدا کرد و این نشان می دهد عملکرد اداره کل 
أهداف  به  سازمان  دستیابي  زمینه  در  حفاری 
برای  اما  است،  بوده  قبول  قابل  شده  تعریف 
متراژ  زمینه  در  موفقیت  میزان  بهتر  ارزیابی 
پایان سال  تا  بایستي  برنامه  به  حفاري نسبت 

جاری صبر نماییم.
آقای مهندس، شما در عملیات حفاری اکتشافی  ��

با کدام شرکت ها طرف قرارداد هستید؟
یا  پرسیا  حفاري  شرکت های  با  قبال  ما 
داشتیم  قرارداد  دانا   و  چیني(  )شرکت   PTS
با شرکت  بخش خشکي  در  حاضر  حال  در  و 
شرکت  با  فراساحل  بخش  در  و  حفاری  ملی 
حفاري شمال قرارداد داریم و بتازگي قراردادي 
غالب  در  پتروتک کیش  گلوبال  با شرکت  نیز 
جک  فراساحل  حفاري  دستگاه  یک  تامین 
ایم.  کرده  منعقد  یکپارچه  سرویس هاي  و  آپ 
شرکت  به  متعلق  فراساحل  حفاري  دستگاه 
میدان  در  یک  سحر  بنام  شمال  حفاری 
بهره برداری  تست  عملیات  مشغول   فروزان 

چاه است.
شرکت ملی حفاری چطور؟ ��

 ۴ با  حاضر  حال  در  حفاری  ملی  شرکت 
کار  مشغول  استان خوزستان  در  دکل خشکی 

است.
از  �� شرکت  این  اکتشافی  حفاری های  حاصل 

ابتدای سال 98 در چه گستره جغرافیایی و شامل 
چه میادینی بوده است؟

جاری  سال  بهار  پایان  تا  تقریبا  ما 
استان  شرقي  جنوب  در  را  دنگ  حفاری  چاه 

فارس به اتمام رساندیم که بحمدهلل منجر به 
کشف میدان گازي ارم شد، پس از اتمام این 
منتقل  خوزستان  استان  به   ۳۳ دستگاه  چاه، 
گردید لذا در حال حاضر چهار دستگاه حفاري 
متعلق به شرکت ملي حفاري در جنوب غرب 
به  مشغول  آبادان  دشت  محدوده  در  و  اهواز 

فعالیت هستند.
آیا هنوز به اثبات نرسیده است؟ ��

عملیات حفاري و تست بهره برداري یکي 
ناحیه  در  و  خوزستان  استان  در  دکل  چهار  از 
منصوری غربي به اتمام رسید است که توسط 
ریاست محترم جمهوري، وزیر محترم نفت و 
مدیر محترم اکتشاف، اثبات وجود هیدروکربور 
و کشف میدان عظیم نفتي نام آوران به اطالع 
عموم رسانده شد. سه دکل دیگر در میدان های 
آرمان، سوسنگرد و سپهر در حال انجام عملیات 
میدان  در  حفاري  عملیات  باشند.  مي  حفاري 
آماده سازی  مقدمات  و  رسیده  اتمام  به  آرمان 

تست چاه در حال انجام است.
حفاری  �� متراژ 

انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون چه میزان 
بوده است؟

ما نزدیک به ده هزار متر از ابتدای سال 
داشتیم. الزم  اکتشافی  حفاری  آبان  انتهای  تا 
کارها  که  نمایم  اضافه  را  نکته  این  که  است 
در مدیریت اکتشاف در قالب پروژه  محور شده 
است.  نوع وظیفه  محور خارج شده  از  و  است 
کمیته های مختلفي شکل گرفته و بالطبع باعث 
شده است که مشکالت در حوزه های مختلف 
در این کمیته ها مطرح و در حداقل زمان ممکن 

تصمیم گیری و تصمیم سازي شود.
مهندس خدامرادی؛ رئیس مهندسی منابع 

زیرزمینی نفت و گاز اکتشاف
مهندسی  خدامرادی،  مهندس  جناب 

مخازن در اکتشاف شامل چه اقداماتی است؟
بگویم  است  بهتر  تر  روشن  پاسخ  برای 
حلقه  سه  شامل  که  نفت  باالدستی  بخش  در 
تولید  حلقه  و  توسعه  حلقه  ارزیابی،  و  اکتشاف 
برخورد  اولین  اکتشاف،  حلقه  یا  واحد  هست، 
مخزن  مهندس  داشت.  خواهد  مخزن  با  را 
جهت  مطالعات  رسانی  بلوغ  به  مرحله  دو  در 
حفاری اهداف اکتشافی و هم در مدیریت اخذ 
مخازن  حداکثری  شناخت  جهت  چاه،  از  داده 
ذخائر  ارزیابی  گزارش های  تهیه  و  اکتشافی 
می کند.  ایفا  نقش  شده،  کشف  هیدروکربوری 
گرچه تیم اکتشاف بصورت ساختاری شامل دو 
اما کار تیمی و  معاونت فنی و اکتشاف هست، 
اهمیت  از  تخصص ها  همه  توسط  مشترک 
سازمان  این  در  هیدروکربور  یافتن  در  باالیی 
از  کاری  فرآیندهای  تغییر  با  می کند.  ایفا  را 
اداره محور به طرح و پروژه محور طی سالهای 

اخیر، این هم افزایی و یادگیری تخصص ها از 
یکدیگر بیشتر هم شده، گرچه تغییر فرآیند های 
بی  افزایش  با  گاهی  است  ممکن  سنتی 
اکتشاف  فرهیخته  جمع  اما  باشد.  نظمی همراه 
با کمترین چالش با رویکرد اکتشاف مبتنی بر 
وارد  رسوبی  پهنه  در یک  تله ها  مطالعه سری 
نقشه های  تهیه  رسوبی،  حوضه  سازی  مدل 
نگاری،  لرزه  کار  تولید  و  نفتی  کمی سیستم 
حفاری  شناسی،  زمین  عملیات  و  مطالعات 
میان،  این  در  است.  گردیده  نفت  مهندسی  و 
و  پایه  مطالعات  در  چه  مخزن  مهندس  نقش 
تولید  بینی  پیش  و  مهندسی  ارزیابی های  چه 
برخوردار  ناپذیری  انکار  اهمیت  از  و مدلسازی 
است. اداره مخازن توانسته با وجود تیمی جوان، 
و  طرح ها  نیاز  به  یادگیری،  اهل  و  متخصص 

پروژه های اکتشافی خدمات موثری بدهد.
در واقع ارزیابی الیه های هدف اکتشافی 
سیال  عبوردهی  و  ذخیره  خاصیت  دارای  و 
اخذ  با  نفت  مهندسی  بخش  در  هیدروکربنی، 
نگاره های پتروفیزیکی متداول و پیشرفته، ثبت 
آزمایی ها،  انجام الیه  و  منفذی، طراحی  فشار 
تحلیل  همچنین  و  اسیدکاری ها  و  فرآزآوری 
داده های عملیات و آزمایش های مغزه و سیال 
هیدروکربور  تجمع  قطعیت  عدم  محاسبات  و 

می باشد.
در فاز اکتشاف ما حداکثر عدم قطعیت ها 
را داریم و احجام اکتشافی ذخیره هیدروکربور با 
سه عدد اثبات شده، مورد انتظار و مورد انتظار 
کار  مبنای  می گردد.  گزارش  ممکن  بعالوه 
سیاست  اما  است  انتظار  مورد  اعداد  اقتصادی 
بینی  خوش  اکتشاف  فاز  در  شرکت ها  اکثر 
است و با حفر چاههای تحدیدی می توان عدم 
را  اکتشافی  مخزن  ذخیره  قطعیت های 

کاهش داد.
یک  با  ما  آوران،  نام  ایالم  مخزن  در 
متر  هشتاد  متوسط  ضخامت  با  باریک  الیه 
که روی ساختمانهایی گسترش یافته رو به رو 
بودیم. از برخی کناره ها وجود آب و در برخی 
تخلخل  و  رخساره  کیفیت  تغییر  شاهد  مرزها 
نقش  ترکیبی  تله های  در  میدانیم  و  هستیم. 
تغییرات  کنار  در  آب  فشار  و  رخساره  تغییرات 
پیچیدگی و عدم قطعیت های  باعث  ساختمان 
مخازن  تاقدیسی  نگرش  به  نسبت  بیشتری 
می شود. ما در مدیریت اکتشاف، طی سالهای 
ساختمان ها  خارج  چاههایی  حفر  با  گذشته 
جنوبغربی،  سپهر  یادمان،  سپهر،  )همچون 
سپهر شرقی( و در میانه زین اسبی ساختمان ها 
همچنین  شرقی،  سوسنگرد  غربی،  )منصوری 
مناطق  همکاران  توسط  که  آبتیمور-۵۳  چاه 
و گسترش  وجود  به  شد.(  حفر  جنوب  نفتخیز 
نفت در الیه مخزنی ایالم نام آوران پی بردیم 
مخزن،  این  تحدیدی  و  ارزیابی  اقدامات  که 
همچنان در حال انجام و به روز رسانی مبتنی 
در  نفت  وجود  بود.  خواهد  جدید  داده های  بر 
رخساره خوب و خارج ساختمان قبل تر در الیه 
به  یادآوران  و  آزادگان  ناحیه  سروک  مخزنی 
تفاوت های  از  بود.  شده  مشاهده  جفیر  سمت 
تخلیه سفره نفتی ایالم و سفره نفتی سروک در 
بخش شمالی دشت آبادان، می توان به تفاوت 
که  نمود  اشاره  فشار  افت  اثر  و شعاع  تراوایی 
هزینه و تکنولوژی جهت تخلیه هیدروکربن از 

مخزن ایالم را بیشتر خواهد نمود.
تله های  مطالعه  رویکرد  بر  عالوه  اخیراً 
هیدروکربوری  ذخائر  ارزیابی  به  ای  چینه 
نامتعارف نیز وارد شده ایم که داشتن شناسنامه 
سرمایه  ورود  شرایط  در  می تواند  منابع  این 
پیشرفته  تکنولوژی های  و 
آوری های  فن  همچون 
مخازن  تخلیه 

نامتعارف در آمریکا و چین، یک برگ ارزشمند 
بعنوان بخشی از دارایی های کشور، در مذاکرات 
آوری  فن  انتقال  جهت  نفتی  شرکت های  با 

باشد.
همچنین بخش مخازن اکتشاف ظرفیت 
شرکت های  با  مشترک  مطالعه  و  همکاری 
E&P داخلی و خارجی را در قالب بلوک های 

اکتشافی را دارا می باشد.
استراتژی این روزهای اکتشاف چیست؟ ��

همانطور که مستحضر هستید با توجه به 
اخیر  دهه  طی  توسعه  از  اکتشاف  افتادن  جلو 
و  گذاری  سرمایه  کاهش  بعلت  همچنین  و 
تحریم های ظالمانه، تمایل برنامه ریزی تلفیقی 
بر تسریع در افزایش ظرفیت تولید با تاسیسات 
یک  بعنوان  یعنی  می باشد.  نفت  فعلی شرکت 
ارزیابی گسترش  اقتضائی  استراتژی  و  اولویت 
حفاری  یا  و  بزرگ  مخازن  در  نفت  ستون 
و  میادین  اقماری  در  کوچک  ساختارهای 
به  می تواند  بهره برداری،  موجود  تاسیسات 

واحدهای پایین دست کمک نماید. 
چاههای  حفر  منظور،  این  برای 
مدیریت  ماموریت  بعنوان  هم  تحدیدی 
با  اکتشاف  تیم  اما  گردید.  ابالغ  اکتشاف 
تالش  در  موازی  بصورت  پروژه هایی  تعریف 
همچون  تری  سخت  نواحی  روی  است 
پیگیر  داغ  کپه  و  مرکزی  ایرن  گرگان،  مغان، 
با  همچنین  هست.  اکتشافی  حفاری  و  کشف 
همچون  پژوهشی  طرح های  منسجم  تعریف 
و  گازی  هیدرات های  گازی،  شیل های 
دانش  تولید  زیرسطحی،  تصویرسازی  بهبود 
سنگ های  و  ژئومکانیک  در  بومی کاربردی 
رشد  پیگیر  و...  ژئوشیمی سطحی  و  کربناته 
اکتشاف منابع  یادگیری و توسعه دانش جهت 
کشور  از  متنوعی  پهنه  در  هیدروکربوری 

عزیزمان هست.
با نکاتی که برشمردید چشم انداز اکتشاف نفت  ��

در کشور را چگونه می بینید؟ و یک سوال مهم تر 
هم  اسالمی هنوز  ایران  گستره  در  آیا  که  این 

می توانیم به اکتشافات بزرگ امید داشته باشیم؟
ما کارهای نکرده زیادی در فاز اکتشاف 
آوری،  با رشد فن  انجام دهیم.  باید  داریم که 
اولویت های به روز رسانی می گردند و مدلسازی 

تخمینی  بصورت  ما  به  هیدروکربوری  سیستم 
منشا  سنگ  از  آنچه  میان  می دهد  نشان 
آنچه  و  گردد  تولید  هیدروکربن  می توانسته 
شده  اثبات  و  کشف  کنون  تا 

مهندس روایه:

 ما نزدیک به ده هزار متر از 

ابتدای سال تا انتهای آبان 

حفاری اکتشافی داشتیم. الزم 

است که این نکته را اضافه 

نمایم که کارها در مدیریت 

اکتشاف در قالب پروژه  محور 

شده است و از نوع وظیفه 

 محور خارج شده است

مهندس خدامرادی: اخیرًا 

عالوه بر رویکرد مطالعه 

تله های چینه ای به ارزیابی 

ذخائر هیدروکربوری نامتعارف 

نیز وارد شده ایم که داشتن 

شناسنامه این منابع می تواند 

در شرایط ورود سرمایه و 

تکنولوژی های پیشرفته همچون 

فن آوری های تخلیه مخازن 

نامتعارف در آمریکا و چین، 

یک برگ ارزشمند بعنوان 

بخشی از دارایی های کشور، 

 در مذاکرات با 

شرکت های نفتی جهت انتقال 

فن آوری باشد
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گزارش

با  بیشتر  جستجوی  برای  خوبی  فاصله 
دقت باالتر و در نواحی و ساختار های غیر 
تاقدیسی همچون اطراف گنبدهای نمکی، 
گسل های عایق کننده و تله های چینه ای 

در دریا و خشکی می باشد.
اتصال  ما،  رشد  قابل  نقاط  از  یکی 
و  توسعه  بخش  داده های  سیستماتیک 
تولید به منابع اطالعاتی اکتشاف می باشد. 
و  داده  اکتشاف سازمانی  اینکه  به  توجه  با 
کلیه  اشتراک  لزوم  می باشد  محور  دانش 
به  تولید  و  توسعه  حلقه های  داده های 
از خارج کشور  داده  اکتشاف و حتی خرید 
یافتن  برای  جدیدی  پنجره های  می تواند 
آورد.دانش  فراهم  اکتشافی  جدید  مخازن 
 play و اکتشاف ما در برخی ست مخزنی
حوضه ها اکتشاف تاقدیسی به بلوغ رسیده 
در  نمی توان  را  بزرگ  اکتشافات  انتظار  و 
آنها نداشت. اما در همان حوضه یا نواحی 
دیگر احتمال کشف تجمع هیدروکربن قابل 
مالحظه با تغییر نگرش و فن آوری دور از 
انتظار نیست. بطور کلی ظرفیت کشور در 
می باشد.قطعا  نفت  از  بیشتر  گاز  اکتشاف 
بودن  فراهم  و  بیشتر  اعتبارات  تزریق  با 
همکاری با شرکت های صاحب فناوری های 
و  متراکم  نگاری های  لرزه  اکتشاف  جدید، 
حفاری های  تدارک  همچنین  و  تر  دقیق 
عمیق کم ریسک تری برنامه خواهد شد. 
اما نکته مهم در تغییر نگرش مدیران ارشد 
کشور این خواهد بود که دوران نفت ارزان 
رو به افول است و برای یافتن و تولید نفت 
باید از حاشیه سود باالی این صنعت به مرور 
کاست همانطور که تولید نفت از افق های 
عمیق تر از آسماری، همچون بنگستان و 
است،  تری  گران  تجهیزات  خامی مستلزم 
طراحی و برداشت لرزه نگاری مناسب کشف 

تله چینه ای و اطراف گنبدهای 
نیز  نمکی و دیگر ساختارها 
گذاری  سرمایه  یا  هزینه 

اما  می طلبد.  بیشتری 

در کل، اکتشاف صنعت ارزش آفرین است 
و از زمان دارسی و کشف نفت در مسجد 
به  ارزش  خلق  نسبت  کنون،  تا  سلیمان 
هزینه اکتشاف بسیار باال و جذاب بوده است. 

به نفت شیل ها اشاره کردید. آیا ما تکنولوژی  ��
دست  به  توانسته ایم  را  شیل ها  از  برداشت 
بیاوریم. شما فرمودید هزینه برداشت نفت از 
اصال  آیا  است.  باالتر  نامتعارف  منابع  این 

تکنولوژی برداشت آن را داریم؟ 
باید  نفت،  ارشد  مدیریت  سطح  در 
جذب  جهت  فناوری  مدیریت  برنامه 
فناوری های چاه محور بطور جدی برنامه و 
پیگیری گردد تا بتوان از منابع نامتعارف نیز 
کشورمان  عزیز  مردم  برای  آفرینی  ثروت 
با  کار  اولویت  اکنون  واقع  در  آید.  فراهم 
برداشت  ازدیاد  بخش  در  دانش  توسعه 
کشور  دانشگاههای  به  بزرگ  مخازن  از 
می طلبد  المللی  بین  شرایط  اما  می باشد. 
که بصورت هوشمند صنعت نفت با ترکیبی 
بخش  بخصوص  و  حاکمیتی  بخش  از 
فناوری های  جذب  سمت  به  خصوص 
ازدیاد برداشت و چاه محور همچون ایجاد 
و...  شیل ها  بنگستانی،  مخازن  در  شکاف 
از وجود منابع  بردارد. تخمین صحیح  گام 
و  می پذیرد  صورت  اکتشاف  در  نامتعارف 
مقدمه ارزیابی اقتصادی پروژه های توسعه 

و تولید می تواند باشد.
چرا در میدان نام آوران شاهد بروز اتفاق  ��

بزرگی بودیم که همه دنیا را شگفت زده کرد. 
آیا برای این موضوع از قبل برنامه ریزی شده 

بود؟
ایالم  مخزن  تحلیل  با  ما  واقع  در 
میدان منصوری، آبتیمور، جفیر، سوسنگرد 
از  بیش  نفت  تجمع  گسترش  امکان  و... 
تحلیل  را  ساختمانها  این 
نمودیم و سه چاه موفق 
سپهر  و  سپهر-۱ 

 ۱ بغربی- جنو
ناموفق  و 

آبتیمور-۵۳  موفق  چاه  کنار  یادمان-۱ 
مابین ساختمان آبتیمور و جفیر وجود نفت 
رسید.  اثبات  به  ساختمانی  غیر  نگرش  با 
سپهر  و  غربی  منصوری  چاههای  سپس 
اضافه  مطالعات  به  موفقی  نتایج  شرقی 
نمودند که قبل حفاری سوسنگرد شرقی-۱ 
مابین ساختمان سوسنگرد و آبتیمور، اقدام 
لذا  گردید.  گیری  تصمیم  اعالم کشف  به 
اقدامات پلکانی اکتشاف در ناحیه منجر به 
تهیه دانش کافی جهت اعالم وجود چنین 

ذخیره ای در گستره بین میادین گردید. 
اعدام  فاصله  در  قطعیت  عدم  قطعا 
انتظار  مورد  ذخیره  تا  شده  اثبات  ذخیره 
بیشتر  چاههای  حفر  با  باید  ممکن  بعالوه 
تحدیدی کاسته شود و در حال حاضر دو 
اکتشافی  منظوره  چند  اهداف  با  موقعیت 
این  اکتشاف در  برنامه تکمیلی فعالیت  در 

ناحیه وجود دارد.
مشترک  �� صورت  به  را  پرسش  یک  من 

آیا  موجود  اعتبارات  این  با  واقعا  می پرسم. 
می توانیم متصور باشیم که اکتشاف میادین در 
کشور ما هم سرعت بگیرد. با این اعتبارات 
محدودی که وزارت نفت االن دچارش شده 
رخوت  به  هم  اکتشاف  نوعی  به  آیا  است 

نمی افتد؟
به هر میزانی که  مهندس روایه: 
به  تخلیه  شود  و  بهره برداری  میادین  از 
اکتشاف  می شود.  باالنس  اکتشاف  وسیله 
و  است  باالدستی  اصلی  ارکان  از  یکی 
همین طور از لحاظ سیاسی هم بسیار مهم 
است اکتشافاتی که در داخل انجام می شود 

بازتاب جهانی و منطقه ای دارد.
کمااینکه این اکتشافات اخیر واقعا دنیا را  ��

تکان داد. اینطور نیست؟ 
شرکت های  می شود  باعث  و  بله 
خارجی هنوز امیدوار باشند و به این آگاهی 
برای  خوبی  بسیار  پتانسیل  که  رسیدند 
اکتشاف در مملکت عزیزمان وجود دارد و 
خواهد  جذابیت سرمایه گذاری  باعث  این 

شد این تحریم ها نه تنها باعث نشده است 
کوچک تر  را  سبدمان  و  اکتشافی  اهداف 
گسترده تری  صورت  به  برعکس  کنیم 
همچنین  هستیم.  جلو  به  حرکت  حال  در 
و  هستیم  دکل ها  تعداد  افزایش  حال  در 
انجام  بیشتری  اکتشافات  بتوانیم  امیدوارم 
داده و جایگاه با ارزشی را در صنعت نفت 
جهان به دست آوریم. از سوی دیگر نکته 
که  اکتشافی  با  که  است  این  مهم  بسیار 
سوم  جایگاه  توانستیم  ما  شد  انجام  اخیرا 
دست  به  جهان  در  نفتی  ذخایر  لحاظ  از 
بیاوریم. در حقیقت می توانیم بگوییم ایران 
یک  تحریم ها،  از  پس  برای  را  خودش 
به  جدید  عرصه  به  ورود  و  موفق  حضور 

عنوان یک بازیگر مهم دنیا آماده می کند.
اکتشاف  خدامرادی:  مهندس 
دانش محور  هم  و  داده محور  هم  واقع  در 
است.  ما برای پیشبرد پروژه های اکتشافی 
نیازمند تخصیص منابع هستیم و قطعا رشد 
حجم  افزایش  موجب  تخصیص  صعودی 
کاری و نشاط و ان شاا... اکتشافات بیشتر 
خواهد شد. لکن با توجه به ماموریت های 
حجم  و  ششم  برنامه  شده  مصوب 
تمام  با  حاضر  حال  در  شده  برنامه  کاری 
محدودیت های موجود، حمایت مقام عالی 
وزارت به حوزه اکتشاف مانع افت و رخوت 
تنگناهای  از  عبور  با  امیدواریم  و  گردیده 
سیاسی و اقتصادی شاهد پیشرفت دانش و 
عملیات اکتشافی و به طبع آن گزارش های 
کشف هیدروکربن در کشور باشیم. فرایند 
زمین  سطحی  مطالعه  از  ما  اکتشافی 
اتمام  تا  لرزه نگاری  گروه  ورود  شناسی، 
اکتشافی،  چاه  تست  شروع  و  حفاری 
افت  لذا  می کشد.  طول  سال   ۵ متوسط، 
طی  اکتشاف  سازمان  به  منابع  تخصیص 
خواهد  ملموسی  اثر  ساله  چند  بازه  یک 

داشت.
5 سال صرف چه فعالیت هایی می شود؟ ��

چرخه مطالعات علوم زمین از مطالعه 

نگاری ها،  لرزه  ساختمان ها،  رخساره ها، 
اهداف  رسانی  بلوغ  به  تکمیلی  مطالعات 
و  و سلر، حفاری  و ساخت جاده  اکتشافی 
اخذ داده های مهندسی نفت به طور متوسط 

می توان بازه ۵ ساله ای تخمین زد.
استانداردش هم در دنیا همین است؟ ��

محدوده  و  کار  حجم  به  بستگی 
بلوک  یک  برای  مثال  می تواند  مطالعه 
این  و  باشد  پنج سال  یا  دو، سه  اکتشافی 
ناحیه  در  موجود  داده  میزان  به  بستگی 
مورد ارزیابی بر میگردد. قطعا شرکت های 
بسیار  پیمانکاران  بکارگیری  در  خارجی 
چابک تر عمل می کنند و مشکالت بخش 
دولتی را ندارند. لذا ظرفیت فعالیت بخش 
جذاب  بخش  در  خارجی  و  خصوصی 
اکتشاف می تواند اولویتی برای ورود ایشان 
به قراردادهای توسعه و تولید شود. و قطعا 
صنعت  به  ظالمانه  تحریم های  رفع  با 
جذاب  مدلهای  تهیه  با  ایران  کشور،  نفت 
سرمایه گذاری  بهشت  همچنان  قراردادی، 
برای شرکت های فعال در بخش انرژی و 

باالدستی نفت خواهد بود.
است  �� مانده  باقی  نکته ای  اگر  پایان  در 

بفرمایید.
و  خشک  چاه  هزینه  خوشبختانه 
نسبت  به  اکتشاف  عملیات  در  لرزه نگاری 
چیزی که به دست می آید در حوزه رسوبی 
ناحیه ایران بسیار کار سوددهی  است یعنی 
ازای هزینه ای که به  مدیریت اکتشاف به 
کشور  به  برابر  چندین  می شود  تزریق  آن 
سود می رساند مثال اخیرش کشف ذخیره 
قابل بازیافت باالی گاز از میدان گازی ارم 
مناسب  قواعد  ایجاد  صورت  در  لذا  است. 
گذاری  سرمایه  زمین  سیاسی،  تعامل  و 
اکتشاف و تولید در کشور از ریسک باالیی 

برخوردار نیست.
دانش  اختیار  در  که  وقتی  از  تشکر  با 

نفت قرار دادید. 

بهــار اکتشــاف در پاییز! شــاید این بهتریــن توصیف از 
دســتاوردهای بی بدیل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

در سال جاری باشد.
آنچه مبرهن است؛ مدیریت اکتشــاف در حلقه اول زنجیره 
ارزش صنعت نفت، اصلی ترین و باســابقه ترین متولی شناسایی 
و کشف نفت و گاز در کشور و سازمانی حرفه ای و صاحب اعتبار 
در جهان است. این مدیریت در شناسایی و کشف پتانسیل های 
نفت و گاز در تمام حوضه های رســوبی کشــور و حداکثر سازی 
ضریب جایگزینی نفت و گاز تولیدی و فراهم نمودن زمینه توسعه 
میادین جدید کشــور برای حفظ و ارتقای تولید از طریق کشف 
منابع جدید گامهای چشمگیری در سال رونق تولید و در سخت 
شرایط تحریمی برداشته است. پرواضح است که اکتشاف، حلقه 
اول توســعه در زنجیره صنایع باالدســتی نفت است و به همین 
دلیل است که طی ۱۱۱ ســالی که از عمر صنعت نفت می گذرد، 
همواره مورد توجه بوده است. در همین حال، تغییر سیاست ها در 
مجموعه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران موجب شد تا 
ساختار اکتشاف در شرکت ملی نفت ایران با تحولی تازه روبه رو 
شــود که گام بلند در این مسیر، تغییر ساختار مدیریت اکتشاف 
از »اداره محــور« به »پروژه محور« بــود که ضمن افزایش قابل 
توجه بهره وری، رشــد تأمل برانگیزی در اکتشاف میادین نفتی و 
گازی کشور را محقق کرد. ماحصل این سیاست ها بدآنجا انجامید 
که از زمســتان ســال ۱۳9۷ تاکنون، هر فصل یک اکتشاف در 
کارنامه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ثبت شده است 
که در نوع خود رکورد تازه ای به شــمار می آید. این اکتشافات که 
با کشــف میدان »مینو« در جزیره مینو در جوار شهر آبادان طی 
زمستان ســال گذشته آغاز شــد، در نهایت در تابستان امسال 
به کشــف میدان گازی »ارم« انجامید. »ارم«، میدانی در فاصله 
۲۰۰ کیلومتری جنوب شــیراز، ۶۰ کیلومتری شــمال عسلویه 

و ۲۵ کیلومتری جنوب باختری شهرســتان خنج که از ذخایری 
معــادل ۱9 میلیارد فوت مکعب )معادل یــک فاز پارس جنوبی( 
گاز درجا برخوردار اســت که با فناوری های امروزی، ۱۳ میلیارد 
فوت مکعب از آن قابل برداشت است. میدانی که بهره برداری از 
آن می تواند ۴۰ میلیارد دالر درآمد عاید کشــورمان کند. در ادامه 
این تالش ها، اعالم خبر کشف مخزن بزرگ نفتی »نام آوران« در 
آبان ماه امســال، موج تازه ای از امید و نشاط را در میان مردم به 
ارمغان آورد. »نام آوران«، با ۵۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا، 
دومین مخزن بزرگ کشف شــده در ایران )بعد از الیه آسماری 
میدان گچساران( اســت که می تواند ۲۲ میلیارد بشکه به ذخایر 
نفت درجا و ۲.۲ میلیارد بشکه به ذخایر نفت قابل برداشت کشور 
اضافه کند. بی تردید، کشــف میدان نفتی نــام آوران، نگاه دنیا 
را به ایران تغییر داده و جایگاه کشــورمان را در میان دارندگان 
ذخایر طالی ســیاه یک رتبه ارتقاء و به رتبه دوم جهان رسانده 
است. این مخزن دومین مخزن نفتی بزرگ کشف شده در تاریخ 
ایران اســت و کشــف این میدان جدید در کنار اهمیت فراوان 
اقتصادی، اهمیت نمادین نیز دارد. این کشــف نشان می دهد که 
تحریم ها نــه تنها فعالیت توســعه ای در صنعت نفت را متوقف 
نکرده، بلکه فعالیت های اکتشافی نیز همچنان با قوت ادامه دارد. 
در واقع، اکتشاف جدید، تا حد زیادی به معنای شکست نمادین 

تحریم های آمریکا است.
بر این اساس، بهره برداری از این میدان ها در حالی صورت 
می گیرد که طی سال گذشــته ضریب موفقیت اکتشافی به طور 
چشمگیری افزایش یافته است؛ به طوری که تقریبا در سال های 
۱۳9۷ و ۱۳9۸، عملیات حفاری هر هشــت حلقه چاه اکتشافی، 
گویــای مقادیر قابل توجهی از منابع هیدروکربوری در گســتره 
قابل بررسی بوده است؛ به طوری که تقریباً تمامی چاه های مورد 
بررسی احجام متفاوتی از نفت و گاز را در خود ذخیره داشته اند. 

وجود ذخایر عظیم منابع هیدروکربوری در کشور، به همراه انجام 
اصولی و مطابق برنامه سیاست های تدوین شده در حوزه اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران باعث شــد تا مدیریت اکتشاف شرکت 
ملــی نفت ایران بتوانــد بیش از ۱۳۰ درصد اهداف اکتشــافی 
نفتــی و ۱۷۰ درصد از هدف های اکتشــافی گازی را در نیمه راه 
برنامه پنج ساله توسعه محقق کند. نگاهی کوتاه به دستاوردهای 
اکتشــافی )باالخص در دوره اعمال دوره تازه ای از تحریم ها( به 
عنوان مشــتی از خروار فعالیت های توسعه ای در صنعت نفت، 
مبین این حقیقت اســت که انجام فعالیت های زیربنایی در این 
صنعت معظم، با وجود تمامی کاستی های ناشی از اعمال تحریم ها 
با قدرت پیگیری می شود و آنجا که پای سیاستگذاری و تدبیر در 
وسط باشد، حتی تنگناهای سیاسی و شرایط دشوار اقتصادی نیز 

نمی تواند سدی در برابر توسعه باشد.
آری! اکتشــاف حداکثری منابع هیدروکربوری ایران در تراز 
جهانی همان چشــم اندازی اســت که اینک مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران در حال محقق کردن آن است. مدیریت 
اکتشاف اهداف بلندی را در سر می پروراند، اهدافی چون: کشف 
میادین جدید نفتی به منظور جایگزینی بخشــی از نفت میادین 
تولیدی، اکتشــاف نفت و گاز در افق های عمیق تر تاقدیس های 
اقماری در مجاورت میادین بزرگ، اکتشاف نفت و گاز حلقه های 
نفتی در میادین مســتقل گازی، نفتگیرهای چینه ای و نفتگیرهای 
مرتبــط با گنبدهای نمکی، کشــف گاز در مناطق نفتی به منظور 
تأمین گاز جهت تزریق در میادین در حال تولید و کشــف منابع 
هیدروکربنی غیر متعارف کــه هر کدام از این اهداف در افزایش 
ارزش برنــد و اعتبار صنعت نفت ایران نقشــی شایســته ایفا 
می کند.در پایان بسیار شایسته خواهد بود که به متولیان مدیریت 
اکتشاف دست مریزاد گفته و برای این عزیزان در تحقق اهداف 

بلند صنعت نفت ایران اسالمی آرزوی موفقیت نماییم.  

دانش نفت عملکرد و دستاوردهای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران را تحلیل کرد؛

بهار اکتشاف در پاییز 98
نگاه

اختصاص بخش مهمی از سرفصل برنامه های 
ساالنه شرکت ملی نفت ایران به اکتشاف

اکتشاف، نخستین حلقه زنجیره فعالیت های صنعت نفت و نقطه آغازین 
ماموریت شــرکت ملی نفت ایران به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به 
منابع انرژی و انجام ماموریت تعیین تکلیف حوضه های رسوبی در تمام کشور، 
بخش مهمی از سرفصل برنامه های ســاالنه شرکت ملی نفت ایران به این 

بخش اختصاص می یابد.
هم اکنون ۱۰ طرح اکتشافی، با عنوان طرح های اکتشافی خلیج فارس، 
دشــت آبادان، دزفول شمالی و جنوبی، کپه داغ، فارس، ایران مرکزی، مغان 
و طرح شرق ایران؛ مکران و دریای عمان در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران برنامه ریزی شــده که اجــرای آن مطابق برنامه در جریان 
است.مهمترین فعالیت های صورت گرفته در طرح اکتشافی خلیج فارس شامل 
برنامه ریزی جهت اتمام عملیات حفاری اکتشافی در ناحیه فروزان، اتمام مدل 
سازی استاتیک میدان نفتی مشترک آریا و افزایش قابل مالحظه ذخیره میدان 
آریا، شــروع به عملیات حفاری دو حلقه چاه اکتشافی جدید و امضا و اجرای 
پروژه برداشت و پردازش لرزه نگاری سه بعدی آپادانا، صبا و نصرت تا پایان 
سال ۹۸، انجام مطالعات و تعیین چندین هدف اکتشافی جدید در این منطقه 
است.در طرح اکتشافی دشت آبادان نیز اتمام حفاری چاه اکتشافی مرزی مینو 
و کشف میدان نفتی مرزی مشترک مینو، اتمام مطالعات اکتشافی الیه نفتی 
گدوان در قســمتی از ناحیه دشت آبادان، انجام عملیات حفاری اکتشافی در 
منطقه شرق دارخوین )چاه اکتشافی آرمان( و انجام عملیات حفاری اکتشافی 
در منطقه شرق ســپهر )چاه اکتشافی سپهرشرقی( و شروع عملیات حفاری 
چاه اکتشافی سوســنگرد از جمله مهمترین برنامه ها در این منطقه است.در 
عین حال شروع عملیات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی در جنوب دشت 
آبادان و پروژه برداشت و پردازش لرزه نگاری سه بعدی پانیذ، به همراه پروژه 
پردازش یکپارچه اطالعات لرزه نگاری ســه بعدی دشت آبادان، انجام پروژه 
مطالعه و ارزیابی پتانسیل های اکتشافی دشت آبادان و مشخص شدن اهداف 
اکتشــافی جدید و اتمام پروژه مطالعه توصیفی میدان سپهر )مخزن ایالم( با 
همکاری پژوهشگاه صنعت نفت از دیگر برنامه هایی است که در این منطقه 
اکتشافی در حال انجام است.در طرح دزفول شمالی نیز اتمام عملیات اکتشافی 
در منطقه غرب میدان منصوری، میدان چشــمه خوش و اعالم کشف نفت 
در افق های گورپی و ایالم و آغاز عملیات اکتشــافی در جنوب میدان مارون 
)حفاری چاه اکتشافی رام(، غرب میدان مارون)چاه اکتشافی مارون غربی( و 
شرق سوسنگرد)چاه اکتشافی سوسنگرد شرقی( از جمله مهمترین اقدام ها در 
این حوزه بوده اســت.در طرح اکتشافی کپه داغ نیز هم اکنون پروژه اکتشاف 
مبتنی بر سری تله نفتی در ناحیه کپه داغ و مشخص شدن اهداف اکتشافی 
جدید به اتمام رســیده و پروژه برداشــت گرانی و مغناطیس کپه داغ شرقی 
نیز در حال انجام اســت.در این حوزه همچنین پــروژه لرزه نگاری دو بعدی، 
پردازش و تفسیر داده های لرزه ای محدوده زرینه کوه درگز تعریف و در مرحله 
انتخاب پیمانکار است که تا پایان سال ۹۸ شروع خواهد شد.در ادامه طرح های 
اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، عملیات مطالعه اکتشافی 
دشــت گرگان آغاز شــده و پروژه عملیات حفاری چاه اکتشافی دنگ که به 
اعالم کشف در جنوب اســتان فارس منجر شد نیز به اتمام رسیده است.در 
حوزه طرح فارس همچنیــن پروژه مطالعات توصیفی میدان گردان به اتمام 
رسیده و مطالعات توصیفی میدان آغار نیز وارد فاز اجرایی شده است.در طرح 
دزفول جنوبی نیز طی سال گذشته پروژه اکتشاف مبتنی بر سری تله نفتی در 
ناحیه دزفول جنوبی و مشخص شدن چندین هدف اکتشافی جدید به انجام 
رسیده و پروژه برداشــت اطالعات لرزه نگاری دوبعدی باشت نیز در مرحله 
امضاء قرارداد اســت.در طرح ایران مرکزی، به عنوان یکی دیگر از طرح های 
اکتشافی تعریف شده در سطح شرکت ملی نفت ایران، مطالعات اکتشافی در 
محدوده بلوک ســاوه و مشخص شدن چندین هدف اکتشافی جدید و ایجاد 
ســامانه جامع داده مکانی تکمیل و مراحل پروژه گرانی سنجی و مغناطیس 
سنجی بستان آباد نیز تعریف شده که در مرحله تشریفات مناقصه است.درعین 
حال در سال گذشته ارزیابی نهایی ساختمان های حفاری شده قیردره و ارتاداغ 
و بازنگری اهداف اکتشــافی معرفی شــده در دشت مغان و مشخص شدن 

چندین هدف اکتشافی جدید در این منطقه نیز انجام شده است.
در طرح اکتشــافی شــرق ایران، مکران و دریای عمان نیز مهم ترین 

فعالیت های صورت گرفته به قرار زیر است:
- مطالعه کیفی داده های ماهواره ای )گرانی و مغناطیس(

- پروژه برداشت و مطالعه اطالعات گرانی و مغناطیس سنجی زمینی 
به صورت ناحیه ای با حجم ۱۲۰۰۰ ایســتگاه مکران و جازموریان)تشریفات 

مناقصه(
- تعیین چارچوب چینه شناسی مکران برای اولین بار )تفکیک سازندها(

- مطالعات زمین شناسی و تفسیر خطوط لرزه نگاری دشت زابل
پژوهش و فن آوری، در خدمت اکتشاف

الزمه عملیاتی شــدن فعالیت های اکتشــافی در صنعت نفت، انجام 
پژوهش های ساختارشناسانه و به کارگیری فناوری های به روز در حوزه علوم 
زمین شناسی و اکتشاف است.در این حوزه نیز مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران طی ســال گذشته، به توفیقات قابل توجهی نائل شده است که از 
مهمترین آن ها می توان به شروع فاز دوم پروژه هیدرات های گازی در دریای 
عمان و امضاء قرارداد با پژوهشگاه صنعت نفت، پیگیری پنج طرح پژوهشی 
کالن در حوزه اکتشاف با دانشگاه های داخلی وخاتمه موفق پنج طرح مذکور و 
ارائه نقشه راه برای ۹ سال آینده اشاره کرد.همچنین ارائه پروژه های پژوهشی 
مورد نیاز در طرح ها و اخذ تصویب و ابالغ مصوبه ۶ پروژه پژوهشــی جدید 
در حوزه اکتشــاف و امضاء چهار قرارداد از ۶ پروژه مصوب از دیگر اقدامات 
انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 

ایران است.
چهار قرارداد مربوط به ۶ پروژه مصوب نیز شامل موارد زیر است:
- ارزیابی و مطالعه ژئوشیمایی مخازن هیدروکربوری گروه دهرم

- فاز دوم طرح نفت های نامتعارف)شیل های نفتی( منطقه قالی کوه
- تفسیر کمی مکعب لرزه ای درمیدان های گنبدلی-خانگیران

- اجرای میدانی اســتفاده از ســیال حفاری پایه آبی فشــار و دمای 
)HPHT(باال
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گزارش

اداره  زمین شناســی تحت االرضی مدیریت اکتشاف با استفاده از ظرفیت های 
موجود به ویژه توان تخصصی ســرمایه های انســانی خود در دو بخش مطالعات 
زمین شناســی نفت و عملیات زمین شناســی عهده دار برنامه ریزی، مطالعات و 
ارزیابی اهداف اکتشافی، پایش و راهبری زمین شناسی  عملیات حفاری چاه های 
اکتشــافی  می باشــد طی دو ســال اخیر با تعیین دقیق سرویس های خدمات 
تخصصی متنوع به منظور مطالعات منظم زمین شناســی نفت میادین نفتی و 
گازی، ارزیابی دقیق ریسک زمین شناسی و محاسبات حجم قبل از حفاری اهداف 

اکتشــافی و ارزیابی و پیگیری نتایج بعد از حفاری اهداف اکتشافی تا اعالم کشف 
ذخیره برنامه ریزی شده است و ارتقاء کیفیت به عنوان یک اصل در کلیه ی فعالیت ها 

نقش محوری یافته اســت که این امر با نگاه به توانمندی های کارشناســان و بهره گیری از 
روشهای جدید و تحلیل به روز داده ها صورت گرفته و هدایت زمین شناسی عملیات زمین شناسی در جهت ارزیابی 
دقیق توان هیدروکربنی اهداف اکتشافی به صورت مسمتر و با استفاده از تجارب و دانش فنی منجر به نتایج مثبتی 
گشــته است.در ضمن لرزه نگاری باشــت با هدف تکمیل اطالعات لرزه نگاری سه بعدی در جنوب منطقه دشت 
آبادان و همچنین برداشت اطالعات لرزه نگری دو بعدی در جنوب میادین آب تیمور و منصوری تعریف شده است 
و با برداشــت این اطالعات می توان اهداف اکتشــافی  چینه ای-ساختمانی در ناحیه شرق دشت آبادان را با میزان 
قطعیت بیشتری مورد ارزیابی قرار داد. رونمایی از اکتشاف الیه مخزنی نام آوران در آبان ماه ۱۳۹۸ متعاقب تلفیق 
نتایج مطالعات در نواحی دزفول شــمالی و دشــت آبادان و همچنین دادهای چاههای منصوری غربی-۱،  سپهر 
شرقی-۱ با توجه به اکتشافات قبلی در مناطق همجوار بوده است. بطوریکه این الیه مخزنی )سازند ایالم( عالوه 
بر منطقه اکتشاف شده جدید در شرق میدان سپهر، میادین منصوری، آبتیمور، جفیر، سپهر و یال شمالی یادآوران 

را در بر می گیرد.

اداره ی حفاری مدیریت اکتشــاف با اســتفاده از ظرفیت های موجود به 
ویژه توان تخصصی سرمایه های انسانی خود در دو بخش مهندسی و عملیات 
عهده دار برنامه ریزی، پشــتیبانی، پایش و راهبری عملیات حفاری چاه های 
اکتشافی می باشــد که با توجه به هزینه بر بودن حفاری اکتشافی که نه تنها 

ماهیت رمزگشــایی میادین نفتی و گازی را داشته و پیش قراول فعالیت های 
توسعه ای و تولیدی است، بلکه توأم با عدم قطعیت ها، مخاطرات و صعوبت های 

عملیاتی نیز می باشد، همواره کاهش هزینه و زمان در عین حفظ و ارتقاء کیفیت به 
ر عنوان یک اصل در کلیه ی فعالیت های آن نقش محوری دارد. در حاضر تعداد ۴ دکل حفاری  د

خشــکی و یک دستگاه حفاری فراساحل در خلیج همیشــه فارس تحت قراردادهای منعقده با پیمانکاران فعال 
در حوزه ی صنعت خطیر حفاری و با نظارت مســتقیم اداره ی حفاری مدیریت اکتشاف در حال انجام پروژه های 
حفاری چاه های اکتشــافی می باشــند؛ مطابق با برنامه ریزی های به عمل آمده بر اساس مأموریت سازمانی این 
اداره، انتظار می رود تعداد دکل های فعال در آینده ای نزدیک به ۹ عدد افزایش یابد. آن چه در قراردادهای اداره ی 
حفاری نمود بارز دارد، نگاه به توانمندی های شرکت های داخلی و استفاده از خدمات فنی-عملیاتی آن ها با تأکید 

بر به کارگیری فناوری های نوین در حوزه ی حفاری چاه های اکتشافی می باشد.   

میدان گازی ارم در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب شیراز، ۶۰ کیلومتری 
شمال عسلویه و ۲۵ کیلومتری جنوب باختری شهرستان خنج قرار دارد. این 
میــدان از اثبات یکپارچه بودن دو تاقدیس دنگ و باغون که درســازندهای 
کنگان و داالن باالیی با یکدیگر مرتبط بوده و مخزن گازی یکپارچه ای به 

طول ۵۰ و پهنای متوسط ۵ کیلومتر را به وجود آورده، تشکیل شده است.
ارم را می توان ســاختاری متشــکل از دو کوهانک دانست که تاقدیس 
دنگ معادل بخش شرقی و تاقدیس باغون معادل بخش غربی آن می باشد. 
بنابراین در گزارش کشــف ارم اســامی دنگ و باغون بــه ترتیب با عناوین 

»کوهانک شرقی ارم« و »کوهانک غربی ارم« خوانده می شوند. 
چاه اکتشافی کوهانک شــرقی ارم )دنگ-۱( با هدف ارزیابی پتانسیل 
گاز در افق هــای دهرم )کنگان-داالن باالیــی و پایینی(، الیه هاي کربناته 
قاعده دشتک و افق فراقون برنامه ریزی و حفاری گردید. محل چاه اکتشافی 
در ناودیس سطحی بین دو رشته شمال و جنوبی کوهانک شرقی ارم بوده و 
حدود ۱۰۰ متر پایین تر از قله ساختمان در افق کنگان انتخاب شد. ضمنا چاه 
مذکور اولین نقطه در حوضه فارس اســت که به لحاظ ساختاری در موقعیت 
یک ناودیس در سطح انتخاب شده است. بدیهی است که در اعماق مخزنی، 

ارم یک ساختار یکپارچه تاقدیسی را تشکیل می دهد.
حفاري چاه اکتشــافي کوهانک شرقی ارم در تیر ماه ۱۳۹۷ آغاز گردید 
و تــا عمق ۱۵۲۸۷.۳ فوت )معــادل ۴۶۳۲.۵ متر( در افق های ماقبل پرمین 
ادامه پیدا کرد و پس از کشــف گاز در ســازندهاي داالن باالیی و پایینی در 
 FBDST مرداد ۱۳۹۸ به پایان رســید. در این چاه، در مجموع پنج آزمایش

انجام گرفت.
بر اساس محاســبات حجم نهایی گاز درجا و 

قابل برداشت در دهرم ساختمان یکپارچه ارم، در 
حالت ممکن بعالوه محتمل )P۱۰( به ترتیب 
 )TCF( برابر بــا ۱۹.۰۹ تریلیون فوت مکعب
)معــادل ۵۴۰ میلیارد متــر مکعب( و ۱۳.۵ 
تریلیون فوت مکعــب )TCF( )معادل ۳۸۲ 
میلیــارد متر مکعب( تخمین زده می شــود. 
براســاس اندازه گیری های بــه عمل آمده 

میزان گاز هیدروژن ســولفوره ۶۰۰ پی پی ام 
برای دهرم فوقانــی و ۴۵ پی پی ام برای دهرم 

تحتانی اســت که معرف  گاز بسیار مرغوب و شیرین 
می باشــد. میزان حجم ذخیره گاز در میدان ارم به گونه است 

کــه تقریبا معادل یــک فاز پارس جنوبی و یا معادل ۱۶ ســال گاز مصرفی 
استان تهران می باشد.

هم جــواری میــدان ارم با میادین گازی شــانول و همــا در نزدیکی 
پاالیشــگاه گاز پارســیان و وجود زیر ســاخت های مناســب سبب می شود 
توسعه ی این میدان گازی برای جبران افت تولید این میدان و تامین خوراک 
پایدار پاالیشگاه گازی پارســیان مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر است از 
ایــن حجم گاز قباًل مقدار ۳۶۰۰ میلیــارد فوت مکعب در قالب میدان گازی 

باغون اعالم کشف شده بود.

 ناحیــه ی دزفــول جنوبی بویژه منطقه گچســاران یکــی از مناطق 
پراهمیت در کشف ذخایر هیدروکربوری می باشد. بدین منظور پروژه ی لرزه 
نگاری دوبعدی باشت در محدوده ی سه استان کهگیلویه و بویر احمد،فارس 
و خوزســتان طراحی و برای برداشت به شرکت عملیات اکتشاف نفت بعنوان 
پیمانکار واگذار گردید. بر اساس طراحی اولیه عملیات برداشت به طول ۸۶۰  
کیلومتر خطوط لرزه نگاری دوبعدی در گستره ی حدود ۵۰۰۰ کیلومتر مربع 
در محدوده ی شهرستان های باشــت، گچساران، رستم و، نورآباد و بهبهان 
اجرا و شامل حدود ۲۹ هزار برداشت می گردد. ساختمان های متعددی از جمله 
میشــا، مورد، ارجان، رازی، دیل، پهن سراب، و حدفاصل چلینگر و گرنگان 

را در بر می گیرد.
عملیات اجرایی پروژه لرزه نگاری دوبعدی باشت در شهریورماه ۱۳۹۸ 
با تجهیز کارگاه آغاز و با پایان مرحله ی تجهیز کارگاه عملیات نقشه برداری 
و حفاری در آذر ماه ۹۸ بر روی خط ۱۶شروع گردید. بر اساس برنامه ریزی 

انجام شده عملیات برداشت داده ها در اوایل بهمن ماه آغاز خواهد گردید.

مــدت زمان اجرای پروژه ۲۸ ماه اســت. که مدت 
برداشــت داده ها ۲۰ ماه و ۸ ماه نیز برای پردازش 

داده ها زمان صرف خواهد شد.
افتتاحیه ی رسمی پروژه با حضور مدیر 
محترم اکتشــاف نفت و مسئولین استانی و 
شهرستان های گچساران و باشت در تاریخ 
۹۸۰۹۲۹ در شهرســتان گچساران برگزار 
گردید و مســئولین با اطالع از چگونگی و 
شــرایط عملیات لرزه نگاری با استقبال از 

اجرای پروژه قول دادند همکاری های الزم در 
روند  اجرای پروژه انجام گیرد. این پروژه باعث 

اشتغالزایی حدود ۲۰۰ نفره در سطح منطقه در مدت 
زمان اجرای پروژه خواهد گردید.

وزیر نفت نام میدان نفتی تازه کشف شده را که رئیس جمهوری دیروز از آن 
خبر داد »نام آوران« اعالم کرد و گفت: این میدان دومین مخزن بزرگ کشف شــده 
در ایران اســت.بیژن زنگنه در جمع بیــش از ۱۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی پس از 
اعالم نام این میدان اظهار کرد: اســم این مخــزن را به پاس خدمات همه افرادی 
که در گوشــه و کنار کشور به خدمت می پردازند، به ویژه کارکنان مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران که نام آوران گمنام صنعت نفت هستند، »نام آوران« گذاشته 
شد.وی با اشاره به اینکه مخزن کشف شده ۵۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا دارد، 
افزود: عملیات اکتشاف این میدان با پیشرفته ترین روش های اکتشافی به عنوان یک 
اکتشاف فناورانه و کار جدید اکتشافی با سه حلقه چاه از سال ۹۵ آغاز شد و با توجه 
به اینکه حدود ۳۱ میلیارد بشــکه اکتشاف های پیشین بوده است، حدود ۲۲ میلیارد 
بشکه به ذخایر نفت درجای کشور و ۲.۲ میلیارد بشکه به ذخایر نفت قابل برداشت 
کشور افزوده می شود.وزیر نفت از میدان نفتی نام آوران به عنوان دومین مخزن نفتی 
بزرگ کشف شــده در ایران نام برد و یادآور شد: نخستین الیه بزرگ، الیه آسماری 
گچساران با ۵۴ میلیارد بشــکه ذخیره نفت درجا بوده است.زنگنه با اشاره به اینکه 
این میدان به وســعت ۲۴۰۰ کیلومتر مربع در عمق تقریبی ۳۱۰۰ متر با الیه نفتی 
بــه ضخامت حدود ۸۰ متر اســت، گفت: تاکنون از این مخزن ۵۳ میلیارد بشــکه 
نفت درجا کشــف شده است که احتمال گسترش این میدان به سمت جنوب غربی 
و جنوب شــرقی به طور قابل توجهی وجــود دارد.وی با تأکید بر اهمیت فناوری در 
ضریب بازیافت یا میزان برداشت اظهار کرد: با هر یک درصد بهبود ضریب بازیافت 
از این ۵۳ میلیارد بشکه نفت، ۵۳۰ میلیون بشکه نفت حاصل می شود که با قیمت 
کنونی، ۳۲ میلیارد دالر ثروت به کشــور اضافه می شــود، بنابراین باید همه اهتمام 

خود را در بحث توسعه فناوری و تحقیقات 
و پژوهش و فناوری در بخش باالدســت 
نفت متوجه افزایش ضریب بازیافت کنیم.

وزیــر نفت با قدردانی از کارکنان و مدیران 
مدیریت اکتشاف و مناطق نفت خیز جنوب 
گفت: کشــف این میدان را در آستانه این 
اعیاد به مردم ایران تبریک می گویم که این 
ثروت خــدادادی را از دل این زمین در این 
شرایط ســخت به ما نمایاند.زنگنه با اشاره 
به اینکه برنامه توسعه ای وزارت نفت برای 

این میدان ها در قالب برنامه هایی اســت که برای آب تیمور، منصوری، سپهر و جفیر 
خواهیم دید، افزود: برنامه متمایزی برای این میدان ها نداریم، اما باید از این میدان ها 

استفاده شود و این ذخایر کشور است که بر آن افزوده می شود.
سر تعظیم در مقابل کارکنان صنعت نفت فرود می آوریم

وی با بیان اینکه نام این مخزن طبق هماهنگی ها »نام آوران« گذاشــته شد، 
افزود: به پاس خدمات همه افراد شــریف به ویژه کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران که در گوشه و کنار این سرزمین، بدون هیچ توقع و چشم داشتی به 
خدمت به کشــور می پردازند، نام این میدان نام آوران گذاشته شد.وزیر نفت تصریح 
کرد: جا دارد در مقابل خدمات همکارانی که در شرایط سخت در بخش های مختلف 
صنعت نفت کار می کنند ســر تعظیم فرود بیاوریم. نام آوران واقعی همان گمنامان 

نام آور افتخارآفرین ملت ایران هستند.

اداره زمين شناسی:

اداره حفــاری:

ميدان گازی ارم

پروژه لرزه نگاری دوبعدی باشت 

»نام آوران«؛ نام ميدان جديد نفتی ايران

با همکاری 5 دانشگاه مرجع، فناوری های اکتشافی با شرط تجاری سازی توسعه می يابند

تالش برای دستيابی به افق های جديد اکتشافی در شرق کارون

رئیــس پژوهــش و فنــاوری مدیریت 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران از توسعه 
فناوری های اکتشافی با شرط محصول محور و 
تجاری سازی آن فناوری به کمک ۵ دانشگاه 

مرجع خبر داد.
محمود حاجیان در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه اطالع رسانی شــرکت ملی نفت ایران، 
اظهار کرد: چالش های موجود در اکتشاف منابع 
هیدروکربوری در سال ۱۳۹۶ از سوی مدیریت 
اکتشــاف احصا و متعاقب آن پنج موضوع در 
قالب طرح های کالن پژوهشی به پنج دانشگاه 
مرجع ایران واگذار شــد.به گفتــه وی، در فاز 
صفر طرح های پژوهشی اکتشافی مقرر شد تا 
دانشگاه ها در چهار حوزه فناورانه زمین شناسی، 
ژئوشــیمی، ژئوفیزیک و ژئومکانیک، نقشه راه 
فناوری را تهیه و در زمان یکســال ارائه دهند.

حاجیان افزود: بر اســاس قرارداد منعقد شده، 
دانشــگاه خوارزمی، تهیه نقشــه راه فناوری و 
ایجاد شــبکه نوآوری در حــوزه فناوری های 
مخــازن کربناتــه در ناحیــه دشــت آبادان، 
دانشگاه شهید بهشــتی، تهیه نقشه راه توسعه 
فناوری های نوین ژئوشــیمیایی اکتشــافی با 
تاکید بر مدلسازی هیدروکربنی حوضه رسوبی 
در ناحیه دزفول شمالی، دانشگاه چمران اهواز، 
ترسیم نقشــه راه توســعه فناوری های نوین 
آبادان، دانشگاه  ناحیه دشــت  ژئوشیمیایی در 
فردوسی مشــهد، پژوهش و توســعه فناوری 
بهبود تصویرســازی زیرســطحی در اکتشاف 
منابع هیدروکربنی و دانشگاه صنعتی شاهرود، 
تهیه نقشــه راه فناوری کربرد ژئومکانیک در 
اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین 
حفاری و مهندســی نفت در چاه های اکتشافی 

را عهده دار اســت.وی ادامه داد: دانشگاه ها با 
اولویــت بندی اجرای پروژه های پژوهشــی و 
لزوم استفاده از شرکای خارجی، توسعه فناوری 
با شرط محصول و تجاری سازی آن فناوری، 
پروژه های خود را در ســه بسته تهیه کرده اند 
که به تایید و تصویب شــرکت ملی نفت ایران 
نیز رسیده اســت.وی تصریح کرد: با توجه به 
نظــر مقام عالی وزارت نفــت مبنی بر اجرای 
فاز بعدی طرح های پژوهشــی اکتشافی و اخد 
مصوبه هیأت مدیره شــرکت ملی نفت ایران 
در مجموع ۴۰ پروژه بــا اعتباری معادل ۹۷۰ 
میلیارد ریــال و ۱۳.۷۶ میلیون یورو به زودی 

اجرایی می شود.

وجود ظرفیت هیدروکربــوری قابل توجه در منطقه 
شــرق کارون با کشــف نفت در جزیره مینو محرز شده و 
با توجه با ســاختارهای زمین شناسی که از وجود تله های 
چینه ای در این بخش حکایت دارد، دســتیابی به افق های 

جدید اکتشافی در شرق کارون دور از ذهن نیست.
ســیدعلی معلمی، معاون امور اکتشــافی مدیریت 
اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با شانا این 
مطلب را عنوان می کنــد و می گوید: بعد از غرب کارون، 
حاال فعالیت های اکتشافی را به سمت شرق کارون سوق 
داده ایم؛ جایی که با کشــف نفــت در جزیره مینو، وجود 
ظرفیت هــای هیدروکربوری در آن بیــش از پیش قوت 
یافته اســت.دوم بهمن ماه سال گذشــته، حدود ساعت 
۱۰ صبــح بود که چاه در حال حفــاری در جزیره مینو در 
عمــق ۳۷۷۰ متری به نفت رســید و وزیر نفت با اعالم 
این خبر گفت »فعالیت ها در این حوزه اکتشــافی ادامه دار 
خواهد بود تا حجم دقیق مخزن به دســت آید. معلمی هم 
از تــداوم فعالیت ها برای تکمیل اطالعات مخزنی در این 
حوزه خبــر می دهد و در این زمینه، بــه اجرای دو پروژه 
لرزه نگاری باشت و پانیذ نیز اشاره دارد: پروژه لرزه نگاری 
پانیذ با هدف بررســی و کشف تله های چینه ای در شرق 
کارون در دســتور کار قرار دارد و از ســویی دیگر، پروژه 
لرزه نگاری باشــت هم در دســت اجراســت که اگر در 
جریان اجرای این پروژه، عمق دسترســی به الیه دهرم 
مطلوب ارزیابی شــود، امکان بررسی وجود گاز در استان 

خوزســتان با حفر یک حلقه چاه اکتشافی فراهم می شود. 
بر اســاس این گزارش، پروژه پانیذ که قرارداد آن چندی 
پیش امضا شــد، بزرگ ترین پروژه لرزه نگاری سه بعدی 
آبی - خاکی کشور است که در پهنه ای به وسعت ۲ هزار 
کیلومتر مربع از شهرستان های شادگان، آبادان، ماهشهر و 
دارخوین اجرا و پیش بینی می شــود در فاز داده برداری آن، 
بخش قابل توجهی از حوضه رسوبی دشت آبادان پوشش 
اکتشافی داده شــود و ارتباط ساختارهای شرق کارون با 
ساختمان های مجاور نیز بررسی و تله های هیدروکربوری 
از نوع چینه ای شناســایی شوند.پروژه لرزه نگاری دوبعدی 
باشت نیز در پهنه استان های کهگیلویه و بویراحمد، فارس 
و خوزستان در دست اجراست و با توجه به بررسی حوضه 
رسوبی دزفول جنوبی در این پروژه، انتظار می رود هندسه 
دقیق ساختمان ها و عمق دستیابی به اهداف اکتشافی در 
این منطقه تعیین و مشخص شود.معلمی تصریح می کند 
که به زودی مطالعات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی در 
ناحیه غرب مکران نیز آغاز خواهد شد.کشف ذخیره نفتی 
در جزیره مینو و کشــف اخیر میدان گازی ارم در جنوب 
اســتان فارس، همچنین اعالم مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران مبنی بر سوق دادن فعالیت های اکتشافی به 
شرق کارون از یک سو و آغاز نسل جدیدی از فعالیت های 
اکتشــافی در شمال شرق کشور و آغاز مطالعات اکتشافی 
در ناحیه مکران از سوی دیگر، می تواند نویدبخش تداوم 

خبرهای خوب اکتشافی در نقاط مختلف کشور باشد.

در رابطه با اکتشاف میدان نفتی نام آوران مطالب زیر مدنظر می باشد:
میدان نفتی کشــف شــده از نوع تله های مرکب می باشد که ترکیبی از تله ســاختمانی، تغییر رخساره و جبهه آب 
می باشد. در دنیا از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون توجه ویژه ای به این تله های مرکب شده و درصد میادین کشف شده دنیا 
از ۱۹ درصد به ۴۷ درصد تا ســال ۲۰۱۷ رســیده است. پس از  حدود سه ســال تالش مستمر شامل مطالعات ناحیه ای 
)شــامل استفاده از داده های لرزه نگاری و چاه های تولیدی، اکتشــافی و توصیفی در منطقه محدود به دو حوضه رسوبی 
دزفول و دشــت آبادان( و حفر ســه چاه در خارج از بستگی و بخش زین اسبی میادین کشف شده قبلی و تجزیه و تحلیل 
داده های اخذ شــده از این چاه های کلیدی، ارتباط بین میادین مورد مطالعه در افق ایالم اصلی مســجل و منجر به کشف 

میدان بزرگ نفتی نام آوران گردید.

اداره مهندسی نفت:
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

اخبار

طیبه جاودان، پرستار نمونه
 بهداشت و درمان صنعت نفت

طیبه جاودان که مدت ۹ ســال مشــغول خدمت رسانی در رشته 
پرســتاری اســت با نگاهی عاشــقانه به شــغلش می نگرد و امسال؛ 
نمونه ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شــده است. به گزارش 
روابط عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفــت فارس و هرمزگان، وقتی 
که کلمه پرســتار به گوش می رسد نخستین چیزی که در خاطر تداعی 
می شــود لباس سفید و کسانی هستند که با این لباس در مراکز درمانی 
بــرای بهبود بیمار به گرد او می چرخند.پرســتاری یکی از حرفه های پر 
مشــغله ای است که می طلبد کســی که آن را انتخاب می کند عاشقانه 
به شــغلش بنگرد یکی از افرادی که عاشــقانه به شــغلش می اندیشد؛ 
طیبه جاودان است.پرستاری که امسال نمونه سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت شــده؛ کارشناس ارشد پرستاری، شاغل در بخش اورژانس 
مرکز بهداشــتی درمانــی امام رضا)ع(، منطقه هرمزگان اســت.با او به 
گفتگــو نشســتیم و وی خود را اینگونه برای مــا معرفی می کند: طیبه 
جاودان هســتم که  ۹سال ســابقه کار دارم، پنج سال در اورژانس های 
داخلی و جراحی بیمارستان شهید محمدی و ۴ سال در بهداشت و درمان 
صنعت نفت)منطقه هرمزگان( و تاکنون، مشغول خدمت هستم.او معتقد 
است؛ تشــویق کادر درمانی و ایجاد انگیزه برای مسئوالن ارشد، سبب 
ارائه خدمات درمانی بهتر به بیماران خواهد شد و همچنین پرستاران هم 

می توانند در کار خود موفق تر عمل کنند.
جاودان در پاسخ به سوال انتظارش از بیماران، بدون اینکه از آنها 
انتظاری داشــته باشد؛ بیان داشــت: زمانی که بیماران از همه جا ناامید 
شده و به بیمارســتان می آید انتظارات خاصی از کادر درمانی، پرستاری 
و خدماتــی دارند و باید با آنها برخورد خوبی شــود کــه درد و رنج آنها 
مقداری کاهش یابد و حداقل در این شــرایط سخت، بتوانیم تا حدودی 
فضای مرکز درمانی را برای آنان آرامش بخش تر کنیم و خاطره خوبی 
از کادر درمانی برای آنها بســازیم.او همچنین اذعان داشت: اگر بیماری 
در شرایط مناسبی نبود و حاال بر اثر مشکالت با من بدرفتاری و توهین 
کرد ســعی می کنم با صبوری او را راهنمایــی کنم و از مقامات باالترم 
برای کاســتن مشکالت او کمک بگیرم.پرستار نمونه ما خاطرات دوران 
کاری خود را مملو از شیرینی خواند و گفت: در ساعات پایانی یک شیفت 
شب یک بیمار با ادم حاد ریوی توسط فرزندانش به اورژانس آورده شد، 
این بیمار یک فرد دیالیزی بود که بدلیل تاخیر در انجام نوبت های دیالیز 
دچار ادم حاد ریوی شــده بود. بیمار دیســترس تنفسی شدید داشته، در 
بدو  ورود به اورژانس دچار ایســت قلبی تنفسی شد. بالفاصله عملیات 
احیا برای وی شــروع شد، بیمار چهل دقیقه احیا قلبی ریوی شد، و بعد 
از برگشــت عالئم حیاتــی بیمار با تجهیزات تهویــه مکانیکی به واحد 
دیالیز انتقال داده شــد. مشــاهده نگرانی و پریشانی همسر و فرزندانش 
بســیار دلخراش بود، وضعیت بیمار به گونه ای بود که خانواده کامال نا 
امید بودند. شــیفت بنده اتمام یافته و به مدت دو روز بعد از آن شــیفت 
نداشتم، روز ســوم که بنده به بیمارستان رفتم، درب ورودی بیمارستان 
همان بیمار را همراه با خانواده ش دیدم که در حال خروج از بیمارستان 
بــود. دیدن این لحظه یکی از فراموش نشــدنی ترین خاطرات بنده در 
دوران خدمت پرستاری می باشد.این پرستار اضافه کرد: یک پرستار بعد 
از گذراندن یک شــیفت کاری سخت و پر از مشــقت با تمام خستگی 
روحی و جسمی وارد محیط خانواده می شــود، در واقع کیاست و حاذقی 
پرســتار این است که همه ی مشکالت کاری و استرس های محل کار 
را قبل از ورود به خانه فراموش کرده،  همچنین جهت حضور در محیط 
کاری نیز مجاب خواهیم بود مسائل و برنامه های خانوادگی را در محیط 
خانه باقی گذاشــته و به محیط کار نیاوریم.به گفته جاودان، پرستاری از 
جمله شــغل هایی ست که تنها با عشق و عالقه می توان به آن ادامه داد 
و من ضمن عالقه مند بودن به این رشــته، با تشویق خانواده شغل خود 

را انتخاب نمودم. 
متخصص داخلی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران:  

مرگ ساالنه 7.1 میلیون نفر بر اثر 
بیماری های ناشی از فشار خون 

متخصص داخلی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران گفت:  
۷.۱ میلیون نفر از مرگ و میرهای جهان در ســال به فشارخون نسبت 

داده می شود.  
بــه گــزارش پایــگاه روابط عمومی بهداشــت و درمــان صنعت 
نفت گچســاران؛  دکتــر بهادر غضنفری در کنفرانس فشــار خون باال 
Hypertension که در ســالن کنفرانس بیمارستان بعثت صنعت نفت 
گچســاران برگزار شد با بیان اینکه فشــارخون باال،  در نتیجه افزایش 
فشــار بیش از حد طبیعی جریان خون بر دیوار و شریان ایجاد می شود،  
اظهار داشــت:  فشــارخون جزء بیماری های بسیار شــایع طبقه بندی 

می شود. 
مرگ ساالنه ۷.۱ میلیون نفر بر اثر بیماری های ناشی از فشار خون 

متخصــص داخلی بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچســاران در 
ادامه به شــمار مرگ های ساالنه ناشی از فشــار خون باال اشاره کرد و 
افزود:  ۷.۱ میلیون نفر از مرگ و میرهای جهان در ســال به فشارخون 
نسبت داده می شود. دکترغضنفری با اشاره به اینکه فشارخون براساس 
میلی متر جیوه اندازه گیری می شود بیان کرد:  فشارخون سیستولیک ( 
حداکثر فشار خون( بیشتر از ۱۳۰ میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک 

)حداقل فشار خون( به باالتر از ۸۰ میلی متر جیوه تعریف می شود. 
وی بیــان کرد:  فشــار خــون در دو نــوع urgent  )فوریتی(  و 

Emergent  )اورژانسی( طبقه بندی می گردد.  
  urgent دکترغضنفری درعین حال توضیح داد:  در فشار خون نوع
  Emergent افزایش فشــار بدون آســیب ارگان و در فشــار خون نوع

افزایش فشارخون با آسیب ارگان بوجود می آید. 
وی اظهار داشــت:  در طبقه بندی دیگر فشــارخون به نوع اولیه 
بدون عامل شــناخته که ۹۵ درصد موارد را شامل می شود و نوع ثانویه 
که کمتر از ۵ درصد ) بیشــتر بیماری های کلیوی عروقی ( تقسیم بندی 

می شود. 
دکترغضنفری در پایان آســیب دیواره عــروق و اندام های اصلی 
شــامل )قلب و عروق،  کلیه،  سیســتم عصبی،  چشم ها ( را از عوارض 

فشارخون طوالنی مدت عنوان کرد. 

پرستاران بیمارستان نفت تهران مملو از عشق و تعهد به بیماران هستند 
توانمند  بــازوی  کادرپرســتاری 
پزشــکی هر بیمارستانی است، نبود یک 
تیم پرستاری فعال وپویا موجب می شود،  
عالوه بر به سر انجام نرسیدن تشخیص 
ودرمان بیماری هــا،  رضایت بیماران از 

خدمات بیمارستان به حداقل برسد. 
دراین خصوص به جرات  می توان 
گفت وجود  تیم پرســتاری خوب، برگ 
برنده هر بیمارســتان است و بیمارستان 
نفت تهران  هم  از این قاعده مســتثنی 
نیســت.  کادر پرســتاری با دارا  بودن  
بیمار،  ایمنــی  چــون  شــاخص هایی 
مراقبت هــا، خدمت  به اربــاب رجوع،  
اجرای  استاندارد های پرستاری در مدت  
۴ سال  گذشــته، در کسب درجه  یک 
اعتبار بخشی بیمارســتان نفت تهران، 
تاثیر به سزایی داشته است.مناسبت روز 
پرستار بهانه ای شد برای حضور در دفتر 
زهرا نوری نیارکی رییس امورپرستاری 
و مامایی بیمارســتان  صنعت نفت، تا 
با گوشــه ای از فعالیت ها و شخصیت  
تعدادی از پرستاران  این بیمارستان آشنا 
نفت  بیمارستان  پرســتاری  شویم.واحد 
تهران ۴۸۷ نفر پرسنل دارد که  پرستار،  
عمل،کارشناس  اتاق  کارشــناس  ماما، 
بیهوشی، کمک بهیار وامدادگر را شامل 
می شود.ســن  پرســتاران از ۲۵ تا ۶۰ 
سال متغیر اســت  و براساس نیاز های 
تخصصی و برنامه آموزش های فراگیر، 
شرایطی فراهم می شود تا  این کارکنان  
از نظــر علمــی و عملی بــه روز و پویا  
باشــند.به گفته نوری نهایت همکاری 
با پرســتارانی که قصــد ادامه تحصیل 
دارند انجام می شــود به طــوری که با 
حمایت های صورت گرفته  درسال های 
اخیــر ۷ بهیار و ۳ کمک بهیار موفق به 
اخذ  مدرک کارشناســی پرستاری شده 
انــد.وی توضیح داد: به خاطر تســهیل 
شرایط ادامه تحصیل  پرستاران، انعطاف 
الزم برای جابجایی شــیفت ها  از صبح 

کاری به شب کاری انجام شد. 

  پرستار ۲۴  ساعته و مهربان  
یکی از پرســتاران  بیمارســتان 
نفت که در آســتانه بازنشستگی است، 
اردشیر دهقان  پرسنل بخش  اعصاب  
و روان  اســت که  در سال های گذشته  
در بخش  جراحی  نیز فعالیت داشــته 
اســت. وی ۳۸ سال سابقه کار دارد. در 
ســال ۶۰ از طریق  آموزشگاه  بهیاری  
صنعــت  نفت  در تهران  جذب شــد.  
نگهــداری از مادر  و برادر بیمار و تعهد 
کاری به بیمارستان موجب شد که وی 
تبدیل به یک پرســتار ۲۴ ساعته شود 
و توانایــی باالیی در ارتباط  با  بیماران 
بخش اعصــاب و روان کســب کند. 
دهقان می گوید:با توجه به  اینکه برادرم 
مشکل  اســکیزو فرنی دارد. یاد گرفته 
ام که باید صبور باشم و بتوانم بیشتر با 
بیماران ارتباط برقرار کنم. کار پرستاری 
در بخش اعصاب و روان بیمارســتان،  
در بیرون از بیمارســتان کمک زیادی 
به من کرد.دهقان با  گویشــی صادقانه 
می گوید:کســی  که در بخش اعصاب  
وروان  کار می کند نباید به بیمار دروغ 

بگوید وعده های الکی  بدهد  تا اعتماد 
بیمار جلب شــود.وی  می گوید:  با ۲۰ 
نفر از بیمــاران  اعصــاب و روان  در 
ارتباط هســتم  ومورد اعتماد  خانواده 
آنها نیز هستم.  به گفته دهقان،  کار در 
این محیط  موجب شده است اطالعاتی 
کســب کنم تا  سالمت روان  خودم با 
مشکل مواجه نشــود  همچنین وجود 
همکاران  خوب موجب شده است  که 
بتوانم سختی های کار را بیشتر  تحمل 

کنم.
 دستهایی  که درد می زدایند وساز 

می زنند
از کارکنــان واحد   یکی دیگــر 
پرســتاری،   خانم پروانه علیزاده  ســر 
پرســتار بخش  داخلی زنان  است که 
از ۲۵ سال  ســابقه کاری در بهداشت 
ودرمــان صنعت نفت می گوید  و اینکه 
۹ سال اول  کار را از بندرماهشهر شروع 
کرده اســت. وی  دانشــجوی دکترای  
مدیریت  منابع انســانی  دارد اما عشق 
و عالقه  اش به پرســتاری  موجب شد  
تــا کنون  در بخش پرســتاری فعالیت 

داشــته باشــد.علیزاده  اظهار می کند:    
۱۶ پرستار  و ۸  کمک بهیار  در  بخش 
داخلی زنان  مشغول به کار هستند  که 
وی معتقد اســت  تحصیل  در رشــته 
مدیریت و رســیدن بــه درجه دکترای  
این رشــته  کمک زیادی به وی کرده 
است  تا بتواند این   بخش  نسبتا شلوغ  
را به خوبی اداره کند.سرپرســتار بخش 
داخلی زنــان ادامــه داد:  کتاب هایی  
ترجمه  کرده ام که  به زودی منتشــر 
می شــود و تز دکترای خــود را  که در 
مورد زنان شاغل است  ارایه کرده ام. 

   مادرانه های  یک پرستار
 افسانه دهقان ۲۴ سال سابقه  کار 
دارد  که ۱۲ ســال را در  پلی کلینیک  
واحد اکوی  قلب بیمارستان مشغول به 
خدمت بوده است. او می گوید از  کالس  
چهارم   دبســتان  تصمیم  گرفته است 
پرستار باشد  و پس از اخذ دیپلم بهیاری  
اگرچه نتوانست ادامه  تحصیل بدهد اما  
یکی از نیروهای ارزشمند واحد پرستاری  
بیمارســتان  نفت تهران شــد.راز این 
موفقیــت، همدلی باالی  خانم  دهقان 

با بیماران اســت به نحوی که توضیح 
می دهد، بیمار خردسال  را جای فرزندم 
و بیمار ســالمند را  جــای پدر و مادرم  
می دانم  و همراهان بیمار را  بخشــی 
از اعضای  خانواده تلقی می کنم.دهقان 
از بهیاران خوب بیمارستان نفت تهران 
است  و خود را مادری  فداکار و سخت 
کوش می داند که انجام وظایف شغلی، 
خللی در انجام وظایف مادری برای دو 
فرزندش ایجاد نکرده است و این مادر و 
پرستار نمونه در هر دو بخش به خوبی  

ظاهر شده است.
پرستار نمونه کشور دربیمارستان  نفت

 لیال گالبی  که از دیگر پرستاران  
اســت که  وظیفه ســوپروایزربالینی و 
سوپروایزآموزشــی بیمارســتان نفــت  
تهران  را هــم زمان به عهده دارد.وی 
۲۷ سال سابقه کار دارد و از آموزشگاه 
بهیــاری  نفت وارد بهداشــت ودرمان 
صنعت نفت شــده است و اکنون دارای 
مدرک  فوق لیسانس پرستاری  است.  
اوبــا تعصب مثال زدنی  معتقد اســت 
پرستاری  بیمارســتان نفت  نسبت به  
بسیاری از بیمارســتان ها سرآمد است. 
این بانوی ورزشکار و پر تالش، نمونه 
یک پرستار موفق اســت  در سال ۹۸ 
نیز به عنوان  پرســتار نمونه کشــوری 
انتخاب شــده اســت. وی دســتی در 
ترجمــه  کتاب های تخصصی در حوزه  
موضوعاتی  دارد.   پرســتاری  مدیریت 
چــون  مراقبت در بخش ویژه نوزادان،  
خطاهــای دارویی در بخش مراقبتهای  
ویژه نــوزادان و... از آن جمله اســت 
و همچنیــن مقاالتــی در خصــوص 
بیمــاران دیابتی، اعتیــاد نوجوانان نیز 
در همایش های علمی ارایه داده اســت. 
اونقاشــی و خوشنویســی  را نیــز در 
بهترین سطح  دنبال می کند  وتا کنون 
چند نمایشــگاه برگزار کرده است. وی 
 ”MHLE“ مدرک تخصصی پرســتاری

و” ILTS”زبان انگلیسی دارد. 

پرستاران؛خدمتگزاران بی ادعا 
پرسـتاران، فرشـتگان نجـات و خدمتگـزاران بـی 
ادعایـی هسـتند کـه با فـداکاری و صبـر، با تمـام وجود 
از بیمـاران مراقبـت کـرده و امید را در دل آنهـا زنده نگه 
می دارند.بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بهداشـت و 
درمـان صنعـت نفـت،  پنجـم جمـادی االول۱۱ دی ماه 
روز والدت حضـرت زینـب )س( روز پرسـتار نامگـذاری 
شـده اسـت؛ روزی کـه یـادآور مهربانی، صبر، گذشـت، 
فـداکاری و همـدردی عاشـقانی اسـت کـه مرهـم درد 
بیمـاران هسـتند و چـراغ زندگـی را بـرای آنهـا روشـن 
نگـه می دارنـد، آنهـا بـا وجـود سـختی کار،  هیـچ گاه 
وظیفـه انسـانی خـود را فرامـوش نمی کننـد و تنها برای 
اینکـه امیـد را در دل بیمـار زنـده نگـه دارند با عشـق و 
شـور بـه کار خود ادامـه می دهند تـا لبخنـدی را بر لبان 
بیمـار بنشـانند.به مناسـبت روز پرسـتار گفـت و گویـی 
بـا خانـم ژالـه بیات فـر مسـئول اتـاق عمل بیمارسـتان 
بعثـت صنعت نفت گچسـاران انجـام داده و به بررسـی 
مشـکالت و سـختی های شـغل پرسـتاری پرداخته است  

کـه می خوانیـد:
لطفا خودتان را معرفی کنید؟ ��

ژالـه بیـات فـر هسـتم متولـد ۱۳۴۴ شهرسـتان 
اهواز که در سـال ۱۳۶۶ در رشـته پرسـتاری دانشـکده 
شـهید چمـران اهـواز فـارغ التحصیـل شـدم.در سـال 
۱۳۶۶ ازدواج کـردم و ثمـره ایـن ازدواج ۲ پسـر۲۹ و 
۲۸ سـاله و یـک دختر ۳۱ سـاله اسـت.در سـال ۱۳۶۸ 
اسـتخدام بیمارسـتان بعثـت صنعـت نفـت گچسـاران 
شـدم.در بـدو اسـتخدام در بیمارسـتان بعثـت صنعـت 
سـال۸۳  از  و  کـردم  کار  اورژانـس  بخـش  در  نفـت 
تاکنـون بـه عنـوان مسـئول اتـاق عمـل بیمارسـتان 

مشـغول بـه کار هسـتم.

خانـم بیـات فـر چـرا از بیـن شـغل ها، پرسـتاری را  ��
انتخاب کردید؟

آگاهانـه  و  عالقـه  روی  از  را  پرسـتاری  شـغل 
انتخـاب کـردم، در طـول دوران تحصیـل و در هفتـه 
معرفی مشـاغل در سـال سـوم راهنمایی به این رشـته 
عالقـه منـد شـدم. همچنیـن در طـول دوران جنـگ 

و مواقـع عملیـات بـه عنـوان داوطلـب جهـت امـداد 
می کـردم.  فعالیـت  بیمارسـتان  در  رزمنـدگان 

یک پرستار نمونه چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ ��
احسـاس  دارای  نمونـه  پرسـتار  مـن  نظـر  بـه 
مسـئولیت، حـس همـکاری و هماهنگـی،  اطالعـات 
و دانـش بـه روز اسـت و جهـت تقویـت دانـش خـود 
فعالیـت مینمایـد، دارای توانمندی بـاال و جدی در کار،  
نیازهـای بیمـار را در اولویـت برنامه هـای خـود قـرار 
دهـد و بـرای تسـکین درد و آالم بیمارانـش صادقانـه 

کند.  تـالش 
چطـور  �� اسـت،  پرمشـغله ایی  شـغل  پرسـتاری 

برنامه ریـزی می کنیـد کـه بـه وظایـف همسـری و مـادری 
شما لطمه ای نزند؟

معمـوال عـادت دارم برای هـر کاری برنامه ریزی 
سـاعت های  در  کاری،  برنامـه  بـه  توجـه  بـا  و  کنـم 
غیـرکاری کارهای منـزل را در اولویت قـرار می دهم و 

ایـن باعـث رضایت خانـواده و خودم اسـت. 
از دشواری های شغلتان بفرمایید ؟ ��

یکـی از سـختی های شـغل پرسـتاری گردشـی 
بـه  توجـه  بـا  می باشـد،   کاری  شـیفت های  بـودن 

ماهیـت شـغل مجبـور هسـتیم در روزهـای خـاص در 
محـل کار حاضـر باشـیم.  

سـاعات کار طوالنـی،  برخـورد بـا انـواع بیماران 
)عفونـی، بدحـال و... (،  در هـر زمـان بـه حالـت آماده 
بـاش بـودن و مشـکالت جسـمانی ناشـی از کار دیگر 

دشـواری های شـغل پرسـتاری اسـت. 
از طـرف مسـئوالن چقـدر از پرسـتاران زن حمایـت  ��

می شود ؟
ماننـد سـایر مشـاغل در حیطـه قانـون حمایـت 

می شـوند. 
دنیـای پرسـتاری را بـرای جوانانی که می خواهند شـغل  ��

پرستاری را انتخاب کنند تعریف کنید؟
پرسـتاری تلفیقـی از حـس رضایـت و خرسـندی 
می باشـد که توانسـته ای درد و رنج بیمـاران را کاهش 
و التیـام آالم آنـان باشـی.  اگـر جوانـی می خواهـد این 
شـغل را انتخـاب کنـد حتما بایـد ویژگی هـای مهارت، 

دانش و عاطفه انسـانی را داشـته باشـد.
خاطـره ایـی شـیرین و تلـخ از دوران پرسـتاری تعریف  ��

کنید ؟
*شـیرین تریـن خاطـره* مـن در دوران 

پرسـتاری زمانـی بـود کـه نتیجه تـالش و زحمت های 
خـودم را با بهبود و سـالمتی نـوزادی در آغوش مادر و 

عزیـزی در کنـار خانـواده اش دیدم. 
در  گـرم  وزن۹۰۰  بـا  نـوزادی   ۷۰ سـال  در 
بیمارسـتان بعثـت متولـد و بدلیل نارس بودن بسـتری 
شـدند که ۲ بار در شـیفت من دچار ارسـت )بیهوشـی( 
شـد،  پـس از انجام مراقبت های کامل پرسـتاری و ۷۵ 
روز بعـد بـا وزرن ۲کیلو و ۴۰۰گرم ترخیص شـدند،  در 
سـال ۹۴ اتفاقـی با خانمی آشـنا شـدم وقتـی خاطراتی 
را کـه از مـادرش در مـورد تولـدش شـنیده بـود به من 
منتقـل نمـود متوجه شـدم آن همان نوزادی اسـت که 
در سـال ۷۰ متولد شـده و حاال  دانشـجوی کارشناسی 

ارشـد است. 
*تلخ تریـن خاطـره ام* مربوط بـه دوران 
دانشـجویی بـود زمانـی کـه با وجـود تالش هـای زیاد 

مـن و همکارانـم رزمنده ای شـهید شـد.
زمـان دانشـجویی کـه بـه عنـوان داوطلـب در 
بـه  را  ایـی  رزمنـده  داشـتم  فعالیـت  مناطـق جنگـی 
دلیـل جراحت بـا ترکش جهـت مراقبت به بیمارسـتان 
هنگامی کـه  بودنـد  کـرده  منتقـل  اهـواز  گلسـتان 
خواسـتم پیراهـن آن رزمنـده را از تنش خـارج کنم،  با 
وجـود اینکـه در اثر پارگی شـکم احشـاء او بیـرون بود 
دائمـا صحبـت می کـرد و هوشـیار بـود، آن رزمنـده با 
وجـود تالش هـای زیـاد من و همکارانم شـهید شـدند.

از مسئوالن چه انتظاری دارید ؟ ��
مـا پرسـتاران از مسـئوالن انتظـار داریم بـا توجه 
بـه اینکـه پرسـتاری از ارکان مهـم سـالمت جامعـه 
می باشـد و نقـش مهمـی در این خصوص دارنـد تکریم 

پرسـتاران بـه روز و هفتـه پرسـتار محدود نباشـد. 
چه آرزویی دارید ؟ ��

هیـچ بیمـاری بخاطـر مشـکالت مالـی و مـادی 
ناتـوان از درمـان نباشـد.

حرف آخر ؟ ��
امیـدوارم وزارت بهداشـت و درمـان بـرای جبران 
هزینه هـای درمانـی بیمـاران بتوانـد راهکاری مناسـب 

بـکار گیرد. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی گزارش می دهد؛

صنعت پتروشیمی در خط مقدم درآمدهای صادرات غیرنفتی 
دکتر روحانی: کلمه »جهش« الیق حرکت صنعت پتروشیمی است که رشد شتابانی داشته است

صنعــت  روز  گرامیداشــت  آییــن 
پتروشــیمی صبح روز دوشنبه، نهم دی ماه با 
رئیس جمهوری  روحانی؛  دکتر حسن  حضور 
اســالمی ایران، بیژن زنگنــه، وزیر نفت و 
بهــزاد محمدی معاون وزیــر نفت در امور 

پتروشیمی برگزار شد. 
صنعت پتروشیمی در خط مقدم درآمدهای 

صادرات غیرنفتی است
اینکه صنعت  بیان  با  رئیس جمهوری 
پتروشیمی در خط مقدم درآمدهای صادرات 
غیرنفتی است، گفت: کلمه »جهش« الیق 
حرکت صنعت پتروشیمی اســت که رشــد 
شتابانی داشــته است. دکتر حسن روحانی 
صبح روز دوشــنبه، نهم دی ماه در دیدار با 
فعاالن صنعت پتروشــیمی در محل سالن 
اجالس سران هم زمان با گرامیداشت این 
صنعت، یکی از دالیل موفقیت کشــور در 
شــرایط کنونی را سرداران جبهه اقتصادی 
دانســت و گفت: دشــمن فکر می کرد اگر 
درآمد نفت خام را کاهش دهد درآمد ارزی 
ما دچار اختالل می شود. وی با بیان اینکه 
طبق اعالم رئیس بانک مرکزی ۲۰ درصد 
نیازهای ارزی کشــور و بیش از ۵۰ درصد 
سامانه نیما از سوی صنعت پتروشیمی تامین 
می شود، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی در 
خط مقدم صادرات غیرنفتی است و نیازمند 
حمایت از سوی همه بخش های کشور اعم 
از دولت و مجلس اســت. رئیس جمهوری 
بــا بیــان اینکــه کلمه »جهــش« الیق 
حرکت صنعت پتروشیمی اســت که رشــد 
شتابانی داشته، تصریح کرد: براساس آمار 
اعالم شــده تا پایان جهــش دوم ظرفیت 
تولیــد محصوالت پتروشــیمی ما به ۱۰۰ 
میلیون تن در ســال می رسد. یعنی از سال 
۹۲ تــا پایان ۱۴۰۰ محصوالت ما دو برابر 
می شــوند.وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
خط توسعه جهش سوم پتروشیمی آغاز شده 
است، اما تکمیل آن به پس از سال ۱۴۰۰ 
می رسد تا ظرفیت تولید از ۱۰۰ میلیون تن 
به ۱۳۳ میلیون تن برسد که حرکت بزرگی 
است، افزود: هم اکنون درآمد پتروشیمی ما 
حدود ۱۷ میلیارد دالر در ســال اســت که 
در پایان جهش دوم یعنی در ســال ۱۴۰۰ 
بــه ۲۵ میلیارد دالر و در جهش ســوم به 
بیان  با  ۳۷ میلیارد دالر می رســد.روحانی 
اینکه ما در شــرایط تحریم این موفقیت ها 
را به دســت آوردیم، یادآور شد: این صنعت 
در سطح اقتصاد ملی تالش می کند و من 
از طرف ملــت از همه مدیران و کارآفرین 
بخــش پتروشیمی تشــکر می کنــم ما در 
تولیدات پتروشــیمی در منطقــه در جایگاه 
دوم هســتیم و با تکمیل جهش ســوم به 
تولیدکننده نخست منطقه تبدیل می شویم.

قدردانی از کارکنان و فعاالن بخش 
پتروشیمی

ما  اینکه  بیــان  با  رئیس جمهــوری 
ایــن موفقیت ها را  در شــرایط تحریــم 
به دســت آوردیــم، اظهار کــرد: صنعت 
پتروشــیمی هم اکنون در مقولــه تولید در 
جایــگاه دوم در منطقــه قــرار دارد که با 
جهش ســوم به رده نخســت می رســد و 
افتخار بزرگی برای صنعت پتروشیمی ایران 
است. وی تصریح کرد: من از طرف ملت از 
همه مدیران، کارآفرینان و فعاالن صنعت 
پتروشیمی از غرب تا جنوب کشور قدردانی 
می کنم، در شرایط تحریم کار بزرگی انجام 
داده اید.رئیس جمهوری با بیان اینکه بخش 
عمده ای از ارز صادراتی حاصل از صادرات 
محصــوالت صنعت پتروشــیمی باید وارد 
سامانه نیما شود و بخش مورد نیاز صنعت 
پتروشــیمی نیز در اختیــار این صنعت قرار 
گیرد، تصریح کرد: ما فقط به دنبال چیدن 
محصول از این درخت نیســتیم هم زمان 
می خواهیم درختان دیگری نیز غرس کنیم 
تا آیندگان توســعه این صنعت را به خوبی 
ببیننــد.وی بــا تاکید بر لــزوم هماهنگی 
میان بانک مرکزی، دولت و دســتگاه های 
مرتبط اظهار کــرد: ما آقای زنگنه را برای 
ســاماندهی بیشــتر و هماهنگــی بخش 
اختیارات  همه  و  کردیم  پتروشیمی انتخاب 
را به وی دادیم. ایشــان نیز با حضورشان 

با کمک مدیــران و فعاالن بخش صنعت 
نفــت اقدام هــای خوبی انجــام دادند که 
شایسته قدردانی اســت.روحانی ادامه داد: 
از روزهای نخســت که زنگنه مســئولیت 
وزارت نفــت را پذیرفت به من گفت همه 
صنایع زیرمجموعــه وزارت نفت به خوبی 
کار می کنــد و نگرانی هــای که برخی در 
جامعه درباره عملکرد این صنایع منتشــر 
و پخش می کنند صحیح نیســت. ایشــان 
همــواره نیز در دولت بر این موضوع تاکید 
کردند که این موضوع برای ما مهم است؛ 
پشــتوانه کل دولت و کل نظام از صنعت 
است.رئیس جمهوری  مهم  پتروشیمی بسیار 
تصریح کرد: مردم ما زمانی که آمار و ارقام 
مربوط به عملکرد بخش زیرمجموعه های 
صنعت نفت از جمله بخش پتروشــیمی را 
ببیننــد و بشــنوند جبهه ای کــه در برابر 
بدخواهان و دشــمنان بیش از یک ســال 
اســت ایســتاده و به خوبی مقاومت کرده، 
صنعت پتروشیمی است خوشحال می شوند.
پتروشیمی صنعتی عظیم و قدرتمند است

رئیس جمهــوری افزود: اینکه صنعت 
تامین  را  پتروشیمی خودش همه خوراکش 
می کنــد و بخش اعظــم نیازهای وارداتی 
این بخش از جمله کاتالیست ها، اکنون در 
داخل تولید می شود، به معنای آن است که 
پتروشــیمی صنعتی عظیم و قدرتمند است.
وی تأکیــد کرد: یکی از راه های جلوگیری 
از خام فروشی در صنایع نفت و گاز، توسعه 
صنعت پتروشیمی است و دستیابی به هدف 
مصرف معادل روزانه ۲ میلیون بشکه نفت 
پتروشیمی خواهد  صنعت  خوراک  به عنوان 
بود. این موضوعی بسیار مهم و نشان دهنده 
این اســت که صنعت پتروشــیمی، انرژی 
را بــه ارزش افــزوده تبدیــل می کنــد.
روحانی در ادامه ســخنان خود با تأکید بر 
انجــام اقدام های پایین دســتی در صنعت 

پتروشــیمی گفت: صنعت پتروشــیمی یک 
زنجیره است و خوراک بعضی از بخش های 
تولیدی خــود را تأمین می کند.وی تصریح 
کــرد: محصــوالت بخش پتروشــیمی در 
صنایع مختلف از جمله نساجی، بسته بندی، 
کشــاورزی و صنایع تکمیلی آن، ســبب 
افزایــش اشــتغال زایی و ارزش افــزوده 
باالتر خواهد بود.رئیس جمهوری با اشــاره 
به مسائل مطرح شــده ازسوی نمایندگان 
شرکت های پتروشــیمی از جمله در زمینه 
اســتفاده از خوراک مایع، گفــت: باید در 
این زمینه گام هایی برداشــته شــود و ما 
می توانیــم برای این منظور مشــوق هایی 
اینکه وزیر  افــزود:  تعییــن کنیم.روحانی 
نفت اعالم کرد زمســتان امسال به خاطر 
خوب بودن وضعیت گاز به پتروشــیمی ها 
فشاری وارد نشــده و گاز آنها قطع نشده، 
خبر بســیار خوشــحال کننده ای است که 
امیدوارم ســال آینده هم به همین شــکل 
موضوع  به  همچنین  باشد.رئیس جمهوری 
صادرات محصوالت پتروشیمی اشــاره کرد 
و گفت: در زمینه صادرات این محصوالت 
نیز باید گام های مؤثری برداشــته شود که 
موضــوع تعرفه های ترجیحی با کشــورها 
از آن جملــه اســت. برای ایــن منظور با 
کشــورهای مختلــف صحبت هایی انجام 
شده اســت. باید همه تالش خود را انجام 
دهیم تــا بتوانیم زمینه را بــرای صادرات 
آسان تر و پرسودتر محصوالت خود فراهم 
و مشکالت  مسئله گمرکات  کنیم.روحانی 
برخــی شــرکت های پتروشــیمی در این 
زمینه را یادآور شــد و افــزود: از مهندس 
زنگنه می خواهــم این موضوع را در دولت 
مطرح کند تا بررسی های الزم انجام شود، 
وقتــی صنعــت مهمی این طور در کشــور 
فعالیت می کند باید مشــکالت آن از جمله 
مشــکالت گمرک، مالیات و ارزش افزوده 

را حل و فصل کنیم.وی همچنین با اشاره 
به درخواســت نماینده یکی از شــرکت ها 
در خصوص دریافــت وام ارزی و ریالی از 
بانــک مرکزی، گفت: این مشــکل باید با 
کمک صندوق و بانک مرکزی حل و فصل 
شــود. این صنعت جای اعتماد و اطمینان 
اســت و بانک ها نباید برای برگشت پول 
خود از این شــرکت ها دغدغه خاطر داشته 
باشــند. برای سرمایه گذاری در صنعت اگر 
هزینه زیاد نشــود نمی توانیم با دنیا رقابت 
کنیم.روحانــی افزود: این حرکت پرشــور 
در صنعــت پتروشــیمی به غیــر از بحث 
صنعت یــک افتخار ملی بــرای ما به جا 
می گذارد و اینکه در این شــرایط ســخت 
با این روحیه کار می کنیــم و اعتماد ملی 
و امید به آینده را تقویت می کنیم، بســیار 
ارزشمند اســت.رئیس جمهوری با تأکید بر 
اینکه صداوسیما،  رسانه ها و روزنامه ها باید 
در مورد این موفقیت ها و جهش ســوم در 
کنند، گفت: مردم  پتروشــیمی کار  صنعت 
و  کارگران  مهندسان،  دانشجویان،  جامعه، 
همه اقشــار که نگران هستند وقتی حس 
کنند در یک صنعت بزرگ کشــور جهش 
بزرگــی اتفاق افتاده و ادامــه دارد و تولید 
محصوالت در این صنعت دوبرابر شــده، 
امیدوار خواهند شــد و این شــرایط نشان 
می دهد این بخش محیط کار بسیار بزرگ 
و مناســبی اســت.روحانی با بیــان اینکه 
خودکفایــی در این صنعــت معنایش این 
است که شرکت های دانش بنیان می توانند 
در این زمینــه کار کنند، گفت: خودکفایی 
بســیار ارزشــمند اســت و باید جوانان و 
شرکت های دانش بنیان را دعوت کنیم در 

این عرصه فعالیت کنند.
رئیس جمهوری در پایان سخنان خود 
همفکری و هماهنگی میان شــرکت های 
فعــال در حــوزه پتروشــیمی و دولــت را 

خوشــحال کننده عنوان کرد و گفت: امید 
شما به آینده و تحرک شما بسیار ارزشمند 
و امیدوارکننده اســت و امیدوارم گام های 
خوبی با روحیه بهتر و بیشــتر برای کشور 

و ملت در آینده برداشته شود.
آغاز ریل گذاری برای جهش سوم 

پتروشیمی در کشور
وزیــر نفت هــم با اشــاره به برخی 
مانند  تاکید نظــام  سیاســت های مــورد 
و  توســعه  خام فروشــی،  از  جلوگیــری 
اشــتغال زایی گفــت: عملکــرد صنعــت 
پتروشــیمی کامال در مســیر تحقــق این 
سیاســت ها بوده اســت و راه انــدازی هر 
بیشــتر  به توســعه  پتروشــیمی نیز  واحد 
هــزاران  ایجــاد  پایین دســتی،  صنایــع 
واحــد فرعــی و اشــتغال زایی قابل توجه 
می انجامد و منشــأ امید و تحول می شود.
بیــژن زنگنه در دیدار روحانــی با فعاالن 
صنعت پتروشــیمی در محل سالن اجالس 
سران، به مناسبت گرامیداشت روز صنعت 
پتروشیمی ایران اظهار کرد: از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون، کار کم نظیری در توســعه 
پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی انجام 
گرفته که ایــن عملکــرد در جهش دوم 
پتروشــیمی منعکس شده اســت؛ ظرفیت 
تولید صنعت پتروشــیمی تا سال ۱۴۰۰ به 
۱۰۰ میلیون تن می رســد که نشان دهنده 
رشــد تقریبا دو برابری آن در هشت سال 
)دولت های یازدهم و دوازدهم( خواهد بود؛ 
درآمد صنعت نیز به حدود ۲۵ میلیارد دالر 
می رســد و به این ترتیب در بخش ارزشی 
نیز رشد بیش از دو برابری را شاهد خواهیم 
بود، بنابراین اصطالح »جهش« شایســته 

چنین عملکردی است.
ریل گذاری دولت دوازدهم برای جهش 

سوم پتروشیمی
به گفته زنگنــه، جهش دوم صنعت 
پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد 
و با ریل گذاری مطمئنی که دولت دوازدهم 
برای جهش ســوم پتروشــیمی انجام داده 
اســت، صادرات این صنعت طی پنج سال 
پس از پایان دولت، می تواند به ۳۷ میلیارد 
دالر برســد. جهش سوم، کاشتن بذر تولید 
برای آینده اســت؛ نه تنهــا آینده صنعت 
غیرنفتی  اقتصــاد  آینده  پتروشــیمی بلکه 
ایران و جلوگیری بیشــتر از خام فروشــی.

وزیر نفــت با اشــاره به تامیــن مطلوب 
در سال های  پتروشــیمی ها  برای  خوراک 
اخیر گفت: به برکت توســعه پارس جنوبی 
و دیگر طرح ها و دریافت خوراک بیشتر از 
سوی مجتمع های پتروشیمی، تولیدات این 
صنعت افزایش یافت و به رغم فشار تحریم 
پتروشــیمی ها وضع قابل قبولی داشته اند.

زنگنه به این نکته هم اشاره کرد که امسال 

یادداشت

پتروشیمی نبض توسعه اقتصادی
 و صنعتی ایران

صنعت پتروشیمی ایران به  عنوان پیشران اقتصاد کشور می تواند 
با توجه به ظرفیت های موجود زمینه را برای تحقق جهش دوم و سوم 

خود فراهم کند.
صنعت پتروشــیمی ایران این  روزها در آســتانه جشن ۵۶ ســالگی خود قرار 
دارد، صنعتی که با همه فراز و فرود های دوران فعالیت خود همچنان نبض توســعه 
اقتصادی و صنعتی کشــور به شــمار می رود و با توجه بــه برنامه ریزی های انجام 
شده در ســال ۱۴۰۴ یکی از قطب های بزرگ صنعت پتروشیمی منطقه خواهد بود.
صنعت پتروشیمی ایران توانسته است با عبور از سد تحریم ها و دیوارهای محدودکننده 
سیاســی و اقتصادی، روند رو به توسعه خود را همسو با سیاست راهبردی جلوگیری 
از خام فروشــی نفت و گاز به خوبی طی کند وارقام اقتصــادی خود را در حوزه های 
مختلف و حتــی ارقام اقتصاد ملی را به لحاظ کمی و کیفی جابه جا کند. این صنعت 
اگرچه پیشــینه طوالنی در ایران دارد، اما به نســبت قدمت صنعت نفت در ایران و 
همچنین ثبت رکوردهای جدید و بزرگ در حوزه های مختلف، صنعتی پویا و پربازده 
در ایران به شــمار می رود و با جدیت به دنبال تحقق جهش دوم و سوم این صنعت 

ارزش آفرین است.
جهش صنعت پتروشیمی

آغاز ساخت مجتمع پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۳۷ و تأسیس شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در ســال ۱۳۴۳ تحولی نوین در توسعه صنعتی ایران را رقم زد و می توان 
یادآور شد که ظرفیت این صنعت تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی سه میلیون تن در 
ســال بوده است که با تحقق جهش نخست این صنعت به ۴۴ میلیون تن و امروز به 
۶۶ میلیون تن رسیده است. ظرفیت صنایع پتروشیمی نیز با توجه به هدف گذاری های 
انجام شــده تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تن و تا پایان سال ۱۴۰۴ به 
بیش از ۱۳۰ میلیون تن در سال خواهد رسید.همچنین درآمد صنعت پتروشیمی از ۲۰۰ 
هزار دالر در ســال ۱۳۵۷ به ۱۷ میلیارد دالر در حال حاضر رسیده است و درآمد این 
صنعت ارزشــمند تا پایان سال ۱۴۰۴ و تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی به بیش 
از ۳۷ میلیارددالر می رسد.در واقع جهش صنعت پتروشیمی با اجرای تدابیر اتخاذ شده 
برای جذب ســرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی،  انتقال دانش و فناوری های 
نوین جهان،اســتفاده از نیروی انســانی با تجربه و کارآمد و همچنین توسعه متوازن 
صنعت با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در راســتای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
منافع ملی امکان پذیر خواهد شــد ودر ســال ۱۴۰۴ سهم صنعت پتروشیمی ایران از 
کل تولید محصوالت پتروشــیمی دنیا به ۶.۲ درصد خواهد رســید.اکنون ۵۶ مجتمع 
پتروشیمی فعال در کشور ساالنه ۳۳ میلیون تن معادل ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز 
خوراک دریافت می کنندو تعدادمجتمع های پتروشیمی کشور به ۸۳ مجتمع و خوراک 
دریافتی آنها به ۶۲ میلیون تن در سال معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام 
در روز در سال ۱۴۰۰ می رسد و همچنینافزایش مجتمع های پتروشیمی به ۱۰۹ مجتمع 
و خوراک دریافتی ۷۴ میلیون تن در سال معادل یک میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت 
خام در روز در ســال ۱۴۰۴ نیز خود نشانگر گذر از خام فروشی است.همه فعاالن این 
صنعت امروز بر این باورند که صنعت پتروشــیمی با بیش از ۵۰ سال قدمت،  روزهای 
اوج خود را ســپری می کند و در حال تثبیت جایگاه خود در بازارهای جهانی و سبقت 
از کشورهای همسایه تولیدکننده نفت است تا ثابت کند که این صنعت ارزش آفرین 
نبض توسعه کشور است.پتروشیمی با توجه به ظرفیت های مختلف خود و نیز دارا بودن 
زیر ساخت های مطلوب می تواند با تضمین امنیت و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی به وزنه تاثیرگذاری در صنعت و اقتصاد ایران و بازارهای جهانی تبدیل شود و 

مسیر رشد و توسعه را طی کند.
الزام های توسعه

توســعه صنایع پایین دستی نسبت مســتقیم با توسعه صنعت پتروشیمی دارد 
و هرچهبه تنوع محصول در باالدســت برسیم در پایین دست نیز تولید محصوالت 
نهایی و متنوع تری را شــاهد خواهیم بود.پتروشــیمی در راستای رشد و توسعه خود 
باید هدف گذاری های جامع و کالنی را محقق کند و الزام های توســعه در صنعت 
پتروشیمی را می توان در چهار حوزه بیان کرد، این چهار حوزه شامل خوراک، سرمایه، 
فناوری و بازار می شــود که به فضای کسب وکار مناسب نیازدارد تا توسعه متناسب 
اتفاق بیفتد.توســعه متوازن زمانی رخ می دهد که افــزون بر تولید به بازار نیز توجه 
شــود.ایران به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز موقعیت ممتازی برای توسعه 
صنایع پتروشــیمی به عنوان صنعتی با ارزش افزوده باال دارد و باید در نظر داشــت 
که نسبت مصرف خوراک گازی به مایعدر واحدهای پتروشیمی هم اکنون۷۷ درصد 
در مقابل۲۳ درصد اســت،این رقم در ســال ۱۴۰۴ به حدود ۸۶ درصد خوراک گاز 
و۱۴ درصد خوراکمایع خواهد رسید.از سوی دیگر تنوع خوراک در پتروشیمی شامل 
هشــت نوع خوراک اســت که گاز طبیعی ۲۷ درصد، اتان ۱۴ درصد، گاز غنی ۱۷ 
درصد، میعانات گازی ۲۳ درصد، نفت ســفید یکدرصد، ان جی ال ۱۰ درصد،  نفتا۷ 
درصد و پلتفرمیت یک درصد آن را تشــکیل می دهــد و می توان با رونق صنعت 
پتروشــیمی، گاز طبیعی را به محصوالت تکمیلی تبدیل و ایجاد ارزش افزوده کرد.
صنعت پتروشیمی ایران با توجه به افزایش تولید و متنوع شدن سبد تولید خوداکنون 
۹۰ نوع محصول در چارچوب ۳۰۰ گرید پلیمری تولید می کند که این رقم در سال 
۱۴۰۴ به ۱۰۵ محصول می رسد.پتروشیمی در صنعت نفت شاید به جرات بیشترین 
و باالترین جایگاه از نظر رشــد، افزایش ظرفیت، جلوگیری از خام فروشی، حضور 
در بازارهای جهانی و جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده و موجب رشد 

چشمگیر صادرات غیرنفتی و اقتصادی کشور شده است.
سرمایه گذاری

اما در این میان آنچه موجب تداوم رشد و پایداری توسعه این صنعت به عنوان 
یکی از اساســی ترین و مهمترین صنایع موجــود در جهان یا به عبارتی این صنعت 
مادر خواهد شــد جذب ســرمایه گذاری خارجی و داخلی است و به تازگی استفاده از 
منابع بازار سرمایه و نیز صندوق پروژه با همکاری بانک تجارت زمینه را برای تامین 
مالی طرح های توسعه ای فراهم کرده اســت.جذب سرمایه گذاری خارجی در همه 
کشورهای جهان اهمیت ویژه ای دارد؛  البته این اهمیت در صنایع نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی اهمیتی دوچندان به خصوص در کشورهای تولیدکننده نفت دارد که ایران 
هم از این قاعده مستثنی نیست و کشورهای زیادی خواهان حضور در این صنعت در 
صورت فراهم شدن شرایط هستند.مدیران صنعت پتروشیمی کشورمان در سال های 
گذشته تالش بسیار کردند تا مزایای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران را در 
داخل و خارج کشــور برجسته کنند و در هر محفلی از تنوع اقتصادی، نیروی انسانی 
متخصص و ســطح افراد تحصیل کرده، رشد بازارهای داخلی و موقعیت جغرافیایی 
اســتراتژیک و مهم، معافیت های مختلف مالیاتی و یا قیمت خوراک برای ســرمایه 
گذاران ســخن بگویند و با وجود برخی چالش های موجود باید گفت نگاه جهان به 
صنعت پتروشــیمی ایران همواره مثبت بوده است.بررسی نقشه مکانی صنعت نفت،  
جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در حیات اقتصاد کشور را به رخ می کشد و این واقعیت 
را هویدا می کند که امروز پیشــرفت های این صنعت پویا و رو به رشد به همراهی و 

همکاری بیشتر دولت و مجلس و همچنین بخش خصوصی توانمند ایران نیاز دارد.
سید فواد نبوی
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گزارش

یادداشت

56 سال همگام با روند توسعه و تحول در صنعت 
پتروشیمی ایران

صنعت پتروشــیمی ایران با بیش از نیم قرن فعالیت با ایجاد ارزش 
افزوده مطلوب و کســب رتبه اول صادرات غیر نفتی، طالیه دار توســعه 

کشور است.
امروز ۵۶ ســال از صنعتی می گذرد که با قدمت بیش از نیم قرن 
در جغرافیــای ایران با کارنامه ای پر افتخار پیــش روی مردم و اقتصاد 
ملی کشور اســت.در تورق کارنامه ۵۶ ساله صنعت پتروشیمی، روزهای 
پر فراز و نشــیب فراوانی خودنمایی می کند که از تولد تا گسترش توسعه 
از جنگ تا تحریم از رکود تا شــکوفایی و جهش های انقالبی امروز را در 
بر می گیرد. ارتقای جایگاه صنعت پتروشــیمی در صادرات کاالهای غیر 
نفتی، افزایش ســهم در اقتصاد ملی، تحرک و دستیابی به موفقیت های 
چشمگیری در زمینه پژوهش و فناوری، ارتقای  جایگاه پتروشیمی ایران 
در منطقه و جهان بخش مهمی از دســتاورد هایی است که به آن دست 
یافته ایم.اگر روزگاری نام پتروشیمی با راه اندازی پتروشیمی مرودشت در 
ســال ۱۳۴۲ پایه گذاری صنعتی نوین در ایران شد؛ امروز با فعال بودن 
۵۶ مجتمع پتروشــیمی این صنعت به جایگاهی رسیده است که، ضربه 
زدن به  آن به راحتی امکان پذیر نیســت و  صنایع پتروشــیمی  در تمام 
عرصه ها با شتاب مسیر توسعه خود را می پیماید.پتروشیمی مرودشت ابتدا 
بــه عنوان زیر مجموعه وزارت صنعــت وقت کار خود را آغاز کرد؛ اما با 
توجه به وابستگی صنعت پتروشــیمی به خوراک تامینی از سوی وزارت 
نفت، با تاســیس شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عنوان زیر مجموعه 
شرکت نفت، مدیریت صنعت پتروشیمی به وزارت نفت منتقل شد و همه 
فعالیت های مرتبط با ایجاد و توســعه صنایع پتروشــیمی در این شرکت 
متمرکز شــد. طبق اسناد موجود شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ۸ دی 
ماه ۱۳۴۳ تاســیس شد و این شرکت اکنون ۵۶ ســاله می شود.پس از 
پتروشیمی مرودشــت، مجتمع های پتروشــیمی دیگری هم ایجاد شد و 
اســامی رازی، کربن اهواز) ایران(، خارک، فارابــی، بندر امام هم به این 
فهرست افزوده شــد تا از این مسیر صنعت پتروشــیمی ایران گسترش 
اولیه را پشــت سر بگذارد؛ مسیر توســعه ای که متاثر از جنگ تحمیلی 
متوقف شد و در دوره دفاع مقدس، در مناطق جنگی به بیشترمجتمع های 
پتروشــیمی حمله شــد و به تبع آن تولید هم تحت تاثیــر قرار گرفت. 
عمده فعالیت شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مقطع در پشتیبانی 
از جبهه هــای جنگ تحمیلــی و همچنین مراحل طراحی و مهندســی 
و تدارکات و آماده ســازی زمین مجتمع هــای اراک و اصفهان خالصه 
می شد.با این حال صنعت پتروشیمی با وجود تهاجم های دشمن، بار دیگر 
روی پای خود ایســتاد و قد برافراشت. راهی که برای تجدید و بازسازی 
چند ســالی زمان برد و به نوعی اجرای برنامه پنج ســاله اول به عنوان 
اولین برنامه توســعه، زمان بازسازی مجتمع های آسیب دیده، راه اندازی 
مجدد و اجرای طرح های توســعه ای بود تا در برنامه دوم توسعه افزایش 
تولید را با طرح های توســعه ای شاهد باشیم. هدفگذاری این برنامه هم 
موارد مهمی همچون افزایش ســوددهی، توسعه صادرات، افزایش تولید 
و تنــوع محصول بود و مرحله جهش و تثبیت در برنامه ســوم توســعه 
پتروشیمی رقم خورد که سرآغاز مرحله جدیدی شد و پتروشیمی به سمت 
استقرار در کالس جهانی حرکت کرد تا پس از آن جهش های بی سابقه 
به دهه اخیر خالصه شود. جهش هایی با اعداد شگفت انگیز که می توان 
آن را بــه انقالبی صنعتــی در این صنعت تعبیر کرد کــه در حال رقم 
خوردن اســت.این مسیر که از سال ۱۳۹۲ به این سو دنبال شد، صنعت 
پتروشــیمی را آرام آرام از رخوت و رکود به روزهای اوج خود رســاند و 
شاخص های مختلف آن روندی صعودی پیمود تا جهش اول این صنعت 
در همین ایــام رخ دهد که با بهره بــرداری از واحدهای جدید، افزایش 
ظرفیت تولید، فروش و صادرات و تنوع محصوالت پتروشیمی همراه بود 
و فهرستی متنوع از مجتمع های پتروشیمی به این صنعت افزوده شد که 
از جمله می توان به فاز دوم پتروشیمی کاویان، پلی استایرن گروه صنعتی 
انتخاب، پتروشیمی تخت جمشید پارس، پتروشیمی کارون )ایزوسیانات ها 
فاز ۲(، پتروشیمی کردستان، واحد MEG پتروشیمی مروارید،پتروشیمی م
رجان، پتروشیمی ایالم، لرســتان، واحد اسید سولفوریک ارومیه، مهاباد، 
 SBR و PBR آمونیاک و اوره شیراز، پتروشیمی کردستان، کارون، واحد
)تخت جمشید( پتروشیمی مهاباد یادکرد.گفتنی است که ۵۳ طرح منتخب 
در نقشه راه صنعت پتروشیمی در حال اجراست که از این تعداد ۲۶ طرح 
در برنامه تحقق جهش دوم در حال ســاخت اســت و در مرحله بعدی و 
برای تحقق جهش ســوم ۲۷ طرح تعریف و برنامه ریزی شده است که 
با تحقق جهش ســوم ظرفیت تولید به ۱۳۳ میلیون تن در ســال ۱۴۰۴ 
خواهد رسید و با تولیدی شدن طرح های یادشده ارزش تولید محصوالت 
پتروشــیمی به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رســید. این مــوج انقالبی در این 
صنعت ارزش آفرین اســت که از آن به عنوان تبلور بنیادین »توســعه 
پایدار« در راســتای اقتصاد مقاومتی یاد می شود.آنچه حائز اهمیت است 
اینکه این دستاوردهای مهم در صنعت استراتژیک پتروشیمی در روزگاری 
رقم میخــورد که تحریم های ناعادالنه علیه کشــور، این صنعت را هم 
مصون نگذاشــته و از هدفگذاری های اصلــی آن همین بخش صنعتی 
اســت. اگر چه ناکامی آمریکا با عبور صنعت پتروشــیمی ایران از تحریم 
با اســتفاده حداکثری از توانمندی های داخلی از جمله ظرفیت های منابع 
انسانی، سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، پژوهشگران شرکت های دانش 
بنیان و صنعتگران ایرانی، قدرت پتروشــیمی ایران را به رخ کشیده است.
صنعت ۵۶ ســاله  پتروشیمی ســبب توســعه پایدار و متوازن در راستای 
تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد تکمیل 
زنجیره ارزش بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، توسعه سرمایه گذاری 
و ایجاد ظرفیت های جدید محصوالت پتروشیمیایی  است.همچنین این 
صنعت افزایش ارزش افزوده منابع هیدروکربوری با لحاظ نمودن تکمیل 
زنجیره ارزش با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام، ارتقای سهم صنعت 
پتروشــیمی در اقتصاد ملــی و حضور مؤثر در بازارهای جهانی، توســعه 
فناوری و فعالیت شرکت های دانش بنیان داخلی در راستای بومی سازی 
فناوری هــای نوین، توســعه بــازار، تولید محصوالت متنــوع و حضور 
در بازارهــای داخلی)صنایع پایین دســتی( و بین المللــی جدید را دنبال 

می کند.۵۶ سالگی پتروشیمی بر همه تالشگران این عرصه مبارک باد.

در فصل سرما، گاز پتروشیمی ها قطع نشد.
تاسیس انستیتو برای تولید فناورانه 

محصوالت پتروشیمی
وزیر نفت توجه به تنوع محصوالت، 
اســتفاده بیشــتر از خوراک مایع و آمایش 
سرزمین را از جمله موارد مدنظر در توسعه 
آینده صنعت پتروشیمی برشــمرد و افزود: 
در ایــن صنعت، در حوزه ســاخت داخل و 
بومی ســازی فناوری ها و پیوند با دانشگاه 
کارهای بزرگی شــده از جملــه آنکه چند 
انستیتو تاسیس شده یا در حال تاسیس است 
که در حوزه فناوری های تولید محصوالت 
پتروشیمی فعالیت می کنند.زنگنه یکی دیگر 
از مســائل مهم و نیازمند توجه در صنعت 
تامین مالی عنوان کرد  پتروشیمی را بحث 
و خواستار همراهی بیشتر بانک ها در تامین 
ایجاد  پتروشیمی شــد.وی  طرح های  مالی 
شرایط باثبات برای فعالیت پتروشیمی ها را 
نیز ضروری دانســت و گفت: پتروشیمی ها 
سربازان کشــورند؛ پتروشیمی ها رانت خوار 
نیســتند و بهترین خدمات را ارائه می دهند 
و از منافعشــان نیز در مسیر توسعه صنعت 
استفاده می کنند. اجازه دهیم پتروشیمی ها 
کارشان را انجام دهند، ایجاد شرایط باثبات 
به تحقق اهداف این صنعت کمک می کند.
متنوع ســازی منابع تامیــن خوراک 

پتروشیمی ها
بنا بر اعالم وزارت نفــت، زنگنه به 
طرح های وزارت نفت که منحصرا با هدف 
تامین خوراک پتروشــیمی ها در دستور کار 
قــرار دارد مانند طرح بیدبلنــد، ان جی ال 
۳۲۰۰، ان جــی ال ۳۱۰۰، ان جی ال خارک 
و... نیز اشــاره کــرد و گفت: بــا تکمیل 
و راه انــدازی این طرح هــا، منبع خوراک 
قابل توجهــی به جز پــارس جنوبی برای 
پتروشــیمی ها ایجاد و گازهای مشعل هم 
جمع آوری خواهد شد.به گفته وزیر نفت، با 
و  خلیج فارس  هلدینگ  سرمایه گذاری های 
مارون، تمام گازهای فلر اســتان خوزستان 
جمع آوری خواهد شــد و با ادامه این روند 
در مناطقی مانند خارک و...، همه گازهای 

مشعل جمع آوری خواهد شد.
۱۶ محصول جدید به سبد محصوالت 

پتروشیمی کشور افزوده می شود
در همین حال، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی گفت: ۱۶ محصول جدید 
تا ســال ۱۴۰۴ به سبد محصوالت صنعت 
پتروشــیمی ایران افزوده می شود. مهندس 
رئیس جمهوری  دیــدار  در  بهزاد محمدی 
پتروشــیمی که هم زمان  با فعاالن صنعت 
با گرامیداشــت این صنعت در محل سالن 
اجالس ســران برگزار شــد با بیان اینکه 
هم اکنون ۵۶ مجتمع پتروشــیمی فعال در 
کشور ساالنه ۳۳ میلیون تن معادل روزانه 

۶۵۰ هزار بشکه نفت خام خوراک دریافت 
می کنند، تصریح کــرد: تعداد مجتمع های 
پتروشیمی کشــور به ۸۳ مجتمع و خوراک 
دریافتــی آنها به ســاالنه ۶۲ میلیون تن 
معــادل روزانه یک میلیــون و ۴۰۰ هزار 
بشکه نفت خام در ســال ۱۴۰۰ می رسد.
وی با اشــاره بــه اینکه مجمــوع حجم 
ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی از ۵۳ 
میلیــارد دالر کنونی به ۷۰ میلیارد دالر در 
ســال ۱۴۰۰ و به حدود ۹۴ میلیارد دالر تا 
سال ۱۴۰۴ خواهد رسید، ادامه داد: افزایش 
مجتمع های پتروشــیمی به ۱۰۹ مجتمع و 
خوراک دریافتی ۷۴ میلیون تن در ســال 
معادل یــک میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه 
نفت خام در روز در ســال ۱۴۰۴ نیز خود 
نشــانگر گذر از خام فروشــی است.وی با 
اشــاره به اینکه ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشــیمی تا پایان ســال ۱۴۰۰ و جهش 
دوم صنعــت به بیش از ۱۰۰ میلیون تن و 
در جهش ســوم یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ 
به ۱۳۳ میلیون تن در ســال خواهد رسید، 
تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، 
۱۶ محصول مهم پتروشیمی برای نخستین 
بار تا سال ۱۴۰۴ به سبد تولید محصوالت 
می شود. افزوده  پتروشــیمی ایران  صنعت 

محمدی اظهار کرد: شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی به منظور محرومیت زدایی و ایجاد 
اشــتغال در اســالم آباد غرب یک مجتمع 
 )GTPP( تولیــد پلی پروپیلن از گاز طبیعی
شــامل یک واحد متانول به ظرفیت ۶۶۰ 
هزار تن، یک واحد PVM به ظرفیت ۱۲۰ 
هزار تن و یک واحد پلی پروپیلن به ظرفیت 
ساالنه ۱۲۰ هزار تن را با مشارکت بخش 
کرد.مدیرعامل  خواهــد  اجــرا  خصوصی 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر 
اینکه دانش فنــی تولید پلی پروپلین از گاز 

طبیعی بــا تــوان و دانش ایرانــی برای 
نخســتین بار در کشــور از سوی شرکت 
پتروشیمی به دست آمده  فناوری  و  پژوهش 
است، افزود: مهندسی طرح ساخت مجتمع 
 )GTPP( تولیــد پلی پروپیلن از گاز طبیعی
در غرب کشــور در حال انجام است و این 
طرح از ســال آینــده وارد مرحله عملیاتی 

می شود.
صنایع پتروشیمی پیشتازان تامین ارز مورد 

نیاز کشور هستند
رئیــس کل بانــک مرکــزی هم با 
اشــاره به اینکه پتروشــیمی ها به خوبی به 
تعهدات خود عمــل کرده اند، گفت: صنایع 
پتروشیمی، پیشــتازان تامین ارز مورد نیاز 
با بیان  کشور هســتند. عبدالناصر همتی، 
اینکه بــرای واردات کاالهــای مورد نیاز 
کشــور ۲۹ میلیارد دالر نیاز ارزی بود که 
رقمی قابل توجه اســت و توانستیم باوجود 
فشار بی سابقه دشمنان آن را تامین کنیم، 
گفت: پتروشــیمی ها ۲۰ درصد این رقم را 
تامین کردند و در سامانه نیما نیز حدود ۵۳ 
درصد سهم پتروشــیمی ها بود.وی با بیان 
اینکه پتروشیمی های کشور در سامانه نیما 
پیشتاز هســتند، افزود: خوشبختانه مدیران 
پتروشــیمی ها در شرایط ســخت فشار و 
تحریم در تامین ارز سامانه نیما کمک های 
بســیار شــایانی داشــتند و با این روند در 
آینده می توانند در گردش تجارت کشــور 
تاثیرگذار باشــند.رئیس کل بانک مرکزی 
با اشــاره به اینکه پتروشیمی ها به خوبی به 
تعهدهای خود عمل کرده اند، به گونه ای که 
۹۲ درصد تعهــد صادراتی خود را تا پایان 
مردادمــاه تامین کرده اند و این رقم از نظر 
بانک مرکزی رقمی قابل قبول است، گفت: 
صنایع پتروشیمی، پیشتازان تامین ارز مورد 

نیاز کشور در این شرایط هستند.

تجلیل از مدیران نمونه صنعت 
پتروشیمی کشور

در همیــن حــال، آییــن تجلیــل 
از هفــت مدیــر و فعــال نمونــه صنعت 
پتروشیمی کشور با حضور رئیس جمهوری 
برگزار شــد.هم زمان با گرامیداشــت روز 
صنعــت پتروشــیمی و در دیــدار حســن 
فعاالن صنعت  با  رئیس جمهوری  روحانی، 
پتروشیمی، مدیران و فعاالن نمونه صنعت 
پتروشیمی کشــور تجلیــل شــدند.در این 
آییــن از جعفر ربیعی، مدیرعامل شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس )هلدینگ 
خلیج فارس(، داوودرضــا ربانی، مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی باختر، مرضیه شاهدایی، 
مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، حســین 
شــهریاری، مدیرعامــل گروه گســترش 
نفت و گاز پارســیان، محمدحسن توالیی، 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری ساتا 
مدیرعامل  مخدومی،  محمود  )شســتان(، 
و  گاز  نفــت،  ســرمایه گذاری  شــرکت 
محمدی،  عبدالمجید  و  پتروشیمی )تاپیکو( 
پتروشــیمی مارون  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه عنــوان مدیــران نمونــه صنعــت 

پتروشیمی تجلیل شد.
معاون وزیر نفت روز صنعت پتروشیمی را 

تبریک گفت
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در پیامی فرارسیدن 

روز صنعت پتروشیمی را تبریک گفت.
متن پیام بهزاد محمدی به مناســبت 
فرارســیدن روز صنعت پتروشیمی به شرح 

زیر است:
»به نام هستی جهان آفرین

روز صنعت پتروشــیمی را به خانواده 
بزرگ پتروشیمی تبریک می گویم.

روز هشــتم دی مــاه، روز تجلیل از 

پیشــگامان پیشرفت و ســازندگی کشور 
است. روز قدردانی از صنعتگرانی است که 
در پرتو انقالب اســالمی، دانش، مهارت 
و توان فنی خــود را در راه اعتالی میهن 
اسالمی به منصه ظهور می رسانند.مدت ها 
پس از افتتاح واحد پتروشیمی مرودشــت، 
انقالب صنعت پتروشــیمی در سال ۱۳۷۶ 
آغاز بــه شــکل گرفتن کــرد. در طول 
ســال های ۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۴ این صنعت 
خیز طالیــی، تاریخی خود را برداشــت 
و بــر پایه خوراک هــای گاز و مایع تولید 
انواع پلیمرها، مواد شــیمیایی و کودها در 
کشور جهشی فراموش نشدنی یافت. امروز 
این صنعــت افتخار آن را دارد که با حفظ 
جایگاه جهانی صنعت پتروشیمی کشــور، 
عامل موثر در رونــق تولید و اقتصاد ملی 
است.این دولت در طول سال های گذشته 
توانســته اســت بارقه های امید را در دل 
اهالی صنعت ایجــاد کند. اکنون با ایجاد 
تمهیدات و زیرســاخت ها روزهای خوش 
نه چندان دور را دوباره نوید داده اســت و 
صنعت پتروشــیمی بار دیگر برگ جدیدی 
را در عرصه توســعه صنعتی کشــور رقم 
خواهد زد.در این میان شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی به عنوان ســازمان توسعه ای 
در طول ســال های گذشته از عمر دولت، 
تمــام توان علمی - تخصصــی خود را به 
کار بســته اســت تا با راهبردی مشخص 
و دقیــق و بــا مشــارکت هلدینگ های 
ســرمایه گذاری منابع عظیم خدادی نفت 
و گاز را با ایجــاد ارزش افزوده به ثروت 
پایدار ملــی تبدیل کند تا قــدرت ایران 
اسالمی بار دیگر در جهان طلیعه دار شود.
جای بسی خوشحالیســت که اعالم کنم 
در کنار همکاران پرتالشــم در مجموعه 
صنعــت پتروشــیمی، این صنعــت را تا 
مرحله تکمیل زنجیره تولید محصوالت و 
فرآورده های باارزش رشد و توسعه خواهیم 
داد.ایــن همــکاری در مجموعه صنعت 
و  مدیریــت جهادی  پتروشــیمی مرهون 
باثباتی است که در طول سال های گذشته 
بارقــه امید را در دل همکاران ایجاد کرده 
اســت و به تبع آن صنعــت ارزش آفرین 
پتروشیمی کشور نیز رشد و حرکت جهادی 
خود را برای تحقق جهش دوم توسعه آغاز 
کرده اســت.درج روز صنعت پتروشیمی در 
ســال نمای ایرانی به شکل کامال نمادین، 
یادمانی خوش از سال های نه چندان دور 
بوده که مظهر تــالش مدیریت مبتنی بر 
منطق دانش و البته اراده ملی اســت.امید 
ما این اســت که به یاری هم بتوانیم بار 
دیگــر بارقه های تالش را به منصه ظهور 
برسانیم و به طور عمیق و فراگیر افق های 

جهانی را در نوردیم.«
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

آغاز معامالت در بازارهای جهانی با شرایط غیرمعمول و آشفته؛ افت ارزش دالر، افزایش قیمت نفت و طال     

افزایش قیمت های جهانی نفت پس از شهادت 
سردار سپهبد قاسم سلیمانی

قیمت های جهانی نفت خام در پی 
ترور ســردار سپهبد قاســم سلیمانی در 
عراق، با افزایش چهار درصدی همراه و 
به سطح ۷۰ دالر برای هر بشکه نزدیک 

شد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
بلومبرگ، در پی فرمــان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا برای ترور یکی 
از فرماندهان ارشــد نظامــی جمهوری 
اســالمی ایران از طریــق حمله  هوایی 
نیروهــای آمریکایــی در عــراق و به 
دنبال تشــدید نگرانی ها درباره تنش در 
مهمتریــن مناطق نفتــی جهان، قیمت 
نفــت برنــت در بازارهــای جهانی به 
۷۰ دالر برای هر بشــکه نزدیک شــد. 
آغــاز معامالت در بازارهای آســیایی با 
شــرایط غیرمعمول و آشــفته ای همراه 
بــود، به گونه ای که قیمــت نفت خام با 
بیــش از چهار درصد افزایــش در بازار 
آی ســی یی لندن و بازار بورس نیویورک 
)نایمکــس( به باالترین ســطح از زمان 
حمله به تاسیســات نفتی شرکت دولتی 
ســعودی آرامکو عربستان رسید. استفان 
بازار در موسسه  اینز، استراتژیست ارشد 
آکســی تریدر این باره گفــت: این حمله 
آمریکایی ها اقدامی فراتر از زخم زدن به 
ایران اســت و نمایشی از زور و تحریک 
آشکار اســت که می تواند آغازگر جنگی 
دیگر در خاورمیانه باشد. قیمت نفت خام 
برنت برای تحویل در ماه مارس ۲۰۲۰ 
در معامــالت بازار آی ســی یی  لندن در 
ساعت ۱۳:۲۵ به وقت سنگاپور با ۲ دالر 
و ۱۲ سنت )۳.۲ درصد( به ۶۸ دالر و ۳۷ 
سنت برای هر بشکه رسید، این در حالی 
است که در ســاعات اولیه این شاخص 

بــا ۴.۴ درصد افزایش به رقم ۶۹ دالر و 
۱۶ سنت هم رسیده بود. قیمت نفت خام 
نفت خام دبلیوتی آی برای تحویل در ماه 
فوریه بازار بــورس نیویورک )نایمکس( 
نیز با ۳.۱ درصــد افزایش به ۶۳ دالر و 
هفت سنت برای هر بشکه رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا در ساعت های اولیه داد 
وســتدها با بیش از ۴.۴ درصد  افزایش، 
۶۳ دالر و ۸۴ سنت برای هر بشکه هم 
معامله شــد. بر اســاس این گزارش، در 
جریان حمله به کاروان الحشدالشــعبی 
در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سپهبد 
قدس  نیروی  فرمانده  ســلیمانی،  قاسم 
سپاه به همراه ابومهدی المهندس، معاون 
الحشد الشعبی و چند نفر از اعضای این 
سازمان به شهادت رسیدند.پنتاگون خبر 
حمله هوایی آمریکا به کاروان سرلشکر 

قاسم ســلیمانی را تایید کرد.ادوارد مویا، 
تحلیلگر شرکت OANDA در یادداشتی 
نوشــت: ریســک های بخش عرضه در 
خاورمیانه بــاال مانده و پس از تحوالت 
اخیر ممکن اســت شاهد ادامه تنشها در 
عراق باشیم.بر اســاس گزارش رویترز، 
عامل دیگری کــه از افزایش قیمتهای 
نفت حمایت کرد، تصمیم بانک مرکزی 
چین برای کاهش میــزان نقدینگی بود 
که بانکها باید در ذخایر خود داشته باشند 
و همچنیــن بانک مرکــزی چین حدود 
۸۰۰ میلیارد یوان )۱۱۵ میلیارد دالر( از 
ذخایر خود را برای تقویت رشد اقتصادی 

اختصاص داد.
افت ارزش دالر آمریکا به کمترین رقم 

طی ۲ ماه گذشته
ارزش دالر آمریــکا پــس از خبر 

شهادت سردار ســلیمانی ۰.۴ درصد در 
برابر ین ژاپــن کاهش یافت و به پایین 
ترین رقم طی دو ماه گذشــته رسید. به 
گزارش دانش نفت به نقل از رویترز، پس 
از افزایش تنش هــا در خاورمیانه و باال 
رفتن قیمــت نفت به خاطر حمله هوایی 
آمریکا به فرودگاه بغداد و شــهادت یک 
مقام ارشــد نظامی ایران، ارزش ســایر 
ســرمایه های ایمن به رهبری ین ژاپن 
در روز جمعه افزایش یافت. قیمت اوراق 
قرضــه خزانــه داری آمریکا و طال پس 
از اعالم خبر شــهادت ســردار سلیمانی 
و ابومهدی المهنــدس، فرمانده نظامی 
در عــراق افزایش یافــت. جفری هالی، 
تحلیلگر ارشــد بازار در آســیا پاسیفیک 
گفت: »امروز تازه روز سوم از سال جدید 
است و یک بحران ژئوپلیتیکی بر سر راه 

ســرمایه گذاران قرار گرفته است. چطور 
ممکن اســت ایرانی ها پاسخ این اقدام 
را ندهند؟ تاسیســات نفتــی و نفتکش 
ها اولین چیزی بودنــد که به ذهن من 
رســیدند«.  با توجه به موقعیت ژاپن به 
عنوان بزرگترین کشور وام دهنده جهان، 
ین اغلب در زمان تنــش های جهانی، 
مأمنی برای سرمایه گذاران است. ارزش 
دالر در برابر یک ســبد از ارزهای جهان 
کاهش یافت و به ۹۶.۷۷۰ واحد رســید. 
خبرهای بد اقتصادی از اروپا و انگلستان 
هم بر ارزش یورو و پوند تاثیر گذاشــته 

است. 
تاثیر شهادت سردار سپهبد سلیمانی 

بر بازار طال
در همین حــال، قیمت هر اونس 
طال با ۰.۷ درصد افزایش به ۱۵۳۹ دالر 
و ۴ سنت رســید.به گزارش دانش نفت 
بــه نقل از رویتــرز، در حالی که پس از 
ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در حمله هوایی آمریکا 
تنش ها در خاورمیانه به اوج رســیده و 
ارزش دالر آمریکا تضعیف شــده است، 
قیمــت طال بــه باالترین رقــم ۴ ماه 
گذشته رسید. بنجامین لو، تحلیلگر بازار 
نفت در ایــن باره گفت: »اخبار واصله از 
خاورمیانه در کنار برخی خریدهای فنی 
و تضعیــف ارزش دالر موجــب تقویت 
قیمت طال شده اســت.« بر اساس این 
گــزارش، قیمت هر اونــس طال با ۰.۷ 
درصد افزایش به ۱۵۳۹ دالر و ۴ ســنت 
رســید. قیمت فلز زرد تا رقم ۱۵۴۰ دالر 
و ۶۰ سنت باال رفت. قیمت طال در بازار 
آمریکا نیز با ۰.۹ درصد رشــد به ۱۵۴۱ 

دالر و ۳۰ سنت رسید. 

اخبار

توضیح درباره یک شایعه بنزینی
شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتـی در پاسـخ 
بـه شـایعه های منتشـر شـده در فضای مجـازی درباره کیفیـت بنزین 

تولیـدی در پاالیشـگاه های کشـور، توضیحاتـی را منتشـر کرد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی پاالیـش و 
پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران، پیـرو خبر منتشـر شـده در بعضی 
از کانال هـای فضـای مجـازی دربـاره اینکـه »بنزیـن می بایسـت در 
پاالیشـگاه زنجیـره آروماتیکش شکسـته شـود تا حالت سـرطان زایی 
آن کمتـر شـود« بـرای تنویـر افـکار عمومی توضیحاتـی را بـه اطالع 

می رسـاند:
همـه  در  و  ایـران  پاالیشـگاه های  در  تولیـدی  بنزیـن 
پاالیشـگاه های دنیـا چنـد مولفـه دارد کـه ایـن مولفه هـا محصـول 
نهایـی واحدهـای تبدیـل کاتالیسـتی، ایزومریزاسـیون، اف سی سـی، 
تقطیـر(  )واحـد  ران  اسـتریت  بنزیـن  آلکیالسـیون،  آراف سی سـی، 
از  یکـی  ریفورمیـت  اسـت.  ام تی بـی ای  ماننـد  اکتان افزاهایـی  و 
تبدیـل  واحـد  در  کـه  اسـت  بنزیـن  تشـکیل دهنده  مولفه هـای 
کاتالیسـتی نفتـا بـا احیـای مـداوم تولید می شـود و شـامل آروماتیک 

اسـت.
در همـه پاالیشـگاه های دنیـا یکـی از مهم ترین واحدهـا، واحد 
تبدیـل کاتالیسـتی بـا احیـای مـدام اسـت کـه محصـول خروجی آن 
شـامل آروماتیـک اسـت و اگـر بنـا بر شکسـتن ایـن آروماتیـک بود، 
معنـی  پاالیشـگاه  در  کاتالیسـتی  تبدیـل  واحـد  وجـود  به هیچ وجـه 

نداشت.
هـر کـدام از مولفه هـای بنزیـن بعضـی از ویژگی هـای بنزیـن 
را تامیـن می کننـد و ممکـن اسـت یـک یـا چنـد مشـخصه آنهـا از 
حـد مجاز بیشـتر باشـد، بـرای نمونـه بنزین خروجـی از واحـد تبدیل 
و  اف سی سـی  از  خروجـی  بنزیـن  و  آروماتیـک  پایـه  کاتالیسـتی، 

آراف سی سـی پایـه الفیـن اسـت.
در همـه پاالیشـگاه های دنیـا خروجـی ایـن واحدها در اسـتخر 
بنزیـن بـه نسـبتی مخلوط می شـود کـه میـزان آروماتیک هـا، الفین، 
بنـزن، گوگـرد در محـدوده مجـاز زیسـت محیطی قـرار گیـرد و دیگر 
ویژگی هـای بنزیـن ماننـد اکتـان، آروی پـی  و...  که موردنیـاز موتور 

اسـت، هم تامین شـود.
شـایان ذکر اسـت بنزیـن تحویلی بـه مصرف کننـدگان به ویژه 
در کالنشـهرها مطابـق بـا اسـتاندارد ملـی و مطابـق یـورو ۴ اسـت 
و انتشـار مطالـب بی پایـه تنهـا به منظـور تشـویش اذهـان عمومـی و 

ایجـاد نگرانـی بی اسـاس در جامعـه اسـت.
تمام نفت کوره کم سولفور مورد نیاز کشتیرانی 

جمهوری اسالمی تامین شده است
مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقـه مرکـزی 
گفـت: نفت کـوره کم سـولفور موردنیـاز کشـتیرانی بـه صـورت کامـل 

توسـط ایـن منطقـه تامیـن و توزیع شـده اسـت.
سـعید جمشـیدی بـا اعـالم این خبر گفـت: هم اکنـون با همت 
و تـوان متخصصـان داخلـی، نفت کوره کـم گوگرد در پاالیشـگاه امام 
خمینـی )ره( شـازند تولیـد می شـود و بـا اختصـاص خـط، مخـزن و 
بازوهـای بارگیری جداگانه نسـبت به ذخیره سـازی و ارسـال سـوخت 
مـورد نیـاز کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران اقدام کرده اسـت.وی 
با اشـاره با انتشـار برخی اخبار درباره عدم تامین سـوخت کم سـولفور 
موردنیاز شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران از سـوی وزارت 
اصلـی  مشـکل  افـزود:  بـاره  ایـن  در  خبـری  رسـانه های  در  نفـت 
در ایـن زمینـه عـدم اجـرای تعهـدات از سـوی شـرکت پیمانـکاری 
طـرف قرارداد شـرکت کشـتیرانی بوده است.جمشـیدی افـزود: از روز 
پانزدهـم آبان مـاه تاکنـون ۲۰ هـزار تن نفت کـوره از پاالیشـگاه امام 
خمینـی )ره( شـازند دریافـت و آن را از طریق لوله بـه مبادی دریافتی 
شـرکت کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران ارسـال کرده ایـم، امـا 
متاسـفانه پیمانـکار کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران بـه تعهـدات 
خـود بـرای حمـل فـرآورده از مقاصـد ارسـالی شـرکت ملـی پخـش 
اقـدام نکـرده اسـت.مدیر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی 
منطقـه مرکـزی بـا تاکید بـر اینکه شـرکت ملی پخـش فرآورده های 
نفتـی ایـران بـه تعهـدات خـود در ایـن زمینـه به صورت کامـل عمل 
کـرده اسـت، گفـت: بـا توجه بـه اینکه متاسـفانه شـرکت کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایران بـا پیمانـکاران حمـل خـود نتوانسـته اسـت 
برداشـت کافـی انجـام دهـد، مشـکل بـه هیـچ وجـه مربـوط بـه 
مجموعـه وزارت نفـت نبوده است.جمشـیدی ضمن تاکیـد بر آمادگی 
پاالیشـگاه امـام خمینـی )ره( شـازند برای برداشـت نفت کوره بیشـتر 
گفـت: در چنیـن شـرایطی تـالش کردیم با نـگاه ملی و فراسـازمانی 
مدیـران ارشـد شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتی و 
شـرکت ملـی پخـش فرآورده های نفتـی بـا بهره گیـری از امکانات و 
تجهیـزات نـاوگان حمل ونقل فـرآورده شـرکت های پیمانکاری طرف 
قـرارداد شـرکت ملـی پخـش به صـورت مقطعی نسـبت بـه رفع این 
مشـکل اقـدام کنیم و خوشـبختانه از روز گذشـته با همـکاری وزارت 
نفـت از طریـق حـدود ۳۰ نفتکـش نسـبت بـه بارگیـری و ارسـال 
نفت کـوره اقـدام شـده اسـت.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه میـزان تولیـد 
نفت کـوره  کم گوگـرد در پاالیشـگاه امـام خمینـی )ره( شـازند بـه نیاز 
مصرف کننـده بسـتگی دارد، تاکیـد کـرد: هم اکنون هیـچ کمبودی در 
زمینـه تولیـد و توزیع این سـوخت در مجموعه وزارت نفت و شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی وجـود ندارد.جمشـیدی همچنیـن 
بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنـون تکنولـوژی بـاال و دانش فنـی تولید 
سـوخت کم گوگـرد در اختیار کشـور و مجموعه شـرکت ملی پاالیش 
و پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران قـرار دارد، گفـت: وزارت نفت به 
تعهدهـای خـود در زمینـه تولید سـوخت کم گوگـرد به منظـور اجرای 
کنوانسـیون های بین المللـی بـرای اسـتفاده از سـوخت کم گوگـرد در 
کشـتی ها از ابتـدای سـال ۲۰۲۰ بـه طـور کامـل عمـل و تضامیـن 

کیفیتـی تولیـد آن را نیـز ایجـاد کرده اسـت. 

پيام تسليت وزير نفت و مديران ارشد صنعت نفت در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سليمانی
در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی، 
وزیر نفت و مدیران ارشــد صنعت نفت پیام 

های تسلیت صادر کردند. 
وزیر نفت در پیامی، شــهادت سردار 
پرافتخار و رشــید اسالم، سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح 

ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

گرچــه شــهادت، پــاداش یک عمر 
مجاهدت خالصانه سردار سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی در راه خــدا و برای ســرافرازی 
ایران عزیز بــود، ولی فقدان این بزرگ مرد 
فداکار، قطعــا ضایعه ای بــرای جمهوری 
اسالمی است.این مرِد بزرگ از تباِر شهیدان 
بی ادعای دوران دفاع مقــدس و به حق از 
مصادیق مومنینی بود کــه به عهد خود با 
خدای شهیدان وفادار ماند.او شهید جاودانه 
ملت ایران اســت که با ســر بلندی و نامی 
نیک به جمع یاران شــهید خود پیوست.این 
ضایعه را بــه ملت بزرگ ایران، مقام معظم 
رهبری مدظله العالی، خانواده بزرگوار ایشان 
و خانواده همه ایثارگران، صمیمانه تســلیت 
گفته و از خداوند تبارک برای قاتالن خبیث 
و تروریست او، خذالن و سیه روزی مسئلت 

می کنم.
بیژن زنگنه
وزیر نفت
۱۳ دی ماه ۱۳9۸
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ملی نفت 

ایران در پی شهادت سردار سلیمانی
 در همین حال، مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایران در پیامی، شــهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت. 
مسعود کرباســیان در پیامی که در صفحه 
اینســتاگرام خود منتشر کرده، نوشته است: 
»حاج قاســم سلیمانی سردار ایران و اسالم 

آسمانی شد. ســردارحاج قاسم دل در گرو 
حفظ و اعتباربخشــی به ایــن آب و خاک 
داشت. شهادت برازنده چنین مردی بود که 
لحظه ای قلبش برای غیر وطن و دین نتپید. 
روح بلندش در کنار دیگر شهدای اسالم آرام 

گرفت.«
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در پی شهادت سردار سلیمانی

ملــی صنایع  مدیرعامــل شــرکت 
پتروشــیمی در پیامی، شهادت سردار قاسم 

سلیمانی را تسلیت گفت.
در متن پیام بهزاد محمدی آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین
»َوال تَحَسَبَنّ الَّذیَن ُقتِلوا فی َسبیِل اهلَلّ 

أَمواتًا  بَل أَحیاٌء ِعنَد َربِِّهم ُیرَزقوَن«
شهادت ســردار ســپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی، ملت ایران را با تاسف و اندوهی 
جانکاه همراه کرد. برکات پرشمار این سردار 
سرافراز در یک عمر مجاهدت خستگی ناپذیر 
از یــاد  و خاطر این مرز و بوم نخواهد رفت. 
پیوستن این شهید سربلند به یاران شهیدش 
را که آرزوی دیرینه وی بود، به محضر مقام 
معظم رهبری و ملت شریف ایران تبریک و 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای 
آن شهید گرانقدر، علو درجات و هم نشینی با 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و برای خانواده معزز و بازماندگان ایشان صبر 

و اجر مسئلت دارم.
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ملی 

پاالیش و پخش فراورده های نفتی در پی 
شهادت سردار سلیمانی

مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و 
پخــش فراورده های نفتی ایــران در پیامی 
شــهادت سردار قاسم ســلیمانی را تسلیت 

گفت.
متن پیام علیرضا صادق آبادی به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل 
امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقون«

ما متوقف نمی شویم؛ این پیام همه ما 
ایرانیان به کسانی است که سال هاست ترور 
و تروریسم در دستان آلوده شان پرورش یافته 
اســت. با شهادت ســردار بزرگ حاج قاسم 
ســلیمانی، نه ما متوقف نمی شویم و نه راه 
شهادت. او مرد خدا بود و شهادت هنر مردان 
خداســت.اینجانب از طــرف خانواده بزرگ 
صنعت پاالیش و پخش، شهادت حاج قاسم 
ســلیمانی را به همه مردم ایــران و خانواده 
محترم ایشــان تســلیت عرض می نمایم. 
انشاهلل خداوند همه ما را در ادامه راه و مسیر 

آن شهید واالمقام یاری فرماید.
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ایران در پی شهادت سردار سلیمانی
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در 
پی شهادت سردار قاسم سلیمانی و همراهان 

وی، پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام حسن منتظر تربتی به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بار دیگر دل ســیاهان روزگار جنایتی 
دردناک را رقم زدند.شــهادت فرزند رشید، 
افتخارآفرین، حماسه ساز و شجاع ملت ایران، 
خط شــکن جبهه های نبرد و محبوب قلوب 
ملت های رنجدیــده منطقه، بار دیگر خوی 
استکباری و دروغین بودن ادعای قدرت های 
مستکبر در مبارزه با تروریسم را برمال کرد.

سردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی عمر 
بابرکت خود را در مسیر مبارزه با تروریسم و 
خدمت به ملت های آزاده و ستمدیده منطقه 
قرار داده بود و نام پرافتخارش مایه تسکین 
قلوب دوســتان بوده و لرزه بر اندام دشمنان 
پیشرفت  و  اســتقالل  می انداخت.دشمنان 
ملــت ایران به خیــال خام خــود خواهان 
ناامیدی ملت آزاده ایران از مســیری اند که 
طی چهار دهــه با شــجاعت، پایمردی و 

استواری برای دستیابی به عزت و شرف گام 
برداشته است، غافل از اینکه ارتکاب چنین 
جنایاتی ملت را در پیمودن مســیر حقیقت، 
مصمم تر و متحدتــر خواهد کرد.اینجانب و 
کارکنان  شرکت ملی گاز ضمن تسلیت این 
ضایعه به محضر مقام معظم رهبری، ملت 
شریف ایران، خانواده بزرگوار ایشان و همه 
مجاهدان راستین راه حق، پیمان می بندیم 
که در سایه امنیتی که به برکت خون شهید 
سردار ســلیمانی و هم سنگرانش پدید آمده 
همچنان با ثبات قــدم به تالش خود برای 
سرافرازی و پیشرفت ایران عزیز ادامه داده و 
باعث ناامیدی دشمنان این خاک شهیدپرور 

خواهیم شد.
پیام تسلیت دکتر علی اصولی، مدیرعامل 

شرکت نفت خزر به مناسبت شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی

بسم رب الشهدا و الصدیقین
اینجانب شــهادت مالک اشــتر زمان، 
ســردار سرلشــکر حاج قاسم ســلیمانی از 
رزمندگان و پاســداران و دلیرمــردان دوران 
دفاع مقــدس و منادی امنیــت که هم در 
جنــگ تحمیلی و هم بعد از آن در راه مبارزه 
با تروریســت های منطقه ای بــا درایت و 
شجاعت بی مثال در کنار رزمندگان و شهدای 
گمنام اســالم دست داعش و داعشایان را از 
تعرض به کشورهای اسالمی از جمله کشور 
عزیزمــان ایران کوتاه نمودند را محضر مقام 
معظم رهبری، ملت شــریف ایران، نیروهای 
مســلح بویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و خانواده بزرگوار ایشان و نیروهای مقاومت 
اسالمی تبریک و تسلیت گفته و همنشینی 
این دلیرمرد پاک و نستوه را با موالیمان سید 
الشهدا )ع( از درگاه خداوند متعال خواستارم .
علی اصولی
مدیرعامل شرکت نفت خزر
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اخبار

پاالیشگران جهان تولید سوخت پاک  برای 
کشتی ها را افزایش دادند

پاالیشگران جهان پیش از اجرای مقررات سازمان بین المللی 
دریانوردی در آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی، تولید سوخت پاک  برای 

کشتی ها را افزایش دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پاالیشگران نفت در سراسر دنیا، 
واحدهای فرآوری شــان را ارتقا دادند و عملیات خود را به گونه ای 
تنظیم کردنــد تا تولید فرآورده های نفتــی کم گوگرد و گازوئیل 
دریانوردی پیش از اجرایی شدن معیارهای سخت گیرانه تر سوخت 
کشــتی ها از آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی افزایش یابد.مقررات جدید 
سازمان بین المللی دریانوردی، کشتی ها را از مصرف سوخت هایی 
که بیش از ۰.۵ درصد گوگرد داشــته باشــند، منع می کند، مگر 
اینکه این کشــتی ها به دســتگاه تصفیه دودکش مجهز باشند، 
این در حالی اســت که در مقررات کنونی، مقــدار گوگرد مجاز 
برای کشتی ها ۳.۵ درصد اســت.صنعت کشتیرانی جهان روزانه 
حدود ۴ میلیون بشکه نفت کوره مصرف می کند و تغییر مقررات 
می تواند بر بیش از ۵۰ هزار کشــتی در جهان تأثیر بگذارد و بازار 

مهمی برای تولیدکنندگان سوخت ایجاد کند.
دورنمای ناامیدانه شرکت های خدمات 

نفتی برای سال 2020 میالدی
شعبه داالس بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد که حدود نیمی از 
شرکت های خدمات حفاری قصد دارند ســرمایه گذاری خود را در 

سال ۲۰۲۰ میالدی کاهش دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شــعبه داالس بانک مرکزی 
آمریکا در نظرســنجی سه ماهه انرژی خود اعالم کرد که با توجه 
به وخیم تر شــدن دورنمای فعالیت شرکت های خدمات حفاری، 
حدود نیمی از این شــرکت ها قصد دارند ســرمایه گذاری خود را 
در ســال ۲۰۲۰ میالدی کاهش دهند.طبق نظرسنجی یادشده، 
با وجود رشــد اخیر قیمت نفت، شرکت های نفتی و شرکت های 
خدمات نفتــی که تجهیزات و نیروی کار شــرکت های نفتی را 
تأمیــن می کنند، بودجه خود را بر اســاس قیمت نفت ۵۴ تا ۵۵ 
دالر در ســال ۲۰۲۰ میالدی تنظیم می کنند.شرکت کنندگان در 
نظرســنجی این نهاد اعالم کردند: استمرار ضعف قیمت نفت و 
باال بدون هزینه ها، حاشــیه سود شرکت ها را کاهش داده است و 
یافتن پروژه هایی که توجیه اقتصادی داشــته باشد، بسیار دشوار 

است.

2020؛ سال ورشکستگی های نفت و گاز آمریکا
در  متعـددی  ورشکسـتگی های 
آمریـکا روی داده  صنعـت نفـت و گاز 
که باعث شـده اسـت سـرمایه گذاران 
بـه صنعـت شـیل روی خـوش نشـان 

. هند ند
ایـن صنعت در طول سـال ۲۰۱۹ 
در نتیجـه رکـورد بـاالی شـرکت هایی 
بـا  کردنـد  ورشکسـتگی  اعـالم  کـه 
بحـران تامیـن اعتبـار روبرو شـد.طبق 
بونـز«،  انـد  »هایـز  شـرکت  اعـالم 
مجموعـا ۵۰ شـرکت انـرژی در ۹ مـاه 
نخسـت امسـال خواسـتار حمایـت در 
برابـر ورشکسـتگی شـدند کـه شـامل 
۳۰ تولیدکننـده نفت و گاز، ۱۵ شـرکت 
شـرکت  دو  و  نفتـی  میـدان  خدمـات 
مقابـل،  اسـت.در  بـوده  دسـتی  میـان 
در کل سـال ۲۰۱۸ تعـداد ۴۳ شـرکت 
نفـت و گاز اعالم ورشکسـتگی کردند. 
بزرگترین ورشکسـتگی امسـال نفت و 
گاز که در واقع بزرگترین ورشکسـتگی 
از سـال ۲۰۱۶ بود، شـرکت EP انرژی 
بـود کـه نتوانسـت حـدود پنـج میلیارد 
دالر بدهـی خـود را پرداخـت کند و در 
اکتبـر اعـالم ورشکسـتگی کرد.اکنون 
برخـی از ناظـران هشـدار داده انـد کـه 
سـرعت   ۲۰۲۰ سـال  در  رونـد  ایـن 
آخریـن  می کنـد.در  پیـدا  بیشـتری 
دوران رونـق نفت شـیل، شـرکت ها ی 
حفـاری آمریکایـی بـا کوهـی از اعتبار 
سـرمایه  زیـرا  بودنـد  روبـرو  موجـود 
گـذاران تمایل داشـتند روی فعالیتهای 
نفت شـیل که بـه میزان قابـل توجهی 
ارزان تـر و کارآمدتـر از حفاری مرسـوم 

کنند.بازارهـای  بـود، سـرمایه گـذاری 
نفـت از عرضـه فراوانـی لبریـز شـدند 
در  و  گرفـت  فزونـی  تقاضـا  از  کـه 
رویـدادی کـه عـده کمی پیـش بینـی 
بزرگتریـن  بـه  آمریـکا  بودنـد،  کـرده 
تولیدکننـده نفـت جهـان تبدیل شـد و 
حـدود ۱۳ میلیـون بشـکه در روز نفـت 
تولیـد کـرد کـه ایـن کشـور را به یک 
صادرکننـده نفـت بـزرگ تبدیـل کرد. 
قابـل  میـزان  بـه  قیمتهـا  نتیجـه  در 
بـه  و  کردنـد  پیـدا  کاهـش  توجهـی 
سـطحی سـقوط کردند که بسـیاری از 
شـرکت ها ی حفـاری را ضـررده کـرد.

بـه یـک بـاره سـرمایه گـذاران نگران 
صنعـت شـیل شـدند و بدهـی انـرژی، 
منفور شـد. این سـرمایه گـذاران کامال 
کـه  شـرکت هایی  زیـرا  داشـتند  حـق 
اوراق قرضـه آنهـا بـی ارزش شـناخته 
شـد، قـادر بـه بازپرداخـت بدهـی خود 
نبودنـد و ده ها شـرکت حفاری کوچکی 
کـه زیربـار انبوهـی بدهـی بودنـد، از 
انتظـار  بیـن رفتند.اکنـون تحلیلگـران 
دارنـد ایـن وضعیـت شـدت بیشـتری 
پیـدا کردنـد و ادغامهـای بیشـتر میان 
شـرایط  تغییـر  و  شـیل  شـرکت ها ی 
بازپرداخـت بدهـی ضـروری اسـت تـا 

صنعـت بـه روال عادی خـود برگردد.بر 
اسـاس گـزارش اویـل پرایـس، مایکل 
ایـن  انـرژی در  استراتژیسـت  بردلـی، 
بـاره گفـت: بـازار دیگر از شـرکت های 
انـرژی بـا طرحهـای توسـعه گسـترده 
و  سـودآوری  و  نمی کنـد  حمایـت 
ترجیـح  را  سـهامداران  بـه  سـوددهی 
می دهـد. وی بـرآورد کـرد حـدود ۳۰ 
تـا ۴۰ میلیـارد دالر بدهـی انـرژی بـا 
بازدهـی بـاال اکنـون در خطـر اسـت و 
ایـن شـرکت ها  گزینـه دیگـری به جز 
حمایـت در برابر ورشکسـتگی و توافق 
جدیـد بـرای بازپرداخت بدهـی ندارند.

طبق اعالم شرکت »هایز اند 

بونز«، مجموعا 50 شرکت 

انرژی در 9 ماه نخست امسال 

خواستار حمایت در برابر 

ورشکستگی شدند که شامل 

۳0 تولیدکننده نفت و گاز، 

15 شرکت خدمات میدان 

نفتی و دو شرکت میان دستی 

بوده است

با انعقاد تفاهم نامه بين سازمان مديريت صنعتی و دانشکده مديريت دانشگاه تهران صورت گرفت:

هم افزايی آموزشی در جهت منافع کشور
 با انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان سازمان مديريت صنعتی و مرکز ملی پرورش استعدادهای

 درخشان و دانش  پژوهان جوان رقم خورد:

ايجاد يک فرصت طاليی برای مديريت استعدادها

در دیــدار دکتر ابوالفضــل کیانی بختیاری، 
مدیرعامــل ســازمان مدیریت صنعتــی و بابک 
سهرابی رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 
طرفین در خصوص همکاری در زمینه های آموزش، 
تحقیق و آینده پژوهی، تفاهم نامه ای جامع منعقد 

نمودند.
بــه گــزارش دانــش نفــت به نقــل از 
کیانی  صنعتی،  مدیریت  روابط عمومی ســازمان 
بختیــاری در ایــن جلســه ضمن برشــمردن 
توانمندی هــای ســازمان مدیریــت صنعتی در 
زمینه هایــی نظیــر آموزش هــای تخصصی و 
کاربردی؛ مشــاوره و اجــرای مدیریت چابکی 
و اســتراتژی برای ســازمان ها و نیز دوره های 
پرورش مدیران در تراز جهانی و...  گفت: سازمان 
مدیریت صنعتی آماده است بعنوان بازوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در راســتای ارتباط بین 
صنعت و دانشــگاه با دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران همکاری نمایــد. وی در خصوص انعقاد 
تفاهم نامه فی مابین تاکید کرد: سازمان مدیریت 
صنعتی آمادگی دارد تا در تمامی زمینه های مورد 
توافق بــه ویژه در طراحی و اجــرای دوره های 
آموزشی در رشته صنعت های جدید در باالترین 
نماید.مدیرعامل ســازمان  ســطح، همــکاری 
مدیریت صنعتی با اشــاره به برگزاری دوره های 
بین المللی این ســازمان گفت: در حوزه آموزش 
با دانشــگاه های معتبر فرانســه، کانادا و آلمان 
همکاری داریم، همچنین بســیاری از دوره های 

جدید از جمله مدیریت کســب و کارهای دانش 
بنیان، مدیریت فناوری و نوآوری؛ مدیریت هوا- 
فضا؛ مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط 
با آلمان ها، مدیریت صندوق های بازنشســتگی 
ایتالیــا، مدیریت تحول دیجیتــال؛ مدیریت  با 
 )CSR( مسئولیت اجتماعی بنگاهها و سازمان ها
با هلند؛  مدیریت صنایع معدنی؛ مدیریت نفت و 
گاز و پتروشــیمی را راه اندازی کرده ایم و آماده 
ایم از تعامالت بیــن المللی خود در همکاری با 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز بهره ببریم. 
دکتر کیانی بختیــاری در خصوص فعالیت های 
خانه مدیران این ســازمان اظهار داشــت: خانه 
مدیران محلي براي یادگیري مداوم و تســهیم 
دانش و تجربیات مدیران کشور با بیش از ۶۰۰۰ 
عضو است و فرصت های الزم جهت گردهمایی،  
تبادل نظر و تجربه را برای آنان فراهم می نماید. 
خانه مدیران با تشکیل کارگروه های تخصصی و 
برگزاری نشست های مختلف با صاحب نظران و 
مســئولین اجرایی یکی از ظرفیت های ارزشمند 
سازمان مدیریت صنعتی است و در این حوزه نیز 
می توانیم  به همکاری فی مابین توســعه دهیم.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی با اشــاره 
به ظرفیت هــای برگــزاری همایش ها درمرکز 
همایش های این سازمان خاطرنشان کرد: عالوه 
بر برگزاری ســاالنه بیش از ۲۵۰ همایش برای 
دیگر سازمان ها و موسســات، سازمان مدیریت 
صنعتی در ســطح ملی و بــا رویکرد بین المللی 

برگــزار کننده همایش هایــی از قبیل کنفرانس 
توســعه منابع انســانی، جایزه ملــی مدیریت 
انرژی، جایزه ملی تعالی ســازمانی و رتبه بندی 
شرکت های برتر است.وی در خصوص انتشارات 
ســازمان مدیریت صنعتی اظهار داشــت: واحد 
دانش و نشــر وظیفه انتشار تازه های مدیریت را 
بر عهده دارد که جدیدا برگزیده های مدیریت در 
جهان را که جایزه های بین المللی کســب کرده 
اند منتشر کرده ایم.در این جلسه بابک سهرابی، 
رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، خواستار 
توســعه همکاری هــای همه جانبه با ســازمان 
مدیریت صنعتی، در زمینه های مشترک خصوصا 
آموزش در ســطوح مختلف مدیریتی شــد.وی 
اظهار داشــت: مســائل دنیای حقیقی مســائل 
ریاضی نیستند به همین علت با توجه به تجربه، 
سابقه و آوازه سازمان مدیریت صنعتی با آن وارد 
تعامل شــده ایم و باور داریم اجرایی شدن این 
تفاهم نامه در جهت منافع کشــور است.سهرابی 
خاطر نشــان کرد: آموزش های آزاد در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران از جایگاه مهمی برخوردار 
است بنابراین با انعقاد این تفاهم نامه امیدواریم 
از تجربه ســازمان مدیریــت صنعتی با توجه به 
نام شناخته شده و سوابق طوالنی آن در عرصه 
آموزش در تمامی حوزه های دانشــی مورد تفاهم 
بهره مند شویم.در پایان طرفین با امضای تفاهم 
نامــه و مبادله آن بر توســعه همکاری های فی 

مابین تاکید کردند.

سازمان مدیریت صنعتی و مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشــان و دانش  پژوهان جوان با 
انعقاد تفاهم نامه همکاری یک فرصت طالیی برای 
استعدادهای درخشان کشــور در حوزه اقتصاد و 

مدیریت فراهم نمودند.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقــل از 
روابط عمومی ســازمان مدیریت صنعتی، در این 
جلسه دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: یکی از 
اســتعدادها و  فعالیت های ســازمان، مدیریت 
پرورش مدیــران در تراز جهانی اســت که در 
این فرایند پرورش مدیران؛ هدایت؛ روش های 
اســتقرار و چرخش نخبگان لحــاظ گردیده و 
آمادگــی داریم این تجربیــات را با مرکز ملی 
پرورش اســتعدادهای درخشــان به اشــتراک 
بگذاریــم.وی تاکید کرد: هر مســئولی در هر 
نهادی دارای این مسئولیت اجتماعی است که 
در پرورش استعدادها حداکثر توان خود را به کار 
گیرد.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطر 
نشان کرد:  ســازمان برای ارزیابی شایستگی 
مدیران، دارای یکی از اثربخش ترین کانون های 
ارزیابی اســت که با جدیدترین روش ها و نرم 
افزارهای علــوم اعصــاب آن را ترکیب کرده 
ایم. دکتر کیانی بختیاری تصریح کرد: سازمان 

آمادگی دارد در کشف استعدادها، تجویز نسخه 
کاری و آینده پژوهی کارراهه شغلی و  همچنین 
در توسعه برگزاری المپیادهای دانش آموزی در 
تمامی حوزه ها با استفاده از تخصص های علمی، 
پژوهشــی همکاری نماید. وی افزود: عالوه بر 
این، ســازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد در 
جذب اســتعدادهای دانش آموزی با استفاده از 
تعامالت خود در طرح هایی نظیرتوانمندســازی 
و جذب نخبگان در دســتگاه های زیر مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، با مرکز ملی 
نماید. همکاری  درخشان  استعدادهای  پرورش 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درخصوص 
اهمیت انعقــاد تفاهم نامه فی مابین گفت: این 
تفکر خوبی اســت کــه حلقه های با اســتعداد 
آموزش و پرورش را به صنعت متصل کنیم و از 
طریق همجواری آنان با مدیران باتجربه در خانه 
مدیران ســازمان مدیریت صنعتی، تجربه های 
مدیریتی را به آنان منتقل نماییم.کیانی بختیاری 
افزود:  عالوه بر این، سازمان مدیریت صنعتی 
آمادگــی دارد جدیدتریــن کتاب های مدیریتی 
منتشر شده توسط انتشارات این سازمان را که 
ارائه کننده آخرین دســتاورهای حوزه مدیریت 
اســت در اختیار استعدادهای دانش آموزی قرار 
دهــد و مهارت های الزم را بــه آنان در مرکز 

توسعه اشــتغال دانش آموختگان ارائه نماید.در 
ادامه مراسم فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی 
پرورش استعدادهای درخشان و دانش  پژوهان 
جوان گفت: برای توسعه هر کشور باید بر روی 
ســرمایه انســانی به جد کار کرد. مجموعه ما 
در این موضوع در حوزه مدارس اســتعدادهای 
المپیادهای علمی فعالیت می کند.  درخشــان و 
وی افزود: نکته ای که در ســرمایه انسانی مهم 
است این اســت که کشــورهای توسعه  یافته 
بســتر رشد متوازن را فراهم می کنند تا افراد به 
مکان مورد نظر وصل شــوند.رئیس مرکز ملی 
پرورش استعدادهای درخشان و دانش  پژوهان 
جوان گفت: یکی از حوزه هایی حوزه های علوم 
انسانی و اقتصاد و مدیریت است چراکه بهترین 
مهندسان باید با مدیران کار کنند. طبیعی است 
در جریان توســعه منابع انسانی بر روی تربیت 
نیروهای موثر و کارامد گامی برداریم. مهاجرانی 
گفت: سیاست ما این است که هیچ المپیادی را 
راه اندازی نکنیم مگراینکه متولی داشته باشد لذا 
همکاری ما و ســازمان مدیریت صنعتی چرخه 
استراتژی کشــور را تامین می کند.در پایان این 
مراســم تفاهم نامه بین این دو سازمان امضا و 

مبادله گردید. 
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پیام تبریک و قدردانی مهندس مسعودی، مدیر عامل پتروشیمی مرجان به مناسبت کسب افتخارات ورزشی؛

درخشش ورزشکارن پتروشیمی مرجان در دومین المپیاد ورزشی کارکنان صنعت پتروشیمی کشور 
دومین المپیاد ورزشــی پتروشــیمی های 
کشــور در حالی برگزار شــد که ورزشــکاران 
شرکت پتروشــیمی مرجان توانستند موفقیتهای 
چشــمگیری کســب کنند. آنچه در پی می آید 
نگاهی اســت به نتایج ارزشــمند ورزشکاران 
پتروشــیمی مرجان کــه از نظــر خواننــدگان 

گرامی می گذرد. 
سکوی نایب قهرمانی دومین المپیاد ورزشی 
صنعت پتروشیمی کشور برای شطرنج بازان 

پتروشیمی مرجان
پتروشیمی مرجان  شــرکت  شطرنج بازان 
مقتدرانه با برتری بر حریفان  مســتعد خود به 
پتروشیمی های  المپیاد ورزشــی  فینال دومین 
کشــور صعود کردند و با اتکا بــه توانمندی و 
خالقیت هوشــمندانه خود بر تیم های مستعد 
این دوره از مســابقات غلبــه و حاصل تالش 
این عزیزان شایسته  کســب دو مدال طالی 
ارزشمند انفرادی )توسط آقایان محمد قدرتیان 
و حمید محمــدی( و قرار گرفتن بر ســکوی 
نایب قهرمانی دومین المپیاد ورزشــی صنعت 
پتروشیمی کشــور بود. این افتخار بزرگ را به 
خانواده بزرگ مرجــان،  عوامل اجرایی،  کادر 
فنی سرپرســت و مربیان ارزشــمند،  بازیکنان 
و اعضای خانواده های محتــرم آنان صمیمانه 

تبریک می گوئیم. 
نایب قهرمانی والیبالیست های شرکت 

پتروشیمی مرجان
رقابــت  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
والیبالیست های شرکت کننده در دومین المپیاد 
در  پتروشیمی کشور  ورزشــی کارکنان صنعت 
حالی به پایان رســید که تیم پتروشیمی مرجان 
در بازی پایاپای مقابل تیم پتروشــیمی پردیس 
بازی را واگذار و عنوان نایب قهرمانی را به خود 

اختصاص داد.

روابط عمومی شــرکت  گــزارش  بــه 
پتروشــیمی مرجان، بلندقامتــان تیــم والیبال 
پتروشــیمی مرجان در این تورنمنــت با عبور 
از ســد تیم های پارس،  شــیراز،  بوعلی سینا، 
امیرکبیر، مقتدرانه به فینــال قهرمانی دومین 
المپیاد ورزشی پتروشیمی های کشور رسید ودر 
نهایت بر سکوی دوم این مسابقات قرار گرفت.  
افتخارآفرینی ورزشــکاران پتروشــیمی مرجان 
و درخشــش آنان در میادین ورزشــی نشانگر 
توجه ویژه مسئوالن این شرکت به برنامه های 
ورزشــی در راســتای ایجاد شــور و نشاط در 
کارکنــان و تــالش موثــر برای شــکوفایی 
استعداد های ورزشی این عزیزان است مسرورانه 
کســب این افتخار بزرگ را بــه خانواده بزرگ 
مرجان،  مدیریت محترم عامل،   مدیر محترم 
مجتمع،  مدیرمحترم پشــتیبانی مدیر محترم 
توسعه منابع انسانی، سرپرست خدمات اداری، 
دست اندرکاران و عوامل اجرایی،   اعضای کادر 
فنی،  سرپرست و مربی تالشگر تیم،   بازیکنان 
شایسته و جامعه ورزشی پتروشیمی های کشور 
صمیمانه تبریک می گوییــم و از خداوند منان 
توفیق و سربلندی آنان را در تداوم موفقیت های 

بیشتر خواستاریم. 
قهرمانی تیم فوتسال پتروشیمی مرجان

پتروشیمی مرجان  شــرکت  فوتسال  تیم 
ورزشــی  المپیــاد  دوره  دومیــن  فینــال  در 
کارکنــان صنعــت پتروشیمی کشــور با غلبه 
بر تیم پتروشــیمی غدیر قهرمــان این دوره از 
مسابقات شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
این عنوان  برای کســب  پتروشــیمی مرجان، 
قهرمانی بازیکنان فوتســال مرجان در مرحله 
گروهــی تیم های کارون، شــیراز و اروند را از 
پیش روی برداشــتند و ســپس با پیروزی بر 
تیم فوتسال فجر راهی فینال شدند و مقتدرانه 

در بــازی فینال و در مرحلــه نهایی این دوره 
از رقابت ها با پیروزی مقابل پتروشــیمی غدیر 
بر ســکوی قهرمانی دومین المپیاد ورزشــی 
کارکنان صنعت پتروشیمی کشور ایستادند. این 
موفقیت بزرگ را به تمامی همکاران و کارکنان 
پتروشــیمی مرجان،  مدیر عامل محترم،  مدیر 
محتــرم مجتمع،   مدیریت پشتیبانی،توســعه 
منابع انسانی خدمات اداری و نقلیه و حراست و 
همه ی مدیران و مسئولین معزز شرکت، عوامل 
اجرایــی بویژه سرپرســت و کادر فنی،  مربی 
شایسته و بازیکنان تالشگر تیم و همه عزیزانی 
که در آماده سازی تیم با برنامه ریزی و حمایت 
همه جانبه ســهیم در این موفقیت بزرگ بودند 

تبریک میگوییم.

فتح عنوان »قهرمان قهرمانان« NPC کشور با دو 
گردن آویز طال توسط »محمد قدرتیان و حمید 
محمدی«  مردان شطرنج پتروشیمی مرجان در 

رقابت پتروشیمی های ایران
روابط عمومی شــرکت  گــزارش  بــه 
پتروشــیمی مرجان، دومیــن المپیاد ورزشــی 
کارکنان صنعت پتروشیمی کشــور برترین های 
خود را در مسابقات شطرنج معرفی کرد.  شطرنج 
بازان شــرکت پتروشیمی مرجان در این دوره از 
رقابت ها با شایســتگی تمام توانســتند در مقام 
تیمی عنوان نایب قهرمانی و در انفرادی آقایان 
NPC محمد قدرتیان بعنوان قهرمان قهرمانان«

کشــور روی میز یک تمام امتیازات را کسب و 
مدال خوشــرنگ طال را به گــردن آویخت و 

همچنین آقای حمیــد محمدی نیز روی میز ۵ 
با افتخار دومین مدال طالی شــطرنج را کسب 
کرد  این افتخار ماندگار را به اعضای شایســته 
تیم شــطرنج مرجان آقایان محمــد قدرتیان، 
ابوذر شــفیعی، محمــد مهدی فیاضــی، نادر 
مهبودی، حمید محمدی و سرپرست تیم مسلم 
درویشی و تمامی همکاران، مدیران و مسئولین 

پتروشیمی مرجان تبریک میگوئیم. 
پیام تبریک و قدردانی مهندس مسعودی 

مدیر عامل محترم بمناسبت کسب افتخارات 
ورزشی 

در همین حال، مهندس مســعودی، مدیر 
عامل شرکت پتروشیمی مرجان در پیامی کسب 
دستاوردهای ورزشی ورزشکاران این شرکت را 

تبریک گفت. در این پیام آمده است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فتح عنوان قهرمانی تیم فوتســال،  نایب 
قهرمانی تیم والیبال، نایب قهرمانی تیم شطرنج 
و نیز کســب دو مدال طالی ارزشــمند توسط 
قهرمانان محمــد قدرتیان و حمید محمدی در 
دومین المپیاد ورزشــی پتروشیمی های کشور 
موجب شــادی و مسرت اینجانب و ایجاد شور 
و نشــاط در بین تمامی همکاران معزز خانواده 
بزرگ مرجان گردید. بی تردید این موفقیت های 
بزرگ خود، برگ زرین دیگری است که توسط 
ورزشکاران عزیز درکتاب افتخارات این شرکت 
به نیکی ثبت خواهد شــد.  ضمن تبریک این 
درخشش ارزشــمند الزم دانســته از زحمات 
یکایک ورزشکاران، سرپرستان، مربیان، عوامل 
اجرایی ذیربــط و مدیریت های مربوطه که در 
آماده سازی، حمایت و پشتیبانی و اعزام تیم ها 
نقش آفریــن بودند. صمیمانــه مراتب قدردانی 
خویش را اعالم نمایم و امیدوارم با عنایات الهی 
و با مدد از  پیشــگاه مقدس امام عصر ) عج( با 
عزمی جــزم و اراده ای آهنین، تالش امروز را 
وجهه همت فردا قرار دهیم و در میادین ملی و 
فراملی همچنان پیشتاز کسب افتخارات متعدد 

باشیم. سرافراز و پیروز باشید.

بازار نفت 10 سال بعد چگونه است؟
عواملــی کــه طــی یــک دهــه گذشــته روی بــازار 
ــده  ــر گذاشــته اند احتمــاال در یــک دهــه آین نفــت تاثی
ــد  ــر خواهن ــا موث ــازار و قیمت ه ــد ب ــان روی رون همچن

بــود.
ــه  ــک ده ــه اوج ی ــداد ۲۰۱۹ نقط ــر روی ــال پ س
آشــفتگی در بازارهــای نفــت بــود کــه طــی آن 
ــاالی ۱۲۵ دالر در  ــورد ب ــت از رک ــت برن ــت نف قیم
ــن ۳۰  ــورد پایی ــه رک ــال ۲۰۱۲ ب ــکه در س ــر بش ه
دالر در ژانویــه ســال ۲۰۱۶ ســقوط کرد.آشــفتگی 
ــت  ــد نف ــش تولی ــادی، جه ــد اقتص ــی، رش ژئوپلیتیک
آمریــکا و سیاســتهای متعــدد اوپــک بــرای اثرگــذاری 
ــک  ــی ی ــه رویدادهای ــت از جمل ــای نف روی قیمت ه
ــک  ــود نزدی ــان خ ــه پای ــه ب ــد ک ــر بودن ــه اخی ده
شــده اســت.به گفته انــدی کریچلــو، مدیــر اخبــار 
ــس«،  ــال پالت ــی گلوب ــد پ ــری »اس ان ــگاه خب در پای
ــود،  ــاز می ش ــال ۲۰۲۰ آغ ــه از س ــه ای ک ــرای ده ب
ــر  ــت تاثی ــای نف ــه روی قیمت ه ــدی ک ــل کلی عوام
ــود  ــد ب ــی خواهن ــابه عوامل ــاال مش ــد، احتم می گذارن
ــده اند. ــاهده ش ــته مش ــه گذش ــک ده ــی ی ــه ط ک

وضعیــت اقتصــاد جهــان، رشــد تولیــد و صــادرات نفت 
آمریــکا و اتحادیــه اوپــک پــالس میــان اوپــک و ۱۰ 
تولیدکننــده غیراوپــک همچنــان تــا ســال ۲۰۳۰ روی 
ــدن  ــعله ور ش ــد گذاشت.ش ــر خواهن ــت تاثی ــت نف قیم
مســائل ژئوپلیتیکــی و تحریمهــای آمریــکا علیــه 
ــزرگ نفــت شــامل ایــران و ونزوئــال  تولیدکننــدگان ب
هــم طــی چنــد ســال آینــده روی بخــش عرضــه تاثیــر 
ــد در  ــران می گوین ــیاری از تحلیلگ ــد گذاشت.بس خواه
یــک دهــه آینــده در بخــش تقاضــا، ســهم رو بــه رشــد 
ــده از  ــتفاده فزاین ــرژی و اس ــبد ان ــا در س تجدیدپذیره
خودروهــای برقــی، از حجــم قابــل توجهــی از تقاضــا 
ــا  ــرق و تقاض ــد ب ــیلی در تولی ــوختهای فس ــرای س ب
بــرای نفــت در بخــش حمــل و نقــل خواهــد کاســت.

تصویــر عرضــه و تقاضــا احتمــاال مشــابه یــک دهــه 
ــت  ــه در جه ــتهایی ک ــا سیاس ــود ام ــد ب ــر خواه اخی
ــود ممکــن  ــبزتر اتخــاذ می ش ــای س ــتن اقتصاده داش
ــت را  ــه بازارهــای نف ــدی باشــد ک ــل جدی اســت عام
شــکل می دهــد و روی قیمت هــای نفــت در یــک 
دهــه آینــده تاثیــر می گذارد.طبــق گــزارش  »اس 
ــن  ــای جایگزی ــس«، انرژیه ــال پالت ــی گلوب ــد پ ان
شــامل تجدیدپذیرهــا و نفــوذ باالتــر خودروهــای 
برقــی و اســتفاده از هیــدروژن بــه طــور کلــی تقاضــا 
ــد داد.در  ــش خواه ــیلی را کاه ــوختهای فس ــرای س ب

ــرح  ــوع مط ــن موض ــا، ای ــش بینی ه ــیاری از پی بس
ــرای نفــت در حــدود ســال ۲۰۳۰  شــده کــه تقاضــا ب
ــید.  ــد رس ــود خواه ــک خ ــه پی ــه ۲۰۳۰ ب ــا در ده ی
ــزارش  ــن گ ــرژی در جدیدتری ــی ان ــس بین الملل آژان
ــی  ــش بین ــان« پی ــرژی جه ــای ان ــاالنه »دورنم س
ــرای نفــت در اواســط دهــه  ــی ب کــرد تقاضــای جهان
۲۰۲۰ بــه پیــک خــود خواهــد رســید و در دهــه 
۲۰۳۰ ثابــت می مانــد. تقاضــا بــرای نفــت بــرای 
بــار، کشــتیرانی و هواپیمایــی و  حمــل طوالنــی 
پتروشــیمی همچنان رشــد خواهــد کــرد. امــا اســتفاده 
ــه ۲۰۲۰  ــر ده ــواری در اواخ ــای س از آن در خودروه

بــه دلیــل بهبــود بهــره وری ســوخت و تغییــر ســوخت 
مــورد مصــرف بــه خصــوص رواج خودروهــای برقــی 
ــری  ــر بات ــای پایین ت ــد. هزینه ه ــدا می کن ــش پی کاه
ــای  ــتند. خودروه ــتان هس ــن داس ــی از ای ــش مهم بخ
ــه زودی از نظــر  ــزرگ ب ــی در برخــی از بازارهــا ب برق
ــا  هزینــه رقابتــی خواهنــد شــد و بــه رقابــت جــدی ب
خودروهــای بنزینــی خواهنــد پرداخت.عجیــب نیســت 
ــال  ــا س ــت ت ــار دارد نف ــان انتظ ــک همچن ــه اوپ ک
۲۰۴۰ باالتریــن ســهم را در ســبد انــرژی داشــته 
ــا  ــی تنه ــای برق ــار دارد خودروه ــک انتظ ــد. اوپ باش
ــان  ــای ســواری جه ۱۳ درصــد از کل ســهم خودروه
ــازار  ــد ب ــر رش ــند و اکث ــته باش ــال ۲۰۴۰ داش را در س
خودروهــای ســواری همچنــان مربــوط بــه خودروهــای 
ــت  ــزش قیم ــان ری ــک از زم ــد بود.اوپ ــی خواه بنزین
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ک ــت در س نف
ــدار داده  ــش داد، هش ــوم را کاه ــت مرس ــد نف در تولی
ــی  ــت روی عرضــه جهان ــت شــدید قیمــت نف ــه اف ک
در دهــه ۲۰۲۰ تاثیــر منفــی خواهــد گذاشــت. اوپــک 
در گــزارش ســاالنه »دورنمــای نفــت جهــان ۲۰۱۹« 
اظهــار کــرد: جهــان تــا ســال ۲۰۴۰ بــه ۱۰.۶ میلیــارد 

ــت. ــد داش ــاز خواه ــت نی ــذاری در نف ــرمایه گ دالر س
ــد اوپــک و متحدانــش در پیمــان فعلــی  در دهــه جدی
اوپــک پــالس ناچارنــد روی کنــدی رشــد تولیــد نفــت 
ــازه  ــا در ب ــرا قیمت ه ــد زی ــکا حســاب کنن شــیل آمری
محــدودی مانده انــد. امــا طبــق همــه پیــش بینی هــای 
معتبــر، تولیــد آمریــکا در ســال ۲۰۲۰ همچنــان رشــد 
ــکه در  ــون بش ــک میلی ــزان ی ــه می ــرد و ب ــد ک خواه
ــالس در  ــک پ ــاد اوپ ــدا می کند.اتح ــش پی روز افزای
مــارس ۲۰۲۰ کــه تولیدکننــدگان مشــارکت کننــده در 
ایــن گــروه دیــدار خواهنــد کــرد، بــه محــک گذاشــته 
ــا توجــه  ــده ب خواهــد شــد.همچنین در یــک دهــه آین
بــه رشــد عرضــه نفــت از ســوی کشــورهای غیرعضــو 
اوپــک و رشــد ســهم تجدیدپذیرهــا و خودروهــای 
برقــی در بحبوحــه کاهــش هزینه هــای فنــاوری و 
ــوی،  ــرات ج ــون تغیی ــد پیرام ــه رش ــای رو ب نگرانیه
ــازار  ــد روی ب ــه ح ــا چ ــک ت ــد اوپ ــد ش ــوم خواه معل
نفــت جهانــی اثرگــذار اســت.بر اســاس گــزارش اویــل 
ــدون شــک  پرایــس، رشــد اقتصــاد جهانــی و رکــود ب
ــرای نفــت و قیمت هــای نفــت در یــک  روی تقاضــا ب

ــد گذاشــت. ــر خواه ــده تاثی ــه آین ده

سال پر رویداد 2019 نقطه اوج یک 

دهه آشفتگی در بازارهای نفت بود 

که طی آن قیمت نفت برنت از رکورد 

باالی 125 دالر در هر بشکه در سال 

2012 به رکورد پایین ۳0 دالر در 

ژانویه سال 2016 سقوط کرد

پیش بینی بانک ها و تحلیلگران 
درباره قیمت شاخص نفت خام 
برنت در سال آینده میالدی، از 
60.65 تا 6۴.50 سنت نوسان 
دارد. بیشتر پیش بینی کنندگان 

فرض را بر استمرار کاهش 
تولید اوپک گذاشته اند، اما 

به طور کلی، تحلیلگران انتظار 
دارند تأثیر این کاهش تولید 
بر رشد قیمت ها، محدود و 

کوتاه مدت باشد

اخبار

پیش بینی بانک ها و فعاالن بازار درباره قیمت 
نفت در 2020

پیش بینــی بانک ها و تحلیلگران درباره قیمت شــاخص نفت خام 
برنت در ســال آینده میالدی، از ۶۰.۶۵ تا ۶۴.۵۰ ســنت نوسان دارد. 
بیشــتر پیش بینی کنندگان فرض را بر اســتمرار کاهــش تولید اوپک 
گذاشته اند، اما به طور کلی، تحلیلگران انتظار دارند تأثیر این کاهش تولید 

بر رشد قیمت ها، محدود و کوتاه مدت باشد.
بــه گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، بانک آمریکایی گلدمن 
ســاکس پیش بینی می کند میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت 
در ســال ۲۰۲۰ میالدی ۶۳ دالر باشــد، در حالی کــه پیش بینی 
قبلــی این نهاد از قیمت ۶۰ دالر این شــاخص خبــر می داد.بانک 
آمریکایی جی پی مورگن پیش بینی می کند میانگین قیمت شــاخص 
نفت خام برنت در ســال 
آینده میــالدی ۶۴ دالر 
و ۵۰ ســنت باشد. اداره 
اطالعــات انرژی آمریکا 
نیز انتظــار دارد این رقم 
به ۶۱ دالر برسد.مؤسسه 
پالتس پیش بینی می کند 
نفت  شــاخص  قیمــت 
خام برنت در آغاز ســال 
از ۶۵  آینــده میــالدی 
دالر فراتــر رود، اما پس 
از آن بــه نزدیــک ۶۰ 
دالر برســد و در نهایت 
از ۶۰ دالر کمتر شــود.
نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال از بانک های سرمایه گذاری 
نشان می دهد میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت در سال آینده 
میالدی ۶۰.۶۵ دالر باشــد. بانک آمریکایی مورگن اســتنلی انتظار 
دارد میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت در سال آینده میالدی به 
۶۲ دالر و ۵۰ سنت برسد.نظرسنجی خبرگزاری رویترز از تحلیلگران 
و اقتصاددانان نشان می دهد میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت 

در سال ۲۰۲۰ میالدی ۶۲ دالر و ۵۰ سنت باشد.


